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Cap I 
ANTRPRENORIATUL-

ACTIVITATE DE BAZĂ A 
ECONOMIEI



1.4 Antreprenoriatul rural și agribusinessul
• 1.4.1 Antreprenoriatul rural

• Practicarea agriculturii de către majoritatea populaţiei face posibil ca o parte – procentual redusă – a societăţii să se dedice unor
activităţi neagricole. În toate societăţile civilizate s-a înfiripat, pe temeiul general al agriculturii, un sector al activităţilor secundare,
anume al meşteşugurilor, precum şi unul al activităţilor terţiare, al serviciilor.

• Antreprenoriatul rural poate reprezenta o perspectivă modernă a dezvoltării rurale valorificând pe această bază, se activități prin
care se pot atinge obiective mult mai generoase şi complexe, de natură economică, socială sau instituțională cum ar fi susținerea şi
accelerarea creşterii sectorului privat prin implicarea lui în dezvoltarea infrastructurii din zonele rurale şi accentuarea creşterii
capitalului uman sau creşterea productivității în agricultură şi în industriile bazate pe agricultură.

• Antreprenoriatul rural reprezintă o forță care mobilizează alte resurse pentru a acoperi o cerere nesatisfăcută a pieței,
abilitatea de a crea sau construi ceva din nimic, saun procesul prin care se creează valoare din realizarea unui pachet unic de
resurse pentru a folosi o oportunitate.

• Antreprenoriatul rural înseamnă mai mult decât creditul agricol, crearea de locuri de muncă în alte domenii decât agricultura în sine,
industrii agricole sau marketing agricol, luate separat.

• Toate aceste aspecte izolate sunt integrate alături de dezvoltarea capitalului uman, a infrastructurii şi dezvoltarea socială, în
strategii şi programe de dezvoltare rurală.
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Antreprenoriatul rural-caracteristici

• Antreprenoriatul rural poate fi considerat un subiect aparte, distinct de antreprenoriat în general din mai multe motive, care țin de 
specificitățile mediului rural și anume: 

a) în mediul rural sunt oportunități mai mici pentru a găsi locuri de muncă în comparație cu mediul urban.
b) programele guvernamentale care se adresează mediului rural suferă de cele mai multe ori de o abordare inconsistentă pentru încurajarea
micilor afaceri.
c) În mediul rural nivelul de dezvoltare a capitalului uman este mai redus în comparație cu mediul urban.
d) Expertiza care există la nivelul administrațiilor locale nu este suficientă pentru a valorifica potențialul existent.
e) de cele mai multe ori, infrastructura existentă în mediul rural este într‐un stadiu precar şi împiedică dezvoltarea afacerilor şi reducerea
costurilor de tranzacție.
f) de multe ori, abordările guvernamentale pentru dezvoltarea rurală s‐au dovedit ineficiente tocmai pentru că au ignorat importanța
implicării comunităților şi, mai ales, nu au urmărit stimularea spiritului antreprenorial din mediul rural.
În practica economică sunt multe exemple de antreprenoriat rural de succes: diversificarea utilizării neagricole a resurselor disponibile prin
combinații antreprenoriale a luat diferite forme, de la turism, oferirea de condiții pentru sport şi recreere sau pentru training până la
activități de mic comerț, aplicații industriale (ceramică etc,), servicii de consultanță, crearea de valoare adăugată (produse din carne, lapte,
lemn).
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Succesul antreprenoriatului rural
• este determinat și de o serie de obiective ale oricărui program de sprijinire a antreprenoriatului rural cum ar fi:

• creşterea numărului micilor întreprinderi sau micilor afaceri;

• creşterea ocupării în zonele rurale;

• consolidarea şi extinderea afacerilor deja existente;

• atragerea de investiții:

• ‐ indicatori care, atunci când atinși susțin de fapt creşterea standardului de viață al populației din zonele rurale.

• Dincolo de efectele directe cuantificabile, succesul antreprenoriatului rural generează, prin efect de demonstrație, avantaje
indirecte, cum sunt:

• identificarea unor practici de succes ca exemple pentru comunitatea de afaceri locală,

• răspândirea bunelor practici şi a valorilor antreprenoriale,

• îmbunătățirea activității economice a comunităților sau crearea unei baze pentru creşteri şi dezvoltări ulterioare.

• Chiar dacă nu există o rețetă universal aplicabilă pentru antreprenoriatul rural, există însă multe cazuri de succes. În multe zone
ale lumii, în țări cu diferite grade de dezvoltare economică şi instituțională, se pot identifica bune practici şi abordări diferite ale
antreprenoriatului rural.

• Succesul antreprenoriatului rural generează, prin efect de demonstrație, mai multe avantaje indirecte, cum sunt: identificarea unor
practici de succes ca exemple pentru comunitatea de afaceri locală, răspândirea bunelor practici şi a valorilor antreprenoriale,
îmbunătățirea activității economice a comunităților sau crearea unei baze pentru creşteri şi dezvoltări ulterioare.
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Încurajarea antreprenoriatului rural-1

• În România, antreprenoriatul rural poate căpăta o dimensiune mai pregnantă în condițiile în care reformele din domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale vor continua.

• Continuarea procesului de reforme în agricultură şi dezvoltare rurală poate genera foarte mulți câştigători şi, în acelaşi
timp, ar întâmpina o rezistență relativ mică din partea potențialilor perdanți. Cel puțin din perspectiva a ceea ce autoritățile
centrale şi locale ar putea face pentru încurajarea antreprenoriatului rural, continuarea reformelor în agricultură şi
dezvoltare rurală este o premisă semnificativă.

• Încurajarea antreprenoriatului rural presupune folosirea de strategii complexe care țintesc şi alte obiective, în afara
reducerii riscului.

• Atragerea oamenilor cu spirit antreprenorial din afară pentru a înființa afaceri în comunitățile locale se realizează prin
utilizarea tehnicilor de marketing şi promovare țintite pe întreprinzători, folosind contactele locale pe care ei le au deja.

• Oamenii care provin din comunitate şi acum trăiesc în alte locuri, dar mențin legături de familie în comunitate sunt
principalele ținte pentru asemenea demersuri. Pentru ei este mai uşor să recunoască oportunitățile de afaceri (de ce nu şi
accesul la fonduri nerambursabile) şi calitatea vieții (costul vieții mai mic, frumusețea locurilor) pe care comunitatea le
oferă.

• În acelaşi timp, ei pot avea şi motive sociale sau familiale pentru care s‐ar reîntoarce în comunitate.
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Încurajarea antreprenoriatului rural-2
• Chiar şi în cele mai sărace comunități rurale este posibilă realizarea unui „inventar” sau a unei hărți a unor activități – umane,

sociale, fizice sau financiare – care pot fi utilizate în atragerea interesului unor antreprenori în căutare de posibilități de
îmbunătățire a propriei competitivității economice.

• Lărgirea educației şi pregătirea carierei profesionale în sensul creării şi menținerii unor afaceri este o cale eficientă pentru a
reține tinerii în comunitățile rurale. Acest lucru se poate obține prin includerea în programele gimnaziale şi liceale a unor
discipline aplicative. Astfel se generează noi posibilități pentru calificări în meserii din domeniul comercial, agricol sau
construcții. Totodată se creează stimulente pentru luarea în considerare a realizării de afaceri pe cont propriu, în special
pentru oamenii care apreciază că nu sunt suficient recompensați de actualii angajatori şi nu vor să migreze spre oraşe în
căutarea unor perspective mai bune.

• Atitudinea liderilor comunității față de antreprenorii locali are o mare importanță. Dacă aceştia se implică şi sunt deschişi
inițiativelor antreprenoriale, pot sprijini semnificativ inițiativele din comunitate şi pot chiar reuşi să atragă şi alte firme din
afară să‐şi mute afacerile aici. (Parcuri industriale Miroslava, Lețcani, etc)

• Reducerea costurilor de tranzacție şi creşterea eficienței antreprenorilor dispersați din mediul rural se realizează prin
organizarea serviciilor de sprijin al antreprenorilor în cadrul unor rețele eficiente care furnizează asistență tehnică, training,
facilitează accesul la capital, pământ, clădiri sau asistență juridică.
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Încurajarea antreprenoriatului rural-3
• De multe ori există oameni cu spirit antreprenorial care au tot interesul să angajeze lucrători şi sunt dispuşi să contribuie

la bunăstarea comunității.

• Se poate ca lor să le lipsească o bună capacitate de relaționare şi de network – condiții esențiale pentru a se integra
într‐un mediu de afaceri. Mai mult, puțini oameni în mediul rural acordă o atenție semnificativă şi constantă schimbărilor
legislației sau reglementărilor şi cei mai mulți sunt descurajați de timpul necesar obținerii diverselor aprobări din partea
autorităților pentru desfăşurarea anumitor activități economice.

• Antreprenorii din mediul rural pot fi conectați la resurse şi la piețe din afara propriei comunități şi în acest fel se pot
dezvolta afaceri de succes. Cu un sprijin corespunzător, ideile şi oamenii din mediul rural pot fi încurajați ca prin
comercializare să ajungă la pragul necesar pentru a atrage capital pentru investiții.

• Folosirea tehnologiei informației pentru comerțul electronic sau pentru aplicarea unor strategii colaborative de marketing
care pot fi sectoriale sau pe arii geografice permite interacțiunea şi schimburile între antreprenori din diferite regiuni
sau chiar din diferite țări.

• Desigur, pentru aceste lucruri este nevoie de asistență tehnică şi training, care să conştientizeze antreprenorii izolați în
legătură cu importanța accesării unor piețe mai mari pentru produsele şi serviciile lor.

• Există încă mult spațiu liber în sensul încurajării inovației în industriile agricole şi alimentare, în industriile de bază şi în
servicii sau în firmele mici, care nu utilizează mult capital.
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Încurajarea antreprenoriatului rural-4
• Antreprenoriatul rural este, aşadar, o componentă a ceea ce astăzi înseamnă o perspectivă largă a dezvoltării

rurale.

• Orice strategie cu şanse de succes care ținteşte zona rurală are ca obiectiv promovarea creşterii rurale.

• Atenția şi resursele nu mai sunt concentrate doar pe agricultură sau irigații, ci şi pe alocarea resurselor de apă şi
managementul apelor uzate.

• Nu se mai abordează separat problema agriculturii, problema forestieră sau creşterea animalelor, ci totul se
integrează într‐un management al resurselor naturale în cadrul unor sisteme de producție sustenabile.

• Sectoarele țintă pentru consolidarea antreprenoriatului rural sunt:

• agricultura,

• procesarea produselor agricole,

• serviciile de bază,

• turismul, etc.

• Zona rurală favorizează apariția de noi întreprinderi, dar este un mediu antreprenorial vulnerabil, ce depinde în
egală măsură de factori externi (infrastructura locală, mediul social, mediul economic, mediul cultural, tradiții etc.),
cât și de factori interni (capacitatea, aptitudinile și competențele antreprenorului).
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Evoluția numărului total de antreprenori
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Succesul antreprenorilor din mediul rural
• competențele deținute,
• abilitățile în conducerea unei afaceri,
• capacitatea de a fi creativi și de a-și asuma riscul afacerii.
• Întreprinzătorii din mediul rural, atât cei existenți, cât și cei potențiali, au nevoie de sprijin suplimentar pentru

consolidarea și dezvoltarea afacerilor chiar dacă dețin competențele necesare desfășurării/demarării unei afaceri.
• Principalele provocări pentru antreprenorii din mediul rural, sunt reprezentate de următoarele:
• politicile și reglementările legislative- pentru toate tipurile de activități desfășurate de antreprenorii rurali, această

provocare este văzută ca factor al unei birocrații excesive, mai ales când afacerea este un start-up sau o
microîntreprindere care dorește să își dezvolte activitatea;

• factorii culturali și sociali-pentru start-up-uri și afacerile existente în mediul rural această provocare este legată în
special de scăderea densității populației, ceea ce conduce la o informare dificilă a actorilor locali sau regionali.

• factorii economici- pentru start-up-uri și afaceri existente, această provocare este legată de lipsa resurselor
financiare proprii și accesul dificil pe piața de capital (credite, împrumuturi și garanții) ale antreprenorilor din mediul
rural.

• factorii naturali și de mediu reprezintă și ei o provocare pentru dezvoltarea antreprenoriatului rural.
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Nevoile întreprinzătorilor din mediul rural
• Pentru o bună înțelegere a caracteristicilor antreprenoriatului rural considerăm că este necesară cunoașterea

principalelor nevoi ale întreprinzătorilor potențiali sau existenți din mediul rural, care se pot defini astfel:
• furnizarea de cursuri de instruire în managementul afacerilor;
• furnizarea de cursuri de instruire în domeniul inovării, al managementului schimbării, al managementului riscului

și al dezvoltării creativității și capacității antreprenoriale ale persoanelor fizice, în special pentru tineri și femei;
• crearea de rețele de antreprenori axate, în principal, pe transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici;
• furnizarea de sprijin tehnic constând într-o serie de inițiative dezvoltate în jurul unor proiecte specifice din

agricultură, industria alimentară, turism, servicii de bază și activități de recreere;
• facilitarea accesului la finanțare la nivel local, respectiv, cât mai aproape de locul unde se desfășoară activitatea

economică, pentru a răspunde mai bine și mai eficient nevoilor mediului de afaceri;
• reducerea birocrației, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltare rurală și,

implicit, îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile implicate în programele de dezvoltare rurală și aplicanți;
• schimbarea de atitudine a instituțiilor de pe piața de capital, în special a instituțiilor financiar-bancare, care

asociază un grad ridicat de risc majorității întreprinzătorilor din zona rurală, respectiv tinerilor întreprinzători,
tinerilor fermieri, micilor fermieri,

• nevoia creării unor produse specializate de creditare pentru tinerii antreprenori rurali, care să completeze efortul
financiar susținut din fonduri naționale și europene;

• valorificarea cunoștințelor locale în elaborarea și implementarea politicilor și programelor de dezvoltare rurală;
• sincronizarea aprobării contractelor de finanțare, avizării documentațiilor și plății proiectelor cu graficul de

realizare a afacerilor propuse prin proiecte;
• crearea, la nivelul comunităților locale, a unui climat de înțelegere a problemelor cu care se confruntă

întreprinzătorii din mediul rural, precum și susținerea inițiativelor antreprenoriale de către autoritățile locale;
• comunicarea mai bună între actorii naționali, regionali și locali privind nevoile antreprenorilor rurali.
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului rural-1
• Valorificarea potențialului unor comunități poate da rezultate şi ca urmare a implicării unor personalități sau a unor

fundații şi asociații care construiesc şi derulează proiecte consistente.

• Prin aceste programe se pot acorda locuitorilor consultanță şi resurse financiare nerambursabile care să permită
fermierilor şi meşteşugarilor să înceapă o afacere sau să‐şi extindă micile afaceri deja existente cu adresabilitate pentru
piața locală.

• Principala condiție a includerii unei localități în aceste programe este însă manifestarea acceptării şi sprijinului deplin al
comunității implicate în activități economice care se susțin singure şi asigură o viață decentă.

• În mediul rural, aceste probleme sunt agravate de reticența multor mici antreprenori față de bănci şi de faptul că, de
cele mai multe ori, valoarea garanțiilor pe care ei le pot oferi băncilor este limitată de valoarea scăzută a proprietăților din
mediul rural.

• În ultimii ani, băncile comerciale şi‐au amplificat prezența dacă nu în mediul rural propriu‐zis, cel puțin în oraşele mici,
apropiate de zonele rurale, atât ca localizare, cât şi din punctul de vedere al condițiilor economice.

• Chiar dacă există spirit antreprenorial în rândul populației rurale, cunoştințele necesare înființării, administrării şi
dezvoltării unei afaceri lipsesc de cele mai multe ori.
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului rural-2
• Ceea ce interesează, în primul rând, pe orice investitor este potențialul pieței. Este adevărat, cererea de bunuri şi

servicii este mult mai redusă în mediul rural în comparație cu mediul urban.

• Acest lucru se datorează în primul rând densității mai mici a populației, veniturilor mai mici, dar şi obiceiurilor de
consum. Acestea nu sunt însă bariere care nu pot fi depăşite.

• În contextul României, densitatea mai mică a populației în zonele rurale nu este o piedică în calea comunicării, în
primul rând datorită faptului că în zilele noastre infrastructura telecomunicațiilor acoperă întregul teritoriu al țării,
cu excepții nesemnificative (de exemplu, câteva mici comunități din Delta Dunării). Chiar dacă există sate sau comune
mai izolate, iar infrastructura rutieră este pe alocuri primitivă, distanțele dintre aşezările rurale nu sunt atât de
mari încât să facă insurmontabilă problema costurilor de transport.

• Pentru unele aşezări, izolarea lor, distanța față de centre comerciale şi infrastructura rutieră precară măresc însă
semnificativ costurile în furnizarea de bunuri şi pot crea probleme de lichiditate firmelor furnizoare. Dacă, pe de o
parte, volumul de bunuri şi servicii vândute într‐o anumită zonă – care este un indicator esențial în marketing –
dezavantajează zonele rurale față de cele urbane în cazul supermarket‐urilor, în ceea ce priveşte vânzările angro sau
depozitele, dezavantajul plasării acestora în zone rurale dispare pentru că aceste activități se adresează de fapt
unor regiuni mai mari.
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului rural-3
• Cele mai importante bariere sunt lipsa unei tradiții antreprenoriale şi nivelul mai scăzut de educație al populației din

zonele rurale.

• Spiritul întreprinzător înseamnă transformarea unor idei noi în activități şi încercarea continuă de a depăşi dificultățile
care apar.

• Populația din mediul rural a fost însă obişnuită să lucreze într‐un mediu care nu a stimulat asumarea de riscuri. Timp de
câteva generații, naveta la oraşe, unde se găseau locuri de muncă ce presupuneau mai multă sau mai puțină calificare,
dar un venit cert, a fost modul de viață al locuitorilor zonelor rurale.

• În foarte puține cazuri – aşa cum este, de exemplu, zona Bucovinei – a existat o tradiție antreprenorială, care să
întrețină şi să dezvolte abilitatea de a construi parteneriate sau de a dezvolta relații de încredere între vânzători şi
cumpărători.

• Nivelul de educație al populației este unul dintre factorii importanți pe care îi ia în considerare o firmă care investeşte
undeva.

• O tendință care se regăseşte în mediul rural din România este ca familiile să îşi încurajeze copiii să plece la oraşe atât
pentru continuarea studiilor, dar şi pentru a se stabili ulterior acolo, sperând ca în acest fel ei să aibă mai multe şanse
pentru o viață mai bună.

• De aceea, în cele mai multe domenii din zonele rurale, lipsesc experți sau mână de lucru bine calificată. De obicei,
antreprenorii din aceste zone sunt nevoiți să angajeze lucrători slab calificați.

– De exemplu, în construcții, antreprenorii din zonele rurale nu au dificultăți în găsirea lucrătorilor necesari pentru
activități care nu necesită o pregătire deosebită. Când este însă vorba de finisaje, de lucrări electrice, instalații
sanitare mai complexe sau întreținerea unei centrale termice, calificarea slabă a lucrătorilor complică furnizarea
unor servicii de calitate.
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului rural-4
• Nivelul mai scăzut de educație afectează dezvoltarea activității antreprenoriale din ce în ce mai mult şi din cauza

necunoaşterii limbilor străine sau a lipsei unui minim necesar de cunoştințe economice aplicate – analiză financiară,
marketing etc.

• Totuşi, pe de altă parte, nici asemenea dezavantaje nu sunt insurmontabile.

• Firmele care investesc în pregătirea personalului culeg de obicei beneficiile, în primul rând datorită fluctuației mai mici
a lucrătorilor din zonele rurale şi ataşamentului lor față de angajator.

• Cum în mediul rural este mai dificil să găseşti un loc de muncă, oamenii, odată angajați, tind să lucreze mai mult şi mai
eficient.

• Angajatorii pot să îşi controleze mai uşor lucrătorii, iar aceştia dezvoltă mai uşor un ataşament față de angajator. Chiar
dacă spiritul de inițiativă al lucrătorilor nu este foarte dezvoltat, în general, ei se conformează cerințelor fără să pună
prea multe întrebări.

• Lipsa unor modele de succes în afaceri este, de asemenea, o barieră semnificativă în calea dezvoltării micilor afaceri în
mediul rural. Cu puține excepții, în mediul rural predomină şi o reticență puternică față de cei care şi‐au asumat riscuri
şi au reuşit să progreseze sau față de cei care încearcă şi altceva, pur şi simplu din cauza faptului că sunt “altfel”.
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Antreprenoriatul rural-vs- Antreprenoriatul 
urban

Mediul rural are următoarele avantaje nete față de mediul urban:
• a) mediul înconjurător mai curat- acesta poate fi un avantaj major pentru multe industrii, de la cea electronică până la

cea alimentară sau farmaceutică.
• b) siguranța mai mare a vieții individului- statisticile privitoare la criminalitate arată un grad mai mare de siguranță

în zonele rurale în comparație cu cele urbane.
• c) prețurile mai mici ale proprietăților şi impozitele mai mici percepute de autoritățile locale.Din păcate, avantajele

acestor prețuri mai mici şi impozite mai mici sunt surclasate de infrastructura precară din zonele rurale.
• d) costurile cu mâna de lucru sunt mai reduse, din cauza lipsei alternativelor pentru locuitorii din aceste zone în ceea

ce priveşte găsirea de locuri de muncă. Cum costurile de oportunitate ale lucrătorilor sunt mai mici, salariile care le
sunt plătite sunt de cele mai multe ori mai mici decât ale lucrătorilor din activități similare de la oraşe.

• e) din perspectiva costurilor angajatorilor, gradul de sindicalizare în zonele rurale este mai mic decât în zonele
urbane. Deşi nimic nu împiedică lucrătorii să se organizeze în sindicate, în general, în mediul rural, lucrătorii rareori se
asociază în forme sindicale, iar gradul de sindicalizare este mai mic. Acest lucru constituie un avantaj pentru
angajatori, care îşi pot promova mai uşor interesele.

• f) în ciuda relativului conservatorism sau gradului ridicat de respectare a vechilor tradiții şi a autoconsumului, oamenii
îşi adaptează destul de repede obiceiurile de consum ca răspuns la campaniile publicitare
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului 
rural-administrația publică locală

• În ceea ce priveşte nivelul mai scăzut de educație, în timp, semnificația acestei bariere se poate diminua pe măsură ce

• programele educaționale din sistemul de învățământ se vor adapta în mai mare măsură condițiilor specifice din diferite
medii.

• Autoritățile locale se pot implica în mai mare măsură în dezvoltarea şi derularea unor programe educaționale, ele fiind
cel mai în măsură să identifice stimulentele care pot convinge locuitorii comunităților rurale să depăşească stadiul în care
se situează. CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ (CDL) LA LICEE TEHNOLOGICE

• La rândul lor, firmele care angajează locuitorii comunităților în care funcționează pot contribui, prin propriile programe
de pregătire a lucrătorilor, la depăşirea acestor bariere.

• Este foarte probabil însă ca antreprenoriatul rural să devină un motor mai puternic pentru creşterea standardului de viață
în mediul rural, în măsura în care va creşte coerența programelor publice menite să elimine piedicile care nu pot fi depăşite
doar prin inițiativă privată.

• Altfel spus, în condițiile specifice României, autoritățile ar putea genera o strategie pentru încurajarea
antreprenoriatului rural.

• Succesul unui asemenea demers va depinde însă de modul în care autoritățile îl vor integra în efortul general de continuare
a modernizării țării, altfel spus, de continuarea procesului de reforme în administrație, în marile sisteme publice (finanțe
publice, sănătate, educație, protecție socială, mediu), de organizarea administrativă a țării, de adâncirea procesului de
descentralizare şi, nu în ultimul rând, de respectarea drepturilor de proprietate.
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Măsuri de susținere a antreprenoriatului 
rural-administrația publică locală-2

• Simple programe izolate adresate zonelor rurale, fie ele orientate chiar exclusiv spre antreprenoriatul rural, nu 
pot genera rezultate semnificative, decât cel mult pentru un “grup pilot” de mici comunități. 

• Serviciile pentru sprijinirea antreprenorilor rurali sub forma unor sisteme de rețele care furnizează resurse de 
genul asistenței tehnice şi training, facilitează accesul la capital, pământ şi clădiri sau la asistență juridică pot fi 
stimulente mai bune pe termen lung decât acordarea unui tratament fiscal privilegiat, care îmbracă, de obicei, 
forma scutirilor de la plata unor taxe sau impozite ori plata unor impozite şi taxe mai mici. 

• Stimulentele fiscale se dovedesc a fi de cele mai multe ori nesustenabile pe termen lung, iar obținerea lor se 
asociază de obicei cu practicile de corupție. 

• Conectarea antreprenorilor rurali la piețele externe–naționale, regionale sau internaționale – astfel încât ei să nu 
depindă doar de o piață locală relativ stagnantă este o altă direcție în care autoritățile centrale pot acționa pentru
stimularea antreprenoriatului rural. 

• Facilitarea accesului antreprenorilor rurali sau al organizațiilor profesionale ale acestora la informație nu 
presupune resurse deosebite din partea autorităților, ci doar mai multă transparență. 

• De exemplu, guvernul alocă în fiecare an suport financiar pentru întreprinzători privați care vor să participe la 
târguri şi expoziții internaționale unde pot găsi parteneri de afaceri şi piețe de desfacere. 

• Chiar dacă acest suport financiar nu este deosebit de mare, posibilitatea accesării lui este cunoscută de un număr
relativ mic de întreprinzători, din cauza transparenței reduse care caracterizează alocarea resurselor publice.
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1.4.2 Agribusinessul
• Agribusinessul este un concept aparte, care reprezintă expresia promovării şi conservării intereselor micilor

întreprinzători, deschide oportunități antreprenorilor din mediul rural care se pot asocia marilor afaceri sau se pot
integra pe verticală cu acestea.

• Agribusiness este o abordare sistematică a activităților unui set larg de instituții, firme (întreprinderi private de diferite
mărimi, asociații, cooperative agricole etc.), activități economice.

• Relațiile dintre ele dezvoltă şi furnizează inputuri către activitățile cu specific agricol, produc mărfuri primare care apoi sunt
gestionate, transportate, vândute şi distribuite consumatorilor sub formă de alimente sau alte produse obținute în activitățile
agricole.

• În această abordare, şi componentele economice de altă natură decât cele strict agricole sunt considerate întreprinderi
agricole.

• Pe măsură ce gradul de dezvoltare economică al unei țări este mai mare, rolul sistemelor agroalimentare şi, implicit, al
activităților economice componente, altele decât cele strict agricole – pe scurt, agribusiness – creşte, în timp ce rolul
activității agricole primare se diminuează.

• Activitățile „extraagricole” includ:

• distribuirea de fertilizanți, semințe sau pesticide,

• producția, distribuția şi mentenanța maşinilor agricole,

• transportul produselor agroalimentare,

• procesarea materiilor prime agricole sau alimentare,

• vânzarea angro sau cu amănuntul a produselor agricole şi alimentare.
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Agribusinessul în Europa
• În țările industrializate dinEuropa, activitățile din sistemele agroindustriale şi, prin urmare, componentele din afara activităților

agricole propriu‐zise contribuie semnificativ la formarea Produsului Intern Brut, la crearea de locuri de muncă şi la generarea de
venituri.

• În afară de diferite abordări care urmăresc reducerea riscului sau încurajarea asumării riscurilor sau a spiritului de întreprindere
asociat abordărilor care urmăresc dezvoltarea rurală,

• Agribusiness‐ul permite, de asemenea, valorificarea antreprenoriatului rural.

• Valorificarea sistemelor agroindustriale stimulează dezvoltarea economică.

• În ceea ce priveşte activitățile agricole propriuzise, mai ales producerea de fructe şi legume sau creşterea animalelor, stimularea
producției şi a inovației antrenează dezvoltarea legăturilor în amonte şi în aval în cadrul sistemului agroindustrial şi al economiei locale.

• Aceste dezvoltări presupun însă investiții care să genereze creşteri de productivitate şi creşterea calității produselor, reducerea
pierderilor şi folosirea produselor ca inputuri pentru alte industrii.

• Sistemele de distribuție pe piețele interne sau externe sunt parte componentă a sistemului agroindustrial. Ele susțin şi stimulează
dezvoltarea unor servicii mult timp rămase în urmă şi astfel contribuie la îmbunătățirea competitivității. În cele din urmă, gradul de
ocupare creşte în întregul sistem agroindustrial şi numărul locurilor de muncă îl depăşeşte pe cel strict asociat activităților agricole
propriu‐zise.

• Direct sau indirect, efectele pozitive imediate ale modernizării sistemelor agroindustriale se regăsesc sub forma reducerii costurilor
alimentelor, diversificării veniturilor şi creşterii oportunităților de angajare a populației rurale şi chiar urbane, creşterilor de
productivitate pentru micii producători şi integrării lor pe piețele locale, naționale sau internaționale.
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Agribusinessul-caracteristici
• Agribusinessul nu se dezvoltă însă în mod spontan.

• El depinde de schimbările structurale care au loc mai repede sau mai încet într‐o economie şi este direct influențat de factori
geografici, demografici, de cultura de afaceri existentă într‐un anumit spațiu sau de factori de mediu şi chiar istorici.

• Inovațiile instituționale şi tehnologice sunt accelerate sau întârziate de aceşti factori.

• Chiar mari companii internaționale care dispun de resurse financiare, de putere de inovare, de know‐how, de tradiție şi, nu în ultimul
rând, de putere mare de negociere în relațiile cu autoritățile şi care fac parte din sistemul de agribusiness au considerat uneori că
este greu să se extindă şi să opereze în România.

• Ritmul schimbărilor structurale este diferit de la o țară la alta şi diferă chiar şi între diferite industrii în cadrul aceleiaşi țări în
funcție de gradul de expunere la concurența de pe piața internă sau piața externă.

• Deciziile guvernelor au deseori un rol important în accelerarea sau întârzierea schimbărilor instituționale şi tehnologice din sistemul
agribusiness. Atitudinea guvernelor este semnificativă în funcție de modul în care ele impun respectarea reglementărilor privind
protecția concurenței sau în funcție de modul în care ele folosesc instrumentele definite pentru corectarea situațiilor de eşec al
pieței.

• De asemenea, guvernele pot frâna sau accelera creşterea agribusinessului în funcție de resursele alocate pentru dezvoltarea
infrastructurii fizice sau a capitalului de cunoştințe.

• Se cunoaşte faptul că sistemele de agribusiness concurențiale şi eficiente îi selectează drept câştigători pe cei care dețin active
semnificative şi care au acces la surse de finanțare, la tehnologii, calificare şi, mai ales, la piețe în creştere.
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Agribusinessul-caracteristici
• De cele mai multe ori, producătorii mici se confruntă cu piețe segmentate, unde există structuri de tip oligopolistic sau chiar de

monopol.

• Intervenția autorităților este justificată în aceste situații, mai ales atunci când se generează reglementări sau standarde.

• Autoritățile, care în cele din urmă vor legifera respectivele standarde sau reglementări şi vor impune respectarea lor, trebuie să
compenseze puterea mai slabă de negociere a micilor producători, de cele mai multe ori neorganizați, în raport cu puterea mai mare a
marilor operatori.

• Din păcate, nu de puține ori, standardele şi reglementările reflectă strict interesul marilor producători – bine organizați şi cu putere
de negociere mai mare în raport cu autoritățile.

• Nu de puține ori, marii operatori impun, sub masca protecției consumatorului, tot felul de standarde şi condiții de calitate, dar au ca
principal obiectiv eliminarea micilor concurenți. Pentru ei, de multe ori, respectarea condițiilor respective înseamnă creşteri mari de
costuri şi astfel, ieşirea de pe piață.

• De asemenea, agribusinessul nu generează, în mod automat, o distribuire uniformă a veniturilor. Dimpotrivă chiar. Tendința de
concentrare a inputurilor agricole şi a distribuției pe piețele alimentare, creşterea rolului tehnologiei informației şi a proceselor şi
tehnologiilor logistice care comprimă costurile cu mâna de lucru, ca şi creşterea importanței înțelegerii consumatorilor şi implicarea
tehnicilor evoluate de marketing au influențat semnificativ şi

• continuă să transforme latura ofertei.

• În aparență, agribusinessul nu este altceva decât un set de activități economice la fel ca atâtea altele, plecând de la drepturi
de proprietate până la inițiativă, asumare de risc, obținere de profit.
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Agribusinessul și sistemul agroalimentar

• Prima componentă a sistemelor agroalimentare este reprezentată de instituțiile fundamentale, de reguli şi reglementări.
Ele definesc şi aplică drepturile de proprietate, termenii şi condițiile schimburilor de bunuri şi servicii şi diminuează costurile
de tranzacție. Entitățile private – cum sunt lanțurile integratoare private pe latura ofertei – şi organismele guvernamentale
colaborează la stabilirea standardelor pentru produse, a regulilor sanitare, a regulilor de înregistrare a pesticidelor şi a
regulilor specifice pentru comercializarea pe diferite piețe. Pe lângă aceste instituții specifice, există şi instituții generale cum
sunt legea contractelor, reglementările vamale sau reguli aplicabile certificatelor de depozit.

• A doua componentă a sistemelor agroalimentare este constituită de afacerile agricole. Ele generează bunuri şi servicii cu
valoare adăugată şi furnizează inputuri/outputuri sistemului/din sistemul agroalimentar. Întreprinderile agricole produc şi vând
inputuri activităților agricole, procesează recolte agricole şi produse animale, vând angro sau cu amănuntul produse proaspete şi
procesate consumatorilor şi/sau procesează şi vând materii prime către alte industrii. Întreprinderile agricole operează atât în
zone rurale, cât şi în zone urbane. Sunt întreprinderi mari sau mici, autohtone sau străine, private, publice sau mixte. Ele pot fi
mari corporații sau mici afaceri de familie. Deşi în agribusiness se întâlnesc adesea mari companii, cele mai multe întreprinderi
agricole sunt de fapt mici intermediari individuali şi microîntreprinderi, de multe ori din sectorul informal.

• A treia componentă a sistemelor agroalimentare este constituită de organizații specifice şi de formele de organizare specifice.
Întreprinderile agricole tranzacționează între ele sau interacționează cu agricultorii propriu‐zişi şi cu consumatorii într‐un
cadru de obicei bine delimitat. Alături de piață, care permite identificarea prețurilor, consolidarea proprietăților şi
ierarhizarea produselor, sistemele agroalimentare au nevoie de infrastructură, atât sub forma facilităților fizice, dar şi a
rețelelor de tehnologie a informației pentru facilitarea piețelor virtuale.
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Agribusinessul și relațiile de piață
• Cu cât instituțiile şi organizațiile constituite permit participarea unui număr cât mai mare de actori la beneficiile asigurate de

infrastructură, cu atât mai mare este gradul de echitate generat de piață.

• În aceste sisteme, lanțurile pe latura ofertei constituie o formă de organizare care permite derularea tranzacțiilor şi coordonează
activitățile participanților în sistemul agroalimentar.

• În cadrul lanțurilor individuale de ofertă, produsele şi drepturile de proprietate asociate lor ajung de la producători la
consumatori, se derulează plăți şi se transferă capital de lucru. Mai mult, se diseminează informațiile şi tehnologia disponibilă, iar
cererea este transmisă de la distribuitori la producătorii primari.

• Lanțurile de ofertă sunt structurate vertical şi în mod obişnuit sunt conduse şi administrate de o companie, care poate fi
producător, angrosist sau retailer. Regulile se stabilesc şi sunt impuse de participanții într‐un asemenea lanț. Ei stabilesc
stimulentele pentru performanță şi sancțiunile pentru eşec în cadrul procesului de administrare colectivă a riscului.

• Un alt tip de organizații sunt aşa‐numitele organizații colective şi mezoorganizațiile. Ele nu participă efectiv la crearea unor
bunuri anume, ci furnizează servicii de natură tehnică şi informațională.

– Spre exemplu, asociații de producători agricoli, fundații, consilii de dezvoltare şi consilii de produs sau asociații profesionale.

• În mod obişnuit, ele furnizează bunuri comune şi adesea mediază relațiile dintre sectorul privat şi sectorul public. Mezoorganizațiile
operează atât la nivel local, cât şi la nivel național.

• Competitivitatea agribusiness‐ului depinde în mare măsură de modul în care sunt organizate şi de eficacitatea funcționării
elementelor care îl compun.

• Pe o piață care astăzi este globală, competitivitatea şi capacitatea de adaptare la schimbare a condițiilor pieței pornesc
întotdeauna de la evaluarea corectă a avantajelor competitive şi a condițiilor inițiale de start.
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Probleme legate de activitatea antreprenorială
1. Probleme strategice
• – greșeli în gestionarea relațiilor cu clienții sau furnizorii (dar și cu alți parteneri sau stakeholders); una dintre cele mai frecvente erori, în 

aceasta categorie, este acceptarea unor condiții nerezonabile în relația cu furnizorii foarte importanți sau cu clienții cheie (există riscul de a 
sufoca o afacere complet, dacă aceasta este prinsă la mijloc intre niște prețuri mari sș lipsa termenelor de plată din partea furnizorilor și niste
condiții foarte dure ale clienților, din punct de vedere al prețului și al termenului de plată);

• – lipsa unor „planuri B”: deși antreprenorii văd, zi de zi, că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum au fost planificate, aceștia refuză de cele mai
multe ori să planifice pentru asemenea contingente, situație în care orice criză, schimbare de reglementări sau orice alte modificări rapide în 
piața relevantă prind antreprenorul (ca și pe restul companiei) pe nepregătite;

• – fixarea pe un produs sau serviciu care este o „idee” a antreprenorului mai curând decât o oportunitate reală de business;

• – erorile de apreciere cu privire la piața sau nișa relevantă pentru activitatea companiei; prea multe companii nu reușesc să se focalizeze pe
produsele care aduc profitabilitate, pentru că încearcă să realizeze volume de afaceri din ce în ce mai mari bazate pe produse de margine mică, 
ceea ce nu aduce profituri, în schimb poate face ca firma să rămână rapid fără cash;

• – diversificarea activității companiei în zone care nu sunt deloc relaționate cu activitatea de bază; aceasta este o tentație importantă
pentru multi antreprenori și poate duce la utilizarea cashflow-ului produs de partea viabilă a companiei să fie risipit în proiecte de dezvoltare
prin diversificare ce nu sunt bazate pe vreo sinergie sau pe vreo relaționare;

• – concentrarea pe un proiect prea mare: antreprenorii au aspirații înalte și, uneori, se lansează (împreună cu întreaga echipă, cu întreaga
companie) în proiecte mult peste posibilitățile lor și fără a verifica implicatiile de cash-flow; de prea multe ori, acest mare proiect este și
ultimul pentru antreprenorii care procedează în acest mod.
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Probleme legate de activitatea antreprenorială
• 2. Probleme de management
• – lipsa experientei si abilitatilor de management: aici este o problema la fel de veche cat istoria antreprenoriala moderna,

pentru ca in general, la start-up, antreprenorul isi asuma, de facto, rolul de manager general, dar si pe acela de director de
resurse umane (uneori si director de marketing, director financiar si director de operatiuni); ceea ce este poate rezonabil in
momentul start-ului, devine nerezonabil atunci cand compania s-a dezvoltat deja suficient, dar antreprenorul realizeaza in
continuare, de unul singur, toate aceste activitati de management, desi ar fi trebuit sa isi construiasca deja o echipa de
management; pe masura ce compania creste, antreprenorul trebuie sa isi schimbe si el semnificativ stilul de management, iar
daca nu reuseste, atunci ar trebui, pentru binele afacerii, sa faca un pas in spate si sa isi angajeze un manager;

• – lipsa unui departament financiar consistent cu o activitate completa, inclusiv planificare si management financiar: de cele
mai multe ori, in afacerile antreprenoriale (chiar si in cele care au ajuns la anumite volume de afaceri semnificative, numar
mare de angajati si o structura complexa de business), functia financiara a companiei nu este nimic mai mult decat cea de
contabilitate, iar acest lucru este extrem de periculos si trebuie rezolvat cat mai rapid in procesul de dezvoltare a afacerii,
prin angajarea unui director financiar competent;

• – o problema importanta in afacerile antreprenoriale este ca, nu de putine ori, acestea schimba frecvent oamenii din echipa
de conducere, fie pentru ca ei nu colaboreaza suficient de bine cu antreprenorul, fie pentru ca nu sunt remunerati la nivelul
lor de competenta si experienta, fie pentru alte motive obscure (uneori, din cauza nepotismului care exista in multe companii
antreprenoriale); aceste schimbari frecvente sunt extrem de periculoase, pentru ca in anumite situatii, oamenii care pleaca
sunt singurii care intelegeau afacerea.”
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Creativitate, inovare şi antreprenori

● Creativitatea înseamnă a te gândi la lucruri noi, iar inovația face lucruri noi

● Creativitatea este capacitatea de a dezvolta idei noi și de a descoperi noi moduri de a privi problemele
și oportunitățile.

● Inovația este abilitatea de a aplica soluții creative acestor probleme și oportunități pentru a 
îmbunătăți viața oamenilor sau pentru a îmbogăți societatea

● Antreprenoriat = creativitate + inovație
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De la creativitate la antreprenoriat
• Creativitate

• a te gîndi la noi lucruri

• Inovare
• a face lucruri noi

• Antreprenoriat
• crearea de valoare pe piaţă
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De la creativitate la antreprenoriat

● Creativitatea este capacitatea de a dezvolta idei noi și de a descoperi noi moduri de a privi problemele
și oportunitățile.

● Inovația este abilitatea de a aplica soluții creative acestor probleme și oportunități pentru a 
îmbunătăți viața oamenilor sau pentru a îmbogăți societatea.

● Cercetătorii cred că antreprenorii reușesc gândind și făcând lucruri noi sau lucruri vechi în moduri noi.
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De la creativitate la antreprenoriat

● Antreprenoriatul este rezultatul unui proces disciplinat și sistematic de aplicare a 
creativității și inovației la nevoile și oportunitățile de pe piață.

● Ideile noi sunt mult mai mult decât simplele trăsături aleatorii și neunite cu un nou 
gadget.

● Antreprenorii sunt cei care se căsătoresc cu ideile lor creative cu acțiunea și 
structura intenționată a unei afaceri.
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Creativitate
● Există patru faze care pot ajuta la eliminarea „blocajelor de idei” și la îmbunătățirea

gândirii creative.

● Cele patru etape cu activitățile lor importante sunt următoarele:

● 1: background sau acumulare de cunoștințe de ex. lectură, conferințe profesionale, 
discuții, vizită la bibliotecă

● 2: proces de incubație de ex. Concentrare continuă, exercițiu,

● 3: ideea sau experiența „eureka”, de obicei această fază formulează încet, dar sigur
soluția

● 4: evaluare și implementare de ex. prototipuri, sfaturi.
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Creativitate

● Caracteristicile antreprenorilor de succes includ, în general, o 
imagine de sine pozitivă, fiind motivați de probleme provocatoare, 
fiind sensibili la lumea din jur și fiind buni la adunarea diferitelor
idei într-un timp scurt.

● Nu este necesar să dețineți toate aceste caracteristici pentru a 
avea succes.

● Dezvoltarea creativității este un proces de schimbare a modului în
care privești lucrurile. Pentru a face acest lucru, trebuie să căutați
relații diferite sau neortodoxe între oameni și lucruri.

● O altă modalitate de a fi mai creativi este de a privi oamenii și
lucrurile în modul în care pot fi folosiți pentru satisfacerea nevoilor
(atât ca resurse, cât și pentru rezolvarea problemelor).
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Creativitate
• Următoarele întrebări sunt concepute pentru a stimula imaginația și pot contribui la 

dezvoltarea creativității:

• 1. Există o modalitate nouă de a o face?

• 2. Îl poți împrumuta sau adapta?

• 3. Îi poți da o nouă întorsătură?

• 4. Ai nevoie doar de mai mult la fel?

• 5. Ai nevoie doar de mai puțin din același lucru?

• 6. Există un substitut?

• 7. Piesele pot fi rearanjate?

• 8. Ce se întâmplă dacă facem exact opusul?

• 9. Se pot combina ideile?

• 10. O putem folosi la alte utilizări?

• 11. Ce altceva am putea face din asta?

• 12. Există alte piețe pentru aceasta?
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Creativitate
• Rețineți că există numeroase bariere în calea creativității, inclusiv:

• 1. căutarea răspunsului „corect”

• 2. concentrându-ne pe a fi logic

• 3. respectând orbește regulile

• 4. fiind constant practic

• 5. vizionarea jocului ca fiind frivolă

• 6. devenind excesiv de specializat

• 7. evitarea ambiguității

• 8. temându-se să arate prost

• 9. temându-se de greșeli și eșecuri

• 10. crezând că „nu sunt creativ”.
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Inovarea
● Schumpeter (1934) a fost primul care a subliniat importanța noii valori create de 

antreprenori.

● Mai recent, Carland, Hoy, Boulton și Carland (1984) au extins și precizat ideea lui
Schumpeter, spunând că antreprenorii:

● introduc bunuri noi

● introduc noi servicii

● introduc noi metode de producție

● deschid noi piețe

● deschid noi surse de aprovizionare

● reorganizează industria.
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Inovarea

● Există patru tipuri distincte de inovație, acestea sunt următoarele:

● Invenție - descrisă ca fiind crearea unui nou produs, serviciu sau proces

● Extindere - extinderea unui produs, serviciu sau proces

● Duplicare - definită ca replicarea unui produs, serviciu sau proces deja existent

● Sinteza - combinația conceptelor și factorilor existenți într-o nouă formulare
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Inovarea

• Cinci mituri

• Există mai multe mituri asociate cu inovația care sunt acoperite în
literatură.

• Sunt prezentate cinci mituri:

• inovația este planificată și previzibilă

• specificațiile tehnice trebuie pregătite temeinic în prealabil

• creativitatea se bazează pe vise și idei de cer albastru

• proiectele mari vor dezvolta inovații mai bune decât cele mai mici și

• tehnologia este forța motrice a inovației și a succesului.
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Inovare
• Cinci mituri ...

● În timp ce inovația cuprinde o zonă extinsă, este pertinent să
subliniem că există o serie de principii ale inovației. Un mesaj
important aici este că antreprenorii trebuie să realizeze că
aceste principii există și că pot fi învățate.

● Unul dintre principii este să fii orientat spre acțiune. 
Antreprenorul trebuie să caute întotdeauna idei noi.

● Facerea produsului, procesului sau serviciului simplu și ușor de 
înțeles este un alt exemplu de principiu al inovației.



40 /

Sumar

● Antreprenoriatul a fost descris ca un mod de gândire orientat spre acțiune, axat pe creativitate, inovație și
schimbare. Prin urmare, nu este surprinzător să vedem că antreprenorii se numără printre jucătorii mai
creativi și mai inovatori ai schimbării organizaționale.

● Este afacerea antreprenorilor să genereze sau să adauge valoare pe măsură ce se aventurează, introducând
noi forme, noi organizații, noi produse și un nou limbaj în întreaga lume.

● În acest topic ne-am uitat la latura mai creativă a antreprenoriatului - aspectele adăugătoare de valoare, 
inovatoare și creatoare de organizații, recunoscând că creativitatea necesită ca cineva (ca un antreprenor) 
să adauge valoare pe piață prin procesul de inovare.

● De la generarea de idei la dezvoltarea și lansarea cu succes a produsului, inovația este patul de schimb
pentru schimbare. Antreprenorii sunt însărcinați cu coordonarea procesului de inovare. Rolul lor este de a 
alimenta viziunea creativă prin dezvoltarea și testarea spre comercializarea cu succes. Viziunea lor este cea
care vede nu numai produsul sau procesul, ci și posibilitatea de a-l comercializa.


