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Cap I 
ANTRPRENORIATUL-

ACTIVITATE DE BAZĂ A 
ECONOMIEI



1.6 Antreprenoriat-caracteristici și particularități

• Activitatea antreprenorială constă sintetic în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi economice. Activitatea antreprenorială
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.

• Antreprenoriatul trebuie privit drept activitatea pusă în slujba obiectivelor companiei şi subordonat scopului acesteia – maximizarea
profitului.

• Antreprenoriatul este considerat un motor al dezvoltării, cel care preia riscurile şi responsabilităţile unei afaceri.

• Economia antreprenorială a demonstrat că este importantă, pentru că prin ea s-au putut lansa noi produse şi tehnologii care să satisfacă
pretenţiile consumatorului şi a crescut productivitatea.

• În literatura de specialitate s-au desprins două concepţii: 

• a)antreprenorul este persoana ce îndeplineşte sarcina identificării şi obţinerii resurselor necesare înfiinţării unei afaceri şi în acelaşi
timp îşi asumă riscul utilizării resurselor alocate. 

• b) antreprenorul este iniţiatorul unei afaceri care se concentrează pe inovaţie, elaborând produse şi servicii noi şi creând o nouă piaţă şi
un nou client. 
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ECONOMIA APLICATĂ ȘI ANTREPRENORIATUL



Antreprenoriat- particularități
• P. Drucker crede că managementul s-a transformat în antreprenoriat atunci când managerii au preluat conducerea unor firme pe care le-

au cumpărat de la proprietarii lor ori au înfiinţat altele noi, pe care le-au inovat pentru a le dezvolta, ca un efect mai degrabă al unui mod
de comportament inovativ şi caracterizat prin acceptarea unor condiţii de incertitudine, decât ca trăsături de personalitate.

• În privinţa politicilor şi practicilor antreprenoriale în lume, specialiştii consideră că acestea sunt specifice civilizaţiei occidentale
contemporane şi dintre concurenței dintre "lumea veche” (Europa Occidentală) şi "lumea nouă” (Statele Unite ale Americii). 

• Astfel, în confruntarea paşnică pe terenul competiţiei mondiale, există 5 faze, toate legate de apariţia şi dezvoltarea antreprenoriatului
pe glob: 

• 1. Faza "sfidării mondiale”: 1980-1990 

• 2. Faza "recunoaşterii” superiorităţii americane asupra antreprenoriatului european (prima jumătate a anului 1990)

• 3. Faza "traiectoriilor divergente”: după jumătatea anului 1990, când ambii parteneri au urmat o dinamică proprie pentru obţinerea unui
avantaj competitiv; 

• 4. Faza "consensuală”: noua economie antreprenorială devine superioară vechii economii antreprenoriale: la începutul noului secol; 

• 5. Faza "realizării depline” pe plan european: în prezent (primul deceniu al sec. XXI). 
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Antreprenoriat -particularități
• Joseph Schumpeter şi Peter F. Drucker) consideră că fondatorul şi/sau şeful unei întreprinderi mai noi sau mai vechi, mai mare ori mai mică, 

devine antreprenor dacă „execută noi combinaţii” de felul următor: 

• 1. fabrică un bun nou; 

• 2. introduce o metodă nouă de producţie; 

• 3. identifică şi cucereşte o nouă sursă de materii prime; 

• 4. fondează o nouă organizaţie. 

• Majoritatea specialiştilor în probleme sociologice de antreprenoriat, definesc antreprenoriatul „ca operă de creare de noi organizaţii, într-
un context în care acestea devin şi dependente unele de altele, precum şi ca proces economic şi social”. 

• C.B. Schoonhoven şi K.M. Eisenhardt au extins termenul la ceea ce ei numesc „cluster antreprenorial”, înţeles ca o unitate de creare a unei
reţele de antreprenori, aflate într-o „regiune de incubare a afacerilor”, acestea fiind determinate de factori de densitate a afacerilor sau
de proximitate a altor investiţii în zona apropiată. 

• TERMENI NOI

• antreprenoriat colectiv,

• antreprenor social, 

• “comunitate de antreprenori

• “reţea de dezvoltare rurală durabilă

• “antreprenori instituţionali
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Particularitățile antreprenorului
• furnizor de mărfuri şi promotor al proceselor de inovare şi progres

• deţine toată responsabilitatea asupra afacerii, exercitând totodată întregul control asupra acesteia;

• poate fi şi manager-întreprinzător care răspunde atât pentru coordonarea forţei de muncă, gestionarea capitalului investit, cât şi pentru
dezvoltarea producţiei şi viabilitatea afacerii asumându-şi riscul în acest sens;

• caută permanent noi oportunităţi de inovare şi modernizare a produselor şi proceselor de producţie, precum şi de reducere a pierderilor
în vederea minimizării costurilor;

• trebuie să posede măiestrie, iscusinţă şi abilităţi deosebite fiind capabil să se gândească simultan la o paletă largă de lucruri şi activităţi.

• Poate fi considerat = prototipul managerului de succes care pune în practică şi valorifică experienţa sa profesională (de manager şi de
întreprinzător), asumându-şi riscuri şi responsabilităţi în calitate de patron, conducător, antreprenor, manager, întreprinzător, având
totodată un comportament adaptat la mediul concurenţial

• o persoană activă capabilă să identifice şi să exploateze oportunităţile de profit înaintea altora.

• dovedeşte echilibrul şi valorifică experienţa bazată pe cunoaştere, vigilenţă şi risc; 

• tebuie săaibă o serie de calități calităţile precum: vigilenţa, rapiditatea în reacţii (să fie cu un pas înaintea altora), capacitatea de a face 
diferenţa dintre oportunităţile reale şi cele aparente; 

• în profilul psihologic al antreprenorului trebuie să se regăsească abilităţi şi calităţi de conducător şi inovator. 
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Caracteristicile activităţii antreprenoriale

• Este un act de voinţă umană, 
• Este un proces dinamic, 
• Este un demers unic, 
• Implică numeroase variabile, 
• Se produce la nivelul unei firme economice, 
• Implică o schimbare de stare a firmei. 

• Antreprenoriatul poate fi descris printr-o serie de activități specifice: 
• căutarea de noi produse, de noi metode de producţie, noi pieţe şi noi forme de organizare.
• are la bază inovaţia (caută să genereze profituri mari în perioade scurte prin asumarea riscului) şi dorinţa de schimbare unde

întreprinzătorii privesc lumea aşa cum o vor ei nu neapărat aşa cum este de fapt.
• Aşadar cea mai importantă calitate a unui antreprenor şi a unei activităţi antreprenoriale este abilitatea de a vedea o oportunitate, care

depinde de persoană, de mediu, de accesul la resurse şi de încadrarea în prezent.
• Este important de remarcat faptul că antreprenoriatul reprezintă un proces care include în structura sa caracteristici, obiective şi

principii esenţiale antreprenoriale, precum şi satisfacţii şi insatisfacţii distincte.
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Stabilirea obiectivelor antreprenoriale
Obiectivele antreprenoriale pot fi grupate în trei grupe: 

• I Obiective de natură personală, prin care întreprinzătorul îşi justifică activitatea antreprenorială. Ele ţin de persoană, constituind un 
imbold interior alimentat de ideile care declanşează activitatea antreprenorială. În cadrul acestei grupe se cuprind: 

– obiective de securitate şi siguranţă personală, 

– obiective de asigurare a unui statut social, 

– obiective de garantare a propriei independenţe.

• II Obiective ale afacerii

– obiective de reuşită în afaceri, 

– obiective privind satisfacerea priorităților personale.

• III Obiective generale, presupun prestarea de servicii utile necesare societăţii (producerea şi comercializarea unor produse şi servicii) 
şi realizarea de profit (remunerarea pentru asumarea riscului investirii banilor într-o afacere). 

– obiectivele sociale care presupun asumarea unor responsabilităţi sociale (protecţia intereselor consumatorilor, realizarea
intereselor salariaţilor şi ale comunităţii din care firma face parte) 

– obiective subsidiare care sunt stabilite pentru fiecare domeniu funcţional în parte (producţie, comercial, financiar-contabil, 
cercetare, personal) acestea aflându-se în interdependenţă unele cu altele. 

– obiective mixte sunt acelea care reprezintă o corelaţie între realizarea profitului, satisfacerea consumatorului, satisfacerea
întreprinzătorului şi cea a salariaţilor. Aceste obiective apar în situaţia în care obiectivele personale sunt corelate şi în concordanţă
cu obiectivele afacerii
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Diferențe: antreprenor-întreprinzător-investitor

• Antreprenoriatul se raportează la un anumit tip de organizaţie (de regulă un IMM cu dimensiuni mici sau mijlocii ca număr de angajaţi) 
care pune în evidenţă particularităţile semnificative legate de procesul de gestionare a resurselor. În acest context, antreprenoriatul
este considerat ca una dintre cele mai importante funcţii dintr-o societate, dacă nu cea mai importantă pe care se spijină acea societate. 

• Antreprenorul – persoana capabilă să învingă obstacolele pentru punerea în practică a unei idei inovatoare în sectorul noilor produse şi al 
noilor servicii. 

• Întreprinzătorul – persoana care iniţiază o nouă afacere, fie în cadrul unei afaceri desfăşurate, fie iniţiază un proces de schimbare
radicală. 

• Investitorul – persoana sau instituţia care deţine lichidităţi ce pot fi utilizate în diverse domenii sau activităţi economice. 

• Cel mai frecvent antreprenoriatul este asociat cu activitatea desfăşurată într-o afacere mică, existând chiar o suprapunere a
conceptelor, ca urmare a faptului că la baza oricărei afaceri antreprenoriale a stat o afacere mică. Însă activitatea antreprenorială nu se
limitează numai la afacerile mici.
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Satisfacţiile activităţii antreprenoriale
• Independenţa (autonomia) – este câştigată, în urma iniţierii unei afaceri, deoarece el este cel care ia decizii şi face ca lucrurile să aibă o

anumită direcţie stabilită de el însuşi. Pentru antreprenor, afacerea presupune şi un grad ridicat de responsabilitate.

• Autorealizarea – întreprinzătorul, deţinând o afacere proprie, nu mai întâmpină piedici în autorealizare, singurele fiind cele determinate de
propria sa capacitate şi creativitate.

• Posibilitatea unui câştig nelimitat – cei mai mulţi întreprinzători obţin mai mult câştig decât dacă ar lucra pentru alţii.

• Siguranţa muncii –avantajul că poate lucra atâta timp cât este capabil de muncă fără să fie obligat să iasă la pensie.

• Angajarea membrilor familiei – în cazul în care afacerea înregistrează rezultate bune, întreprinzătorul îşi va putea angaja toţi membri
familiei.

• Folosirea independentă a capitalului acumulat – întreprinzătorul poate să-şi plaseze capitalul în propria afacere, în loc să investească în
afacerile deţinute de alţii şi care pot fi riscante sau în loc să-şi ţină banii în depozite bancare.

• Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor proprii –un întreprinzător poate iniţia o afacere, unde cunoştinţele şi abilităţile sale să constituie un
avantaj.

• Ieşirea din rutină –iniţierea unei afaceri reprezintă o ocazie pentru a împlini această satisfacţie personal.

• Putere şi influenţă – pentru orice întreprinzător a afacere conferă putere şi influenţă deoarece el este cel care ia deciziile, influenţează
cursul acţiunilor, decide soarta întreprinderii, iar toate aceste aspecte îi creează o satisfacţie psihologică deosebită. (politică, sport, cultură,
ONG, fundații, etc)

13



Insatisfacţiile activităţii antreprenoriale
• Incertitudinea veniturilor – datorită oscilaţiilor în evoluţia afacerii pot să apară fluctuaţii ale veniturilor. În multe cazuri

întreprinzătorul va fi ultimul care va fi plătit datorită numeroaselor plăţi financiare.
• Riscul pierderii capitalului investit – mulţi întreprinzători contribuie cu bunuri sau cu sume importante de bani, care pot fi pierdute în

cazul unei afaceri nereuşite.
• Povara responsabilităţii totale – în caz de eşec sau succes în afaceri, întreprinzătorul este singurul răspunzător. Odată cu mărimea

firmei, cresc şi responsabilităţile. Dacă pentru unele persoane munca de conducere este ceva atractiv, pentru altele ea poate constitui o
adevărată povară. Deciziile luate îi afectează nu numai pe întreprinzători şi firmă, ci şi pe clienţi, salariaţi.

• Periclitarea carierei – în caz de eşec, una din marile probleme întâlnite la unele persoane care doresc să devină întreprinzători este că
ele nu vor mai fi capabile să se întoarcă la vechiul lor loc de muncă în caz de eşec.

• Apelarea la experţi – deoarece un întreprinzător nu poate fi cunoscător în toate domeniile de activitate el se vede nevoit să apeleze la
experţi şi să asculte recomandările lor. Acest lucru reprezintă o lezare a spiritului lor de interdependenţă.

• Frustrarea în caz de succes – în cazul dezvoltării firmei va trebui suplimentat numărul de salariaţii şi atribuite unele prerogative, ceea
ce pentru unii întreprinzători poate părea frustrant.

• Abaterile de la etică – uneori, în caz de succes, se impune o abatere de la valorile de etică profesională. În cazul în care practicile vin în
conflict cu etica întreprinzătorului se pot crea stări de nemulţumire.

• Program de lucru foarte încărcat - întreprinzătorul nu are un program de lucru fix. El este primul care vine şi ultimul care pleacă. În
fazele de început ale afacerii el trebuie să facă totul, pînă la 14 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, fără concediu. 

• Deteriorarea relaţiilor familiale – datorită programului de lucru prelungit şi consumului de energie şi timp întreprinzătorul are puţin
timp pentru familie şi cei dragi. 

• Afectarea stării de sănătate – munca îndelungată, stresul prelungit, consumul nervos şi de energie, aduc organismul într-o stare de epuizare făcând
loc frecvent apariţiei unor boli. 
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Riscuri în antreprenoriat



Indicatori ai performanței antreprenoriale
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ETAPELE ANTREPRENORIATULUI



Principalele greșeli  în antreprenoriat 
• Alegerea greșită a echipei

• Intrarea într-o afacere fără oportunități

• Evitarea luării deciziilor

• Absența practicii de măsurare a rezultatelor

• Ignorarea rolului șansei

• Neinvestirea profitului în dezvoltarea afacerii

• Teama de îndatorare bancară

• Lipsa de preocupare pentru dezvoltarea resurselor umane
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Alegerea greșită a echipei

• Oamenii de start-up (chiar dacă sunt numai 2 – 3), sunt oamenii-cheie, care trebuie să acumuleze 
cerințele esențiale referitoare la abilități, experiență, resurse; 

• Ce condiții trebuie să îndeplinească membrii echipei: 

• - să aibă interese comune;

• - să aibă o viziune asemănătoare;

• - să fie complementari ca abilități, experiență și resurse;

• Complementaritatea este importantă pentru a realiza “diviziunea muncii” în afacere: 

• - un manager de vânzări; 

• - un responsabil cu activitatea financiară; 

• - un manager în domeniul operațional și tehnic;
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Intrarea într-o afacere fără oportunități

• Alegerea unui domeniu de afaceri fără potențial – pe o piață aflata în scădere, sau într-un domeniu al cărui ciclu de business este în 
regres – poate conduce la eșec de la început; 

• Deschiderea afacerii trebuie precedată de analiza atentă a pieței: 

• - cât de mare este piața; 

• - câți posibili concurenți sunt prezenți deja pe piață;

• - care este trendul produselor/serviciilor respective din punct de vedere al ciclurilor de business;

• Exemple pe piața românească: 

• deschiderea de noi afaceri în producția acoperișurilor de tiglă metalică, ce a intrat în declin în 2008, a condus la vânzarea multor
instalații și la falimente;

• Magazine specializate (pescării, vinării-crame, articole vestimentare de lux, tutungerii, etc)

• Firme producătoare de pavele, firme de confecții, etc.

• Ferme de melci, struți, Paulownia, arbuști exotici, etc.
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Alte greșeli în antreprenoriat
• Evitarea luării deciziilor-Rolul cel mai important al unui antreprenor este să ia decizii;   

• Evitarea luării deciziilor din dorința de a găsi soluții cât mai bune, poate duce la închiderea afacerii;

• În antreprenoriat, o decizie luată la timp, chiar dacă nu este perfectă, este mai bună decât una corectă dar luată cu întârziere (renunțarea la 
unii clienți rău platnici-evitarea pierderilor ulterioare prin falimentul acestora;

• O decizie mai puțin bună poate fi corectată pe parcurs, în raport de evoluțiile din jur; (concurență, resurse umane, etc)

• Capacitatea antreprenorului de a lua decizii, are mare influență asupra motivației și comportamentului angajaților;

• Absența practicii de măsurare a rezultatelor

• Măsurarea rezultatelor încă de la început permite să înveți din greșeli;

• Chiar și atunci când vizibil este un succes, măsurarea rezultatelor este importantă pentru a evita un eșec fatal;

• Ignorarea rolului șansei

• Desconsiderarea șansei poate conduce la ideea de a supralicita meritele personale;

• Ca si in viață, șansa – situația pieței, calitățile membrilor echipei, momentul deschiderii afacerii – poate juca un rol major în succesul 
antreprenorial; 

• Neinvestirea profitului în dezvoltarea afacerii

• Investirea profiturilor inițiale în active – sediu firmă, mașini, proprietăți imobiliare – poate duce la regresul acestora;

• La începutul activității, totul trebuie să fie investit în afacerea de bază, pentru dezvoltarea acesteia;
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Alte greșeli în antreprenoriat
• Teama de îndatorare bancară

• Împrumutul bancar constituie sursa importantă pentru finanțarea oricărei afaceri;

• Este important să fie folosite oportunitățile existente în acest domeniu și să se apeleze la această sursă pentru 
afacerea propriu-zisă; 

• Lipsa de preocupare pentru dezvoltarea resurselor umane

• Antreprenorul ocupă și posturile de director de resurse umane, de șef departament marketing ș. a.;

• Menținerea acestei practici de teama de a nu crește cheltuielile de personal conduce lipsa personalului de specialitate 
pe măsură ce firma se dezvoltă, cu consecințe negative asupra succesului afacerii.
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Succesul în afacerile agricole

• Succesul este o acțiune, care la etapa finală presupune o răsplată: o notă mare, un serviciu
prestigios sau chiar admirația celor din jur. Însă, când în urma eforturilor depuse nu suntem
răsplătiți, atunci simțim o dezamăgire adâncă, pentru unii oameni emotivi, aceasta se poate
transforma în insucces. E posibil de constatat că pentru o reușită este nevoie și de auto-
motivare.

• Nimeni nu poate prescrie ingredientele succesului. Însă cert este faptul că fiecare om atribuie
reușitei un sens aparte, cel de care are nevoie el. Pentru unii, principalul scop în viață este de a
ajunge la punctual de vârf al piramidei, pentru alții — situația ideală li se prezintă ca un trai
fără griji și neliniști.

• În mod corespunzător, deducem că succesul depinde de dimensiunile intereselor și realizarea
scopurilor propuse în viață.
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Pilonii de bază ai antreprenoriatului agroalimentar

• Iniţiativa – întreprinzătorul nu aşteaptă indicaţii ci, de sine stătător, 
manifestă iniţiativă, mobilizând resurse financiare, materiale şi umane, cu 
scopul de a produce mărfuri şi a le vinde. 

• Luarea deciziei – independent, întreprinzătorul ia decizii referitor la 
afacere şi trasează direcţiile de dezvoltare a întreprinderii. 

• Inovaţia – întreprinzătorul este inovatorul, raţionalizatorul, care tinde să
producă mărfuri sau servicii sau să implementeze noi moduri de a le 
produce/ presta. 

• Riscul – întreprinzătorul îşi riscă reputaţia, cu investiţiile sale, adică
resursele investite în afacere. 
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Principiile activităţii antreprenoriale
• În faza de proiect a afacerii, în momentul în care sunt stabilite necesităţile, valorile, dimensiunile şi avantajele

ei trebuie prefigurată şi finalitatea activităţii antreprenoriale.

• Întreprinzătorul trebuie să cunoască, în această etapă, principiile ce vor călăuzi întreaga activitate:

-elaborarea de obiective, strategii şi planuri de acţiune clare ce vor fi revizuite în mod sistematic în funcţie de
context,

-producerea şi livrarea de bunuri sau servicii pe care oamenii şi le doresc,

- atragerea şi păstrarea unei clientele stabile,

- realizarea unui profit suficient pentru a atrage potenţialii investitorii şi a-i păstra pe cei existenţi,

- oferirea de recompense (materiale şi morale), stimulative care să antreneze resursele umane.
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Factorii de influență ai antreprenoriatului

• Rezultatul antreprenorial depinde de numeroşi factori. Principalii factori care influenţează activitatea antreprenorială sunt
factori interni şi factori externi.

• Factorii interni depind de: mărimea întreprinderii, tipul şi specificul activităţii, personalitatea şi pregătirea
întreprinzătorului şi nivelul de pregătire al persoanelor implicate şi cultura firmei. Aceşti factori au un impact mult mai mare
asupra performanţelor întreprinderii.

• Factorii externi depind de: caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic, conjunctura economiei naţionale şi piaţa
pe care firma acţionează. Aceşti factori, datorită conţinutului favorizant sau defavorizant, pot avea un impact major asupra
iniţiativelor antreprenoriale.

• Se poate spune că factorul cu cea mai mare influenţă îl constituie întreprinzătorul prin spiritul său antreprenorial.

• Întreprinzătorul este factorulvcare declanşează activitatea antreprenorială, fără acesta toţi ceilalţi factori fiind inerţi din
punct de vedere antreprenorial.

• Factorii individuali, sociali şi economici joacă un rol fundamental în cariera antreprenorială.

• Un alt factor deosebit de important în cariera de antreprenor este reprezentat de socializare.

• Este vorba, în primul rând de o reţea de cunoştinţe şi prieteni (unii chiar din copilărie şi din şcoală), de rude care te pot
ajuta la nevoie, chiar şi cu bani, de nivelul de educaţie non-formală (mărirea reţelei de cunoştinţe, prin accesul la un nivel
superior de educaţie), de experienţele dobândite prin practicarea anterioară a uneia sau mai multora din profesiile legate de
noua afacere.
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Variabilele antreprenoriale
• a. Variabila de situaţie – este explicată prin schimbările de natură pozitivă sau negativă ce pot interveni în situaţia

actuală a individului.

• Printre schimbările negative se pot exemplifica: transferul unei persoane într-un oraş în care nu doreşte să meargă,
concedierea unor colegi, ceea ce indică perspectiva şomajului.

• Schimbările pozitive pot fi îndemnurile familiei de a intra într-o afacere, încurajarea din partea prietenilor de a iniţia o
afacere pe cont propriu.

• b.Variabila psihologică – predispoziţia individului pentru acţiunea de a întreprinde o afacere, determinată şi de
trăsăturile personalităţii lui care pot face din nevoia de independenţă lucrul cel mai important pentru el.

• c.Variabila sociologică – prin încrederea persoanei în a întreprinde o afacere, alături de experienţa profesională,
variabila sociologică poate stimula un individ să devină întreprinzător.

• Aceste trei variabile pregătesc o persoană să treacă de la stadiul de întreprinzător potenţial la stadiul de
întreprinzător real. Pentru a se realiza aceasta este nevoie şi de variabila economică.

• d.Variabila economică – este decisivă pentru transformarea unei persoane în întreprinzător efectiv şi este
reprezentată de disponibilitatea resurselor necesare (spaţiu, maşini, materii prime, resurse financiare, resurse umane
calificate).
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Funcțiile antreprenorilor

• În activitățile sale, un antreprenor îndeplinește de obicei trei funcții principale:

• o funcție de factor, constând în mobilizarea economiilor de bani, a mijloacelor de producție,
a lucrătorilor și a altor factori necesari activității antreprenoriale;

• funcție organizațională, care constă în combinarea și combinarea factorilor de producție
pentru a asigura realizarea obiectivului stabilit;

• funcție creativă, asociată cu inovația, inițiativa, întreprinderea și riscul.

• Funcțiile unui antreprenor ca subiect al unei economii de piață sunt de a găsi și genera cerere
de produse și servicii, de a-l satisface mobilizând capital și organizând producția și vânzarea
de bunuri cu profit maxim.
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Antreprenor /manager
• Antreprenorul este cel care „face bani”,

proprietarul capitalului în circulație care
generează venituri. Poate fi o persoană de
afaceri, sub care nimeni nu este subordonat,
sau un mare proprietar care nu deține nicio
funcție permanentă în organizație, dar deține
acțiunile sale și, poate, este membru al
consiliului său de administrație.

• un antreprenor conduce o afacere, începe o
nouă afacere, implementează unele inovații,
investește propriile fonduri într-o nouă
întreprindere și își asumă riscuri personale

• antreprenor își riscă toate bunurile în cursul
muncii,

• Managerul, însă, ocupă în mod necesar un post
permanent, oamenii îi sunt subordonați

• un manager poate fi proprietarul sau
coproprietarul capitalului, deoarece are
acțiuni și investește o parte din profitul
primit în dezvoltarea unei întreprinderi care
operează.

• un manager își riscă doar câștigurile.

• olul managerului este de a asigura procesul de
dezvoltare a întreprinderii, care se bazează
pe analiza posibilelor direcții de dezvoltare,
identificarea lor și rezolvarea contradicțiilor
care apar în procesul activităților de
producție și în sistemul relațiilor sociale
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Tandemul „antreprenor-manager” 
• este o resursă a pieței moderne, un accelerator al proceselor de transformare și inovare.

• Managerul și antreprenorul au poziții diferite în economia de piață și au obiective diferite.
Managerul este în organizație, toată atenția sa este îndreptată pentru a se asigura că producția de
bunuri sau servicii, pentru care compania a fost creată, funcționează bine. Antreprenorul se află în
mediul extern în raport cu organizația

• Antreprenorul colectează circuitul de producție și consum într-un singur întreg, iar acesta este rolul
său principal într-o economie de piață.

• Dacă organizațiile existente nu pot realiza obiectivele antreprenorului, atunci el creează o nouă
organizație care este fundamental diferită de cele existente, ceea ce contribuie în continuare la
accelerarea dezvoltării sociale.

• Pe baza diferenței de poziții de activitate, se poate argumenta că, pentru ca un manager să devină un
antreprenor eficient, el trebuie să combine poziții, adică să privească simultan în mediul extern și în
cel intern.

• Managerul primește salarii pentru munca specifică din organizație, pentru o activitate foarte
specifică. Antreprenorul este angajat în principal în gândirea specifică, își asumă riscuri organizând
lucruri noi.
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Antreprenorul manager
• antreprenorul și managerul au o serie de lucruri în comun.

• Acest lucru se reflectă în comportamentul antreprenorial al managerului. Scopul, care nu este doar
de a face profit curent, ci de a asigura primirea profitului pentru o perioadă de timp suficient de
lungă. Într-adevăr, comportamentul antreprenorial asigură existența pe termen lung și durabilă a
firmei.

• Ca orice activitate, munca antreprenorială a unui manager se bazează pe un anumit sistem de
informații.

• În același timp, atenția principală este acordată informațiilor despre posibilitățile de producție și
comercializare, despre situația pieței, despre schimbările din mediul extern - îndepărtat.

• În conformitate cu obiectivele sale, antreprenorul-manager folosește structuri organizaționale
flexibile și în schimbare și forme de management. Flexibilitatea este capacitatea de adaptare la
schimbare. Este asigurat de o combinație de specializare și integrare, legături verticale și orizontale
în sistemul de management.

• Orice antreprenor, într-un grad sau altul, este și manager. Se caracterizează printr-o cunoaștere
mai profesională a domeniului de activitate și prezența anumitor cunoștințe în domeniul teoriei și
practicii de gestionare a producției și a activităților de marketing și marketing.
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