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NEWSLETTER
LABORATORUL ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU

PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE
- comparativ cu celelalte ţări, în România s-a constatat una din cele mai scăzute
rate ale activităţii antreprenoriale în stadiu incipient (4,0%).
- ponderea proprietarilor de firme noi în cadrul populaţiei cu vârsta între 18-64
de ani(1,3%) este cea mai scăzută dintre ţările cu venit mediu şi scăzut.
- aceste rate scăzute pot fi explicate prin lipsa tradiţiei activităţii si educaţiei
antreprenoriale dinainte de anii ’90, prin mediul antreprenorial nefavorabil în
perioada de tranziţie a anilor ’90, precum şi prin acceptarea de către populaţie a
locurilor de muncă mai puţin riscante oferite de firmele mari în perioada creşterii
economice după anul 2000.
- persistă încă o aversiune a populaţiei faţă de riscul antreprenorial.
- în ceea ce priveşte motivaţia activităţii antreprenoriale se constată că
predomină antreprenoriatul motivat de oportunitate (văzut ca oferind noi
oportunităţi de afaceri), în comparaţie cu antreprenoriatul motivat de
necesitate.
- în ciuda ratei ridicate a eşecului antreprenorial, întreprinzătorii nu consideră
că, în general, teama de eşec constituie un obstacol al activităţii
antreprenoriale.
- întreprinzatorii din România sunt cu precădere bărbaţi, iar întreprinzători în
stadiu incipient pot fi găsiţi cu cea mai mare frecvenţă în grupele de vârstă
cuprinse între 25-34 ani.
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Antreprenoriatul trebuie promovat ca alternativă serioasă pentru cariera
profesională clasică. Statul român ar trebui să promoveze antreprenoriatul în şcoală,
educaţia antreprenorială timpurie fiind vitală pentru formarea aptitudinilor și a
comportamentului întreprinzător în societatea românească. 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 IMMurile 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 IMMuri/1000 de locuitori se
situează mult sub media de 42 de IMM-uri/1000 de locuitori din Europa. Ca urmare,
IMM-urile nu reuşesc să contribuie semnificativ la Produsul Intern Brut și la
creșterea economică a țării, atât timp cât nu există un număr suficient de mare de
firme și un cadru favorabil înființării și creșterii lor.1 Rezultă de aici necesitatea ca
politicile publice care ţintesc dezvoltarea antreprenoriatului din România să fie
abordate, la fel ca și în Uniunea Europeană, în contextul unui ecosistem ai cărui
piloni de bază sunt: educația antreprenorială la toate nivelele, cadrul de
reglementare simplificat și predictibil şi un acces la finanțare orientat pe
competitivitate.
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. Procesul globalizării și criza mondială din ultimii ani au favorizat o serie de
schimbări structurale resimțite profund în plan antreprenorial. A crescut presiunea
competitivității la nivelul întreprinderilor, ceea ce a determinat o creștere a
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productivității prin apelarea la noi tehnologii și inovarea proceselor. În plus,
evoluțiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au condus la
crearea de noi piețe, care au revoluționat procesele de producție în multe sectoare
economice: industrial și, în mod deosebit, cel al serviciilor. Tehnologia avansată și
costurile reduse de transmitere a informațiilor la distanță au contribuit la facilitarea
accesului întreprinzătorilor la cunoștințe și rețele de cooperare, dându-le
posibilitatea de a opera la scară internațională. Noile oportunități au stimulat
inițiativa antreprenorială și creativitatea, care sunt considerate motoarele dezvoltării
economice în perspectiva anului 2020. Este unanim recunoscut, în special de
analiștii economici și factorii decidenți, faptul că antreprenoriatul este generator de
prosperitate în societate, fiind un element determinant pentru creșterea economică și
crearea de locuri de muncă. Susținerea antreprenoriatului a devenit o prioritate ca
soluție pentru ieșirea din criză și stoparea ratei îngrijorătoare a șomajului. În ultimii
ani, guvernele alocă constant resurse pentru redresarea întreprinderilor sub diferite
forme de ajutor: garanții pentru credite, subvenții de taxe, credite pentru cercetaredezvoltare menite să forțeze inovarea sau pentru încurajarea startup-urilor. De
asemenea, tot mai frecvente sunt programele pentru stimularea investițiilor de
mediu, cu impact asupra eficienței energetice și reducerii emisiilor de carbon. În
multe țări, cheltuielile publice pentru relansarea creșterii economice sunt însoțite de
măsuri pentru dezvoltarea sustenabilă pe termen lung și creșterea „verde”. Spre
exemplificare, datele publicate de Programul de Mediu al Națiunilor Unite (UNEP)
arată că, în anul 2009, Coreea de Sud a investit 79% din pachetul de stimulare
economică în activități „verzi”, reprezentând 7% din PIB, iar China și Australia au
orientat 34% și respectiv 21% din pachetul de Factorii de context o Globalizarea o
Criza economică o Abordări ale antreprenoriatului și efectele rezultate o
Antreprenoriatul în Europa o Modelul de dezvoltare european 8 redresare către
investițiile „verzi”, respectiv 5,2% și 0,9% din PIB 2 . În această perioadă,
„antreprenoriatul verde” începe să fie privit mai mult decât o tendință la modă, el
devine un element de bază în orientarea politicilor economice.
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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. Nu toate statele din UE
au reușit să adopte acest model de echilibru, legislația din unele state fiind încă
împovărătoare pentru mediul de afaceri împiedicând, astfel, întreprinderile să
fructifice pe deplin avantajele pieței unice europene.
La baza sistemelor de reglementare din Europa stă modelul economiei sociale
care diferențiază, de exemplu, politica economică din Europa de cea din Statele
Unite. Acesta promovează activitatea economică orientată pe profit, concomitent cu
responsabilitatea socială și de mediu. Fiind identificat și promovat, la începutul
anilor 2000, modelul social european a devenit proiectul oficial al Uniunii
Europene, reiterat în Agenda Lisabona ca soluție pentru dezvoltarea și creșterea
ocupării în Europa. Obiectivele strategice privind dezvoltarea economiei europene,
astfel încât să devină cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere, au fost
preluate în Strategia UE 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii sociale.
Elementele de bază ale modelului european de dezvoltare
• Comerțul. Economiile puternice și cele mai sărace din Uniunea Europeană
sunt mult mai bine integrate față de oricare altă parte din lume, rezultând o
convergență mai rapidă a standardelor de viață comparativ cu cea a veniturilor.
• Finanțele. Europa este singura regiune unde capitalul privat sub toate formele
lui – investiții străine directe, financiar și nonfinanciar circulă în sensul „top-down”,
de la țările mai bogate la cele mai sărace și de la economiile cu creștere redusă la
cele cu creștere rapidă.
• Întreprinderea. Inițiativa privată este orientată pe profit, dar în același timp
poartă o mai mare responsabilitate pentru consecințele sociale și de mediu, decât în
oricare parte a lumii.
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• Inovarea. Cercetarea, dezvoltarea (R&D) și educația superioară recunoscute în
restul lumii ca efect „spillover” al economiei (dinspre economie către intervenția
publică) sunt considerate în Europa ca fiind în primul rând în responsabilitatea
statului.
• Munca. Angajații din Europa se bucură de cele mai avantajoase politici în
domeniul protecției împotriva abuzurilor angajatorilor, salarizării, securității
postului, asigurării pentru șomaj, a concedierilor, pensiilor, etc.
• Guvernarea. Guvernele naționale din UE sunt redistributive şi au cea mai
avansată coordonare supranațională din lume. În contextul dat, caracterizat de unele
limitări, dar și de o serie de oportunități, antreprenorii și întreprinderile europene
sunt în măsură să răspundă multor așteptări. Așteptările din partea societății sunt ca
firmele să creeze locuri de muncă și să protejeze mediul, stakeholderii urmăresc să
realizeze profit, în timp ce guvernele sunt interesate ca acestea să plătească taxe,
impozite și contribuții sociale sau să genereze export. Extinderea Uniunii Europene
și crearea pieței interne bazate pe principiul liberei circulații a bunurilor, serviciilor,
capitalului și a forței de muncă au consolidat poziția favorabilă a întreprinderilor
europene în peisajul competitivității mondiale. Europa exportă bunuri și servicii în
valoare mai mare de 40% din PIB, cu mult mai ridicată decât media înregistrată de
Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).
Există o apreciere generală în ceea ce privește rolul major pe care
antreprenoriatul, alături de inovare, îl joacă în creșterea competitivității economice
și crearea locurilor de muncă, la scară globală. Totuși, abordarea politicilor publice
în domeniul antreprenoriatului diferă de la un stat la altul, în funcție de dinamica
economică, particularitățile mediului de afaceri sau obiectivele de dezvoltare
regională. Pe măsură ce globalizarea influențează tot mai mult economia mondială,
dinamismul antreprenoriatului este văzut ca un factor care contribuie la consolidarea
economiei bazate pe cunoaștere, la soluționarea problemelor sociale și de mediu.
Politicile antreprenoriale sunt tot mai strâns corelate cu cele pentru inovare, fiind
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orientate pe crearea de noi produse și servicii, prin valorificarea ambelor valențe ale
economiei bazate pe cunoaștere.
Fundamentarea politicilor și dimensionarea sprijinului financiar pentru susținerea
antreprenoriatului necesită evaluări periodice pe baza unor indicatori relevanți de
măsurare. Statisticile oficiale privind demografia întreprinderilor la nivel
internațional se realizează din informații extrase din diverse surse administrative și
anchete/sondaje. Producerea unor date de calitate, cât mai exacte și conforme
realității, necesită timp pentru instituțiile abilitate și deseori exigențele de calitate
sunt prevalente față de furnizarea cu regularitate a acestor date. Totuși, apariția unor
evenimente precum criza economică globală impun accesul imediat la indicatori
actualizați necesari analiștilor și decidenților de politici publice pentru a înțelege
impactul unor astfel de evenimente asupra antreprenoriatului și pentru a grăbi viteza
de răspuns. De aceea există o preocupare permanentă a instituțiilor naționale și
organizațiilor internaționale de a îmbunătăți permanent sistemele statistice,
conceptele și metodologiile. Dată fiind complexitatea domeniului, cercetarea
antreprenoriatului a generat diverse opinii teoretice cu privire la conceptele, factorii
determinanți și indicatorii statistici pentru măsurarea activității antreprenoriale în
diferite țări și la nivel global. Au fost dedicate mai multe studii și programe analizei
antreprenoriatului, care au contribuit la identificarea factorilor de influență a
antreprenoriatului și a barierelor care împiedică dezvoltarea lui, oferind instrumente
utile pentru formularea și evaluarea politicilor antreprenoriale.
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