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1. Antreprenoriat – definiţie, conţinut, importanţă 

Prin antreprenoriat se înţelege o activitate practică de creare a unei noi organizaţii 

(entităţi) sau de reabilitare, redresare, modernizare şi/sau restructurare a unei organizaţii 

existente, îndeosebi în domeniul afacerilor. Antreprenoriatul comportă un anumit grad de risc 

şi diferă, ca obiective, criterii şi modalităţi de implementare şi evaluare, în funcţie de 

particularităţile organizaţiei respective. Activităţile antreprenoriale pot îmbrăca diferite 

forme, începând cu proiectele individuale ale unei persoane fizice sau juridice şi 

terminând cu crearea de mari întreprinderi, la nivel naţional şi internaţional. Formele de 

activităţi antreprenoriale consacrate, cum ar fi capitalul de risc (venture capital) sau “angel 

funding” se caracterizează prin rate înalte ale profitabilităţii şi coexistă cu o serie de 

organizaţii care presupun antreprenoriatul, între care menţionăm agenţiile guvernamentale 

specializate, parcurile ştiinţifice, incubatoarele de afaceri, ONG etc. 

Teoria antreprenoriatului a fost fundamentată de către Joseph Schumpeter, Ludwig 

von Mises şi Friedrich von Haek care prin activitatea de antreprenoriat au statuat acele 

activităţi prin care ideile noi si invenţiile s-au transformat în inovări de succes, pe baza  

“distrugerii creative”, prin intermediul pieţelor şi al industriilor care creează în permanenţă 

produse şi servicii noi, precum şi noi modele de afaceri.   

Knight F. H.(1967) şi Drucker P.(1970) au definit antreprenoriatul ca activitate a unor 

persoane care sunt dispuse a-şi consacra(risca) cariera, activitatea şi fondurile de care dispun 

pentru a transpune în practică o nouă idee. Potrivit lui Knight, există trei tipuri de riscuri şi 



 

incertitudini, cu care se confruntă antreprenoriatul, şi anume: 

- riscul determinabil din punct de vedere statistic;   

- ambiguitatea care este greu de măsurat statistic, ca urmare a cunoaşterii confuze sau 

necunoaşterii a uneia dintre situaţii sau factori de influenţă;   

- adevărata incertitudine sau incertitudine knightiană care este imposibil de estimat sau 

prezis statistic.   

Pentru mai buna înţelegere a categoriilor de risc şi incertitudine anterior prezentate, 

vom da exemplele următoare: 

a- riscul măsurabil statistic este probabilitatea de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă în care se 

află 5 bile roşii şi 5 albe; 

b- ambiguitatea reprezintă probabilitatea de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă care conţine 5 

bile roşii şi un număr necunoscut de bile albe; 

c- incertitudinea este probabilitatea  de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă al căror număr de 

bile roşii şi de alte culori este necunoscut. 

Noţiunea de antreprenoriat este recunoscută în unanimitate ca forţă motrice pentru  

creşterea inovării şi productivităţii în cadrul unui proces dinamic de „distrugere creativă”, de 

creştere şi scădere a activităţilor economice, de creare şi dispariţie a firmelor în funcţie de 

eficienţa economico-socială a acestora. 

Atât teoreticienii cât şi practicienii şi factorii de decizie acordă o importanţă 

primordială antreprenoriatului, stimulând antreprenorii să introducă noi produse, procese şi 

forme organizaţionale. 

Pe măsură ce factorul globalizare influenţează tot mai puternic economia mondială 

şi progresul tehnologic, generează incertitudini tot mai mari în economie şi societate,  

dinamismul antreprenoriatului este considerat ca un factor în măsură  să contribuie tot mai 

mult la consolidarea noii economii bazate pe cunoaştere, la soluţionarea provocărilor de 

mediu, economice şi sociale. 

Tot mai mult, specialiştii consideră că antreprenoriatul şi inovarea reprezintă cheia 

de boltă a competitivităţii economiei naţionale. Politicile în domeniul antreprenoriatului sunt 

tot mai strâns legate de cele inovaţionale, caracteristicile şi particularităţile comune ale celor 

două tipuri de politici fiind concentrate pe crearea unor bunuri, procese şi servicii noi în 

condiţiile unei potenţări reciproce. 



 

Crearea şi difuzarea rapidă a produselor, proceselor şi a structurilor organizaţionale 

noi au la bază procesul de înfiinţare de noi firme mai performante şi mai flexibile, mai bine 

adaptate la noile condiţii ale globalizării. 

Diversitatea de situaţii şi obiective ale ţărilor fac ca politicile antreprenoriale să fie 

foarte diferite de la o ţară la alta, în sensul că antreprenoriatul poate fi, în unele ţări, legat de 

strategiile dezvoltării regionale şi crearea de firme noi pentru stimularea ocupării şi creşterii 

şi, în altele, de fundamentele strategice ale facilitării participării la creşterea economică 

pentru 

anumite grupuri ţintă (femei, tineri etc.). 

Cercetările în domeniul antreprenoriatului încearcă să clarifice contribuţia factorilor 

determinanţi la antreprenoriat cât şi a obstacolelor care stau în calea acestuia, să analizeze 

eficienţa diferitelor tipuri de politici antreprenoriale. Deşi au fost făcute eforturi substanţiale 

pentru a determina cu rigoare conţinutul şi sfera de cuprindere a antreprenoriatului, se simte 

nevoia unei baze ştiinţifice noi şi mai solide a antreprenoriatului. În acest sens, se cuvine 

subliniată contribuţia numeroaselor studii şi cercetări întreprinse în cadrul OECD. În anul 

2006, OECD a lansat „Entrepreneurship Indicators Programme” (EIP) cu scopul de a se 

consolida o bază statistică informaţională comparabilă, iar în 2007 OECD şi Eurostat au 

început să elaboreze în cadrul EIP, dezvoltând concepte şi definiţii standard în vederea 

colectării de date statistice în domeniul antreprenoriatului. 

Deoarece antreprenoriatul este o noţiune extrem de complexă care se manifestă în 

diferite modalităţi, a generat o multitudine de definiţii, fără a se putea ajunge la o definiţie 

unanim acceptată. O parte a definiţiilor antreprenoriatului au o bază teoretică similară şi nu 

acordă prea mare însemnătate problemelor de cuantificare sau măsurare. Alte studii au trecut 

peste obstacolul definiţiilor, considerând că antreprenoriatul se poate măsura prin indicatori 

specifici, cum ar fi auto ocuparea sau numărul de firme mici etc.   

Pornind de la contribuţiile teoretice în materie de antreprenoriat ale lui Richard 

Cantillon, Adam Smith, Jean Baptiste Lay, Alfred Marshall, Josef Schumpeter, Israel Kirzner 

şi Frank Knight, OECD şi Eurostat au convenit asupra următoarelor definiţii: 

• Antreprenorii reprezintă acele persoane (proprietari de afaceri) care încearcă să genereze 

valoare prin crearea sau dezvoltarea de activităţi economice, identificând şi exploatând noi 

produse, procese şi noi pieţe; 



 

• Activitatea antreprenorială reprezintă o activitate umană de întreprindere a unor măsuri 

care urmăresc generarea de valoare prin crearea sau expansiunea activităţii economice, prin 

identificarea de noi produse, procese sau pieţe; 

• Antreprenoriatul este fenomenul asociat cu activitatea antreprenorială. 

 

2. Caracteristicile antreprenorului 

Antreprenorii au multe trăsături comune cu liderii şi se deosebesc de manageri care 

sunt mai mult înclinaţi spre latura metodică şi mai puţin înclinaţi către asumarea riscului. În 

prezent,poziţia de persoană centrală a antreprenorului este tot mai mult înlocuită de 

implicarea acestuia în cadrul unei echipe. Literatura de specialitate atribuie antreprenorilor 

mai multe caracteristici între care menţionăm: 

- motivaţia bazată pe nevoia urgentă de a realiza ceva (McCleland D.); 

- rigoare şi pragmatism impulsionate de dorinţa de independenţă şi disponibilitatea de a se 

supune autorităţilor (Collins, Moore);   

- creativitate, luciditate şi lipsă de sentimentalism, ingeniozitate(Bird);   

- optimism în luarea deciziilor(Cooper,Woo, Dunkelberg);   

- înclinaţia spre supraîncredere şi suprageneralizări (Busenitz, Barney). 

În opinia lui Cole, există patru categorii de antreprenori: inovatorul; inventatorul de 

calcule; promotorul supraoptimist; constructorul organizaţiei. Aceste tipuri antreprenoriale  

sunt mai degrabă legate de tipul de oportunităţi pe care un antreprenor le întâlneşte şi nu de 

personalitatea acestuia. 

Din multitudinea de caracteristici pe care specialiştii le atribuie antreprenorilor, le 

enumerăm pe cele care sunt cele mai relevante şi anume: 

-viziune entuziastă şi forţă de a conduce o întreprindere; 

-bazarea pe mai multe idei punctuale care nu sunt disponibile pe piaţă; 

-claritatea unei scheme de a realiza o viziune chiar dacă detaliile pot fi incomplete, flexibile 

sau în desfăşurare; 

-promovarea unei viziuni cu entuziasm;  

-dezvoltarea unor strategii de transformare a viziunii în realitate, prin persistenţă şi hotărâre; 

-asumarea responsabilităţii iniţiale de a face ca viziunea să devină un succes; 

-asumarea de riscuri prudente prin evaluarea costurilor, a nevoilor pieţei şi ale consumatorilor 



 

şi convingerea altora de a se alătura şi ajuta; 

-gândire pozitivă şi luarea de decizii; 

-inspiraţie, motivaţie şi sensibilitate. 

În funcţie de domeniul la care se referă cercetarea, aceste particularităţi au importanţă 

diferită, fiind de regulă, prezente totuşi în totalitatea lor. 

Beneficiile pe care le poate genera antreprenoriatul sunt următoarele: 

-câştig financiar personal enorm;  

-auto angajare, satisfacţia de a crea mai multe locuri de muncă şi flexibilitatea muncii; 

-ocuparea unor locuri de muncă mai bune de către alţii; 

-dezvoltarea mai multor industrii în special în zonele rurale sau regiuni dezavantajate prin 

schimbări economice datorate globalizării;  

-încurajarea prelucrării materiilor prime locale în produse finite pentru consumul intern şi 

export; 

-generarea de venit şi creştere economică; 

-competiţie sănătoasă care încurajează producţii de calitate superioară;     

-mai multe bunuri şi servicii disponibile; 

-dezvoltarea de noi pieţe;  

-promovarea utilizării tehnologiilor moderne, în IMM-uri, în scopul creşterii productivităţii 

muncii; 

-încurajarea mai multor studii de cercetare si dezvoltarea de maşini şi echipamente moderne 

pentru consumul intern; 

-dezvoltarea de calităţi şi aptitudini antreprenoriale printre potenţialii antreprenori care aduc 

schimbări majore în zonele rurale; 

-libertatea faţă de dependenţa de locurile de muncă oferite de alţii; 

-capacitatea de a avea realizări importante; 

-reducerea economiei informale; 

-stoparea emigrării talentelor printr-un climat antreprenorial intern mai bun;   

-serioase avantaje fiscale 

 

3. Indicatori de masurare 

Antreprenoriatul ca domeniu de cercetare, a generat multe dispute teoretico- 



 

metodologice nu numai în ceea ce priveşte conceptul şi conţinutul acestuia dar şi 

instrumentarul statistico-economic de comensurare îndeosebi în ceea ce priveşte eficienţa sa  

precum şi surprinderea celor mai importante (relevante) aspecte teoretice şi aplicative pe care 

le implică. Antreprenoriatul se află într-un complex proces de transformare şi evoluţie. 

Ne vom referi în continuare la sistemul de indicatori de măsurare a antreprenoriatului 

utilizabil cu ajustări specifice, la nivelurile micro şi macroeconomic. 

Având în vedere multitudinea de definiţii ale antreprenoriatului şi a factorilor săi 

determinanţi a apărut ca o necesitate urgentă stabilirea unui set de indicatori prin intermediul 

cărora să poată fi mai cuprinzător analizate numeroasele aspecte pe care le implică 

antreprenoriatul şi factorii săi determinanţi. 

Principalii indicatori ai performanţei antreprenoriale: 

PERFORMANŢA  ANTREPRENORIALĂ 

Aspecte privind firmele Aspecte privind ocuparea 

forţei de muncă 

Alte aspecte 

Număr de firme noi Firma cu rata  înaltă a 

creşterii  

ocupării 

Firme cu cifra de afaceri 

ridicată 

Număr de firme închise Rata dinamică a ocupării Firme cu cifra de afaceri  

dinamică 

Regimul firmelor Proprietatea start-up-urilor  Valoarea adăugată pe o firmă 

tânără 

Creşterea netă a populaţiei 

afaceriştilor 

Numărul proprietarilor 

implicaţi 

în afaceri 

Productivitatea firmelor 

tinere 

Rata de supravieţuire la 3 ani 

şi 5ani 

Ocuparea in firmele de 3 şi 5 

ani 

Performanţele iovative la 

firmele tinere şi mici 

Proporţia supravieţuirii de 3 

şi 5 ani 

Dimensiunea medie a 

firmelor 

după 3 şi 5 ani 

Performanţa la export a 

firmelor 

tinere 

Indicatorii structurali ai întreprinderilor3  măsoară importanţa diferitelor clase 

dimensionale ale întreprinderilor, în funcţie de ocupare, valoare adăugată şi exporturi, fiind 



 

considerate ca efect al of-ex-post care relevă totuşi oportunităţile şi limitele evoluţiei în 

prezent şi viitor pentru antreprenoriatul firmelor respective.   

Numărul întreprinderilor pe clase dimensionale evidenţiază importanţa aşa-numitelor 

micro-firme (microintreprinderi, in legislatia romaneasca). În majoritatea ţărilor, firmele cu 

mai puţin de 10 angajaţi reprezintă trei pătrimi  sau mai mult din numărul total al firmelor. În 

ţările de mari dimensiuni ponderea cu peste 250 de angajaţi este relativ mai mare în numărul 

total al firmelor. Din punctul de vedere al ocupării, importanţa micro-firmelor este mult mai 

scăzută (cu o pondere de sub 40%), în aproape toate ţările. Firmele mari au o pondere 

însemnată în ocuparea forţei de muncă, în special în industria prelucrătoare. În ţările 

dezvoltate, ponderea medie în ocupare a întreprinderilor mari reprezintă între 30% şi 40%. 

Ponderea ocupării firmelor de clasă dimensională mijlocie, în special a firmelor cu 10-15 

angajaţi, este sensibil mai scăzută în toate ţările. Acesta pare a fi un argument pentru 

observaţia potrivit căreia, în multe ţări,  firmele antreprenoriale tinere întâmpină dificultăţi în 

realizarea unei creşteri mai înalte după primii lor ani de existenţă. 

Indicatorii statistici ai antreprenoriatului se grupează în trei mari grupe după cum 

urmează: 

- Indicatori de structură a numărului întreprinderilor care evidenţiază importanţa diferitelor 

dimensiuni ale întreprinderilor din punctul de vedere al mărimii capitalului social, activelor 

totale, a  numărului de angajaţi, cifrei de afaceri, valorii adăugate şi exportului; 

- Indicatorii performanţei antreprenoriale care cuprind: ratele de creare şi dispariţia firmelor; 

ratele de supravieţuire (peste 1 an); ponderea firmelor cu peste un an funcţionare în numărul 

total de firme; importanţa firmelor care înregistrează rate înalte de creştere din punctul de 

vedere al numărului de angajaţi, al cifrei de afaceri; importanţa firmelor cu rate foarte înalte 

de creştere din punctul de vedere al numărului de angajaţi şi al cifrei de afaceri; 

- Indicatorii privind factorii determinanţi şi impactul antreprenoriatului care încearcă să facă 

legătura dintre factorii determinanţi, performanţe şi impactul antreprenoriatului. Factorii 

determinanţi se analizează cu ajutorul unor indicatori speciali pentru crearea de noi 

întreprinderi, pentru întreprinderile cu rată înaltă de creştere, pentru crearea şi desfiinţarea 

locurilor de muncă, pentru productivitate. 

Pornind de la cele 3 categorii ai antreprenoriatului vom încerca în continuare să 

prezentăm unele concluzii ale studiilor din literatura de specialitate. 



 

Numărul întreprinderilor grupate în funcţie de clasele dimensionale evidenţiază 

importanţa microfirmelor în cea mai mare parte a ţărilor. Marile firme deţin cea mai mare 

pondere în ocupare îndeosebi în industria prelucrătoare. Ponderea în ocuparea forţei de 

muncă a firmelor medii (10-50 angajaţi) este cu mult mai mică în toate ţările, ceea ce este 

convergent cu observaţia că în multe ţări firmele antreprenoriale tind să întâmpine dificultăţi 

în realizarea 

unor creşteri mai ridicate după primul lor an de existenţă. 

Firmele mari (cu peste 250 de angajaţi) au o pondere relativ mare în valoarea adăugată 

şi exporturi. În majoritatea ţărilor acestea reprezintă circa 50% din valoarea adăugată, 

exceptând Italia, Spania, Portugalia, Grecia şi Danemarca, unde firmele de clasă mai mică 

deţin peste 50% din valoarea adăugată a ţării, firmele cele mai mici având o pondere majoră 

în valoarea adăugată a ţărilor respective. 

Ca urmare a rolului economiilor de scară şi a costurilor fixe la exporturi, microfirmele 

(1-9 angajaţi) şi firmele mici (10-49 angajaţi) deţin o greutate specifică relativ mică în 

exporturi. Firmele mari, întreprinderile multinaţionale joacă un rol major deoarece 

localizează adesea facilităţile de producţie şi export într-o singură ţară pentru a deservi 

nevoile pieţei din ţara respectivă şi ţările vecine. 

Rata generală a creării de noi întreprinderi este aproape asemănătoare în majoritatea 

ţărilor. În SUA această rată este mai scăzută decât în Europa. Rate înalte de înfiinţare de noi 

firme se înregistrează în Europa Centrală şi de Est (România, Estonia, Slovacia), ca urmare 

aperioadelor de creştere economică înregistrată până în 2008 şi a restructurărilor care au avut 

loc după integrarea în UE.   

Rata de creştere este tot mai înaltă în sectorul servicii decât în industria prelucrătoare, 

în toate ţările, cu circa 4-5 puncte procentuale. Caracterul dinamic al sectorului servicii este 

demonstrat şi de rata de desfiinţare a firmelor care este mai ridicată decât cea din sectorul 

industriei prelucrătoare. Rata de desfiinţare este cu mult mai diferenţiată pe ţări la sectorul 

servicii, dar rămâne oricum mai mică decât rata creării de noi firme. În industria 

prelucrătoare, în unele ţări rata desfiinţărilor este mai mare decât cea a creărilor, exceptând 

ţările din Europa de Est unde se observă un raport favorabil ratei creării de firme ca urmare a 

procesului schimbărilor structurale. 

Indicatorii de supravieţuire sunt importanţi deoarece reflectă într-o primă abordare 



 

performanţele firmelor nou create. Rata supravieţuirii de 1 an indică faptul că un număr 

important de firme noi (antreprenori) au ieşit de pe piaţă în anul următor. În Olanda ponderea 

firmelor care dispar după 1 an este de circa 40%, iar în alte ţări este mai redusă, 

supravieţuirea după un an a firmelor reprezentând 75-90% din numărul total de firme. 

Ceva mai ridicată este rata de supravieţuire în industria prelucrătoare, ca urmare a 

costurilor mai mari de intrare şi ieşire pe piaţă, spre deosebire de sectorul servicii unde aceste 

costuri sunt mai mici şi permit o selecţie mai rapidă (trial and error, active and passive 

learning experimentation). 

În Italia, R. Cehă, Ungaria şi România firmele cu vârsta de 1 an reprezintă peste 10% 

din numărul total de firme din sectorul servicii.   

Importanţa mai scăzută a firmelor în vârstă de un an în sectorul industriei 

prelucrătoare se explică prin rata mai mică a creării în acest sector şi o rată de supravieţuire 

mai mare.  

Întreprinderile cu creştere înaltă (ICI) s-au bucurat de o atenţie deosebită în unele ţări, 

acestea fiind dovada unui antreprenoriat performant, ca regulă generală. Ratele înalte de 

creare a noilor firme nu conduc întotdeauna la ritmuri de creştere mai mari la nivel agregat.  

Cea mai mare parte a studiilor relevă că întreprinderile nou create înregistrează, în 

primii ani de funcţionare, o serie de dificultăţi în atingerea unor dinamici sensibile ale 

creşterii activităţii acestora. 

Întreprinderile par să crească mai repede la indicatorul cifră de afaceri decât la cel al 

ocupării, aşa cum rezultă din analiza datelor pentru ICI care sunt evaluate în funcţie de cifra 

de afaceri. ICI deţin o pondere medie de 10% în majoritatea ţărilor atunci când se ia în 

considerare indicatorul cifră de afaceri şi de respectiv sub 5% când se are în vedere 

indicatorul număr de angajaţi. 

În industria prelucrătoare, creşterea cea mai ridicată se datorează în proporţie mai 

mare cifrei de afaceri decât ocupării, situaţie similară şi în sectorul servicii, dar cu o diferenţă 

redusă între dinamicile celor doi indicatori. 

În România, în anul 2005, ponderea cifrei de afaceri a ICI în total cifră de afaceri a 

fost ceva mai mică de 5% în industria prelucrătoare şi peste 5% în servicii, în timp ce după 

indicatorul ocupare a fost în ambele sectoare de aproximativ 1%. 

Numărul ICI tinere sau gazele (gazelles), în general, este foarte scăzut în practic toate 



 

ţările, reprezentând o pondere mai mică de 1% în industria prelucrătoare şi servicii dacă se ia 

în considerare indicatorul ocupare şi mai puţin de 2% în cazul indicatorului cifră de afaceri. 

Categoria „gazelelor” deţine pe ţări o pondere medie  de 15-20% din numărul total al 

ICI. Importanţa mai redusă a gazelelor (mai ales în termenii ocupării) poate genera unele 

îndoieli legate de afirmaţia potrivit căreia acestea generează cea mai mare parte a locurilor de 

muncă în economiile naţionale. Din acest motiv este nevoie să se întreprindă o analiză mai 

aprofundată în ceea ce priveşte contribuţia ICI în general, a gazelelor în special, la creşterea 

agregată a ocupării la nivelurile sectorial şi naţional. 

 

4. Factorii determinanţi şi impactul antreprenoriatului 

Între factorii determinanţi ai antreprenoriatului şi performanţele acestuia există o 

legătură directă şi indirectă, ceea ce necesită cercetări detaliate pe categorii de factori şi 

performanţe în timp şi pe niveluri diferite de agregare. 

La o primă abordare, din analiza comparativă internaţională rezultă că obstacolele 

administrative importante descurajează crearea de întreprinderi noi chiar dacă nu se poate 

stabili în mod explicit o astfel de interdependenţă. Dar obstacolele de natură administrativă 

nu 

reprezintă singurul factor determinant care influenţează puternic antreprenoriatul. 

Investiţiile în CDI în cazul întreprinderilor mici apar în mod surprinzător a fi puternic 

corelate cu rata de creare a noilor firme, ceea ce presupune de asemenea, analize detaliate 

pentru a identifica modalităţile concret practice de interferenţă între input-uri şi output-uri. 

Examinarea factorilor determinanţi ai antreprenoriatului pentru ICI7 evidenţiază o 

relaţie pozitivă între investiţiile capitalului de risc şi ICI. Cu toate acestea, în ţările cu 

economie emergentă din Europa Centrală şi de Est nu se constată o astfel de corelaţie. Tot la 

fel legătura dintre capabilităţile antreprenoriale (măsurate prin ponderea educaţiei terţiare a  

forţei de muncă) şi performanţele antreprenoriatului nu este foarte clară, deşi în teorie o astfel 

de legătură pare să fie un precept axiomatic, nivelul de calificare al forţei de muncă şi 

capitalul uman fiind factori sine-qua-non ai îmbunătăţirii performanţei. 

Relaţia factori antreprenoriali şi performanţă este mai greu de analizat având în 

vedere următoarele: 

- indicatorii folosiţi măsoară numai o parte a influenţei factorilor, iar decalajul de timp (time 



 

lag) între eforturi şi efecte de regulă nu este luat în considerare; 

- performanţa poate fi dependentă de atingerea unui anumit nivel de dezvoltare a firmei (nivel 

necesar şi suficient)care poate diferi de la caz la caz şi de la un sector la altul; 

- alţi factori pot avea o influenţă determinantă asupra performanţei cum ar fi de exemplu, 

criza sau expansiunea economică puternică. 

Factorii determinanţi ai creării de noi întreprinderi şi ai creşterii înalte ai acestora 

sunt: cadrul instituţional legal; CDI şi tehnologia; capacitatea antreprenorială; accesul la 

finanţare. 

Crearea şi desfiinţarea de firme reprezintă un factor în acţiune directă la formarea 

nivelului agregat al indicatorilor ocupare şi productivitate. În general, raportul dintre 

întreprinderile nou create  şi cele desfiinţate pare să fie echilibrat în unele ţări, cu excepţia 

Slovaciei, Spaniei şi României unde crearea de noi firme a fost în 2005 mai mare decât 

desfiinţarea de firme, ceea ce a influenţat pozitiv ocuparea la nivel agregat şi creşterea 

productivităţii muncii. În mod obişnuit, productivitatea firmelor noi este mai mare decât cea a 

firmelor mai vechi. Această situaţie determină o creştere a interesului firmelor vechi să-şi 

sporească productivitatea în special prin investiţii în CDI. În România, ponderea 

întreprinderilor nou create a reprezentat peste 4% din total întreprinderi, iar cea a firmelor 

desfiinţate a fost de respectiv 2,2%8. 

În finalul acestui capitol, prezentăm lista indicatorilor statistici ai întreprinderii 

disponibili pe ţările analizate. 

Analiza datelor din tabelul 1 evidenţiază următoarele: 

a) niciuna dintre ţări nu înregistrează statistic date pentru toţi cei 35 de indicatori din tabel; 

b) cel mai mare număr de indicatori ai antreprenoriatului se calculează în Canada, Noua 

Zeelandă; 

c) România dispune de date statistice relevante pentru antreprenoriat doar pentru 17 

indicatori, fiind cu mult înaintea altor ţări dezvoltate în acest domeniu. 

 Asigurarea comparabilităţii internaţionale a indicatorilor de 

măsurare a antreprenoriatului va necesita crearea unei baze de date cuprinzătoare pentru 

calculul indicatorilor de structură şi performanţă ca şi a unui manual de măsuri a 

antreprenoriatului în care să fie riguros stabilite o serie de criterii şi cerinţe privind definiţiile, 

conţinutul şi metodologia de calcul şi interpretare a indicatorilor. 



 

 

5. Unele remarci finale 

5.1. Antreprenoriatul, ca factor de creştere economică, progres social şi ocupare a forţei de 

muncă, se bucură în ultimii ani de o atenţie şi susţinere deosebită, fiind lansate programe 

speciale de cercetare, la nivel naţional şi internaţional, în acest domeniu. 

5.2. Antreprenoriatul prezintă un interes considerabil pentru decidenţi, dar modalităţile de 

definire a acestuia sunt foarte variate, ca de altfel şi tipurile de antreprenoriat. 

5.3. Pentru mulţi specialişti rolul antreprenoriatului este sinonim cu crearea de întreprinderi 

şi/sau de mici întreprinderi în procesul de ocupare a forţei de muncă şi creştere economică. 

5.4. Statul trebuie să sprijine atât crearea cât şi desfiinţarea de firme, rolul statului în 

antreprenoriat fiind pe larg dezbătut în literatura de specialitate şi implementat prin politici 

specifice de la o ţară la alta. Pentru unii specialişti, autorităţile publice nu ar avea nici un rol 

de jucat în domeniul antreprenoriatului, întrucât acesta vizează indivizi care acţionează din 

proprie iniţiativă. Pentru alţi specialişti, această viziune este nerealistă întrucât orice sistem  

economic complex trebuie să se bazeze pe reglementări şi programe, autorităţile publice  

putând facilita antreprenoriatului în manieră non-intervenţionistă, o economie de piaţă bine 

reglementată şi instituţionalizată, mai degrabă decât un sprijin direct, reprezentând cel mai  

bun suport al antreprenoriatului. Este vorba de o infrastructură favorabilă întreprinderilor 

bazate pe legislaţia concursului care împiedică monopolurile şi concurenţa neloială, de 

protecţia proprietăţii intelectuale etc.  

5.5. UE a identificat următoarele domenii largi de acţiune menite să intensifice 

antreprenoriatul în Europa, şi anume: 

- intensificarea culturii antreprenoriale; 

- încurajarea indivizilor să deţină întreprinderi; 

- orientarea antreprenorilor către creştere şi competitivitate; 

- ameliorarea finanţării;  

- stabilirea unui cadru administrativ şi de reglementare mai favorabil IMM-urilor. 

5.6. Numeroase ţări se bazează mai degrabă pe studii de caz şi pe bunele practici, decât pe 

fapte concrete în evaluarea impactului programelor lor pentru intensificarea 

antreprenoriatului. Multe statistici deservesc nevoia de stimulare sau măcar de menţinere a 

nivelului activităţii antreprenoriale, puţine dintre acestea fiind bazate pe definiţii şi standarde 



 

comune în diferite ţări, astfel încât să poată constitui obiectul unor comparaţii internaţionale. 

5.7. Referitor la lipsa de date statistice privind antreprenoriatul s-a subliniat importanţa 

cuantificării contribuţiei întreprinderilor şi a întreprinderilor existente. Dacă o măsură publică 

vizează creşterea ocupării şi a productivităţii muncii, valoarea întreprinzătorilor existenţi este 

tot la fel de mare ca şi cea a noilor întreprinzători, întrucât un întreprinzător de succes îşi va 

continua transpunerea noilor idei în întreprinderi cu creştere înaltă, astfel că abilităţile 

antreprenoriale se pot manifesta atât în cadrul întreprinderilor existente cât şi al celor nou 

create. 

5.8. Indicatorii statistici ai antreprenoriatului trebuie să se concentreze asupra măsurilor care 

permit o mai bună fundamentare a politicilor. Din acest punct de vedere definiţiile teoretice 

ale antreprenoriatului sunt foarte seducătoare, dar destul de dificil de instrumentat din punct 

de vedere practic. 

Potrivit Comisiei Europene antreprenoriatul este definit ca „starea de spirit, procesul 

de creaţie şi dezvoltare a unei activităţi economice prin combinarea asumării riscului, a 

creativităţii şi/sau inovării şi a unei gestiuni sănătoase într-o organizaţie nouă sau existentă.” 

Alegerea indicatorilor antreprenoriatului depinde de obiectivele urmărite prin 

politicile economice (crearea de locuri de muncă, creşterea productivităţii, a competitivităţii, 

stimularea întreprinderilor inovative etc.), precum şi de contextul naţional şi structura 

demografică a întreprinderilor. 

5.9. Chiar dacă nu este posibil să se ajungă la un consens în ceea ce priveşte definiţia 

antreprenoriatului este necesar să se definească în mod omogen diferiţii indicatori necesari 

unei mai corecte şi eficiente înţelegeri a antreprenoriatului, a factorilor săi de influenţă şi a 

impactului economic, social, tehnologic şi ambiental. 

5.10. Militând pentru un sistem de indicatori ai antreprenoriatului simplu şi relevant care să 

completeze lacunele existente, OECD a propus crearea unei reţele internaţionale pentru 

antreprenoriat care să se ocupe de: 

- Realizarea periodică a unui Tabel de bord al antreprenoriatului şi a unui compendiu  

statistic al antreprenoriatului; 

- Elaborarea unui manual de măsurare a antreprenoriatului; 

- Culegerea de date internaţionale standardizate pentru sursele existente şi cele  

- Crearea unui Grup de pilotaj al indicatorilor şi a unei reţele de elaborare a datelor 



 

internaţionale privind antreprenoriatului pentru care să fie stabilite teme prioritare. 

5.11. Categoriile de indicatori statistici ai antreprenoriatului propuşi de OECD şi alte 

organisme internaţionale vizează: 

a) Indicatori de performanţă ai antreprenoriatului cum sunt: crearea de noi întreprinderi; 

desfiinţarea de întreprinderi; lucrători independenţi; rata de proprietari/antreprenori; cifra de 

afaceri; întreprinderi cu rate înalte de creştere; ponderea IMM-urilor în total întreprinderi; 

vârsta întreprinderilor; indicatori ai antreprenoriatului non-piaţă sau social; 

b) Indicatori ai impactului antreprenoriatului cum sunt: crearea de locuri de muncă în cadrul 

IMM-urilor în special pentru tineri; cifra de afaceri a tinerelor întreprinderi şi a 

întreprinderilor noi; contribuţia întreprinderilor la creşterea productivităţii muncii, în funcţie 

de talie, vârstă etc. 

c) Factorii determinanţi ai antreprenoriatului care măsoară diverse aspecte ale condiţiilor şi 

caracteristicilor care stimulează, susţin sau împiedică antreprenoriatul, între care: 

c.1. Factori legaţi de oportunităţi antreprenoriale 

- Bariere la intrare: obstacole la concurenţi;  prezenţa sectorului public; gradul de intervenţie 

a puterii publice în activităţile întreprinderilor 

- Infrastructuri şi mijloace tehnologice: colaborarea inter-universităţi şi industrie în domeniul 

CDI; cooperare tehnologică; indicatori de transfer tehnologic; acces la patente, licenţe; date 

privind CDI. 

- Acces la pieţe străine: înclinaţia spre export a noilor întreprinderi şi/sau IMM-urilor; 

indicatori comparativi în domeniul creditării şi asigurării exporturilor. 

c.2. Factori privind accesul la finanţare 

-acces la finanţare prin împrumuturi; 

-costul finanţării în funcţie de talia şi vârsta întreprinderii; 

-indicatori privind impozitarea patrimoniului şi a transmiterii sale; 

-existenţa şi natura finanţării de tipul „business angels”; 

-talia şi performanţa pieţelor capitalului de risc; 

-impozitul pe capital; 

-pieţele bursiere 

c.3. Factori legaţi de antreprenori şi efecte ale competenţei antreprenorilor 

-caracteristicile socio-demografice ale antreprenorilor; 



 

-nivelul de instruire şi experienţa antreprenorilor; 

-existenţa şi calitatea educaţiei pentru afaceri şi antreprenoriat 

-posibilităţi de redemaraj; 

-existenţa şi calitatea infrastructurilor publice şi private în sprijinul antreprenoriatului. 

c.4. Factori legaţi de mediul antreprenorial 

-impozit asupra venitului persoanelor fizice; 

-impozit asupra întreprinderilor şi stimulente fiscale 

-caracteristicile noilor întreprinderi (dublate de indicatorii creşterii sau succesului); 

-stimulente şi/sau obstacole în domeniul securităţii sociale; 

-formalităţi administrative 

-reglementarea pieţelor produselor 

-conformarea la reglementări; 

-reglementarea pieţei muncii; 

-protecţie, în caz de faliment şi posibilităţi de redemaraj; 

-protecţia investitorilor şi interacţiunea dintre întreprinderi; 

-obstacole la ieşirea de pe piaţă; 

c.5.Factori legaţi de climatul şi cultura antreprenorială 

-atitudinile faţă de întreprinzători, proprietari şi risc; 

-aspiraţia de a deveni proprietarul propriei  întreprinderi sau de a lucra independent. 
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