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INTRODUCERE
De ce o carte despre antreprenoriat

Î

n ultimii ani, sute de antreprenori sau
de oameni dornici sã devinã antreprenori mi-au pus diverse întrebãri
despre antreprenoriat, iar eu am încercat sã le rãspund cât de bine
am putut: probleme care þin de pornirea unei afaceri, întrebãri cu privire
la cum se poate finanþa un start-up, chestiuni legate de valoarea ºi
meritul unei idei de afaceri sau a alteia ºi multe alte întrebãri, toate cu
un numitor comun, anume abordarea antreprenorialã asupra afacerilor.
Mulþi antreprenori m-au contactat pur ºi simplu prin e-mail, cãutându-mã pe Internet. Cu alþii am discutat chiar în Arena Leilor, care a
fost ºi rãmâne o platformã importantã media de dezbatere antreprenorialã în România, cu toate limitãrile pe care orice show TV le are.
Discuþii extrem de interesante am avut ºi în afara Arenei, dar pe
baza negocierilor ºi dezbaterilor din emisiune: oameni pe care nu îi
cunoscusem pânã atunci mã abordau pur ºi simplu la magazin sau
în aeroport întrebându-mã cum a evoluat unul sau altul dintre proiectele semnate în acest show TV, dar mai ales încercând sã afle mai
mult despre cum funcþioneazã de fapt afacerile, ce este legendã ºi ce
este realitate în activitatea antreprenorialã.
Evident, întrebãri cu privire la antreprenoriat am ºi eu de foarte
mult timp, probabil de când am început sã contemplu primele mele
Antreprenoriat

21

iniþiative antreprenoriale, cu vreo 20 ani în urmã, când eram student.
Dar cu siguranþã, cel puþin în anii de început ai primei mele afaceri,
nici nu a fost prea mult timp pentru a ridica analiza în plan teoretic ºi
pentru a structura întrebãri ºi rãspunsuri despre antreprenoriat, dar
în afarã de lipsa de timp, cred cã ritmul foarte rapid al desfãºurãrii ºi
dezvoltãrii businessului m-a ajutat în sensul cã rãspunsurile îmi veneau
foarte repede ºi uneori destul de brutal, mai ales atunci când luam o
decizie greºitã: încercare ºi eroare sau, cum se mai spune, trial-anderror. Cei care au înþeles rapid erorile ºi le-au corectat au mers mai
departe ºi, mulþi dintre ei, au ajuns sã aibã succes în afacerile lor.
Toþi aceºti ani ºi toate aceste întrebãri m-au ajutat sã învãþ eu
însumi mult mai multe despre antreprenoriat ºi, în plus, m-au ajutat
sã scap de tot felul de prejudecãþi ºi preconcepþii cu privire la acest
subiect, dar în acelaºi timp mi-au arãtat cu prisosinþã cât de mult
mai avem cu toþii de învãþat, mai ales acum, mai ales aici, în România.
Astfel, încetul cu încetul, am ajuns la concluzia cã scrierea unei cãrþi
despre antreprenoriat ar fi pentru mine nu doar o oportunitate ºi o
plãcere legatã de împlinirea unei dorinþe personale importante, ci
chiar o datorie. Spun „datorie” pentru cã eu cred cã este datoria
noastrã, a primelor generaþii antreprenoriale noi din România, de
dupã 1989, sã trecem mai departe ºtafeta cãtre noi generaþii de
antreprenori ºi lideri români din ce în ce mai valoroºi, cu din ce în ce
mai mult succes.
Iatã de ce, separat de aceastã carte de antreprenoriat, desfãºor
de mai mulþi ani numeroase activitãþi pro-bono pentru susþinerea
iniþiativei ºi educaþiei antreprenoriale din România. Ca profesor
asociat de Antreprenoriat la programul de Executive MBA al
Maastricht School of Management, susþin de câte ori am ocazia
cursuri de Antreprenoriat tip Open-Class, la care pot participa gratuit
orice persoane interesate de acest subiect (limitat doar de numãrul
locurilor disponibile în sala de curs), dar particip cu mare plãcere ºi
la numeroase conferinþe din þarã, nu doar din Bucureºti, aºa cã am
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ajuns, în ultimii ani, în mai toate oraºele mari din România cu astfel
de conferinþe pe teme de antreprenoriat (Cluj, Iaºi, Timiºoara, Braºov,
Tg. Mureº etc.). Particip în plus ºi la susþinerea unor fundaþii ºi
asociaþii pentru tineri (studenþi, lideri sau antreprenori tineri) ca JCI
România, AIESEC, Venture Connect, Leaders România ºi altele.
Un program extrem de ambiþios de educaþie antreprenorialã este
cel susþinut de Fundaþia Post-Privatizare, Schoolforstartups România,
în care particip ca lector ºi coorganizator alãturi de Doug Richard,
unul dintre „dragonii” din seriile originale de la BBC similare cu
Arena Leilor (Dragons’ Den). Când ne-am întâlnit ºi Doug mi-a
propus sã lansãm ºi în România acest program internaþional care
funcþioneazã de mai bine de 5 ani în Marea Britanie, mi s-a pãrut o
ocazie excelentã de a face ceva în plus pentru comunitatea antreprenorialã din România. Un „leu” ºi un „dragon” ºi-au dat astfel
mâna pentru a lansa prima ºcoalã antreprenorialã internaþionalã
importantã din România, care va avea doar în primul an peste 200
cursanþi la Bucureºti ºi Cluj.
În mãsura în care aceste pagini vor fi utile, fie ºi într-o mãsurã
modestã, unui antreprenor care are deja o afacere ºi încearcã sã o
dezvolte în continuare, indiferent de crize economice sau de modificãri
legislative, sau unui tânãr care doreºte sã devinã antreprenor, sau unui
manager dintr-o companie care decide sã urmeze calea antreprenorialã, sau chiar aceluiaºi manager dacã decide sã rãmânã în acea
companie, dar cu o atitudine antreprenorialã mai puternicã, deci sã
acþioneze ca un „intrapreneur”, sau oricãrui alt cititor, aceastã carte
îºi va atinge obiectivele.
Pe mãsurã ce ideea scrierii acestei cãrþi se cristaliza, unele proiecte
personale interesante au aruncat o luminã nouã asupra motivelor pentru
care o asemenea carte ar putea fi necesarã. Am început în primãvara
anului 2010 sã predau un curs de Entrepreneurship pentru programul
Executive MBA de la CEU Business School, astfel încât înþelegerea
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sistematicã a activitãþilor antreprenoriale a devenit ºi mai importantã
pentru mine. Acum am preluat ºi cursul de Innovation and New Business
Ventures al programului EMBA de la Maastricht School of Management.
M-am afundat în zeci de cãrþi legate de acest subiect, de la cursuri clasice
ale unor universitãþi americane pânã la cãrþi iconoclaste din acest
domeniu, care dãrâmã multe mituri ºi legende urbane legate de
antreprenoriat. Cu toate acestea, nici pe plan global teoriile din acest
domeniu nu sunt încã foarte clare, iar subiectul (alãturi de un alt subiect
fierbinte al acestei perioade, anume leadership) este o piatrã filozofalã
pentru mulþi cercetãtori, tocmai pentru cã pare atât de greu de pus într-o
ecuaþie sau într-o structurã clarã. ªi totuºi, acesta este conceptul de
business modern care transformã „plumbul în aur” generând bogãþie,
dezvoltare economicã ºi prosperitate.
Vorbim aici despre societãþi care au o dezvoltare antreprenorialã
consistentã în epoca modernã, cu istorii antreprenoriale de sute de
ani ºi ale cãror începuturi sunt în general identificate încã din
perioada Revoluþiei Industriale, adicã în secolul al XVIII-lea. Sute de
ani în care antreprenoriatul a fost nu doar „predat” informal, din
generaþie în generaþie, de fiecare antreprenor cãtre cei care i-au urmat
(din familie sau din afara familiei), dar a fost chiar studiat sistematic
în ºcoli, aºa cum la noi nu se întâmplã nici mãcar acum, la 20 ani
dupã Revoluþie. ªi spun asta chiar dacã în ultimii ani a fost introdusã
o disciplinã „Educaþia antreprenorialã” în licee (ceea ce este discutabil
ca ºi curriculum la o vârstã la care e foarte uºor sã îi faci pe copii sã
respingã, mai curând decât sã fie atraºi de acest subiect, mai ales
când profesorii care predau aceastã disciplinã nu au vreo legãturã
cu antreprenoriatul, decât eventual întâmplãtor), iar în facultãþi existã,
de asemenea, niºte cursuri de antreprenoriat (din nou, nu este deloc
clar cine le predã, cine elaboreazã curriculum-ul ºi ce legãturã cu
practica antreprenorialã existã, în cazul acestor cursuri).
Iniþiative interesante am vãzut totuºi cã au apãrut în mediul
universitar românesc, dar mai curând prin activitãþi extracurriculare,
organizate de studenþii înºiºi (ºi, aºa cum spuneam, susþin cu mare
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plãcere iniþiativele asociaþiilor studenþeºti de acest gen din þarã). Iar
acolo unde existã, în sfârºit, unele cursuri de antreprenoriat la
anumite specializãri (mai ales cele inginereºti ºi cele economice),
aceste cursuri suferã din mai multe puncte de vedere ºi de obicei
eºueazã în a-ºi atinge menirea, aceea de a dezvolta spiritul ºi cultura
antreprenorialã a tinerilor. Ele suferã în primul rând pentru cã nu
sunt predate de antreprenori, ci de consultanþi sau academici care
nu au dezvoltat sau deþinut niciodatã în viaþa lor o afacere. ªi suferã
încã ºi mai mult pentru faptul cã sunt în general mult prea teoretice,
fãrã studii de caz relevante, fãrã activitãþi practice concrete care sã
valorizeze cunoºtinþele teoretice dobândite.
Trebuie spus însã cã nici varianta ca un astfel de curs sã fie predat
de un antreprenor tipic, cu experienþã, nu este neapãrat cea mai bunã
soluþie, pentru cã mulþi antreprenori sunt excelenþi în activitatea lor
de bazã, dar nu au neapãrat instrumentele de comunicare, rigoarea
pedagogicã ºi cunoºtinþele teoretice necesare pentru a pune întregul
univers antreprenorial într-o perspectivã pe care studenþii sã o
înþeleagã ºi sã o îmbrãþiºeze.
Educaþia antreprenorialã, atât cât se poate face în ºcoalã, trebuie
începutã la vârste mult mai mici. Bãieþelul meu studiazã la o ºcoalã
internaþionalã ºi din primii ani de ºcoalã ei au fost învãþaþi cã pentru
a realiza unele sume de bani necesare fie pentru mici plãceri personale, fie pentru mici acþiuni caritabile, copiii pot ei înºiºi sã devinã
antreprenori: ei lucreazã în echipe pentru a face diverse jucãrii sau
dulciuri pe care apoi le vând la târgurile ºcolii, într-un cadru organizat. Apoi folosesc aceºti bani pentru a cumpãra diverse lucruri
pentru activitãþile extracurriculare sau îi doneazã pentru centrul de
câini de ajutor pentru nevãzãtori, cu care ºcoala lucreazã pe acþiuni
caritabile. În ºcolile din strãinãtate, aceste tipuri de activitãþi nu se
opresc aici. Sunt multe alte elemente care contribuie la aceastã
educaþie în timp, în ºcoalã, astfel încât un tânãr care iese de pe bãncile
ºcolii are deja suficiente cunoºtinþe ºi informaþii pentru a putea lua
Antreprenoriat

25

decizii corecte în ceea ce priveºte oportunitãþile antreprenoriale pe
care le are. Ce e drept, aceste lucruri se întâmplã mai ales în sistemul
educaþional britanic ºi american, care sunt nu întâmplãtor cele mai
antreprenoriale þãri din lume.
Un astfel de tânãr, într-un astfel de sistem educaþional, are deja
din primii ani de ºcoalã sau de liceu niºte minime cunoºtinþe despre
managementul bugetului personal, despre lucrul în echipã, despre
posibilitãþile de a realiza câºtiguri prin activitatea proprie. La noi,
aceste lucruri nu numai cã nu se învaþã în ºcoalã, dar am impresia cã
ºcoala româneascã face tot ce e posibil sã îi þinã pe copii în ignoranþã
cu privire la tot ce este legat de antreprenoriat, ca ºi când aºa ceva ar
fi „de ruºine”. Iar problema nu este una conjuncturalã, ci una de
sistem ºi generaþionalã: cum ne putem imagina cã niºte profesori
care au trãit cea mai mare parte a vieþii lor sub regimul comunist ar
putea avea o înþelegere corectã sau mãcar rezonabilã asupra
antreprenoriatului? Pentru mulþi dintre aceºti dascãli, antreprenoriatul sau businessul sunt foarte asemenea „biºniþei” care se fãcea,
cu blugi, þigãri ºi video-uri, în perioada lui Ceauºescu.
Iatã deci încã un motiv foarte important pentru care o astfel de
carte despre antreprenoriat este absolut necesarã în România. Este o
ocazie de a încuraja reluarea unei tradiþii antreprenoriale rupte de
cei 50 ani de comunism ºi dictaturã, ºi apoi renãscute în ultimii 20
ani în mod aproape miraculos, dar ºi cu unele „malformaþii”, cauzate
nu doar de problemele unei pieþe emergente sau ale corupþiei din
sistemul de stat, dar ºi de aceste percepþii greºite asupra a ce
înseamnã, cu adevãrat, sã fii antreprenor.
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Cine ar trebui sã citeascã aceastã carte
antreprenori cu afaceri existente, pentru a gãsi aici unele
rãspunsuri la întrebãri pe care poate nu ºi le-au pus încã, dar care
i-ar putea ajuta în activitatea de zi cu zi; indiferent dacã eºti un
antreprenor de succes sau unul care se luptã pentru supravieþuire,
cu siguranþã cã informaþiile din aceastã carte îþi pot fi de folos!
persoane care doresc sã devinã antreprenori, mai ales pentru
cã cei care nu au încã o experienþã antreprenorialã, fie ei mai tineri
sau de alte vârste ºi care sunt de obicei tentaþi sã creadã mai curând
în stereotipurile, miturile ºi legendele urbane care circulã pe seama
antreprenoriatului, decât sã îºi planifice atent intrarea în business;
existã riscul, dacã eºti în aceastã categorie, sã faci acest salt în
necunoscut fãrã a avea un minim bagaj de informaþii pentru ceea ce
te aºteaptã; câteva sute de pagini din aceastã carte ar putea netezi
înþelegerea asupra activitãþii în care eºti pe punctul sã intri ºi te-ar
putea ajuta sã ai o abordare mult mai realistã, evitând astfel greºelile
pe care le-au fãcut mulþi alþii înaintea ta; aºa cum se spune, învãþãm
din greºelile noastre, însã ideal ar fi sã învãþãm din greºelile altora
(pentru cã atunci înseamnã cã noi nu le vom face niciodatã)!
angajaþi-cheie sau care aspirã la poziþii-cheie în afaceri antreprenoriale, pentru care aceastã carte poate fi un „îndreptar” sau un
ghid care sã îi ajute sã îºi înþeleagã mai bine antreprenorii pentru
care lucreazã; cu bune ºi cu rele, aceºtia sunt într-adevãr o specie
aparte, iar dacã eºti un angajat care lucreazã într-o firmã privatã,
ºtiu cã de multe ori eºti frustrat de faptul cã nu înþelegi diferite decizii
ale antreprenorului care o deþine ºi conduce, uneori nu îi înþelegi
motivaþia ºi viziunea, astfel încât e greu pentru tine sã îþi îndeplineºti
ºi sã îþi depãºeºti obiectivele sau pur ºi simplu sã fii apreciat la
adevãrata valoare de ºeful tãu, proprietarul companiei
manageri din corporaþii care fie doresc sã devinã antreprenori,
fie doresc sã continue activitatea lor în corporaþiile respective, dar
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au realizat, în timp, cã Board-ul lor (în cazul celor din top management) sau eºalonul superior de management (în cazul middlemanagement sau line-management) doresc ca activitatea lor sã fie
din ce în ce mai antreprenorialã, ca abordare, deci îºi doresc ca
angajaþii lor sã acþioneze ca niºte antreprenori valoroºi ºi motivaþi în
interiorul acelor companii, adicã sã fie mai mult decât niºte angajaþi,
sã devinã intrapreneurs
studenþi la facultãþi unde antreprenoriatul este un subiect de
studii sau cursanþi la studii postuniversitare, pentru care aceastã carte
ar putea fi o sursã foarte utilã de informaþie localizatã despre
antreprenoriat, faþã de bibliografiile tipice care se indicã pentru un
astfel de curs ºi care sunt bazate pe cãrþi publicate în SUA sau în
Europa Occidentalã; de fapt, cartea ar putea fi ea însãºi inclusã în
aceastã bibliografie, în curând…
la final, dar nu în cele din urmã, cartea ar putea fi utilã ºi
pentru orice alþi cititori care sunt interesaþi de antreprenoriat din motive
sociologice, din motive personale, sau din purã curiozitate...
Cu privire la publicul potrivit pentru aceastã lucrare, într-o anumitã fazã de concepþie a acestei cãrþi, intenþia mea era pur ºi simplu sã
dau un suport de curs cât mai bine structurat pentru cursurile de
Entrepreneurship ºi New Business Ventures pe care le predau. Am
înþeles curând cã aceasta ar îngrãdi accesul altor categorii de cititori
care, la fel ca ºi studenþii mei, ar putea totuºi sã gãseascã utilã o astfel
de carte. Iatã de ce am reînceput scrierea acestei cãrþi cât mai „pe
româneºte”, atât în ceea ce priveºte interpretarea literalã, pentru cã
iniþial suportul de curs era, aºa cum se întâmpla la un program MBA,
în limba englezã, cât ºi în ceea ce priveºte interpretarea figurativã, în
sensul cã am încercat sã pun multe concepte teoretice într-un limbaj
obiºnuit, astfel încât pentru un cititor al cãrþii sã nu fie necesare alte
lecturi anterioare, aºa cum este cazul în ceea ce priveºte cursul MBA,
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unde un student care începe cursul de Antreprenoriat ar trebui sã aibã
deja cunoºtinþe solide de management financiar sau de marketing.
Cu toate acestea, ca orice carte de business scrisã în România, în
limba românã, existã chiar în aceastã parte introductivã ºi veþi regãsi
peste tot în carte mulþi termeni pe care i-am lãsat în mod intenþionat
în limba englezã. Ei sunt fie termeni deja încetãþeniþi în limbajul de
afaceri românesc, chiar dacã mulþi dintre ei nu sunt încã preluaþi de
DEX (deºi e doar o chestiune de timp, dacã mã întrebaþi pe mine), fie
termeni la care o traducere în românã este dificilã ºi ar afecta fluenþa
lecturii. În asemenea situaþii am încercat sã îi traduc sau sã îi explic
chiar acolo unde i-am utilizat pentru prima oarã în carte, ulterior
presupunând cã ei au fost deja asimilaþi de orice cititor.
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CAPITOLUL 1

Ce trebuie sã ºtii despre antreprenoriat

Scurtã istorie a antreprenoriatului

A

ctivitatea antreprenorialã în sine s-a
manifestat încã de la începuturile existenþei umane. Fãrã sã facem
un exerciþiu de imaginaþie prea complicat, ne putem da seama cã tot
un antreprenor a fost primul om care a reuºit sã descopere modul de
a face focul ºi apoi de a folosi focul pentru scopurile oamenilor. Cu
siguranþã ºi cel care a reuºit sã transforme ºi sã utilizeze anumite
pietre ca unelte sau arme de vânãtoare a fost tot un antreprenor. Teoria
modernã de business (vezi studiile lui Schumpeter despre ciclurile
de business) susþine, pe bunã dreptate, cã antreprenorii sunt cei care,
prin inovaþie ºi prin activitatea lor de dezvoltare a afacerilor,
transformã curgerea circularã staticã a fluxurilor economice (ºi chiar
sociale) într-una dinamicã.
Dacã acest lucru este valabil acum, într-o erã în care o mare parte
din activitatea umanã este coordonatã ºi reglementatã de guverne ºi
chiar de organizaþii mondiale, supraguvernamentale, cu atât mai mult
era valabil cu sute de mii de ani în urmã, la începuturile dezvoltãrii
umane, când asemenea structuri nu existau ºi singura ºansã nu doar
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pentru dezvoltarea speciei umane, dar chiar pentru supravieþuirea
sa, era legatã de viziunea, inteligenþa ºi determinarea unor membri
ai acestor comunitãþi umane, care gãseau soluþii la problemele mari
cu care comunitatea lor se confrunta. Era vorba atunci, în general,
de probleme de subzistenþã, cum ar fi cele legate de hranã, adãpost,
siguranþã. Mai târziu, trecând peste preistorie ºi ajungând în
perioadele istorice ale omenirii, vedem în continuare susþinute
activitãþi antreprenoriale, ce e drept ele au fost în general la un nivel
mic ºi unele în zone profesionale specializate, pentru câteva mii de
ani, pânã la Revoluþia Industrialã.
În toate aceste perioade istorice (fie cã vorbim de perioada anticã,
fie cã vorbim de Evul Mediu), antreprenoriatul a fost legat mai mult
de activitãþi pastorale sau agricole (fermierii sau pãstorii erau, în
realitate, tot niºte antreprenori) sau de inginerie ºi arhitecturã (sã nu
uitãm cã multe dintre castelele, cetãþile, bisericile sau podurile care
au fost construite în aceastã perioadã, chiar dacã au fost comisionate
de regi sau de înalþi prelaþi, au fost totuºi realizate de arhitecþi ºi
ingineri, care au coordonat proiecte uriaºe, asemãnãtoare businessului
de azi, încasând sume importante de bani de la ordonatorii acelor
construcþii). În acest sens, oameni simbol ca Leonardo da Vinci sau
Michelangelo au fost ºi ei tot niºte antreprenori. Trecând peste Renaºtere ºi peste sfârºitul de Ev Mediu european, Revoluþia Industrialã
din Anglia a fost în realitate evenimentul care a schimbat fundamental
relaþia dintre muncã ºi capital, fãcând posibilã apariþia unui nou tip
de antreprenoriat, acela la care ne referim noi azi, în sensul modern
al cuvântului.
Dacã ar fi sã aleg un moment clar pentru apariþia acestui nou tip
de antreprenoriat, aceasta ar fi 1775, anul în care James Watt face un
parteneriat cu Matthew Boulton pentru exploatarea patentului de
motor cu aburi îmbunãtãþit. Acest an poate fi considerat data de
naºtere a antreprenoriatului modern, pentru cã este important din
multe puncte de vedere: pe lângã lansarea afacerii lui Watt cu Boulton
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(care a avut un succes extraordinar în urmãtorii 120 ani, devenind
unul dintre principalii producãtori britanici de motoare cu aburi),
1775 coincide ºi cu începutul revoluþiei americane (vezi celebra cursã
a lui Paul Revere de la Charleston la Lexington, care va fi mai apoi
preluatã în tot felul de studii de business, de exemplu în cartea The
Tipping Point a lui Malcolm Gladwell). Ca un amãnunt nu lipsit de
importanþã, tot 1775 este anul în care se înfiinþeazã prima companie
americanã de tip joint-stock.
Iatã cum, într-un fel sau în altul, pe ambele maluri ale Atlanticului
putem spune cã 1775 este într-adevãr anul care deschide calea unei
dezvoltãri antreprenoriale fãrã precedent în istoria omenirii. Ce se
întâmplã în acelaºi an în alte pãrþi ale Europei sau ale lumii? În Rusia,
Emilian Pugaciov, conducãtorul cazacilor, era executat din ordinul
þarului. În Germania avea loc ultima execuþie a unei persoane
condamnate pentru vrãjitorie, iar la Varºovia, evreii erau alungaþi
din oraº ºi din împrejurimi. Pare clar cã multe þãri aveau cu totul alte
probleme, în acea perioadã. Iatã probabil ºi motivul pentru care Marea
Britanie a fost principala putere economicã a lumii în tot secolul care
a urmat, apoi a predat ºtafeta Statelor Unite.
În toate aceste perioade istorice, omenirea s-a bazat ºi se bazeazã
în continuare pe antreprenori de excepþie care în anumite cazuri sunt
în acelaºi timp ºi inventatori. James Watt, George Stephenson,
Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford, Bill Gates sau
Larry Page sunt asemenea antreprenori care au realizat afaceri (nu
neapãrat invenþii) care au schimbat radical lumea, nu doar din punct
de vedere economic. Puþini oameni ºtiu, spre exemplu, cã Thomas
Alva Edison a fost nu doar inventatorul becului, fonografului ºi
autorul multor altor invenþii, ci ºi fondatorul unei mici companii
antreprenoriale care avea sã se numeascã ulterior General Electric.
Iatã o constatare oarecum surprinzãtoare: GE, cea mai clasicã
structurã corporatistã din America (ºi, mult timp, cea mai mare
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companie din lume, conform capitalizãrii bursiere), a fost de fapt, la
origini, o iniþiativã a unui antreprenor, o afacere antreprenorialã. Dar
în realitate, cu puþine excepþii (mai ales în cazul companiilor care au
rezultat prin deregularizarea sau liberalizarea unor foste monopoluri
ale statelor), marea majoritate a corporaþiilor de azi au fost, cândva,
mici iniþiative antreprenoriale de succes.
Iniþial, rolul antreprenorilor a fost acela descris chiar de Richard
Cantillon în „Essai sur la nature du commerce en général”, scris prin
1730 sau mai devreme, de „intermediar între forþa de muncã ºi
capital”. Deja de la începutul secolului al XVIII-lea, aceastã funcþie
antreprenorialã devenise evidentã, mai ales odatã cu inventarea
motorului cu aburi pentru pomparea apei, dezvoltat de cãtre Thomas
Newcomen, probabil în jurul anului 1710 (o copie a motorului original
se gãseºte la Muzeul ªtiinþei din Londra). Aceastã intermediere a
devenit cu atât mai necesarã (ºi mai lucrativã) în a doua parte a
secolului al XVIII-lea, când noile motoare cu aburi, ca ºi invenþiile
legate de industria textilã ºi de industria de prelucrare a metalelor,
au fãcut foarte necesarã utilizarea forþei de muncã pe scarã mare,
industrialã, pentru a pune la lucru echipamentele inventate de aceºti
antreprenori valoroºi.
Pe lângã acest rol central de intermediere sau mai bine zis de
agregare a resurselor, pe care antreprenorii îl pãstreazã ºi în ziua de
azi (ei sunt cei care creeazã locuri de muncã, ºi în acelaºi timp atrag
surse de capital pentru a utiliza eficient acele locuri de muncã pe
care le creeazã), mai sunt ºi alte trei funcþii antreprenoriale
fundamentale care au apãrut sau au fost mai bine identificate odatã
cu Revoluþia Industrialã: arbitrajul, avansul faþã de concurenþã (care
poate fi tradus destul de bine prin „inovare”, perceputã nu în sensul
unei mari invenþii, pentru cã, sã ne înþelegem, nu toþi antreprenorii
de succes trebuie sã fie mari inventatori, ci doar ca un mod mai bun
de a face lucruri pe care ºi alþii le-au fãcut în trecut) ºi nu în ultimul
rând, asumarea riscurilor ºi a incertitudinilor de business. Despre
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„cei patru A” vom vorbi mai târziu în aceastã carte, dar pânã atunci,
voi spune doar cã toate aceste funcþii sunt în continuare ºi în secolul
al XXI-lea, la mai bine de douã secole distanþã de acel moment iniþial,
la fel de importante ºi la fel de actuale în ceea ce priveºte ACÞIUNEA
oricãrui ANTREPRENOR.
Odatã cu punerea bazelor economice ale antreprenoriatului, dar
mai ales începând cu aºa-numita a doua Revoluþie Industrialã, care
începe în prima parte a secolului al XIX-lea ºi culmineazã la finalul
aceluiaºi secol cu invenþii ca becul electric, telefonul, maºina sau
avionul, problematica antreprenoriatului creºte mult în complexitate.
În primul rând, în aceastã a doua etapã, randamentul investiþiilor
scade semnificativ, tocmai pentru cã activitatea antreprenorialã
devine o activitate comunã, pe care din ce în ce mai mulþi oameni o
demareazã, astfel încât ºi competiþia pe orice piaþã devine mult mai
intensã, iar în acest context apare ºi teoria preþului de echilibru.
Cu intrarea în secolul al XX-lea, ajungem într-o etapã superioarã
a evoluþiei activitãþilor antreprenoriale. La începutul acelui veac,
teoria prevalentã era legatã de antreprenoriat vãzut ca o cale pentru
„distrugere creativã”. Conceptul, dezvoltat de austriacul Joseph
Schumpeter, era cã inovaþia antreprenorialã, care duce la progres
economic ºi social, genereazã inadvertent ºi distrugeri importante
(dar necesare!), mai ales în ceea ce priveºte vechile tehnologii, dar ºi
tot ce þine de acestea: investiþii, capitalizãri în echipamente, patente,
chiar ºi forþa de muncã implicatã în acele activitãþi tehnologic
depãºite. Este exemplul clasic al motorului cu aburi care a fost adus
la obsolescenþa completã în secolul al XX-lea de apariþia utilizãrii pe
scarã largã a energiei electrice ºi a petrolului.
Dar utilizarea noilor tehnologii a fost catalizatã, contrar concepþiilor tradiþionale, tot de antreprenori (Ford sau Edison stau mãrturie
în acest caz), ºi nu de corporaþii sau de guverne. Dacã guvernele au
fost poate mai implicate în prima etapã de dezvoltare antreprenorialã
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(spre exemplu în dezvoltarea reþelelor de cale feratã, atât în Europa,
cât ºi în SUA), tot ce este legat de dezvoltarea automobilului,
avionului sau telefonului þine mult mai mult de activitatea
antreprenorialã, decât de cea guvernamentalã sau de reglementare.
Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, începe sã devinã din ce în ce
mai evident faptul cã ºtiinþa joacã un rol vital în progresul economic.
Dar, în acelaºi timp, se demonstreazã cã aceastã cunoaºtere umanã
este limitatã ºi în acelaºi timp dispersatã geografic ºi demografic pe
criterii aleatorii. Astfel, apare necesitatea accelerãrii relaþionãrii între
diverºi oameni din diferite pãrþi ale lumii: putem spune în acest mod
cã Internetul este o rezultantã directã a necesitãþii de contact ºi
relaþionare pentru punerea împreunã a cunoaºterii globale, în scopul
dezvoltãrii de noi idei ºi concepte antreprenoriale.
Antreprenoriatul începe în acest context sã aibã o valoare socialã
semnificativã. Dupã ce, timp de secole, valoarea unei afaceri a fost
calculatã prin elemente de calcul financiar, valorile sociale încep ºi
ele sã fie recunoscute ca parte integrantã ºi importantã a activitãþii
antreprenoriale în general. În prezent, pe lângã salariul pe care un
angajat îl obþine, este din ce în ce mai important ºi în ce companie
lucreazã. Acest lucru îi conferã o valoare socialã certã. Acelaºi calcul
îl putem face ºi pentru antreprenorii înºiºi: nu doar cifrele de pe linia
de jos a rapoartelor financiare determinã acum valoarea totalã a unui
antreprenor care deþine acea afacere, ci ºi oamenii care lucreazã acolo,
relaþiile sociale stabilite cu clienþii, partenerii, presa, specialiºtii din
domeniu etc.
Ajungând la acest rol nou pe care antreprenoriatul îl are în
societatea modernã, pare din ce în ce mai clar cã acele stereotipuri
care clasificã antreprenorii doar în funcþie de valoarea lor netã de
capital sunt total greºite. Nu în ultimul rând, mai ales în ultimele
decenii (sfârºitul secolului al XX-lea ºi începutul secolului al XXI-lea),
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a apãrut de fapt o nouã specie de antreprenor, „antreprenorul social”,
care poate avea sau nu o afacere, dar al cãrui rol primordial este de a
încerca sã rãspândeascã binele social cât mai eficient ºi cât mai
departe. Iar aici vorbim de ONG-uri, dar ºi de activitãþi lucrative
care încearcã totuºi sã participe la crearea unui bine comunitar sau
destinat pentru un anumit public. ªi vorbim, din ce în ce mai mult,
despre antreprenori geniali care au realizat afaceri (ºi averi) uriaºe,
iar acum încearcã sã intre în rolul de social-entrepreneurs ºi sã întoarcã
o parte din profiturile pe care le-au primit de la societate cãtre aceeaºi
societate, cãtre comunitate. Aici oameni ca Bill Gates (cu fundaþia
Bill ºi Melinda Gates) se detaºeazã clar ºi numele lor vor rãmâne, cu
siguranþã, în amintirea omenirii nu atât pentru ceea ce au realizat în
afacerile lor, ci pentru ce au realizat „dupã afaceri”…
Intrând în aceastã perioadã recentã, tot felul de noþiuni legate
de antreprenoriat au început sã fie reanalizate, rediscutate. Simpla
noþiune de „oportunitate” a fost pusã în discuþie: este acesta un concept
ce poate fi construit „în laborator” sau este ceva ce are nevoie, pentru
a apãrea, de anumite elemente care sunt în afara controlului nostru?
Cum influenþeazã reþelele sociale succesul antreprenorial? Este
pornirea antreprenorialã una de naturã socialã sau economicã? Cred
cã multe dintre aceste întrebãri nu au încã niºte rãspunsuri clare, dar
ceea ce putem deja spune este cã, în ceea ce priveºte antreprenoriatul,
cãutãrile, dar ºi ºansa conduc spre oportunitãþi antreprenoriale.

Definiþii ale antreprenoriatului
Dacã am vorbit puþin despre istoria antreprenoriatului, ar fi
potrivit acum sã vedem ºi ce înseamnã, de fapt, cuvântul „antreprenoriat”. Dacã ne uitãm în DEX, avem deja o primã surprizã, pentru
cã acolo ideea de antreprenoriat este limitatã la noþiunea de
„antreprizã” (respectiv „întreprindere care executã lucrãri industriale,
comerciale, de construcþii etc.), pentru cã „antreprenoriat” nu existã
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în DEX, iar la „antreprenorial” apare ca explicaþie „referitor la
antreprenor”, în timp ce la „antreprenor”, definiþia este „deþinãtor
al unei antreprize”! Iatã cât de puþin este de fapt cunoscut acest
concept în România, dacã nu îl gãsim (cu o definiþie corectã) nici
mãcar în dicþionar!
În realitate, nu existã o singurã definiþie unanim acceptatã pentru
antreprenoriat (ºi antreprenori, persoanele care desfãºoarã activitatea
antreprenorialã), aºa cã voi recurge la cele câteva definiþii care au
fost date de-a lungul timpului. Le-am strâns în limba englezã ºi am
oferit o variantã de traducere pentru fiecare definiþie, în caz cã pentru
unii cititori varianta originalã este totuºi mai clarã:
„An entrepreneur is an intermediary between capital and labor.”
„Antreprenorul este intermediarul dintre capital ºi forþa de
muncã”. Aceastã definiþie iniþialã, furnizatã de irlandezo-francezul
Richard Cantillon, apare în „Essay sur la nature du commerce en
Général”, practic primul tratat de economie modernã ºi care,
interesant, precede cu câteva zeci de ani Revoluþia Industrialã (a fost
scris, probabil, în jurul anului 1730, dar publicat doar dupã moartea
sa, câteva zeci de ani mai târziu). Într-o mãsurã semnificativã, ºi azi
rolul antreprenorilor rãmâne acela de a face intermedierea eficientã
dintre capital ºi forþa de muncã, chiar dacã viziunea aceasta, a
„intermediarului”, e totuºi una simplistã, privitã cu înþelegerea de
azi a teoriei antreprenoriale. Iar ca denumire, uitându-ne tot în urmã,
ea pare sã nu fie cea mai potrivitã, cea mai „aspiraþionalã”, termenul
francez original de „entrepreneur” însemnând „cineva care realizeazã
o întreprindere, de exemplu un contractor”.
„An entrepreneur is a person who is willing and able to convert a
new idea or invention into a successful business.”
„Un antreprenor este o persoanã care doreºte ºi poate sã
converteascã o idee nouã sau o invenþie într-o afacere de succes”,
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