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Introducere 

Domeniul antreprenoriatului s-a bucurat de o atenţie deosebită în 
literatura de specialitate. Deşi nu există o definiţie unanim acceptată a 
întreprinzătorului sau a procesului de antreprenoriat, specialiştii cad de acord 
asupra importanţei acestora în dezvoltarea economică. În această lucrare ne-am 
propus ca obiectiv analiza comparativă a activităţii şi a comportamentului 
antreprenorial în Croaţia, România, Ungaria şi Serbia, cu evidenţierea atitudinii 
şi percepţiei populaţiei faţă de antreprenoriat.  

1. Aspecte teoretice 
Conceptul de întreprinzător nu este un concept clar definit, cunoscând 

schimbări semnificative de-a lungul evoluţiei sale în teoriile economice. 
Cercetătorii au fost angrenaţi de-a lungul timpului într-o „dispută fără sfârşit” 
legată de definiţia întreprinzătorului fără să existe o definiţie unanim acceptată 
(Bygrave, Hofer, 1991). 

Acceptând cadrul teoretic al Global Entrepreneurship Monitor în această 
analiză, am utilizat următorii termeni privind activitatea antreprenorială a 
populaţiei adulte: 

 Întreprinzătorii în formare sunt cei care planifică activ demararea unei 
afaceri. Aceşti întreprinzători au întreprins acţiuni concrete în ultimele 
12 luni pentru a porni a nouă afacere pe care singuri sau împreună cu 
alţii o vor deţine. Activităţile precum organizarea unei echipe, căutarea 
unor echipamente, economisirea unor sume pentru demararea sau 
pregătirea unui plan de afaceri pot fi considerate ca activităţi 
întreprinse pentru demararea unei afaceri. Aceste afaceri nu au efectuat 
plăţi de salarii sau orice alte plăţi către proprietar într-o perioadă mai 
mare de trei luni.  

 Proprietarii de firme noi sunt întreprinzătorii care deţin şi 
administrează o firmă nouă care a plătit salarii sau a efectuat orice alte 
plăţi către proprietari pe o perioadă între patru şi 42 de luni. Aceste 
firme au fost demarate de o perioadă mai mică de 42 de luni. 

 Întreprinzătorii în stadiu incipient cuprind atât întreprinzătorii în 
formare, cât şi întreprinzătorii de firme noi. 

 Proprietarii de firme consacrate sunt acei întreprinzători care deţin şi 
administrează o firmă care a plătit salarii sau a efectuat orice alte plăţi 
către proprietari pentru o perioadă mai mare de 42 de luni (Bosma et 
al., 2008, p. 11). 
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Afacerile noi creează noi locuri de muncă şi contribuie la creşterea 
economiei, stimulând atât piaţa forţei de muncă, cât şi piaţa de produse. Nu 
toate iniţiativele antreprenoriale vor avea succes. Van Praag (2005) vede eşecul 
antreprenorial ca drept consecinţă a următoarelor: întreprinzătorul nu ajunge în 
faza în care angajează forţă de muncă pentru ca organizaţia sa să devină 
profitabilă sau afacerea creată nu supravieţuieşte prima etapă şi dă faliment, 
acestea indicând şi costurile psihologice şi sociale ale eşecului. 

În viziunea lui Bygrave şi Minniti (2000) diferitele culturi şi regiuni ale 
multor ţări indică o concentrare geografică a activităţilor antreprenoriale. 
Activitatea antreprenorială poate crea condiţii bune pentru dezvoltarea pieţelor 
noi şi pentru noi oportunităţi de afaceri, catalizând întregul set al activităţilor 
economice.  

2. Baza de date 
În acest articol am utilizat baza de date Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), Ancheta populaţiei adulte efectuată în rândul persoanelor din Croaţia, 
Ungaria, România şi Serbia în perioada 2007-2008. 

GEM este un program de cercetare iniţiat în anul 1997 de către 
cercetătorii din domeniul antreprenoriatului din London Business School şi 
Babson College. Primul rezultat al cercetării a fost publicat în anul 1999, 
incluzând 10 ţări. Numărul ţărilor participante a crescut la 42 în 2007, la 43 în 
2008 şi la 54 de ţări în anul 2009. Scopul principal al programului GEM este de 
a studia relaţia complexă dintre antreprenoriat şi creşterea economică, măsurând 
nivelul activităţii antreprenoriale în comparaţie internaţională pentru a 
descoperi factorii de influenţă ai nivelului activităţii antreprenoriale şi a 
identifica politicile care pot stimula nivelul activităţii antreprenoriale. GEM, ca 
şi program de cercetare, se concentrează asupra factorilor de influenţă ai 
creşterii economice şi asupra antreprenoriatului, pornind de la fenomenul larg 
acceptat că antreprenoriatul este una dintre forţele majore care influenţează 
starea economiilor. 

În fiecare ţară se efectuează anual un sondaj de opinie (telefonic sau faţă 
în faţă) în rândul populaţiei adulte cu vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani. Acest 
studiu se concentrează asupra caracterizării comportamentului antreprenorial şi 
a atitudinii populaţiei adulte faţă de antreprenoriat în Croaţia, Ungaria, România 
şi Serbia. 

Potrivit Raportului Global de Competitivitate, ţările pot fi divizate în trei 
categorii în funcţie de faza lor de dezvoltare. Economia bazată pe factori de 
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producţie este competitivă, în special datorită preţurilor mai mici, produsele 
fiind mai puţin complexe, cu valoare adăugată scăzută şi intensive în muncă. 
Tehnologia este asimilată, în special, prin importuri şi investiţii străine directe. 
Se presupune prezenţa unor condiţii necesare, esenţiale (instituţii, infrastructură, 
stabilitate macroeconomică, sănătate şi educaţie primară). În acest prim stadiu, 
competitivitatea se afirmă prin identificarea acelor factori care pot asigura o 
eficienţă normativă, cantitativă, oferind o bază de plecare pentru dezvoltări 
ulterioare. În cazul economiei bazate pe eficienţă pe baza investiţiilor (producţie 
mai eficientă, produse de calitate superioară) condiţiile competitivităţii ţin de 
educaţia superioară şi de pregătirea continuă, precum şi de capacitatea de a 
obţine beneficii din tehnologiile existente şi accesul la noi tehnologii. În cazul 
economiei bazate pe inovaţie competitivitatea se obţine prin dezvoltarea şi 
vânzarea de noi tehnologii şi produse inovatoare. Pentru a putea trece la acest 
stadiu, trebuie identificaţi factorii care pot contribui la îmbunătăţirea 
tehnologiilor existente şi la asimilarea de noi tehnologii şi cunoştinţe din afara 
ţării, precum şi la îmbunătăţirea interacţiunii dintre diferitele instituţii din 
economia naţională (Schwab, 2009, pp. 7-8).  

Toate cele patru ţări analizate pot fi caracterizate ca ţări cu economii 
bazate pe eficienţă, dintre care trei (Croaţia, Ungaria, România) sunt în tranziţie 
de la economie bazată pe eficienţă spre economie bazată pe inovaţie. 

În România, în 2007, un eşantion reprezentativ de 1739 de personane 
adulte cu vârstă între 18-64 de ani şi de 1667 persoane în 2008 a fost intervievat 
cu chestionarul standard GEM. Acest număr în Croaţia în 2007 era de 1541, în 
2008 de 1696, în Ungaria în 2007 de 1500, în 2008 de 1998, iar în Serbia în 
2007 de 1766 şi în 2008 de 1813.   

3. Evoluţia percepţiilor şi a atitudinilor antreprenoriale în ţările analizate 
Potrivit lui Davidsson (1991) un motor important al capacităţii naţionale 

antreprenoriale este modul în care populaţia percepe antreprenoriatul. Percepţia 
despre antreprenoriat poate afecta atât partea de cerere, cât şi partea de ofertă a 
antreprenoriatului. Figura următoare prezintă principalele componente ale 
atitudinii antreprenoriale potrivit lui Wennekers (2006). 
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Sursa: Bosma et al., 2008, p. 36. 
 

Figura 1. Percepţiile, atitudinile antreprenoriale şi activitatea antreprenorială 
 

Percepţiile individuale şi atitudinile privind activitatea antreprenorială în 
Croaţia, Ungaria, România şi Serbia ne arată o situaţie schimbată în perioada 
analizată, după cum poate fi urmărită în tabelul 1. 

Rezultatele obţinute evidenţiează similitudinile în privinţa percepţiei 
populaţiei din Serbia şi Croaţia, în comparaţie cu România şi Ungaria. În 
Croaţia şi Serbia reţelele antreprenoriale informale sunt mai uşor de construit şi 
modele antreprenoriale sunt mai uşor de observat în mediul personal. În 2008, 
în Croaţia, 57,21% (60,04% în 2007) şi în Serbia (59,11% în 2008) din 
populaţia adultă cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-64 de ani cunoaşte personal 
pe cineva care a demarat o afacere în ultimii doi ani, în timp ce în România 
41,23% (46,96% în 2007) şi în Ungaria numai 32,39%. Ponderea celor care văd 
opurtunităţi bune de afaceri în următorele şase luni era similar în România şi 
Ungaria în 2007 (27,36%, respectiv 29,62%), pondere care a rămas la acelaşi 
nivel şi în 2008 în România, dar a scăzut în Ungaria la 22,42%. Aceste rezultate 
descriu un nivel mai redus al recunoaşterii opurtunităţilor decât rezultatele din 
Serbia şi Croaţia. Percepţia oportunităţii de a demara o afacere a scăzut în toate 
cele patru ţări, cu excepţia Serbiei.  

Conform analizei noastre, populaţia din Serbia şi Croaţia este mai 
încrezătoare în propriile capacităţi antreprenoriale decât cea din Ungaria şi 
România, aproape două treimi din populaţia adultă considerând că are 
cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a demara o afacere, în timp ce în 
Ungaria numai jumătate din populaţie consideră la fel. Ponderea a rămas 
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neschimbată în cele trei ţări amintite în 2008 faţă de 2007 (cu o uşoară creştere 
în Ungaria), în România rata (cea mai scăzută dintre cele patru ţări) a scăzut de 
la o treime la 28,67% în 2008. Proporţia celor care consideră că frica de eşec  
i-ar opri în demararea unei afaceri a crescut considerabil în Ungaria şi România 
(de la 29,57% în 2007 la 39,77% în 2008, respectiv de la 29,05% la 40,62%), în 
timp ce în 2007 s-a înregistrat un nivel similar al acestei ponderi (în jur de 30%) 
în fiecare ţară. Antreprenoriatul, ca şi alegere de carieră, este apreciat pozitiv în 
toate cele patru ţări. În România, în 2008 aproape jumătate din adulţi crede că 
populaţia ar prefera ca toată lumea să aibă acelaşi standard de viaţă, acest aspect 
fiind mai defavorabil în Ungaria şi mult mai defavorabil (în jur de 80%) în 
Serbia şi Croaţia. Proporţia celor care consideră că afacerile de succes au o 
promovare potrivită în massmedia este cea mai scăzută în Ungaria. 

 
 Tabelul 1 

Percepţii şi atitudini antreprenoriale, 2007-2008                                  (%) 
 Croaţia Ungaria România Serbia 

2007 60,04 32,80 46,96 59,11 Cunoaşteţi personal pe cineva care a 
demarat o afacere în ultimii doi ani? 2008 57,21 32,39 41,23 57,91 

2007 47,26 27,36 29,62 49,10 Vor fi în următoarele şase luni 
oportunităţi bune pentru demararea 
unei afaceri în zona în care trăiţi? 2008 46,66 22,42 28,01 54,02 

2007 65,89 53,50 34,84 69,15 Aveţi cunoştinţele şi aptitudinile 
necesare pentru a demara o nouă 
afacere? 2008 65,10 55,92 28,67 69,67 

2007 32,37 29,57 29,05 29,24 Frica de eşec v-ar împiedica în 
demararea unei afaceri? 2008 33,54 39,77 40,62 28,51 

2007 80,87 66,03 48,31 76,56 În ţara dumneavoastră cele mai multe 
persoane ar prefera ca toată lumea să 
aibă un standard de viaţă similar? 2008 79,90 61,27 48,93 79,88 

2007 72,22 58,80 63,07 78,17 În ţara dumneavoastră demararea 
unei afaceri este o carieră apreciată? 2008 70,70 46,97 - 71,60 

2007 50,88 65,23 63,48 62,05 În ţara dumneavoastră cei care 
pornesc o nouă afacere de succes 
au un respect şi statut ridicat? 2008 53,94 57,63 68,68 65,18 

2007 63,92 23,71 53,39 65,58 În ţara dumneavoastră pot fi văzute 
des în mass-media relatări despre 
afaceri noi de succes? 2008 60,76 20,55 57,71 67,24 

Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza GEM, Ancheta populaţiei adulte, 2007-2008. 
 
Comparaţia ponderilor celor care au dat un răspuns pozitiv la întrebările 

de mai sus sunt prezentate în tabelul 2. În fiecare an analizat ponderea celor 
care cunosc un întreprinzător în formare este semnificativ mai ridicată în 
Croaţia şi Serbia decât în România şi Ungaria şi semnificativ mai ridicată în 
România decât în Ungaria. În 2008, în Serbia, ponderea celor care văd 
oportunităţi bune pentru a demara o afacere în următoarele şase luni în zona în 
care trăiesc este semnificativ mai ridicat decât în alte ţări analizate. 
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Tabelul 2 
Comparaţia ponderilor percepţiilor şi atitudinilor antreprenoriale, 2007-2008      (%) 

Croaţia Ungaria România Serbia  
(A) (B) (C) (D) 

2007 B C - B B C Cunoaşteţi personal pe cineva care a 
demarat o afacere în ultimii doi ani? 2008 B C - B B C 

2007 B C - - B C Vor fi în următoarele şase luni 
oportunităţi bune pentru demararea unei 
afaceri în zona în care trăiţi? 2008 B C - B A B C 

2007 B C C - B C Aveţi cunoştinţele şi aptitudinile necesare 
pentru a demara o nouă afacere? 2008 B C C - B C 

2007 - - - - Frica de eşec v-ar împiedica în 
demararea unei afaceri? 2008 D A D A D - 

2007 B C C - B C În ţara dumneavoastră cele mai multe 
persoane ar prefera ca toată lumea să 
aibă un standard de viaţă similar. 2008 B C C - B C 

2007 B C - - A B C În ţara dumneavoastră demararea unei 
afaceri este o carieră apreciată. 2008 B - - B 

2007 - A A A În ţara dumneavoastră cei care pornesc o 
nouă afacere de succes au un respect şi 
statut ridicat. 2008 - - A B A B 

2007 B C - B B C În ţara dumneavoastră pot fi văzute des 
în massmedia relatări despre afaceri noi 
de succes. 2008 B - B A B C 

Notă: 
Rezultatele se bazează pe teste bilaterale cu nivel de semnificaţie 0,05 cu corecţie Bonferroni. În fiecare coloană 
codul categoriei cu procentul semnificativ mai mic se află în coloana categoriei procentului mai mare. 

Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza GEM, Ancheta populaţiei adulte, 2007-2008. 
 
Ponderea celor care se percep capabili (consideră că au cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare) este semnificativ mai ridicată în Croaţia şi Serbia decât în 
România şi Ungaria această rată fiind cea mai scăzută în România. În timp ce în 
2007 nu poate fi constatată diferenţă semnificativă între ponderile celor care se 
tem de eşec în ţările analizate, în 2008 această pondere este semnificativ mai 
ridicată în Ungaria şi România. În 2007, în Serbia s-a înregistrat cea mai mare 
pondere a celor care consideră că pornirea unei afaceri este o bună alegere de 
carieră, în 2008 fiind singura pondere mai ridicată decât în Ungaria. În Croaţia 
populaţia ataşează un statut mai puţin ridicat întreprinzătorilor de succes în 
2007 decât în celelalte ţări analizate. În 2008 în Serbia atenţia massmedia 
pentru antreprenoriat este semnificativ mai ridicat decât în celelalte ţări. 
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4. Diferenţe privind activitatea antreprenorială în cazul ţărilor analizate 
Percepţiile şi atitudinile antreprenoriale influenţează activitatea 

antreprenorială a ţărilor. După cum poate fi urmărit în tabelul 3, ponderea 
întreprinzătorilor în formare este cea mai scăzută în România în fiecare an 
analizat. Ponderea proprietar-managerilor noi şi a întreprinzătorilor consacraţi 
este cea mai ridicată în Serbia în ambii ani, chiar dacă ponderea proprietar-
managerilor noi a scăzut în 2008. Analizând motivaţia antreprenorială, putem 
conclude că în România găsim atât cea mai scăzută rată a activităţii 
antreprenoriale în stadiu incipient motivată de oportunitate, cât şi a celei 
motivate de necesitate, chiar dacă cea din urmă a înregistrat o creştere 
considerabilă în perioada studiată.  

  
Tabelul 3 

Evoluţia activităţii antreprenoriale în ţările analizate, 2007-2008                     (%) 
 Croaţia Ungaria România Serbia 

2007 7,27 6,86 4,02 8,56 Implicat în activitate antreprenorială în 
stadiu incipient 2008 7,59 6,61 3,98 7,59 

2007 5,31 3,77 2,90 4,75 Implicat activ în demararea unei afaceri, 
proprietar, fără plăţi de salarii 
(întreprinzător în formare) 2008 4,91 3,84 2,54 3,97 

2007 1,96 3,10 1,32 4,01 Proprietar-manager al unei afaceri cu 
vârstă până la 42 de luni (proprietar de 
firmă nouă) 2008 2,75 2,80 1,56 3,62 

2007 4,22 4,83 2,51 5,27 Proprietar-manager al unei afaceri cu 
vârstă peste 42 de luni (întreprinzător 
consacrat) 2008 4,83 5,34 2,07 9,26 

2007 4,16 5,01 2,68 4,02 Implicat în activitate antreprenorială în 
stadiu incipient motivată de oportunitate 2008 5,43 4,44 2,12 4,69 

2007 2,90 1,60 0,56 3,94 Implicat în activitate antreprenorială în 
stadiu incipient motivată de necesitate 2008 2,16 1,87 1,37 2,53 

Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza GEM, Ancheta Populaţiei Adulte, 2007-2008. 
 
Activitatea antreprenorială în stadiu incipient este semnificativ cea mai 

scăzută în România decât în ţările analizate în fiecare an. Ponderea 
întreprinzătorilor în formare în 2007 este semnificativ mai scăzută în România, 
decât în Ungaria şi Serbia, în timp ce în 2008 numai în Serbia este mai ridicată 
această rată decât în România. Rata întreprinzătorilor consacraţi este 
semnificativ mai ridicată în Serbia şi Ungaria decât în România, în timp ce în 
2008 în Serbia această rată este semnificativ mai ridicată decât în ţările 
analizate. Putem observa că rata activităţii antreprenoriale în stadiu incipient 



Percepţii privind antreprenoriatul şi activitatea antreprenorială 
 

23 

motivată de oportunitate în România este semnificativ mai scăzută decât în 
Croaţia, Ungaria şi Serbia. În 2008 nu poate fi constatată o diferenţă 
semnificativă în cazul ratei activităţii antreprenoriale în stadiu incipient motivat 
de necesitate. 

 
 Tabelul 4 

Diferenţe între media ratelor activităţii antreprenoriale în Croaţia, Ungaria,  
România şi Serbia, 2007-2008 

Croaţia Ungaria România Serbia  
(A) (B) (C) (D) 

2007 C C - C Implicat în activitate antreprenorială în stadiu 
incipient 2008 C C - C 

2007 C - - C Implicat activ în demararea unei afaceri, 
proprietar, fără plăţi de salarii (întreprinzător în 
formare) 2008 C - - - 

2007 - C - A C Proprietar-manager al unei afaceri cu vârstă până 
42 de luni (proprietar de firmă nouă) 2008 - - - C 

2007 - C - C Proprietar-manager al unei afaceri cu vârstă 
peste 42 de luni (întreprinzător consacrat) 2008 C C - A B C 

2007 - C - - Implicat în activitate antreprenorială în stadiu 
incipient motivată de oportunitate 2008 C C - C 

2007 C - - B C Implicat în activitate antreprenorială în stadiu 
incipient motivată de necesitate 2008 - - - - 
Notă: 
Rezultatele se bazează pe teste bilaterale cu nivel de semnificaţie 0,05 cu corecţie Bonferroni presupunând 
egalitatea varianţelor. Pentru fiecare pereche semnificativă codul categoriei cu media mai mică se află în coloana 
categoriei mediei mai mare. 

Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza GEM, Ancheta Populaţiei Adulte, 2007-2008. 
 
Analizând profilul întreprinzătorilor, potrivit figurii 2, putem afirma că 

întreprinzătorul în stadiu incipient în 2007 şi 2008 este bărbat cu vârstă între 
25-34 de ani în toate ţările studiate, cu excepţia Serbiei, unde cea mai frecventă 
categorie de vârstă este cea de 35-44 de ani. În Ungaria şi România, în fiecare 
an, venitul întreprinzătorului tipic în stadiu incipient este situat în treimea 
superioară, în timp ce în Serbia este în treimea inferioară de venit. Nivelul 
educaţional al întreprinzătorilor în stadiu incipient este semnificativ mai ridicată 
în România şi Ungaria, decât în Serbia şi Croaţia. 
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Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza datelor GEM APS. 

 
Figura 2. Distribuţia antreprenoriatului în stadiu incipient după venitul gospodăriei,  

categoria de vârstă, anul anchetei şi ţara de origine 
 

Figura 3 ne arată că întreprinzătorul consacrat al anului 2007 este 
bărbat cu vârsta între 35 şi 44 de ani în fiecare ţară, cu excepţia Ungariei 
(unde cea mai frecventă categorie de vârstă este cea de 55-64 de ani). În 
Ungaria şi România în fiecare an veniturile gospodăriilor întreprinzătorilor 
consacraţi se situează în treimea superioară, în timp ce în Serbia se situează 
în treimea mijlocie în 2007 şi în treimea inferioară în 2008, iar în Croaţia în 
2007 în treimea mijlocie şi în 2008 în cea superioară. Nivelul educaţional al 
întreprinzătorilor consacraţi este semnificativ mai ridicat în Ungaria decât în 
Croaţia, România şi Serbia. 

 
 Joasă 33%       Mijlocie 33%        Mare 33% 
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Sursa: Calcule proprii în SPSS pe baza datelor GEM APS. 

 
Figura 3. Distribuţia întreprinzătorilor consacraţi după venitul gospodăriilor,  

categoriile de vârstă, anul anchetei şi ţara de origine 

5. Concluzii 
În acest articol am studiat diferenţele principale între percepţiile şi 

atitudinile antreprenoriale în Croaţia, Ungaria, România şi Serbia în perioada 
2007-2008 cu utilizarea bazei de date Ancheta populaţiei adulte GEM. În 
fiecare an analizat ponderea celor care cunosc un întreprinzător în formare în 
Croaţia şi Serbia este semnificativ mai ridicată decât în România şi Ungaria, şi 
semnificativ mai ridicată în România decât în Ungaria. În 2008 ponderea celor 
care percep oportunitate bună pentru demararea unei afaceri în următoarele 6 
luni în zona în care trăiesc este semnificativ mai ridicată în Serbia decât în 
celelalte ţări analizate. Ponderea celor care se percep capabili pentru demararea 
unei afaceri în Croaţia şi Serbia este semnificativ mai ridicată decât în Ungaria 
şi România, această rată fiind cea mai scăzută în România. În timp ce în 2007 
nu este diferenţă semnificativă în ponderea celor care consideră că frica de eşec 
le-ar împiedica în demararea unei afaceri, în 2008 această pondere este 
semnificativ mai ridicată în Ungaria şi România. 

 
 Joasă 33%     Mijlocie 33%        Mare 33% 

Categorii vârste 
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Rezultatele noastre privind activitatea antreprenorială sunt: rata 
activităţii antreprenoriale în stadiu incipient este semnificativ mai scăzută în 
România decât în celelalte trei ţări analizate în fiecare an, ponderea proprietar-
managerilor consacraţi este semnificativ mai ridicată în Serbia şi Ungaria, în 
timp ce în 2008 această rată este semnificativ mai ridicată în Serbia decât în 
celelalte trei ţări analizate. 
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