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Rezumat. Scopul articolului constă în analiza diferenţelor dintre a 
fi un intraprenor şi un întreprinzător în stadiu incipient în România. 
După o prezentare internaţională a ratelor privind intraprenoriatul şi 
antreprenoriatul în stadiu incipient urmează un studiu la nivel individual 
al acestor creatori de noi afaceri utilizând baza de date Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) privind România din anul 2012. 
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1. Introducere 
 
Conform lui Parker (2011) intraprenorii sunt cei care dezvoltă o nouă 

afacere în cadrul unei organizaţii existente, care identifică oportunităţi noi şi 
creează valoare economică, iar întreprinzătorii sunt cei care dezvoltă o nouă 
afacere în afara unei organizaţii existente. 

În acest studiu vom analiza principalele caracteristici sociodemografice şi 
percepţionale ale celor două categorii de creatori de noi afaceri pentru a 
identifica factorii posibili de influenţă ai devenirii unui intraprenor sau 
întreprinzător în stadiu incipient. 

Siguranţa poate fi o cauză de alegere a intraprenoriatului. Probabilitatea 
ca un loc de muncă creat într-o nouă afacere înfiinţată va exista şi peste cinci 
ani este mai mică decât în cazul locurilor de muncă deja existente (Armington, 
Acs, 2003). Wagner (1997) a arătat că în cazul locurilor de muncă din firmele 
noi salariile sunt mai mici, cu mai puţine beneficii oferite şi siguranţa locului de 
muncă este mai mică decât în cazul firmelor existente. Persoanele care au 
aptitudinile necesare pentru crearea de noi afaceri, dar în lipsa resurselor (mai 
ales în cazul tinerilor) sau înclinaţiei (mai ales în cazul persoanelor în vârstă) nu 
pot demara o nouă afacere decât în cadrul unei organizaţii existente (Parker, 
2011). Managerii care vor să îi descurajeze pe angajaţii lor de a demara o 
afacere în afara organizaţiei pot să le ofere salarii mai mari, fapt ce ajută la 
menţinerea angajatului şi inovaţiei în cadrul firmei (Hvide, Kristiansen, 2012, 
Hvide, 2009, Parker, 2011). 

Intraprenorii vor să demareze o afacere nouă cu o probabilitate mai mare 
decât ceilalţi angajaţi, dar angajaţii care dispun de locuri de muncă sigure în 
cadrul unei firme existente se vor gândi de două ori înainte de a demara o nouă 
afacere riscantă (Bosma et al., 2011). Cunoaşterea altor întreprinzători are efect 
de reducere a ambiguităţii (Minniti, 2005), care poate duce la acceptarea unor 
riscuri mai mari (Einhorn, Hogarth, 1985).  

Dintre caracteristicile sociodemografice vârsta şi sexul au rol în deciziile 
antreprenoriale conform cercetărilor din literatura de specialitate. De exemplu, 
probabilitatea de a demara o afacere creşte odată cu vârsta până la o anumită 
vârstă, după care descreşte (Levesque, Minniti, 2006). Angajaţii tineri şi în 
vârstă se vor angaja cu o probabilitate semnificativ mai mare în intraprenoriat 
decât în antreprenoriat (Parker, 2011), iar bărbaţii demarează o afacere nouă cu 
o probabilitate mai mare decât femeile (Blanchflower, 2004). 

Educaţia este corelat negativ cu probabilitatea de a deveni un 
întreprinzător, cu excepţia a câtorva ţări bogate în care trainingurile după 
absolvire au efecte pozitive (Blanchflower, 2004). Conform lui Bosma et al. 
(2011) educaţia universitară este legată pozitiv de intraprenoriat, în timp ce este 
într-o relaţie negativă cu antreprenoriatul independent. Efectul veniturilor 
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gospodăriei este corelat pozitiv cu antreprenoriatul, însă această legătură este 
mai puternică în cazul intraprenoriatului. 

Nyström (2012) a arătat că există diferenţe importante între intraprenori şi 
întreprinzători în ceea ce priveşte percepţiile privind propriile aptitudini. 

Deciziile antreprenoriale se bazează pe percepţii şi pe mecanisme 
cognitive (Koellinger et al., 2007). Bosma et al. (2011) au arătat că în ţările cu 
venituri scăzute nivelul percepţiilor antreprenoriale privind cunoştinţele şi 
aptitudinile, respectiv oportunităţile este înalt, care poate fi cauza pentru care în 
aceste ţări intraprenoriatul poate funcţiona ca o fază preliminară a 
antreprenoriatului. Conform lui Nyström (2012), în cazul intraprenorilor 
percepţia oportunităţilor pentru demararea unei afaceri, iar în cazul 
întreprinzătorilor percepţia privind propriile abilităţi şi capacităţi este mai 
accentuată, ceea ce este cea mai pronunţată diferenţă dintre întreprinzători şi 
intraprenori. 

În literatura de specialitate există puţine studii care compară 
intraprenoriatul cu antreprenoriatul. Acest articol contribuie la literatura de 
specialitate prin prezentarea analizei intraprenoriatului şi antreprenoriatului în 
stadiu incipient în cadru internaţional, prin analiza caracteristicilor 
intraprenorilor şi întreprinzătorilor în stadiu incipient din România. 

 
2. Intraprenoriat şi antreprenoriat în stadiu incipient în comparaţie 

internaţională 
 
Consorţiul GEM colectează date privind activitatea antreprenorială în 

cadrul unei organizaţii din anul 2011. În această secţiune vom prezenta rata 
activităţii antreprenoriale în cadrul unei organizaţii şi rata activităţii 
antreprenoriale în stadiu incipient în 35 de ţări în funcţie de nivelul de 
dezvoltare al economiei în anul 2012 (Figura 1). 

Conform definiţiei GEM întreprinzătorii în stadiu incipient se referă la 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani, identificate ca întreprinzători 
în formare sau ca proprietari-manageri de firme noi. Întreprinzătorii în formare 
sunt persoane implicate în mod activ în înfiinţarea unei firme în ultimele 12 luni 
(organizarea echipei de start-up, căutarea echipamentelor, economisirea unei 
sume de bani sau elaborarea unui plan de afaceri) pe care o vor deţine singure 
sau împreună cu alţii, firmă care nu a plătit salarii şi nu a efectuat alte plăţi 
proprietarului în ultimele trei luni. Proprietari-managerii de firme noi sunt acei 
întreprinzători care deţin şi administrează o firmă aflată în funcţiune, care a 
plătit salarii sau a efectuat orice alte plăţi către proprietari pentru o perioadă 
cuprinsă între 4 şi 42 de luni (Kelley et al., 2011, p. 64). 
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Sursa: GEM Global National Level Data, 2012. 
 

Figura 1. Activitatea intraprenorială (IA) şi activitatea antreprenorială  
în stadiu incipient (TEA), 2012 

 
După cum arată şi Figura 1 rata activităţii intraprenoriale este mai mare în 

economiile bazate pe inovaţie, însă rata activităţii antreprenoriale în stadiu 
incipient este cea mai ridicată în economiile bazate pe factori de producţie. În 
medie mai puţin de 3 % din populaţia adultă din ţările analizate este implicată 
în intraprenoriat. În România rata activităţii antreprenoriale este 2,69%, în timp 
ce rata activităţii antreprenoriale în stadiu incipient este 9,22%, valori care sunt 
aproape de valorile medii măsurate în economiile bazate pe eficienţă. 

 
3. Intraprenoriat şi antreprenoriat în România 
 
În această secţiune vom studia caracteristicile socioeconomice şi 

diferenţele în percepţiile şi atitudinile antreprenoriale ale intraprenorilor şi 
întreprinzătorilor în stadiu incipient din România. Au fost excluse din analiză 
acei intraprenori care în acelaşi timp sunt şi întreprinzători în stadiu incipient. 

Tabelul 1 prezintă distribuţia intraprenorilor şi întreprinzătorilor în stadiu 
incipient din România după vârstă, sex, venitul gospodăriei şi nivelul de 
educaţie. 

 
 
 
 
 
 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

P
ak

is
ta

n
A

lg
er

ia
E

ti
op

ia
Ir

an
E

gi
pt

N
ig

er
ia

B
ot

sw
an

a
P

al
es

ti
na

T
un

is
ia

A
fr

ic
a 

de
 S

ud
C

hi
na

T
ur

ci
a

E
cu

ad
or

M
al

ae
zi

a
T

ha
il

an
da

M
ex

ic
U

n g
ar

ia
P

er
u

N
am

ib
ia

C
os

ta
 R

ic
a

R
om

ân
ia

B
os

ni
a 
și

 …
C

ro
aț

ia
C

hi
le

L
it

ua
ni

a
U

ru
gu

ay
E

st
on

ia
G

re
ci

a
K

or
ea

Is
ra

el
Sl

ov
ac

ia
B

el
gi

um
S

lo
ve

ni
a

R
eg

at
ul

 U
ni

t
D

an
em

ar
ca

Economii bazate pe 
factori de producție

Economii bazate pe eficiență Economii bazate pe 
inovație

IA (%) TEA (%)



Există diferenţă între intraprenori şi întreprinzători în stadiu incipient în România? 
	

53
	

53

Tabelul 1 
Caracteristici socio-demografice ale intraprenorilor şi întreprinzătorilor în stadiu 

incipient din România, 2012 (%) 
 Intraprenori Întreprinzători în stadiu incipient 

Categorii de vârstă 

18-24 de ani 11,5 21,4 

25-34 de ani 34,6 35,7 

35-44 de ani 24,0 19,8 

45-54 de ani 24,0 17,5 

55-64 de ani 5,8 5,6 

Sex 
Masculin 53,9 72,0 

Feminin 46,1 28,0 

Venitul gospodăriei 

Partea inferioară de 33% 3,4 14,0 

Partea mijlocie de 33% 30,3 31,8 

Partea superioară 33% 66,3 54,2 

Nivel de educaţie 

Primar 18,7 32,2 

Gimnazial, profesional, liceal 36,3 32,3 

Postliceal 33,2 26,6 

Universitar 11,8 8,9 
Sursa: Calcule proprii pe baza GEM Romania, Adult Population Survey, 2012. 

 
Parker (2011) a arătat că nu există diferenţă semnificativă statistic între 

intraprenoriat şi antreprenoriat în funcţie de vârstă în cazul angajaţilor tineri şi 
în vârstă. Conform rezultatelor noastre nu există diferenţă semnificativă statistic 
în structura intraprenorilor şi antreprenorilor în stadiu incipient în funcţie de 
vârstă şi nivel de educaţie. Vârsta medie în cazul întreprinzătorilor în stadiu 
incipient este mai mică (34,86 ani) decât cea măsurată în cazul intraprenorilor 
(37,17 ani). Putem observa că nivelul de educaţie este mai înalt în cazul 
intraprenorilor. 

Am găsit diferenţe semnificative statistic la nivel de 0,04 în structura 
celor implicaţi în activitatea intraprenorială şi în activitatea antreprenorială în 
stadiu incipient în funcţie de sex. Proporţia intraprenorilor masculini şi feminini 
este aproape egală, în timp ce în cazul întreprinzătorilor în stadiu incipient 
prezenţa bărbaţilor este mai accentuată. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu 
cele ale lui Blanchflower (2004).  

Putem observa o diferenţă semnificativ statistic (nivel de semnificaţie de 
0,027) în structura venitului gospodăriei. În cazul intraprenorilor procentul 
celor care se situează în funcţie de venitul gospodăriei în partea inferioară de 
33% este mult mai mic decât în cazul întreprinzătorilor în stadiu incipient, ceea 
ce confirmă rezultatele lui Bosma et al. (2011). 
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Atitudinile şi percepţiile antreprenoriale exprimă sentimentul general al 
populaţiei privind întreprinzătorii şi antreprenoriatul: 

 Oportunităţi percepute: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă între 
18-64 de ani care consideră că în zona în care locuiesc există 
oportunităţi bune pentru a porni o nouă afacere în următoarele şase 
luni. 

 Aptitudini percepute: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă între  
18-64 de ani care consideră că au cunoştinţele şi aptitudinile necesare 
pentru a porni o nouă afacere. 

 Rata fricii de eşec: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă între 18-64 
de ani care indică faptul că frica de eşec ar împiedica-o în pornirea 
unei afaceri. 

 Rata intenţiei antreprenoriale: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă 
între 18-64 de ani formată din persoane care intenţionează să 
pornească o afacere în următorii trei ani. 

 Rata celor care consideră că a fi antreprenor este o alegere de carieră 
de dorit: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani 
care consideră pornirea unei afaceri o carieră de dorit. 

 Rata celor care consideră că antreprenoriatul de succes are statut 
ridicat: Procent al populaţiei cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani care 
consideră că întreprinzătorii de succes au un statut ridicat. 

 Rata de mediatizare a antreprenoriatului: Procent al populaţiei cu 
vârsta cuprinsă între 18-64 de ani care consideră că succesele 
antreprenoriale sunt suficient promovate de mass-media (Kelley et al., 
2011, p. 64). 

Tabelul 2 prezintă atitudinile şi percepţiile intraprenorilor şi 
întreprinzătorilor în stadiu incipient privind antreprenoriatul din România. 
Nivelul oportunităţilor şi atitudinilor percepute în cazul întreprinzătorilor în 
stadiu incipient este semnificativ mai ridicat decât în cazul intraprenorilor, însă 
în cazul fricii de eşec nu am găsit diferenţe semnificative statistic. Un procent 
semnificativ mai mare al întreprinzătorilor în stadiu incipient consideră că 
persoanele ar prefera un standard de viaţă uniform. 
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Tabelul 2 
Percepţiile şi atitudinile individuale privind activitatea antreprenorială a intraprenorilor 

şi întreprinzătorilor în stadiu incipient, 2012 (%) 

 
Intraprenori Întreprinzători în 

stadiu incipient 

Cunoaşte o persoană care a pornit o afacere în ultimii doi ani 40,6 66,4 

Vede o bună oportunitate pentru pornirea unei afaceri în următoarele 
şase luni  

34,7 50,5 

Consideră că are cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a porni 
o afacere 56,0 77,2 

Teama de eşec este un factor care-l opreşte să devină întreprinzător 43,9 37,3 

Ar prefera ca toată lumea să aibă un standard de viaţă uniform 53,6 72,1 

Consideră că pornirea unei afaceri este considerată o bună alegere 
de carieră 65,7 66,4 

Crede că cei care au succes în pornirea unei afaceri noi au un nivel 
înalt de statut şi respect 67,3 72,8 

Consideră că afacerile noi de succes sunt bine promovate în mass 
media 

55,1 52,9 

Sursa: Calcule proprii bazată pe GEM Romania, Adult Population Survey, 2012. 
 
În concordanţă cu rezultatele lui Nyström (2012) nu există diferenţă 

semnificativ statistic între intraprenori şi întreprinzători în stadiu incipient în 
cazul următoarelor trei măsuri ale atitudinilor sociale: antreprenoriatul este 
perceput ca o bună alegere de carieră, percepţii privind statutul ridicat al 
întreprinzătorilor de succes şi promovarea afacerilor de succes în mass media. 

 
4. Concluzii 
 
Am studiat intraprenoriatul şi antreprenoriatul în stadiu incipient în 

context internaţional. Valorile ridicate ale ratei activităţii intraprenoriale au fost 
găsite în economii bazate pe inovaţie, în timp ce cele mai înalte rate ale 
activităţii antreprenoriale în stadiu incipient au fost măsurate în economiile 
bazate pe factori de producţie. Conform lui Bosma et al. (2011), acest fapt poate 
fi explicat prin proporţia mare a persoanelor angajate în organizaţii mari în 
economiile cu venituri ridicate. Intraprenoriatul este mai răspândit în ţările cu 
venituri ridicate decât în ţările cu venituri scăzute şi datorită faptului că 
intraprenorii au mai multă autonomie (parţial legat de nivelul educaţional mai 
înalt) decât cei din economiile cu venituri scăzute. 

În România nu există diferenţe semnificative statistic între intraprenori şi 
întreprinzători în stadiu incipient în funcţie de vârstă, nivel de educaţie, chiar 
dacă nivelul de educaţie al intraprenorilor este puţin mai ridicat. Au fost găsite 
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diferenţe semnificative statistic în funcţie de sex şi venitul gospodăriei, 
proporţia bărbaţilor şi femeilor în cazul intraprenorilor este aproape egală şi 
putem observa că nivelul venitului gospodăriei este mai scăzut în cazul 
întreprinzătorilor în stadiu incipient. 

În cazul oportunităţilor şi abilităţilor percepute sunt diferenţe 
semnificative statistic între cele două categorii, însă în ceea ce priveşte 
atitudinile antreprenoriale nu sunt diferenţe semnificative. 
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