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- Antreprenoriatul școlar reprezinta acel antreprenor care ca om fizic sau juridic
se obligă pentru a schimba ceva , pe baza unor clauze și condiții contractuale,
să execute (întreprindă) diferite lucrări, indiferent de locul aflării,inclusiv și la
școală!
Unul din motivele pentru care o parte din antreprenori rămân la un oarecare nivel de
dezvoltare, este acela că ei încearcă din răsputeri să controleze singuri întreg
procesul de activitate, fără a delega responsabilități altor subalterni. Tot din acest
motiv, afacerea rămâne la același nivel, nu se introduc inovații, nu se modifică
asortimentul produselor sau serviciile prestate, numărul clienților treptat se reduce, iar
în câțiva ani nu este exclus faptul ca întreprinderea să ajungă în prag de falimentare.
De aici rezultă că nu este atât de important ca antreprenorul să posede aptitudini în
toate domeniile, ci mai degrabă să-și creeze o echipă puternică, alături de care va
munci, oferindu-le recomandări și idei pentru implementarea proiectului său în
realitate.

Caracteristicile principale ale unui antreprenor :

Responsabilitatea
Orice antreprenor trebuie să cunoască că odată ce-și deschide o
afacere, va fi responsabil pentru multe aspecte, în special pentru
remunerarea la timp a angajaților, achitarea datoriilor față de
partenerii de afaceri, livrarea produselor în termenele stabilite etc.
De aceea, o persoană care nu-și poate asuma responsabilități și nu
este în stare să îndeplinească ce și-a propus, nici nu are ce căuta în
mediul de afaceri.
Spiritul de observație
Această calitate contează enorm de mult în activitatea unui antreprenor, deoarece
anume posedând un spirit înalt de observație, întreprinzătorul se va orienta spre noi
perspective, va căuta noi piețe de desfacere, va afla dacă clienții săi sunt sau nu
mulțumiți de produsele sau serviciile pe care le prestează firma sa. De asemenea, cu un
spirit înalt de observație și analiză, antreprenorul va decide să-și mărească afacerea,
până a face acest lucru concurenții săi, în acest fel, întărindu-și poziția pe piață.

Perseverența
Această calitate este una dintre cele care stau la baza obținerii
succesului. A fi antreprenor și a deține funcția de director al unei
companii, nu înseamnă în nici un caz liniște și odihnă. Pentru a-și
atinge obiectivele, un antreprenor are de muncit mult, cu
determinare și sârguință, fiindcă uneori afacerea poate atârna de
un fir de ață și se poate baza doar pe întreprinzător.

Creativitatea și inovația
Ar fi bine ca fiecare întreprinzător să vină pe piață cu produse noi sau servicii
diferite de cele existente, pentru a oferi clienților cât mai multe bunuri utile cuadevărat sau servicii care să le ușureze și să le îmbunătățească traiul. Creativitatea și
inovația sunt calități fără de care nu se știe dacă un antreprenor ar avea succes și
acestea în mare parte se moștenesc.

Inovatia ca si instrument antreprenorial
Antreprenorii sunt aceia care sunt atenti la oportunitati de
profit initial neobservabile. Distingand intre dobanda obtinuta
si profit antreprenorial putem comenta asupra dobanzii ca
si castiguri din drepturile de detinere a activelor, iar asupra
profitului ca fiind creat de activitatea antreprenoriala asociata
cu inovatia (Anne de Bruin, 2003).

Gandirea antreprenoriala pune la indoiala ipoteza conform careia exista o relatie
predictibila intre riscuri si recompensa. In schimb, antreprenorii tind sa creada ca pot
impinge limitele dincolo de cotele de revenire, cand vine vorba de asocierile lor la orice
nivel dat de risc. Cu alte cuvinte, randamente ridicate pot fi obtinute indiferent de riscurile
asociate cu un risc, pur si simplu prin transformarea neasteptate in noi oportunitati. Toate
aceste elemente de gandire antreprenoriala aduc un plus la o viziune mai degraba diferita
decat cea care rezulta din gandirea manageriala.

Antreprenoriatul - singura sursa ce poate crea si dezvolta noi locuri de munca.
Antreprenoriatul trebuie privit drept activitate pusa in slujba obiectivelor companiei si
subordonat scopului acesteia - maximizarea profitului.
Pe masura ce termenul ,,antreprenor" a inceput sa fie folosit tot mai des in contextul
dezvoltarii economice, sensul si caracteristicile sale au primit o atentie din ce in ce mai mare.
Economia antreprenoriala a demonstrat si inca o poate face, ca este importanta. Prin ea s-au
putut lansa noi produse si tehnologii care sa satisfaca mai bine pretentiile consumatorului si
a crescut productivitatea. De asemenea a reprezentat forta cea mai de seama in toata istoria
lunga si spinoasa a ascensiunii omului de la subdezvoltare la prosperitate.
S.U.A. este considerata unica datorita economiei antreprenoriale, iar performanta Americii
consta in capacitatea de a creea locuri de munca, prin dezvoltarea firmelor mici si mijlocii,
dar si prin locuri de munca permanente in marile companii care au aparut inca din anii '70.

PRACTICI ANTREPRENORIALE IN CADRUL SISTEMELOR SOCIALE
Istoria omenirii nu se desfasoara pe un singur fagas, si nu are un singur scop determinat.
Dovada o reprezinta enorma varietate a situatiilor sociale existente azi pe glob si
multitudinea cailor prin care, in diferite colturi ale Terrei s-a ajuns la aceleasi situatii.
Marile deosebiri dintre tari, cu modurile lor de viata, si sistemele lor sociale atat de
diferite, sunt greu subsumabile unei tipologii universale. Cea mai cunoscuta astfel de
tipologie a ultimului secol si jumatate - a fost tipologia de sorginte marxista, cu cinci
trepte: formatiunile primitiva, sclavagista, feudala, capitalista si comunista.
In prezent, noi romanii ne aflam intr-o perioada de tranzitie. Dupa deceniile de ,,glorioasa
straduinta pentru trecerea de la capitalism la socialism, incheiate prin implozia unui regim
construit cu sacrificii amare si inutile, iata-ne, de mai bine de un deceniu si jumatate, in
tranzitia inversa de la socialismul naruit la capitalism. Indiferent de perioada sociala la
care vom face referire, vom demonstra ca spiritul antreprenorial a fost, este si va fi
prezent. De fapt, acesta, va ajuta si economia Romaniei asa cum s-a intamplat si in SUA
(acum mai bine de 100 de ani) sa-si consolideze si dezvolte mecanismele economiei de
piata, iar in prezent, conducerea de timp antreprenoriala devine necesara ca si aerul sau
apa pentru supravietuire. Cunoasterea practicilor antreprenoriale, (chiar si cele mai vechi)
nu este numai in interesul firmelor, care se confrunta cu situatii din ce in ce mai complexe,
generatoare de tot mai multe schimbari, ci si in interesul societatii.

Societatea omeneasca a iesit din primitivism datorita a ceea ce astazi se numeste - prin
analogie cu revolutia industriala moderna - revolutia agricola din zorii civilizatiei.
Revolutia agricola n-a insemnat inventarea agriculturii, caci inceputurile lucrarii
pamantului se gasesc in societatea arhaica. Dar, in cadrul numitei societati, ocupatiile
principale erau vanatoarea si culesul, cultivarea unor pamanturi fiind, in cel mai bun caz,
o indeletnicire secundara si ocazionala. Comunitatile gentilico-tribale erau, de regula,
migratoare; modul lor de trai, bazat pe vanatoare, le obliga la aceasta, pe cand
agricultura este, pe termen lung, incompatibila cu viata migratoare. Revolutia agricola a
insemnat nu inceputul practicilor agricole, ci transformarea agriculturii in ocupatie
constanta si primordiala, in principala sursa de asigurare a existentei unor intregi
populatii. Revolutia agricola ofera temeiul unei productivitati superioare a muncii
omenesti in raport cu vanatoarea, temeiul unei mai mari sigurante existentiale.
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