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Rezumat 
Conceptul de antreprenoriat are multiple faţete. Factorii de influenţă, formele sale 
de manifestare, obiectivele urmărite pe parcursul demersului antreprenorial nu pot 
fi încadraţi îngust doar în sfera economicului. Lucrarea de faţă îşi propune reliefa-
rea rădăcinilor social - culturale ale antreprenoriatului şi nuanţarea conceptului de 
antreprenoriat social, prin evidenţierea conceptelor de graniţă. Literatura utilizată 
ca sursă bibliografică este cea de analiză interdisciplinară pentru domeniile econo-
mic, social şi cultural. Articolul scoate în evidenţă avantajele abordării integrate ale 
conceptului de antreprenoriat social. 
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1. Provocări antreprenoriale 

Deşi este un concept larg dezbătut încă de la prima sa apariţie, în se-
colul al XVI-lea, antreprenoriatul poate fi definit ca acţiunea prin care se 
creează o afacere nouă şi inovativă sau care conduce la îmbunătăţirea 
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uneia deja existente. Nu este întotdeauna o afacere mică, nu înseamnă 
întotdeauna o firmă nouă şi nu are neapărat un obiectiv profitabil. Poa-
te fi vorba şi de antreprenoriat social, pur filantropic, alimentat din do-
naţii şi granturi. 

Personajul cheie este întreprinzătorul, care poate deţine sau nu şi 
rolul de manager. Acesta este cel care identifică şi valorifică o oportuni-
tate economică, proces care are drept rezultat crearea de valoare pen-
tru indivizi şi societate, în ansamblul său. Antreprenorii se ”nasc” dintre 
persoanele cu nevoi de supravieţuire sau îmbogăţire şi devin lideri 
pentru că ei percep anumite oportunităţi şi sunt poziţionaţi avantajos în 
raport cu acestea. Antreprenorul poate să perceapă o problemă şi să se 
recunoască printre puţinii care o pot rezolva. Joseph Schumpeter (1961) 
a utilizat pentru antreprenor titulatura de personaj creativ-distructiv, 
pentru a descrie rolul său în transformarea lumii afacerilor. 

Cultura antreprenorială înseamnă recunoaşterea oportunităţilor şi 
valorificarea lor, organizarea resurselor în funcţie de scopul propus şi 
mai ales un leadership de calitate (capabilitatea de a avea iniţiativă şi de 
a coordona). Puţinii indicatori disponibili pentru România plasează cul-
tura naţională în urma mediei Uniunii Europene (UE), din acest punct 
de vedere. De exemplu, rata activităţii antreprenoriale motivată de 
oportunitate versus necesitate (lipsa altor posibilităţi de asigurare a 
unui nivel de trai decent) este relativ scăzută în România (2,1 procente) 
faţă de UE (4,5 procente) (SBA Fact Sheet 2010/2011). Aceasta arată 
nevoia de reorientare a educaţiei către domeniul creativităţii şi simu-
lărilor de afaceri. 

Problema identificată cu claritate de la bun început într-o afacere 
este „marele pariu”. Cele mai convingătoare „pariuri” le regăsim la in-
tersecţia de schimbări de contexte - tehnologic, economic, legislativ - 
care stimulează cererea pentru noi produse şi servicii sau pentru mo-
dalităţi mai bune de a satisface nevoile existente. Combinaţia de creş-
tere a venitului disponibil pentru anumite segmente de populaţie, di-
versificarea problemelor de sănătate şi legislaţia, de exemplu, au sti-
mulat crearea de servicii de spitalizare private. În Regiunea de Nord-Est 
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a României oportunitatea a fost „confiscată” imediat de Dan Fiterman 
(Spitalul Arcadia, Iaşi). 

Oricare ar fi sursa de oportunitate, claritatea asupra marelui „pariu” 
anticipează focalizarea pe activităţile ulterioare şi pe resursele nece-
sare. Este normal pentru antreprenori să treacă prin mai multe modele 
de afaceri înainte de a-l alege pe cel potrivit. O greşeală frecvent întâl-
nită în antreprenoriat este cea de supra-angajare a resurselor înainte de 
a anticipa începutul declinului afacerii; acest angajament de resurse in-
tensifică problemele şi nu mai oferă timp pentru rezolvarea lor. Aceasta 
poate fi direct corelată cu o atitudine caracteristică pentru mulţi antre-
prenori aflaţi la început de drum: impulsivitatea. 

Abilitatea de inovare este corelată cu extraversiunea şi cu înclinaţia 
de preluare a riscului. Capacitatea de a introduce noi tehnologii, de a 
creşte productivitatea sau de a realiza noi servicii şi produse sunt esen-
ţiale pentru inovare (Schumpeter, 1961). Antreprenorii sunt catalizato-
rii pentru schimbarea economică. Mark Zuckerberg, de exemplu, a 
reuşit în şapte ani să creeze o afacere informaţională nouă, pe care 
agenţiile de informaţii o visau de 60 de ani: să ştie ce cred, fac, citesc, 
ascultă, ce le place, unde trăiesc, călătoresc, lucrează circa 800 de mi-
lioane de oameni – mai mult de zece procente din populaţia lumii. 

O altă provocare a antreprenorului este legată de susţinerea familiei 
sau grupului social din care face parte. Mulţi antreprenori se confruntă 
cu probleme legate de delegarea autorităţii, mai ales în sensul lipsei în-
crederii în alte persoane şi în capacitatea acestora de a întreprinde o 
activitate la aceleaşi standarde de calitate ca ei înşişi. Studiile empirice 
(Schumpeter, 1961) arată că antreprenorii posedă abilităţi puternice de 
negociere şi consens. 

Deşi sunt luate în considerare unele trăsături personale, multe studii 
(Schumpeter, 1961; Weber, 2007; Hechten, 1987) arată că antrepre-
noriatul este dependent de circumstanţe şi de modificările „comporta-
mentale” ale mediului economic. De exemplu, în ţările cu economie 
„sănătoasă” şi cu o piaţă a muncii diversificată, antreprenorii, fie că sunt 
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bărbaţi fie că sunt femei, vor dezvolta o afacere mai curând bazată pe 
oportunităţi decât pe nevoi. 

Uneori, pentru antreprenori, identificarea oportunităţilor este cea 
mai simplă activitate. Provocarea se leagă de păstrarea ei. Unii antre-
prenori greşesc pentru că nu evaluează modul în care organizaţia lor 
poate să facă faţă creşterii cererii clienţilor, înainte ca afacerile concu-
rente să treacă la „asalt”. O creştere rapidă cere o atentă corelare a re-
surselor, organizării, bilanţului financiar şi managementului. 

O altă provocare antreprenorială este legată de ieşirea din „joc”. În 
armată se spune că „un bun general nu trebuie să ştie numai să se apere 
de duşmani, ci să aloce resurse pentru a executa un ultim asalt, înainte 
de a închide operaţiunile”. 

Având în vedere aceste provocări, putem construi un profil cu „ingre-
dientele” importante în antreprenoriatul care adaugă valoare reală: 
oportunitatea, echipa (interese, experienţe, competenţe, personalităţi), 
resursele (proprietate, patente, bani, relaţii) şi mai ales strategia (plan, 
competiţie, tendinţe). Planul seamănă cu cel de „luptă” economică şi 
cuprinde cel puţin răspunsuri la următoarele întrebări: Care este piaţa? 
Care sunt nevoile ei? Cum va împlini produsul/ serviciul aceste nevoi? 
Ce va plăti piaţa, de fapt? Cum va plăti? Care este termenul pentru fie-
care stadiu al afacerii? Care este strategia pe termen mediu? Care sunt 
competitorii? Cât este de bună noua afacere comparativ cu a lor?  

2. Dimensiunea socială a acţiunii individului în eco-
nomie 

Pentru a înţelege demarcaţia între antreprenoriatul economic şi cel 
social, pentru a poziţiona corect obiectivele sociale în setul de obiective 
organizaţionale, este util să realizăm o etapizare a dezvoltării teoriei 
economice în raport cu analiza socială (Swedberg, 1991, p. 14): 

1. perioada economiei politice (sfârşitul secolului al XVIII-lea - sfâr-
şitul secolului al XIX-lea): economiştii aveau cunoştinţe solide în alte 
domenii, în afara celui economic; în lucrările lor se analizează activi-
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tatea instituţiilor, se fac reflecţii filosofice; se considera că fenomenele 
sociale acţionează unul asupra altuia, şi nu pot fi bine înţelese con-
siderate izolat; 

2. prima confruntare a principiilor economice şi cele aparţinând 
ştiinţelor sociale (1880-1910): se trece de la economia politică la teoria 
economică; apare separarea radicală faţă de istorie şi sociologie; 

3. ignorare mutuală şi distorsiuni în ştiinţele sociale (1920-1960): 
economia se dezvoltă separat şi se matematizează, rezultatul fiind o 
serie de analize de succes; inexistenţa relaţiilor cu alte ştiinţe duce la 
distorsiuni; 

4. imperialismul economic şi schimbări în abordarea ştiinţelor so-
ciale (1970-prezent): se conturează două tendinţe în dezvoltarea eco-
nomiei: una de dezvoltare separată şi alta de abordare a temelor care, 
în mod tradiţional, au aparţinut altor ştiinţe sociale; „exportarea" direc-
tă a modelelor economice în cadrul acestor abordări, manifestată în ca-
drul acestei tendinţe, a dus la apariţia termenului de „imperialism eco-
nomic"; în această perioadă apar abordările interdisciplinare: sociologia 
economică, antropologia economică, managementul intercultural. 

Tendinţa de dezvoltare separată faţă de alte ştiinţe sociale poate fi 
explicată prin eforturile economiei de a fi recunoscută ca ştiinţă. Astfel, 
economia a cunoscut un proces de matematizare; s-au preferat mode-
lele deductive, cu un înalt grad de abstractizare şi de generalitate. Prin 
contrast, variabilele culturale şi factorii sociali, de o natură atât de 
diferită şi greu de încadrat în anumite tipologii, îndepărtau demersurile 
cercetătorilor economişti de eleganţa modelelor cantitative, intro-
ducând perturbaţii. 

Dezvoltarea domeniilor interdisciplinare - managementul inter-
cultural, de exemplu - presupune recunoaşterea faptului că analizele cu-
prind elemente dintr-o multitudine de domenii: antropologie, socio-
logie, psihologie, economie, ştiinţe politice, drept şi medicină (Hofstede, 
1984, p. 278). 

Se subliniază astfel necesitatea unei tratări interdisciplinare a aspec-
telor legate de activitatea umană, în general, şi cea economică, în par-
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ticular (Etzioni, 1999). Creşterea numărului studiilor interdisciplinare 
asupra fenomenului economic, de dată relativ recentă, care a dus la 
conturarea unor noi subdomenii - antropologia economică, sociologia 
economică - se poate explica prin eşecul teoriei economice de a explica 
şi de a găsi soluţii anumitor fenomene: criza cronică din domeniul sănă-
tăţii publice, problemele legate de conservarea mediului, competiti-
vitatea în scădere a anumitor firme. Pentru conturarea managementului 
intercultural, hotărâtoare a fost creşterea gradului de internaţionalizare 
al activităţii firmelor.  

În sens punctual, unii au văzut cauza interesului crescând al ştiin-
ţelor sociale, unele faţă de altele, în şocul petrolier din anii 1970, care a 
făcut să slăbească separarea între elementele economice, sociologice, 
istorice şi politice. 

Dezvoltarea acestor subdomenii a fost însă şi un răspuns la modul 
îngust în care teoria economică neoclasică abordează impactul aspec-
telor culturale şi mai mult, al celor sociale. Teoria economică este ade-
sea criticată din cauza faptului că ignoră rolul valorilor în acţiunea uma-
nă (Kottak, 1997). Subsumate acestei critici generale apar două aspecte 
distincte: pe de o parte, teoria economică are o viziune restrânsă asupra 
motivelor acţiunii umane, fiind excluse aspectele morale şi sociale, iar 
pe de altă parte modelul alegerii raţionale prezintă, în mod clar, limite.  

Economiştii neoclasici văd omul ca un calculator cu două picioare, 
eficient şi cu sânge rece. Indivizii sunt capabili să-şi stabilească clar 
obiectivele şi să găsească mijloacele cele mai eficiente pentru a le atin-
ge, chiar dacă acestea implică o căutare complexă, procese complicate 
de culegere şi prelucrare a informaţiei. Realitatea însă ni-i înfăţişează 
mai puţin raţionali: cu memorie slabă, egoişti dar şi dedicaţi altora, 
incapabili să-şi concentreze mult timp atenţia asupra unui lucru sau să 
calculeze probabilităţi. Aceste diferenţe de abordare între teoria eco-
nomică şi cea sociologică (tabelul nr. 1) s-au menţinut o lungă perioadă 
de timp. 
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Tabelul nr. 1. Paradigma economică neoclasică şi cea sociologică 

 (mijlocul secolului al XX-lea) 

 
Criterii de diferenţiere\ 

Categorii 
Homo  

economicus 

Homo  

sociologicus 

Actor individual colectiv 
Principiul acţiunii libertatea acţiunii constrângeri din 

partea structurii 
societăţii 

Motivul acţiunii calculul raţional simţăminte non-
raţionale, tradiţii, 
valori 

Arena acţiunii piaţa întreaga societate 
Obiectivul analizei predicţia şi 

explicaţia 
descrierea şi 
explicaţia 

Tipuri de concepte utilizate analitice şi 
abstracte 

empirice şi 
descriptive 

Imaginea în raport cu cealaltă 
ştiinţă 

auto-suficienţă auto-suficienţă 

Sursa: Swedberg, R. (1991). The Battle of the Methods. Toward a Paradigm Shift?, în Etzioni,  

A. & Lawrence, P.R. (eds). Socio-Economics. Toward a New Synthesis, M.E. Sharpe, New York,  

p. 22. 

 
Diferenţele, uneori radicale, între cele două perspective au ridicat şi 

încă ridică probleme serioase în definirea termenilor aflaţi la confluenţa 
celor două teorii. Una dintre cele mai importante diferenţe apare în 
definirea actorului. Unitatea de analiză în economie este individul; acto-
rul nu este influenţat de alţii, conturându-se astfel „individualismul me-
todologic”. În microeconomie, abordarea îşi are originile în utilitarismul 
britanic şi în economia politică. Prin contrast, sociologia priveşte acto-
rul ca o unitate social construită, care intră în interacţiune cu ceilalţi ac-
tori; el este parte a grupului şi a societăţii. Adesea, sociologii consideră 
grupul şi structura socială cu nivelurile ei drept punct de plecare în 
analiză; în timp ce economiştii întâmpină probleme în a face homo eco-

nomicus o fiinţă socială, sociologii au dificultăţi în a distinge individul 
din reţeaua densă a relaţiilor sociale. Individualismul economic nu este 
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incompatibil din punct de vedere logic cu abordarea sociologică; teorii 
întregi se construiesc pe baza acţiunii indivizilor. 

În ceea ce priveşte principiul acţiunii - teoria economică susţine 
ideea libertăţii de acţiune - constrângerile ar putea veni din partea ca-
racterului limitat al resurselor (incluzând tehnologia) şi datorită prefe-
rinţelor. Odată acestea cunoscute, este, în principiu, posibil să prezicem 
comportamentul actorului economic: influenţa activă a altor persoane 
şi a structurilor instituţionale este neglijată, iar individul este liber de 
prejudecăţi sau alte constrângeri sociale. Sociologii (Swedberg, 1991; 
Etzioni, 1999) iau în considerare aceste influenţe în analiza acţiunii și 
dau un sens mai larg şi un loc mai important puterii. Este adevărat că 
economiştii au o lungă tradiţie în analizarea concurenţei imperfecte, în 
care puterea de a controla preţurile şi vânzările este ingredientul de 
bază; însă conceptul economic de putere este mai îngust decât cel socio-
logic, care include exercitarea sa în contextul social (în special politic şi 
de clasă). 

O altă diferenţă majoră între cele două teorii se referă la motivul 
acţiunii. În microeconomie se presupune că actorul are un set dat şi 
stabil de preferinţe; el va alege acea linie de acţiune care îi maximizează 
utilitatea (pentru individ) sau profitul (pentru firme). Toate acţiunile 
economice sunt presupuse a fi raţionale - aceasta apare ca principiu. 
Sociologia consideră mai multe tipuri de acţiuni economice; ele pot fi 
atât raţionale, tradiţionale, fie speculativ-iraţionale; raţionalitatea apare 
ca variabilă. Termenul de „iraţional", având conotaţii negative, a fost 
înlocuit cu cel de „non-raţional", reprezentând influenţa factorilor nor-
mativi - afectivi. Psihologii au arătat că mintea umană conţine abateri 
sistematice, care-i împiedică să gândească corect (limitări cognitive); în 
afara acestora există şi limitări de tip emoţional. Economiştii identifică 
acţiunea raţională cu utilizarea eficientă a resurselor limitate; sociologii 
au un punct de vedere mai larg, alocarea resurselor putând fi făcută şi 
în raport cu alte principii, cum ar fi loialitatea faţă de comunitate sau 
valori sacre. În mod curent, unele variante nu sunt luate în considerare; 
nu este vorba că ar fi nedorite, ci sunt pur şi simplu de neconceput. 
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Raţionalitatea este privită ca o trăsătură ce trebuie explicată şi nu 
asumată. 

Arena acţiunii este de asemenea diferită pentru economist; piaţa şi 
schimbul economic reprezintă referinţele de bază, restul societăţii fiind 
privit ca un univers fix, în afara locului unde operează variabilele de 
interes. În viziunea sociologică, piaţa este parte integrantă a societăţii; 
aceasta din urmă reprezintă întotdeauna referinţa de bază. 

Metodele distincte de abordare, tipurile diferite de concepte utilizate 
şi chiar suspiciunea şi / sau indiferenţa între cele două paradigme nu au 
împiedicat încercările de reunire a factorilor explicativi ai antrepreno-
riatului, proveniţi din ambele puncte de vedere. 

3. Obiectivele economice şi cele sociale ale întreprin-
derii 

O nouă abordare integratoare – cea a dezvoltării durabile – a facilitat 
integrarea obiectivelor sociale şi a celor de mediu între obiectivele prio-
ritare ale unei organizaţii. Definită ca un tip de dezvoltare care satisface 
nevoile prezente fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de 
a-şi satisface nevoile lor, abordarea reuneşte punctele de vedere econo-
mic, social şi de mediu. Astfel, apar acţiunile care înglobează obiective 
de mediu şi sociale (numite „viabile”), acţiuni care iau în considerare as-
pectele economice şi de mediu („sustenabile”) şi acţiuni care se bazează 
pe abordarea economică şi socială („echitabile”). 

La nivel organizaţional, se pot pune în evidenţă diferite categorii, în 
funcţie de importanţa acordată obiectivelor sociale şi rolul jucat de 
activitatea economică (tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2. Categorii de organizaţii în funcţie de  

obiectivele lor sociale 
 

Locul obiectivelor sociale Rolul activităţii economice 
Organizaţia are exclusiv obiective 
sociale 

Nu se realizează activitate economică 

Organizaţia are setate doar obiective 
sociale 

Există activitate economică, dar 
profitul este dedicat sectorului social 
sau susţinerii organizaţiei 

Organizaţia consideră prioritare 
obiectivele sociale 

Profitul rezultat din activitatea 
economică este dedicat cauzelor 
sociale dar şi aportorilor de fonduri 

Obiectivele sociale sunt considerate 
importante, alături de obiectivele 
economice 

Realizarea de profit şi distribuirea 
acestuia către aportorii de fonduri 
este un obiectiv important 

Obiectivele sociale sunt avute în 
vedere, dar considerate secundare în 
raport cu cele economice 

Obiectivele financiare şi dezvoltarea 
afacerii sunt obiectivele prioritare 

Sursa: Peredo, A. M. & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the 

concept, Journal of World Business, 41, p. 63. 

 

Conform acestei clasificări, antreprenoriatul social (caracteristic, în 
sens restrâns, primelor două categorii) apare ca fiind clar distinct de 
responsabilitatea socială corporatistă şi de investiţiile responsabile 
social. 

Responsabilitatea socială corporatistă este definită de către Con-
gresul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă ca fiind „angajamentul com-
paniei de a contribui la o dezvoltare economică durabilă, participând 
alături de angajaţi, familiile acestora, comunitatea locală şi societatea în 
ansamblu la îmbunătăţirea calităţii vieţii.” 

Există o dimensiune internă şi una externă a responsabilităţii sociale 
corporatiste. 

Astfel, în relaţia directă cu angajaţii, companiile pot lua în conside-
rare următoarele responsabilităţi: să asigure îmbunătăţirea calităţii vie-
ţii acestora, la locul de muncă şi în afara acestuia; să asigure un mediu 
de muncă sigur şi sănătos; să abordeze în mod responsabil restructu-
rările în caz de criză.  
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În relaţia cu toţi stakeholderii lor, organizaţiile pot opta pentru spri-
jinirea dezvoltării comunităţilor în care activează, pentru sprijinirea 
dezvoltării sistemelor economice locale prin încheierea de parteneriate 
cu distribuitori autohtoni, şi au obligaţia de a respecta drepturile omu-
lui stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 şi 
să protejeze şi să încurajeze protejarea mediului înconjurător la nivel 
global.  

Responsabilitatea socială corporatistă este caracterizată prin: antre-
prenoriat responsabil, iniţiative voluntare ce depăşesc cerinţele legisla-
tive şi obligaţiile contractuale, activităţi în beneficiul angajaţilor, gru-
purilor relevante pentru afacere (inclusiv societatea în ansamblul său) 
sau mediului, contribuţie pozitivă în ceea ce priveşte grupurile ţintă 
vizate şi minimizarea efectelor negative pentru altele (inclusiv mediul) 
şi activităţi continue mai degrabă decât evenimente singulare (orien-
tarea clară spre responsabilitate apare în strategia firmei). 

Unele organizaţii decid, pentru a-şi accentua orientarea spre obiec-
tivele sociale şi de mediu, alături de cele economice, să-şi înfiinţeze pro-
priile fundaţii corporative. Avantajele acestui demers constau în creş-
terea vizibilităţii, a consistenţei şi frecvenţei programelor sociale, a unui 
control mai riguros şi a unei coordonări mai bune a strategiei de res-
ponsabilitate socială corporatiste, precum şi o creştere a contribuţiilor 
financiare alocate pentru activităţile respective.  

Investiţiile responsabile social se referă la opţiunile investitorilor 
pentru un fond de investiţii orientat spre responsabilitate socială, 
orientare dată, la rândul său, de deciziile fondului de a investi în com-
paniile care probează un anumit nivel de performanţă socială. La ora 
actuală, există multe fonduri de investiţii care oferă produse respon-
sabile social, iar analiştii sunt de părere că managementul social şi al 
riscului de mediu îmbunătăţesc valoarea de piaţă a unei companii pe 
termen scurt şi lung. Managerii acestor fonduri oferă stimulente com-
paniilor care manifestă responsabilitate socială. 

La graniţă, se află alte organizaţii care joacă un rol important în defi-
nirea antreprenoriatului social. Astfel, prin obiectivele şi beneficiile lor 
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sociale, antreprenoriatul rural, agroturismul, agricultura biologică sau 
organică, micile ferme ecologice, cooperativele sau reţelele de mici fer-
mieri şi meşteşugari se găsesc la graniţa dintre antreprenoriatul clasic 
şi cel social. 

Finalmente, un element de susţinere a antreprenoriatului social îl 
constituie Grupurile de Acţiune Locală (GAL), constituite ca entităţi ce 
reprezintă parteneriate public – private, din reprezentanţi ai sectorului 
public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care 
vor trebui să implementeze o strategie integrată pentru dezvoltarea 
teritoriului. 

Dezvoltarea organizaţiilor care includ obiectivele sociale şi de mediu 
în cadrul sistemului lor de obiective organizaţionale, precum şi moda-
lităţile concrete de interferenţă cu aspectele sociale sunt în mod direct 
influenţate de aspectele culturale. 

4. Aspecte culturale privind iniţierea şi dezvoltarea 
afacerilor 

Întreprinzătorul nu poate crea şi dezvolta o afacere decât prin şi cu 
alţi oameni. Acest lucru reclamă faptul că el trebuie să cunoască omul. 
Când facem referire la acest lucru avem în vedere faptul că omul, 
subiect cultural, are o viaţă socială care se supune normelor culturale 
transmise printr-un cod endosomatic[1] (o paralelă între viaţa biologică 
şi cea socială este furnizată în tabelul nr. 3). 

Tabelul nr. 3. Caracteristici privind viaţa biologică  

şi socială a omului 

Viaţa biologică a omului Viaţa socială a omului 
Cod biologic (endosomatic) care 
reglează viaţa biologică, transmis 
prin gene; 

Cod social (endosomatic) care ghidează 
activitatea socială (transmis cultural – 
valori, tradiţii, instituţii 

                                                
[1] Nu ne propunem să detaliem cu privire la viaţa socială a subiecţilor aculturali. Menţionăm 

doar faptul că pentru aceştia tot codul biologic este cel care „reglează” viaţa socială şi „oferă” 
instrumentele de lucru conform rolului social (instrumente endosomatice, evident). 
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Logică ce ţine de legăturile chi-
mice ale unei gene, nucleului; nu 
transmite caractere dobândite; 

Logică interioară; transmite numai carac-
tere dobândite; 

Explică continuitatea biologică; 
articulaţiile dintre elementele 
matricei biologice sunt rigide. 

Explică continuitatea existenţei umane ca 
animal social; articulaţiile dintre elemen-
tele matricei culturale permit adaptarea, 
schimbarea, dar sunt destul de tari pentru 
a întâmpina rezistenţă, inerţie. 

Sursa: Sistematizare şi adaptare după Georgescu-Roegen, N. (2009). Legea entropiei şi pro-

cesul economic, Bucureşti, Editura Expert. 

 
Influenţa culturală, transmisă prin codul social, face obiectul acestui 

paragraf, în încercarea de a înţelege faptul că varietatea câmpurilor de 
influenţă culturală conduce la diferenţe între indivizi. Aceste diferenţe 
pot fi privite din două perspective: 

- pe de o parte, problemele care pot lua naştere ca urmare a acestor 
diferenţe, cu necesitatea anticipării/preîntâmpinării apariţiei lor sau a 
rezolvării lor, în cazul în care se produc (fie în interiorul organizaţiei, fie 
în raporturile acesteia cu exteriorul); 

- pe de altă parte, posibilitatea valorizării, căci diferenţele înseamnă 
perspective diferite, adică accesul la un „evantai” de soluţii. 

În continuare vom prezenta nivelurile de cultură cu influenţă asupra 
individului şi consecinţele faptului că el se află la „intersecţia” lor. Evi-
dent, avem în vedere aceste consecinţe din perspectiva antreprenoria-
tului. Ne interesează de ce antreprenorul trebuie să manifeste atenţie, 
înţelegere şi empatie vizavi de elementele de specificitate culturală şi 
cum poate el exploata pozitiv aceste elemente, ajungând chiar la un 
beneficiu concurenţial. 

Un prim nivel de cultură cu influenţă asupra individului este cultura 
naţională. Specialiştii consideră că acest câmp ne determină în cea mai 
mare măsură. Fondul cultural transmis se achiziţionează în primii şapte 
- zece ani de viaţă şi asigură o bază comună indivizilor din aceeaşi ţară. 
Vom vedea în continuare că variabilitatea culturală de la un anumit 
nivel şi diversitatea combinaţiilor posibile conduc la individualizarea 
culturală a indivizilor dintr-o societate.  
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Diferenţele naţionale pot genera numeroase probleme şi ne dăm sea-
ma cu uşurinţă de faptul că aici este zona cea mai dificilă de gestionat de 
către antreprenor. Există însă situaţii când alte niveluri pot ridica 
bariere mai mari. De exemplu, specialişti din acelaşi domeniu, dar din 
ţări diferite se pot înţelege mai bine decât specialişti din domenii dife-
rite din aceeaşi ţară. Totuşi, pe ansamblu, diferenţele generate la acest 
nivel trebuie considerate de către antreprenorul care intră în orice tip 
de relaţie cu oameni/organizaţii dintr-o altă ţară. 

Cultura regională este un alt nivel care induce variaţii (când vorbim 
de culturi regionale facem referire la regiuni din interiorul aceleiaşi ţări 
sau regiuni care cuprind mai multe ţări). Diferenţele culturale regionale 
apar ca urmare a unor variaţii de ordin istoric, geografic, politic, etnic, 
lingvistic, religios, economic etc., manifestate de-a lungul timpului (Meier, 
2004). Influenţa culturii regionale depinde de amploarea acesteia în 
raport cu cultura naţională. 

Etnia este un alt nivel de cultură care dă naştere unor atitudini, com-
portamente, poziţii faţă de acţiunile proprii care conduc la noi diferenţe 
între indivizi. Elementele de specificitate culturală în cadrul acestui 
câmp au la bază elemente comune: tradiţii, limbă, teritoriu, istorie. 

Un alt nivel de cultură, deosebit de important, în strânsă legătură cu 
planul culturii naţionale şi care induce probleme în special cu privire la 
ceea ce înseamnă comunicarea organizaţională (internă sau externă) 
este limba. Problema relaţiei dintre limbă şi cultură este pusă în manie-
re diferite de cei care s-au ocupat de studiul acesteia. În general, când se 
tratează problemele de limbă se are în vedere limba ca parte a lim-
bajului şi se face distincţie între limbajul verbal şi nonverbal. Saussure 
(1998) delimitează între limbaj[1] (ca posibilitate de a folosi o limbă), 
limbă (ca ansamblu de semne folosite de o comunitate) şi vorbire (ca 
formulare a unui vorbitor într-o anumită limbă). Levi-Strauss (1978, 
p. 83-84) foloseşte alternativ cele două cuvinte, uneori cu acelaşi înţe-
les, alteori privind limba ca parte a limbajului. Cu privire la raportul 
menţionat, consideră că:  
                                                

[1] Observăm viziunea lingvistului asupra noţiunii de limbaj, care exclude sfera nonverbală. 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Vol. II • Nr. 3/2012 17 

1. Limbajul poate fi tratat ca un produs al culturii (limba folosită 
într-o societate reflectă cultura generală a populaţiei);  

2. Limbajul este o parte a culturii (e un element printre altele);  
3. Limbajul poate fi tratat ca o condiţie a culturii (dacă aceasta are o 

structură similară limbajului).  
De aici rezultă dubla interdependenţă. De fapt, Hall (1992) ajunge la 

următoarea concluzie: „Cultura este comunicare şi comunicarea este 
cultură”. Evident, diferenţele între limbă, limbaj şi comunicare trebuie 
considerate, dar sensul raportului poate fi extras. 

Religia induce alte diferenţe. Comportamentele, atitudinile celor care 
împărtăşesc credinţe diferite variază. Acelaşi lucru se poate observa şi 
atunci când este vorba despre etnii sau rase diferite, însă religia pro-
duce modificări în substraturi mult mai adânci, influenţând într-o măsu-
ră mai mare individul. Legătura dintre religie şi principiile de bază ale 
capitalismului a fost „deconspirată” de Max Weber, în cartea Etica pro-

testantă şi spiritul capitalismului. Weber (2007, p. 25-74), în urma studi-
ilor sale, a constatat „caracterul predominant protestant al posesiunii de 
capital şi al patronatului, ca şi al muncitorimii de înaltă calificare şi mai 
cu seamă al personalului cu pregătire tehnică şi comercială din între-
prinderile moderne”, ajungând ca, pe baza acestei observaţii, să sta-
bilească o legătură între protestantism şi spiritul capitalist. 

Discursurile şi practicile religioase, mitice, filosofice etc. ne transmit 
valori şi norme cu privire la rolurile noastre în societate, în funcţie de 
sex: permisiuni (ce face sau poate face un bărbat/o femeie), interdicţii 
(ce nu poate face sau nu se cade a se face de către un bărbat/femeie), 
cum se face etc. Unele comportamente acceptabile pentru băieţi/băr-
baţi sunt considerate complet inadecvate pentru fete/femei. Apar astfel 
diferenţe între valorile celor două sexe, diferenţe care reflectă rolul 
social. 

Generaţia se constituie în alt criteriu de demarcare a noi niveluri de 
cultură, cu influenţă asupra comportamentului individului. Hofstede 
(1996) consideră că diferenţele culturale de generaţie sunt adesea 
supraestimate şi că multe diferenţe în practici şi valori constituie de 
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fapt atribute normale ale vârstei, care se repetă pentru fiecare genera-
ţie. Autorul precizează că „nu există nici un indiciu asupra faptului că 
pentru diferite ţări culturile generaţiilor actuale sunt convergente”. Cu 
toate acestea, alţi autori (Stanciu, Ionescu, 2005, p. 62-63) vorbesc des-
pre subculturile vârstei, delimitând caracteristici ce aparţin vârstnicilor 
şi tinerilor. Cei din prima categorie sunt investiţi cu autoritate, în timp 
ce tinerii se caracterizează prin flexibilitate şi deschidere către nou. 

Un factor important care contribuie la diferenţa între generaţii este 
progresul tehnologic. Trebuie recunoscut faptul că, cel puţin în ultima 
jumătate de veac, evoluţia a fost impresionantă, cu efecte asupra stilului 
de viaţă, manierei de rezolvare a sarcinilor la locul de muncă etc.  

Clasa socială poate fi considerată drept nivel de cultură sau criteriu 
de demarcare a unor culturi în cadrul unei culturi. Ea a fost în mod tra-
diţional definită drept „poziţia într-o ierarhie a societăţii, realizată în 
funcţie de criteriul economic (nivelul veniturilor, proprietate, acumu-
lări), educaţie, ocupaţie, sistem de valori, mentalităţi, limbaj şi forme de 
expresie, stil de viaţă” (Jandt, 2007, p. 16). Clasa socială influenţează, la 
rândul său, indivizii. 

Identitatea profesională, bazată pe o socializare secundară, prin care 
se dobândesc cunoştinţe de specialitate care se referă la un câmp de 
activitate dat, cu un limbaj specific şi cu un anumit univers simbolic, se 
reclamă în alte elemente de specificitate, cu impact asupra indivizilor. 

Cultura organizaţională (cultura de întreprindere) este un alt nivel 
de cultură cu o influenţă recunoscută asupra individului, considerat, de 
data aceasta, prin prisma activităţilor şi relaţiilor de muncă.  

Conceptul de cultură organizaţională cunoaşte, la rândul său, diferite 
accepţiuni. Jacques Elliot (apud Hoffman, 2004, p. 112) o consideră un 
„mod tradiţional şi uzual de gândire şi acţiune care este împărtăşit, în 
măsură mai mare sau mai mică, de toţi membrii şi pe care noii membri 
trebuie s-o înveţe şi să o accepte cel puţin parţial pentru a fi acceptaţi în 
serviciul firmei”. La rândul său, Edgar Schein, „părintele” conceptului, o 
defineşte drept „modelul afirmaţiilor de bază pe care un grup dat le-a 
inventat, descoperit sau dezvoltat învăţând să facă faţă problemelor 
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sale de adaptare externă şi integrare internă şi care a funcţionat destul 
de bine pentru a fi considerat valid şi, de aceea, a fi apreciat de noii 
membri ca modul corect de a percepe, gândi şi simţi în raport cu aceste 
probleme” (ibidem). Important pentru antreprenor este faptul că el 
poate folosi cultura organizaţională drept instrument de valorizare a 
specificităţii culturale şi a diversităţii.  

Indiferent dacă vorbim de diversitate sub toate aspectele sau numai 
de anumite niveluri de cultură, trebuie să evidenţiem câteva dintre 
avantajele şi dezavantajele acesteia, cu precizarea că ele trebuie gestio-
nate cu maturitate şi înţelepciune de către antreprenor (adaptare apud 
Prime, Usunier, 2004, p. 317): 

a) avantaje: 
- diferenţele culturale permit găsirea unor soluţii mai bune pentru 

rezolvarea problemelor, în special a celor complexe;  
- viziunile multiple duc la o mai bună definire a problemelor;  
- prin multiplicitatea competenţelor se găsesc, în general, soluţii mai 

creative, din care se poate alege varianta adecvată la momentul respec-
tiv; celelalte soluţii rămân ca variante posibile de exploatat în viitor (se 
poate crea o adevărată „bancă de soluţii”); 

- faptul că indivizi diferiţi intră în contact creează premizele unei 
învăţări în situaţii mai variate, mai complexe, cu un grad mai mare de 
implicare pentru participanţi;  

- faptul că există reprezentanţi care cunosc mai bine realitatea locală 
duce la îmbunătăţirea lucrului efectiv cu grupurile de clienţi/furnizori 
dintr-o anumită zonă; 

- căutarea sinergiei este un alt avantaj potenţial, posibil de atins prin 
combinarea creativă a diferitelor maniere de rezolvare a problemelor; 

b) dezavantaje: 
- inconvenientele asociate situaţiilor care implică diversitatea sunt 

legate în special de problemele de percepţie, fundamentate de multe ori 
pe stereotipuri (în funcţie de regiune, etnie, vârstă, sex, religie, naţio-
nalitate etc.) care induc probleme şi la nivel de comunicare; aceste 
stereotipuri pot „exploda”, fiind exprimate făţiş în situaţii dificile sau de 
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conflict, ceea ce conduce la neîncredere şi tensiune, cu efecte negative 
asupra spiritului de grup; 

- din punctul de vedere al luării deciziilor, este mai dificilă obţinerea 
unui acord când apar viziuni diferite;  

- întotdeauna vor exista indivizi etnocentrici care vor dori să-şi 
impună propriul mod de a gândi, de a simţi, de a acţiona. 

Aşadar, grupurile eterogene din punct de vedere cultural pot fi mai 
mult sau mai puţin eficace. Pe de o parte, sursele de dificultate poten-
ţială trebuie avute în vedere de către antreprenor şi eliminate, în spe-
cial, prin formare şi pregătire culturală. Pe de altă parte, trebuie creat 
un cadru favorabil valorizării diversităţii culturale. Diversitatea trebuie 
vizată şi la nivel extern. Adaptarea la profilul cultural al consumato-
rului, printr-o politică de marketing adecvată, este doar o astfel de 
sugestie de exploatare a specificităţii culturale.  

Concluzii 

Procesul economic are o componentă social-culturală ireductibilă. 
Considerarea sistematică în analiza economică a factorilor culturali 
duce la creşterea puterii de interpretare a fenomenelor economice și ne 
ajută să le înţelegem mai bine. 

Nuanţarea conceptului de antreprenoriat social, luarea în considerare 
a locului ocupat de obiectivele sociale în cadrul obiectivelor organiza-
ţionale ar permite conturarea unor politici adaptate, a unor reglementări 
care ar spori rolul social al întreprinderilor şi ar putea aduce avantaje 
fiscale celor are se implică în domeniul social. Schimbul de bune practici 
între antreprenorii sociali, între firmele orientate spre responsabilitate 
socială, fundaţii corporatiste şi ONG-uri ar fi intensificat. 

În spatele limbajului tehnic şi al marilor teorii stă întotdeauna natura 
umană; oamenii sunt expuşi aceloraşi probleme care cer colaborare 
pentru a fi rezolvate. Înţelegerea diferitelor moduri în care oamenii gân-
desc, simt şi acţionează nu poate decât să ajute la conturarea acestor 
soluţii. 
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