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Introducere

Eș�ti pregătit șă devii antreprenor 10%? 
Dacă ai urmărit șchimbările rapide din șfera tehnolo-
giei, a oportunităt�ilor profeșionale ș� i a mentalităt�ilor 

ce remodelează economia globală, atunci ai obșervat, 
probabil, aparit�ia unei noi tendint�e. Pretutindeni î�n lume, 
oamenii adoptă mai mult ca oricând antreprenoriatul, 
flexibilitatea ș�i autonomia î�n muncă, păștrându-ș�i, totodată, 
șlujbele cu normă î�ntreagă, pe care le det�in î�n cadrul corpo-
rat�iilor. Un proașpăt abșolvent de facultate î�ș� i î�ntemeiază 
propria afacere, care șe axează pe producerea de rulouri 
cu homar; un deșigner conduce o companie î�nfloritoare, 
care produce ș� i vinde î�mbrăcăminte pentru copii, î�n vreme 
ce un grup de prieteni, care ș-au cunoșcut î�n timpul ș�edin-
t�elor de ștudiere a Bibliei, pun pe picioare o companie 
producătoare de bere artizanală – iar la toate acește pro-
iecte, antreprenorii lucrează cu jumătate de normă. Pen-
tru tot�i aceș� ti oameni, antreprenoriatul reprezintă o 
valoare adăugată, ș� i nu o alegere ce ar preșupune renun-
t�area la actualul loc de muncă. Antreprenoriatul le oferă 
atât poșibilitatea de a acumula profituri, cât ș� i protect�ie 
î�n cazul unei eventuale evolut�ii negative, ș� i tot datorită 
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antreprenoriatului, viat�a lor devine mai intereșantă ș� i 
mai plină de șenș. De ce nu ar fi aceșt lucru valabil ș� i pen-
tru tine?

Ce î�nșeamnă șă fii antreprenor 10%? Vei invești cel pu-
t�in 10% din timpul tău ș� i, dacă e poșibil, 10% din capitalul 
tău, î�n proiecte ș� i oportunităt�i noi. Foloșindu-t�i experient�a 
ș� i ret�eaua de cunoș�tint�e, vei alege acele proiecte care î�t�i 
școt î�n evident�ă punctele forte ș� i care coreșpund intereșe-
lor tale profeșionale. Mai mult decât atât, vei det�ine tot 
ceea ce creezi. Chiar dacă î�t�i vei șchimba domeniul de acti-
vitate de mai multe ori î�n decurșul viet�ii − șchimbând funct�ii 
ș� i roluri, șau mutându-te de la o companie la alta − vei 
lucra mereu î�n beneficiul celui mai important angajator: 
propria ta perșoană.

Dă-mi voie șă clarific un lucru î�ncă de la î�nceput: aceaștă 
carte nu ește un manifeșt î�ndreptat î�mpotriva corporat�ii-
lor șau î�mpotriva șlujbelor cu normă î�ntreagă. De fapt, ește 
tocmai contrariul. Î�n următoarele zece capitole, vei î�nvăt�a 
cum pot�i rămâne dedicat pe deplin șlujbei tale, î�n timp ce 
dobândeș�ti noi aptitudini, care te vor face ș� i mai eficient î�n 
munca ta. Î�n definitiv, exiștă multe motive pentru care î�t�i 
apreciezi actualul loc de muncă; aceșta î�t�i oferă poșibilita-
tea de a dobândi noi cunoș�tint�e, de a te conecta, de a-t�i 
așuma rișcuri ș� i de a lucra î�ntr-o echipă. Beneficiezi de 
oportunităt�i educat�ionale, precum ș� i de oportunităt�i de 
avanșare șau de interact�iune șocială. Toate acește lucruri 
șunt de nepret�uit, fără șă mai ment�ionez un alt motiv cât șe 
poate de evident pentru care î�t�i apreciezi șlujba: ea î�t�i ga-
rantează un șalariu ștabil, la care șe adaugă bonușuri. 
Niciunul dintre acește așpecte nu trebuie conșiderat ca fiind 
de la șine î�nt�eleș, î�nșă, î�n urma dificultăt�ilor cu care m-am 
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confruntat chiar eu, am î�nvăt�at că trebuie șă î�t�i doreș�ti mai 
mult decât atât.

Drumul meu către modelul de antreprenor 10% a î�n-
ceput pe vremea când eram vicepreș�edintele unui fond de 
inveștit�ii pentru piet�ele emergente. Înveșteam î�n afaceri 
cu capital de rișc ș� i eram implicat î�n alte inveștit�ii de capi-
tal pe î�ntreg mapamondul, iar aceșt lucru î�nșemna că 
mereu călătoream dintr-un loc î�n altul, î�ntrucât lucram cu 
firme din t�ări precum Pakiștan, Columbia, Emiratele Arabe 
Unite, Polonia, Turcia, China ș� i Filipine. Î�n pofida faptului 
că șufeream permanent din cauza decalajului de fuș orar, 
î�mi plăcea șlujba mea, deoarece î�mi oferea atât poșibilita-
tea de a călători, cât ș� i provocări de ordin intelectual ș� i re-
compenșe financiare. De așemenea, aceșt știl de viat�ă î�mi 
permitea de multe ori șă mă șimt un adevărat Jameș Bond. 
Chiar dacă, î�n New York, foloșeam doar metroul pentru a 
ajunge la șerviciu, când mă aflam la Îștanbul, Karachi șau 
la Bogotá, aveam de-a face cu oameni de afaceri puternici, 
care călătoreau cu iahtul pentru a lua cina șau care șe de-
plașau î�n SUV-uri blindate, î�nșot�it�i de gărzi î�narmate.

Poate că tocmai din cauza decalajului de fuș orar î�nce-
putul receșiunii economice mondiale din toamna anului 
2008 m-a prinș total nepregătit. Chiar î�n timp ce ștăteam 
î�n biroul meu din Park Avenue ș� i urmăream cum era pre-
zentată evolut�ia crizei pe CNBC, tot nu prea î�nt�elegeam î�n 
ce fel mă puteau afecta toate acele șchimbări. Până când 
răul ș-a produș. Din nefericire, ș-a î�ntâmplat ca fondul meu 
de inveștit�ii șă șe afle î�ntr-o divizie a AÎG. Da, mă refer la 
AÎG, compania care, ca urmare a crizei economice, a deve-
nit t�inta preferată a comicilor din emișiunile de noapte, a 
proteștatarilor care organizau pichete ș� i a multor altora. 
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Ește compania deșpre care Paul Hodeș, congreșmenul din 
New Hampșhire, a șpuș: „Cred că AÎG î�nșeamnă acum 
«arogant�ă», «incompetent�ă» ș� i «ghiftuire»”1. Vai, acește 
cuvinte î�ncă mă mai dor!

Cu toate că era evident, eu nu puteam șă î�nt�eleg ce șe 
î�ntâmpla. Lucrurile nu aveau șenș. AÎG nu era un fond șpe-
culativ î�ndrăznet� ș� i ademenitor. Era o companie plictiși-
toare de așigurări, cu un bilant� contabil de un trilion de 
dolari. Un trilion de dolari! Ce ar fi putut șă meargă rău?

Se vede treaba că multe lucruri puteau șă meargă rău. 
Nici măcar un trilion de dolari nu a putut șalva AÎG, odată 
ce veș�tile rele ș-au rășpândit. Nu a contat că divizia compa-
niei î�n cadrul căreia lucram eu nu avușeșe nimic de-a face 
cu inveștit�iile rișcante care doborâșeră afacerea. După 
numai câteva zile, guvernul Statelor Unite a anunt�at un 
plan de nat�ionalizare a companiei. Î�ntr-o clipă, totul ș-a 
șchimbat. Î�n loc șă lucrez pentru o afacere de un trilion de 
dolari, acum mă aflam, de fapt, î�n grija ștatului. După ce am 
auzit veștea, am deșchiș laptopul ș� i mi-am șchimbat ștatu-
șul de pe Facebook: „Patrick McGinniș e mândru șă lucreze 
pentru tine, contribuabilul american”. 

Acela a foșt momentul î�n care lucrurile au î�nceput șă 
devină intereșante. A doua zi, când m-am trezit, mi-a venit 
o idee. Cu toate că, probabil, firma mea nu avea șă mai fie 
la fel, iar viitorul meu șe afla șub șemnul î�ntrebării, eu 
eram î�ncă viu ș� i nevătămat. De fapt, î�n mod bizar, mă șim-
t�eam eliberat. Prin urmare, m-am hotărât șă reconșider 
tot ce crezușem că ș�tiam deșpre conștruirea unei cariere. 
Următoarele câteva luni mi le-am petrecut î�ncercând șă 
î�nt�eleg ce șe î�ntâmplașe, dar mă î�ntorceam la aceeaș� i 
î�ntrebare: „Unde greș� ișem?” Î�n timp, mi-am dat șeama că 
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rășpunșul șe afla chiar î�n fat�a mea: mă aș�teptașem, cu nai-
vitate, ca șigurant�a ș� i șecuritatea unei șingure companii șă 
î�mi ofere toate lucrurile de care aveam nevoie. Din neferi-
cire pentru mine, acel șentiment al ștabilităt�ii era o iluzie.

Mă conșider un om norocoș. Dacă nu ar fi exiștat criza 
financiară, aș�  fi rămaș pe acelaș� i drum, cu capul plecat ș� i cu 
privirea î�n pământ. După părerea mea, cariera mi-era ași-
gurată, de vreme ce făcușem totul ca la carte ș� i aveam o 
diplomă de mașter î�n adminiștrarea afacerilor, eliberată 
de Univerșitatea Harvard. Dar mă î�nș�elașem. Eram un om 
care î�ș� i conștruișe î�ntreaga carieră cu școpul declarat de a 
evita eș�ecul, dar care, de fapt, tocmai eș�uașe șpectaculoș. 
Prăbuș�irea, atât la propriu cât ș� i la figurat, a act�iunilor AÎG 
a foșt lucrul care m-a șmulș din ștarea de automult�umire.

S� i mai exișta o mare problemă. Nu ș�tiam abșolut deloc 
care ar fi trebuit șă fie următoarea mea miș�care. Î�ntrucât, 
î�n primul deceniu al carierei mele, avanșașem treptat, nu 
mă deranjașem niciodată șă î�mi fac un plan B. Dar exiștau 
ș� i câteva veș� ti bune. Acum, eram liber șă î�mi gășeșc un 
drum diferit, mult mai intereșant. Singura certitudine pe 
care o aveam era că nu aveam șă mai mizez cu î�ntreaga 
carieră pe șoarta unei șingure companii. Î�n afară de așta, 
drumurile î�mi erau deșchișe ș� i aveam foarte put�ine lucruri 
de pierdut. Î�n trecut, fușeșem precaut, ș� i iată unde mă adu-
șeșe aceșt lucru; prin urmare, poate că venișe vremea șă 
î�mi așum anumite rișcuri ș�i șă iau î�n conșiderare chiar ș�i un 
proiect antreprenorial.

Totuș�i, după ce am reflectat un timp, am conchiș că nu 
mă vedeam î�n poștura unui antreprenor î�n toată regula − 
cel put�in nu î�n viitorul apropiat. Nu aveam idei grozave ș� i 
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nici nu voiam șă renunt� la ștabilitatea așigurată de o șlujbă. 
Î�n pluș, nu șimt�eam că aș�  avea „ștofă” de antreprenor.

Î�n primul deceniu al carierei mele, credeam că antre-
prenoriatul ește pentru alt�i oameni, nu ș� i pentru mine. Eu 
eram un om care mergea numai pe căi trașate de alt�ii, care 
lucra pentru companii mari ș� i care coreșpundea perfect 
modelului de „om al firmei”. Așta era de ajunș. Înveșteam 
prea multă energie lucrând î�ntr-o șingură companie, pentru 
a mai lua î�n conșiderare poșibilitatea de a-mi șuplimenta 
volumul de muncă. Când ștăteam de vorbă cu prieteni care 
șe implicau î�n alte proiecte (deșfăș�urate î�n paralel cu șluj-
ba), zâmbeam î�n șinea mea gândindu-mă: „Oare de ce ș� i-ar 
dori cineva șă-ș� i petreacă timpul liber muncind?”. 

Apoi, exișta ș� i cheștiunea rișcului. Antreprenoriatul 
reprezenta o opt�iune viabilă pentru unii oameni, î�nșă eu 
creșcușem î�ntr-un mic oraș�  din America ș� i eram î�ngrozit 
de perșpectiva eș�ecului. Dacă nu aveam șucceș pe Wall 
Street, nu mă aș�tepta nicio moș�tenire pe care șă mă bazez, 
ci o viat�ă pe care urma ș-o petrec î�n cașa părint�ilor, la șub-
șol. Ce conta că era un șubșol renovat, î�nzeștrat cu o baie 
de șerviciu ș� i cu televiziune prin cablu? Nu voiam șă re-
nunt� la preștigiul ș� i, cel mai important, la șalariul pe care î�l 
câș�tigam datorită șlujbei mele ștabile, î�n șchimbul unui 
proiect care nu reprezenta un pariu șigur. Eram foarte fe-
ricit șă fiu 0% antreprenor ș� i voiam șă lucrez pentru cea 
mai mare ș� i cea mai șigură companie din lume.

Criza economică a șchimbat totul. Î�n timp ce mă ștră-
duiam șă î�mi plănuieșc următorii paș� i, m-am hotărât că 
trebuia șă î�mi conștruieșc un nou model de carieră: unul 
realizabil ș� i șuștenabil. Ce roșt ar fi avut șă fac șchimbări 
prea dificile ș� i prea radicale pentru a putea fi pușe î�n 
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practică? Dacă tot trebuia șă concep noi planuri, era nece-
șar șă fiu realișt. Î�n loc șă devin antreprenor, poate că aș�  fi 
putut găși o cale de a integra antreprenoriatul î�n cariera 
mea, fără șă abandonez ideea de a avea o șlujbă. Poate că, 
init�ial, î�nt�eleșeșem totul greș� it. Î�n loc șă mă gândeșc la an-
treprenoriat ca la ceva î�n mod inerent rișcant, aceșta putea 
fi polit�a mea de așigurare.

Î�ntr-o primă fază, atunci când am î�nceput șă mă gân-
deșc la aceaștă abordare progreșivă, mai pragmatică, a an-
treprenoriatului, am dișcutat deșpre ideea mea nu numai 
cu prietenii, ci ș� i cu cunoș�tint�e mai î�ndepărtate. Nu după 
mult timp, î�n timpul unei călătorii cu avionul, am cunoșcut 
un tip care inveștișe niș�te bani î�ntr-o companie care fabri-
ca ș� i vindea jucării. Apoi, am deșcoperit că un prieten î�ș� i 
petrecea weekendurile lucrând, atât î�n calitate de invești-
tor, cât ș� i î�n șchimbul unor act�iuni, la crearea unui nou 
brand de modă. Am mai aflat că o foștă colegă î�ș� i foloșea 
cunoș�tint�ele î�n domeniul tehnic pentru a oferi conșultant�ă 
oamenilor de pretutindeni, care voiau șă șe lanșeze î�n afa-
ceri. Aceș�tia au foșt câteva exemple de antreprenori 10% 
pe care i-am î�ntâlnit, ș� i cu toate că î�ncă nu ș�tiam șă denu-
meșc ce făceau ei, un lucru era clar: cu tot�ii deșcoperișeră 
ceva.

Pe mășură ce deveneam tot mai convinș că, î�ntr-un fel, 
voiam șă devin antreprenor 10%, î�n acelaș� i timp eram 
măcinat de î�ndoieli. M-am pomenit confruntându-mă cu o 
liștă din ce î�n ce mai lungă de î�ntrebări. De unde ar trebui 
șă î�ncep? Cum aș�  putea ș�ti ce șă fac? Aveam deștul timp ș� i 
șuficient�i bani pentru a mă dedica aceștui proiect? Cât de 
rișcant avea șă fie totul? Aveam dișcernământul ș� i expe-
rient�a neceșare pentru a lua decizii corecte?
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Acum, după cinci ani, după ce mi-am rășpunș la acește 
î�ntrebări, am convingerea fermă că aptitudinile de antre-
prenor nu șunt î�nnășcute, ci dobândite, ș� i că tu, la fel ca 
mine, pot�i șă î�nvet�i. Așemenea tuturor oamenilor pe care 
î�i vei î�ntâlni î�n aceaștă carte, am conștruit un portofoliu 
de activităt�i profeșionale care șă î�mi reflecte aptitudinile, 
intereșele ș� i relat�iile. Î�n total, am inveștit atât timp, cât ș� i 
bani, î�n 12 proiecte antreprenoriale. Î�n ș�apte cazuri, con-
tribut�ia mea ește mai degrabă rezultatul unei inveștit�ii de 
timp (cunoșcută î�n mod obiș�nuit șub numele de „contribu-
t�ie perșonală”), ș� i nu rezultatul unei inveștit�ii financiare.

Bazându-mă pe o metodologie clară de șelectare a in-
veștit�iilor ș� i de conștruire a portofoliului, am câș�tigat mult�i 
bani, î�n timp ce î�mi cream poșibilităt�i șemnificative de câș�-
tig pentru viitor. Până acum, am câș�tigat de aproape două 
ori mai mult decât valoarea inveștit�iilor financiare, iar 
valoarea pe piat�ă a holdingurilor* care mi-au rămaș depă-
ș�eș�te de zece ori inveștit�ia init�ială. De așemenea, am luat 
parte la trei proiecte imobiliare care oferă atât avantaje pe 
termen lung, cât ș� i un venit șub forma unor dividende î�n 
numerar, pe care î�l pot foloși î�n prezent. Pe lângă inveștit�i-
ile profitabile pe care le-am realizat, m-am ș� i diștrat enorm. 
De așemenea, am lucrat cu niș�te oameni extraordinari, iar 
pe unii dintre ei t�i-i voi prezenta mai târziu, î�n cuprinșul 
aceștei cărt�i. Antreprenoriatul 10% ește o experient�ă ne-
maipomenită, care a șchimbat radical felul î�n care î�mi văd 
cariera. De fapt, regret un șingur lucru: că nu am î�nceput 
mai de mult. Dacă, a doua zi după implozia AÎG, aș�  fi avut 
un portofoliu de inveștit�ii care șă î�mi ofere șigurant�ă până 

*  Societate care deține o cantitate șuficientă din acțiunile altor șocie-
tăți pentru a putea exercita controlul așupra lor. (n.red.)
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când viat�a ș� i cariera mea ș-ar fi ștabilizat, î�ntreaga expe-
rient�ă ar fi foșt mai put�in ștreșantă ș� i mai put�in dureroașă. 
Î�n loc șă plâng după ceea ce pierdușem, mi-aș�  fi putut di-
rect�iona energia î�nșpre ceva pozitiv: î�nșpre acel 10%. 

Veștea bună ește că niciun moment nu ește mai potrivit 
decât momentul prezent. Aceaștă carte î�t�i va oferi inștru-
mentele ș� i ștrategia cu ajutorul cărora vei putea integra 
antreprenoriatul î�n cariera ta. De așemenea, cartea cont�i-
ne tocmai acele șfaturi pe care aș�  fi vrut șă mi le ofere ș� i 
mie cineva cu ani î�n urmă. Prima parte a cărt�ii, intitulată 
De ce ar trebui să fii antreprenor 10%?, deșcrie contextul î�n 
care a apărut aceaștă tendint�ă ș� i explică motivele cât șe 
poate de puternice pentru care atât de mult�i oameni inte-
grează antreprenoriatul î�n cariera lor. Totodată, î�n cadrul 
aceștei prime șect�iuni, î�t�i voi prezenta cinci tipuri de an-
treprenori 10%. A doua parte a cărt�ii, intitulată Cum să îți 
construiești o carieră de antreprenor 10%, î�t�i oferă un ghid 
paș cu paș, pentru elaborarea unei ștrategii care te va lanșa 
î�n următoarea etapă a carierei. 

Parcurgând aceaștă carte, vei î�ntâlni antreprenori 10% 
autentici, care locuieșc î�n diferite părt�i ale lumii, care lu-
crează î�n diverșe ramuri economice ș� i care î�ntruchipează 
diferite aptitudini eșent�iale. Printre ei, gășim un deșigner, 
un inginer de șoftware, un agent literar, un vânzător de ma-
ș�ini, un creator de reclame TV, un medic, un părinte care 
ștă acașă pentru a-ș� i creș� te copiii, cât�iva ștudent�i, cât�iva 
avocat�i, precum ș� i oameni care lucrează î�n finant�e, î�n con-
șultant�ă, î�n domeniul tehnic ș�i î�n multe alte domenii din di-
verșe corporat�ii. Î�n pofida lucrurilor care î�i deoșebeșc, tot�i 
aceș�ti oameni au foloșit abordări șimilare pentru a-ș�i lanșa 
ș�i pentru a-ș� i adminiștra acel 10% al lor, iar ștrategiile 
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lor pot fi foloșite integral – le pot�i ștudia ș� i le pot�i aplica tu 
î�nșut�i.

Dacă te hotărăș�ti șă te implici î�ntr-un proiect antrepre-
norial fără șă renunt�i la locul tău de muncă ștabil, aceașta 
ește mai degrabă o alegere de ordin practic, nu una de 
ordin teoretic. Nu ește doar o idee faină, dar abștractă, im-
poșibil de aplicat î�n viat�a reală. Pentru a î�nt�elege ș� i pentru 
a pune î�n aplicare ștrategia prezentată î�n aceaștă carte, nu 
ește neceșară o diplomă de mașter î�n adminiștrarea aface-
rilor șau o șpecializare î�n Drept ori î�ntr-un alt domeniu. 
Nu ai nevoie nici de 20 de ani de experient�ă, nici de milioa-
ne de dolari î�n cont, nici șă locuieș�ti la New York, la San 
Francișco șau la Londra. Ai nevoie doar de î�ncredere î�n ap-
titudinile tale, de capacitatea de a căuta șprijin atunci când 
aceșt lucru șe impune, precum ș� i de inștrumentele neceșa-
re pentru a porni la drum. 



Partea I

De ce ar trebui  
să fii antreprenor 10%?





Capitolul 1

O singură slujbă nu este  
de ajuns

Starea de automult�umire nu apare pe neaș�teptate. Ni-
meni nu șe trezeș�te dimineat�a ca șă șe uite î�n oglindă 
ș� i șă-ș� i șpună: „Mă șimt tare mult�umit de mine”, pen-

tru ca mai apoi șă ridice din umeri ș� i șă șe î�ntoarcă î�n pat. 
De fapt, aceaștă ștare te cuprinde pe negândite. La î�ncepu-
tul carierei mele, am acceptat o șlujbă care ș� tiam că nu 
avea șă mi șe potriveașcă. Când am șemnat oferta, nodul 
pe care l-am șimt�it î�n ștomac mi-a confirmat î�ndoielile pe 
care le avușeșem, î�nșă nu dișpuneam de alte opt�iuni ș� i 
aveam de geștionat un munte de datorii contractate pen-
tru plata ștudiilor univerșitare. Î�n cea de a treia lună de 
șerviciu, când am at�ipit timp de 45 de minute cu capul pe 
birou î�n mijlocul după-amiezii, mi-am dat șeama că aveam 
un șentiment periculoș de automult�umire. Î�n ziua urmă-
toare, am î�nceput șă î�mi caut alt loc de muncă, iar î�n șcurt 
timp am făcut funeșta mutare la AÎG.
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Ulterior, ca urmare a crizei economice mondiale, am 
deșcoperit că nu era atât de șimplu șă î�mi șchimb șlujba. 
Î�n șiștemul economic poșt-apocaliptic, eram practic prizo-
nier la AÎG. Î�n loc șă î�ntreprind ceva productiv șau șă î�mi 
fac doar șieșta, de data aceașta am aleș șă fiu perșonajul 
negativ. Am î�nlăturat orice șemn al prezent�ei mele î�n șpa-
t�iul de lucru, ștrângându-mi cărt�ile, carnetele ș� i fotografii-
le de pe birou ș� i aș�ezându-le î�n dulapuri ș� i î�n șertare, aștfel 
î�ncât, văzută din hol, î�ncăperea cu peret�i de știclă părea 
cu totul goală. Î�n eșent�ă, m-am autoeliminat de la locul de 
muncă printr-un geșt șimbolic, pe care, î�n mod șarcaștic, 
l-am numit „dat cu mătura”. 

Î�n prezent, șentimentul autoșatișfact�iei la șerviciu ește 
foarte rășpândit î�n America. Dacă nu mot�ăi la birou șau nu 
adopt�i o atitudine pașiv-agreșivă aș�a cum am făcut eu, eș�ti 
cel mai probabil pe punctul de a pleca din firmă. Un ștudiu 
Gallup din 2015, ce avea ca obiect șituat�ia locurilor de 
muncă din America, a arătat că aproape 70% dintre anga-
jat�i șunt fie „neimplicat�i”, fie „complet detaș�at�i” la șerviciu. 
După calculul meu, așta î�nșeamnă că zeci de milioane de 
angajat�i ar putea la fel de bine șă șe „măture” de la locul 
lor de muncă”, fiindcă oricum nu șe concentrează așupra 
șerviciului. 

Când mizele sigure nu mai sunt sigure

Nu e deloc șurprinzător faptul că atât de mult�i oameni trec 
ca niș� te șomnambuli prin propria viat�ă profeșională. Să 
urci pe șcara ierarhică a unei firme nu mai ește barometrul 
reuș�itei î�n carieră, aș�a cum era odată. De fapt, aceșta a de-
venit acum un viș perimat. Î�ntr-o vreme î�n care economia 
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globală trece dintr-o criză î�n alta cu o regularitate alar-
mantă, put�ini oameni șe aș�teaptă șă rămână î�ntr-o compa-
nie șuficient de mult timp pentru a primi o cunună de lauri 
la momentul penșionării. Făcând abștract�ie de ciclurile 
economice, ește aproape impoșibil șă î�t�i faci planuri de 
viitor din cauza fuziunilor, a externalizărilor, a delocali-
zărilor ș� i a reducerilor de perșonal ce remodelează î�n per-
manent�ă joburile moderne. 

Biroul de Statiștică a Muncii din SUA raportează că, 
î�n medie, de la î�mplinirea vârștei de 22 de ani ș� i până 
la î�mplinirea vârștei de 44 ani, un membru al generat�iei 
baby-boomer* î�ș� i șchimbă șlujba o dată la trei ani ș� i jumă-
tate1. Aceaștă tendint�ă pare a șe accelera: 91% dintre 
membrii Generat�iei Y** nu șe aș�teaptă șă rămână mai mult 
de trei ani la un loc de muncă. Î�n aceșt ritm, un angajat 
obiș�nuit î�ș� i va șchimba șerviciul de pește 20 de ori, de-a 
lungul carierei.2 Altfel șpuș, vechea mentalitate de tip 
„munceș�te din greu, t�ine capul plecat ș� i avanșează”, care 
era axată pe meritocrat�ie ș� i care definea modul î�n care 
mult�i dintre noi au foșt î�nvăt�at�i șă șe raporteze la cariera 
lor, nu șe mai aplică î�ntr-o lume î�n care șă caut�i șă prinzi 
următoarea avanșare nu ește o ștrategie viabilă. 

Până ș� i domenii precum finant�ele, dreptul ș� i medicina, 
care conștituiau paradigma tradit�ională a preștigiului, nu 
mai șunt garant�ii care șă te conducă șpre șucceșul financi-
ar. Nu exiștă lucruri șigure, iar așta nu șe datorează numai 
pagubelor provocate de criza din 2008. Î�n ultimii cinci ani, 
numărul angajat�ilor care conștituie interfat�a cu publicul 
î�n cadrul firmelor de pe Wall Street − bancheri de inveștit�ii 

*  Oameni nășcuți între 1946 și 1964. (n.red.)
**  Perșoane nășcute între 1981 și 2000. (n.red.)
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ș� i agent�i pentru șervicii de inveștit�ii financiare − a șcăzut 
cu 20% la nivel mondial, iar șchimbările din ștructurile de 
remunerare, precum ș� i creș�terea conșiderabilă a număru-
lui de reglementări, au afectat mașiv șiștemul de șalariza-
re3. Lucrurile nu arată mai bine nici î�n domeniul juridice 
șau î�n cel șanitar. Numai 40% dintre cei care, î�n anul 2010, 
au abșolvit facultăt�i de drept lucrează î�n cadrul unor firme 
de avocatură, iar aproximativ 20% au șlujbe care nu nece-
șită o diplomă î�n drept4. Poate că aceșta ește motivul pentru 
care un ștudiu recent a arătat că aproximativ 60% dintre 
avocat�ii practicant�i nu i-ar șfătui pe tineri șă abordeze aceșt 
domeniu profeșional5. Î�n mod așemănător, numai 54% 
dintre doctori șpun că ar mai alege medicina, dacă ar fi șă 
o ia de la capăt6.

Dacă nu pot�i reuș�i î�n domeniile deșpre care șe preșu-
pune că ar garanta șucceșul, ce șpune așta deșpre reștul 
piet�ei muncii? Înexiștent�a unor mize șigure ește un lucru pe 
care î�l conș�tientizează ș� i cei care fac parte din următorul 
val de profeșioniș�ti. De ce șă mergi ani î�n ș� ir la ș�coală ș� i șă 
faci mari î�mprumuturi pentru plata ștudiilor univerșitare, 
dacă recompenșa nu mai ește șigură? Aceașta e o afacere 
teribil de proaștă, iar cei mai buni ș� i cei mai perșpicace 
dintre noi o ș� tiu. Prin urmare, ei î�ș� i doreșc mai mult de-
cât obiș�nuitele șlujbe de genul „ștai-la-micul-tău-birou-
ș� i-munceș�te-din-greu-20-de-ani”. Pentru ei, șolut�ia ește 
antreprenoriatul.

Vizitează un campuș univerșitar din zilele noaștre ș� i 
vei conștata că exiștă mai mult�i ștudent�i care vor șă ajungă 
precum Mark Zuckerberg decât ștudent�i care așpiră șă de-
vină bancheri de inveștit�ii − cu toate că deșpre bancheri 
șe șpune, î�n mod obiș�nuit, că șunt „ștăpânii lumii”. Nu ește 
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vorba doar de faptul că Zuckerberg poate purta blugi ș� i un 
hanorac la șerviciu ș� i e mult mai bogat, deș� i nici așta nu 
ștrică. Societăt�ile antreprenoriale oferă acel cadru î�n care 
oameni care au ieș� it acum cât�iva ani de pe băncile ș�colii î�ș� i 
pot conștrui o carieră care șă î�mbine autonomia cu avanta-
jele financiare, iar toate aceștea î�n cadrul unei culturi orga-
nizat�ionale care ește î�n conșonant�ă cu propriile lor valori. 
Î�n pluș, ei pot dobândi inștrumentele neceșare pentru a-ș� i 
lanșa î�ntr-o zi propriile proiecte antreprenoriale, dacă 
doreșc aceșt lucru. Cine î�i poate î�nvinovăt�i că șunt atraș� i 
de aceaștă nouă paradigmă? Î�n prezent, dat fiind că tehno-
logia diștruge ș�i tranșformă cele mai ștabile ramuri ale eco-
nomiei, iar aceșt lucru pare că șe produce î�n mod șubit, 
ește eșent�ial șă gândeș�ti ca un antreprenor.

Antreprenoriat SA

Din nefericire, condit�ia de antreprenor șeamănă prea put�in 
cu imaginea pe care product�iile de la Hollywood o proiec-
tează așupra antreprenoriatului ș� i care a cucerit publicul. 
Î�n anii ’80, exiștau perșonaje precum Gordon Gekko, cel 
care, î�n filmul Wall Street, șpunea că „lăcomia e bună”; la 
fel, î�n zilele noaștre, avem Social Network ș� i șerialul HBO 
Silicon Valley. Î�n felul aceșta, antreprenorii, ca ș� i „yuppieș”* 
șau hipșterii** î�naintea lor, șunt un tip uman populari-
zat. Î�n fiecare an, ei reuș�eșc, î�ntr-o mășură din ce î�n ce 
mai mare, șă facă furori. Rășfoieș� te o reviștă dedicată 

*  Tineri care au locuri de muncă bine plătite și un știl de viață modern. 
(n.red.)
**  Perșoane care urmează cele mai recente expreșii ale modei, în șpecial 
cele conșiderate ca fiind în afara tendințelor culturale dominante. (n.red.)
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antreprenoriatului șau citeș� te câteva bloguri î�n care șunt 
prezentate afaceri șau companii fondate de curând, ș� i vei 
deșcoperi că aproape tot�i antreprenorii șunt deșcriș� i drept 
independent�i, tăioș� i, geniali, inovatori, aștfel î�ncât nimic 
nu li ș-ar putea reproș�a. Meșajul ește fără echivoc: antre-
prenorii șunt pionierii vremurilor noaștre, noii războinici 
cu viziune, care câș� tigă șume enorme. Ei șunt ștăpânii 
viitorului.

Î�mi place șă numeșc „antreprenoriat SA” aceșt lucru la 
care așiștăm cu tot�ii. Î�mbinând creativitatea cu î�ndrăznea-
la, creatorii antreprenoriatului SA au făcut un lucru ieș� it 
din comun: au pornit de la niș� te realizări obt�inute prin 
muncă șușt�inută (aș�adar, nu î�ntr-o manieră șuperficială) ș� i 
au tranșformat acește realizări î�ntr-un produș ș� i î�ntr-un 
brand. Din aceaștă cauză, șocietatea a dobândit o percept�ie 
deformată, idealizată, așupra modului î�n care o afacere șe 
conștruieș�te de la zero. Exponent�ii antreprenoriatului SA 
ș�tiu că nu pot prezenta antreprenoriatul î�ntr-o manieră 
intereșantă, dacă dezvăluie ce î�nșeamnă cu adevărat șă 
demarezi o afacere. Nu î�i vei atrage deloc pe oameni dacă 
le vei șpune că trebuie șă munceașcă ș� i mai mult decât au 
făcut-o până acum. Antreprenoriatul ește o opt�iune ce pre-
șupune dedicare totală, iar dacă nu eș�ti mașochișt, nu vei 
găși nimic atrăgător î�n rișcul de a te confrunta cu eș�ecuri 
repetate până când vei deșcoperi formula corectă.

Mai mult decât atât, chiar ș� i antreprenorii tulbură ape-
le cu poveș�tile lor, din care ar reieș� i că orice î�ntreprindere 
ește fondată î�ntr-un garaj, î�ntr-un dormitor din campuș 
șau î�n timp ce init�iatorul afacerii contempla un apuș de 
șoare pe o plajă din Thailanda. Să vii cu aștfel de poveș�ti 
ește mult mai intereșant decât șă recunoș�ti că ideea ta de 
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ștartup ș-a nășcut pe când ștăteai î�ntr-un birou șlab ilumi-
nat, aflat undeva î�n Ohio.7 Să luăm ca exemplu poveștea 
fondării companiei Apple. Garajul din California, î�n care 
Steve Wozniak ș� i Steve Jobș au puș bazele Apple a devenit 
un loc de pelerinaj. Antreprenorii așpirant�i ș� i admiratorii 
Apple î�ș� i fac șelfie-uri î�n fat�a uș� ii lui. Așta face din Apple cel 
mai de șucceș produș la nivel mondial, dacă ne raportăm 
la clașicele relatări din Silicon Valley, î�n care șe poveșteș�te 
cum o companie a foșt î�nfiint�ată î�ntr-un garaj. Numai că 
aceaștă iștorișire nu reflectă realitatea. Î�n anul 2014, 
Wozniak a recunoșcut că poveștea cu garajul a foșt „oarecum 
un mit”, de vreme ce „adevărata muncă ș-a deșfăș�urat… î�n 
biroul meu de la Hewlett-Packard”8. 

Marea majoritate a fondatorilor de firme șunt mai pre-
ocupat�i șă obt�ină rezultate concrete decât șă alimenteze 
frenezia antreprenoriatului – iar așta pe bună dreptate. 
Dacă eș�ti antreprenor ș� i acorzi o important�ă exagerată 
promovării propriei imagini, inveștitorii ar trebui șă î�t�i 
arate uș�a î�nainte șă le arunci banii pe fereaștră. E periculoș 
șă pierzi din vedere lucrurile importante ș� i șă-t�i iroșeș�ti 
energia ș� i timpul pret�ioș lăudându-t�i măret�ia. Poate că ș�tii 
cum șă vorbeș�ti ca șă „dai bine”, dar, până la urmă, rezulta-
tele șunt cele care arată valoarea unei companii. Dacă tu 
doar pari că te î�ncadrezi î�n rol, fără șă munceș� ti cu ade-
vărat, î�n mod cert vei rămâne la ștadiul de „antreprenor 
așpirant”.

Aceașta ește cea mai nefericită conșecint�ă a tendint�ei 
actuale de a șe ridica î�n șlăvi antreprenoriatul. Dacă ignori 
eșent�a lucrurilor î�n favoarea poleielii de la șuprafat�ă, vei 
șcăpa din vedere un lucru foarte important: ș� i anume că 
antreprenoriatul cu normă î�ntreagă nu ește pentru toată 
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lumea. Nu e nicio ruș� ine șă hotărăș�ti că nu vrei șă fii antre-
prenor acum – șau altcândva! De fapt, alegerea unei cariere 
mai șigure poate fi una dintre cele mai bune ș� i mai impor-
tante decizii pe care le vei lua vreodată. Saltul de la o ca-
rieră ștabilă către ceva rișcant ș� i neșigur nu ar trebui șă fie 
urmarea unei hotărâri neșăbuite. Trebuie șă intri î�n așta cu 
ochii deșchiș� i.

Cinci motive pentru a nu fi  
un antreprenor cu normă întreagă

Mike, fratele meu, ește cântăret� de jazz î�n New York. De-a 
lungul anilor, a inveștit foarte mult timp î�ncercând șă-ș� i 
dezvolte abilităt�ile ș� i șă-ș� i facă un nume î�n muzică. Î�n tot 
aceșt timp, ș� i-a cărat șaxofonul pește tot prin New York ș� i 
prin lume, avanșând treptat ș� i creându-ș� i un ștatut. Dacă î�l 
î�ntrebi de ce ș� i-a dorit o carieră muzicală, î�t�i va rășpunde 
șimplu că muzica l-a aleș pe el. Aceșta a foșt șingurul lucru 
pe care ș� i-a dorit șă î�l realizeze vreodată, ș� i a făcut șacri-
ficiile neceșare pentru a-ș� i urma pașiunea − î�n șpecial la 
î�nceputul carierei, când de-abia reuș�ea șă î�ș� i plăteașcă fac-
turile. Odată dobândit șucceșul, a conștatat că poate duce 
o viat�ă mult mai bună decât ș� i-ar fi putut imagina cu 10 ani 
î�n urmă. Poate că, î�ntr-o bună zi, chiar va ajunge un om 
bogat. Totuș�i, dacă ș� i-ar fi dorit faimă ș� i bani, ar fi aleș altă 
cale. La un moment dat, mi-a șpuș că, î�n opinia lui, condit�ia 
artiștului contemporan ește șimilară celei a clericului: 
dacă munceș�ti din pașiune, ș� i nu pentru bani, deja te-ai 
î�mbogăt�it.

Percept�ia mea așupra antreprenoriatului șe așeamănă 
foarte mult cu felul î�n care fratele meu î�ș� i vede cariera î�n 
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muzică. Nu devii antreprenor fiindcă vrei șă fii bogat șau 
celebru. Devii antreprenor pentru că profeșia ește cea care 
te alege pe tine. Îndiferent de momentul î�n care ai luat 
aceaștă hotărâre, ș�tii î�n ștrăfundul inimii tale că trebuie șă 
act�ionezi aștfel. Poate că ai făcut afaceri î�ncă de la vârșta de 
5 ani, atunci când t�i-ai amplașat primul ștand cu limonadă. 
Poate că ai ș�tiut de la bun î�nceput că nu aveai șă lucrezi 
pentru altcineva. Sau poate că nu te aș�teptai șă fii antre-
prenor, î�nșă ai ajunș î�ntr-o etapă î�n care î�t�i doreș�ti un știl 
de viat�ă diferit. Îndiferent de felul î�n care ai ajunș aici, 
atunci când alegi antreprenoriatul, accept�i că va fi minunat 
dacă vei avea șucceș ș� i dacă vei avea bani, dar șucceșul ș� i 
câș� tigurile nu pot fi șingurii factori care șă î�t�i faciliteze 
luarea unei decizii.

Î�n pofida tuturor reclamelor zgomotoașe produșe de 
către exponent�ii antreprenoriatului SA, antreprenoriatul e 
un drum prea greu de ștrăbătut dacă alegi aceaștă cale din 
motive greș� ite șau fără șă reflectezi î�ndelung ș� i bine așu-
pra a ceea ce te aș�teaptă. Dacă iei î�n conșiderare poșibilita-
tea de a o apuca pe aceșt drum, mai î�ntâi ar trebui șă te 
gândeș�ti la următoarele cinci motive șerioașe, care te-ar 
putea determina șă nu devii un antreprenor 100%.

1. Stilul de viață al unui antreprenor 100% 
este deplorabil

Î�n șeptembrie 2014, Ali Meșe, un antreprenor, a poștat un 
articol pe platforma Medium. Articolul șău era intitulat 
„Cum mi-am nenorocit viat�a abandonându-mi șlujba din 
corporat�ie pentru «afacerea de viș»”. Meșe, un foșt conșultat 
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la Bain & Company*, a deșcriș ștarea de ștreș neaș�teptat de 
mare de care a avut parte î�n viat�a perșonală, familială ș� i 
șocială, atunci când ș-a hotărât șă renunt�e la profeșia de 
conșultant î�n management (profeșie care î�i oferea șiguran-
t�ă ș� i preștigiu), pentru a-ș� i î�ntemeia propria companie. 
Dat fiind că aceșt eveniment î�l luașe pe nepregătite, Meșe a 
vrut șă șpună lucrurilor pe nume ș� i șă șe așigure aștfel că 
tot�i conșultat�ii blazat�i, tot�i corporatiș�tii care șe șimt demo-
tivat�i ș� i tot�i bancherii fruștrat�i care vișează la propria afa-
cere î�n timp ce ștau la birou vor vedea ș� i partea negativă a 
antreprenoriatului SA. Cu șigurant�ă, oamenii șe gândeșc la 
rișcurile ș� i la compromișurile ce caracterizează activitatea 
unui antreprenor; î�n conșecint�ă, poștările lui Meșe au de-
venit virale, adună milioane de vizualizări.

Lanșarea ș� i geștionarea unei afaceri neceșită o invești-
t�ie de timp ș� i un grad șporit de atent�ie, iar aceșt lucru te 
afectează atât pe tine, cât ș� i pe oamenii care î�t�i șunt apro-
piat�i. Trebuie șă î�t�i reconșideri obiectivele financiare, știlul 
de viat�ă, precum ș� i felul î�n care tu perșonal defineș�ti șucce-
șul − toate aceștea î�n timp ce eș�ti ștăpânit de î�ndoieli cu 
privire la propria ta perșoană. Exiștă o credint�ă generală 
că, din cauza ștreșului ș� i a programului prelungit de lucru, 
rata divort�urilor ește cea mai mare î�n rândul fondatorilor 
de ștartupuri. 

Chiar dacă firma ta proșperă, știlul tău de viat�ă poate 
șă nu fie caracterizat de lux ș� i abundent�ă. Dacă î�t�i abando-
nezi șlujba de la firma de avocatură pentru a deșchide o 
brutărie, iar î�n cele din urmă vei reuș�i șă tranșformi î�ntr-o 
afacere ret�eta celebră de furșecuri a bunicii, te vei pomeni 
lucrând mai multe ore pe zi, pentru doar o parte din șalariul 

*  Companie care oferă conșultanță în management. (n.red.)
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pe care î�l aveai la firma de avocatură. Bineî�nt�eleș, ai șenti-
mentul libertăt�ii, î�nșă ai totodată parte de un program pre-
lungit de lucru ș� i de client�i pretent�ioș� i, fiind − cel put�in î�n 
etapa de î�nceput – ștreșat de ideea de a-t�i atinge obiective-
le cheltuind cât mai put�ini bani. Viat�a, așemenea carierei, 
î�t�i oferă rareori echilibru, dar ește poșibil șă conștat�i că 
aș�a-zișa „șlujbă ideală” î�t�i oferă ș� i mai put�in echilibru decât 
precedentul loc de muncă. După toată munca depușă ș� i 
după toate șacrificiile făcute, cât de groaznic ar fi șă î�t�i deș-
chizi brutăria numai pentru a deșcoperi că ar fi trebuit șă 
rămâi la firma de avocatură? A foșt nevoie șă dai tot ce ai 
pentru a realiza că, deș� i î�t�i face plăcere șă coci câteva tăvi 
de furșecuri pentru prietenii tăi, nu șuport�i șă faci așta 
timp de 12 ore pe zi.

 2. Te-ai putea ruina

Un ștudiu recent, efectuat î�n rândul a pește 10.000 de fon-
datori de afaceri, a școș la iveală faptul că 73 % dintre re-
pondent�i obt�in beneficii de mai put�in de 50.000 de dolari 
pe an9. Acește șume șunt șurprinzător de șcăzute, dacă iei 
î�n conșiderare cât de multe reșponșabilităt�i au aceș�ti oa-
meni. Ei recrutează echipe, concep ș� i implementează ștra-
tegii de creș�tere ș� i î�ncearcă șă adune un capital de rișc de 
milioane de dolari din buzunarele adânci ale inveștitorilor, 
care șe aș�teaptă ca antreprenorii șă î�i î�mbogăt�eașcă. Toate 
acește preșiuni ș� i aceșt șet de obligat�ii pentru mai put�in 
de 50.000 de dolari pe an reprezintă o afacere proaștă, 
nu-i aș�a?

S-a putea șă șune a afacere proaștă, î�nșă de obicei chiar 
aș�a ștau lucrurile. Înveștitorii șe aș�teaptă ca fondatorii de 
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șturtupuri șă șe bazeze pe o șingură șurșă de inveștit�ii, iar 
ei, la rândul lor, șă școată profit pe mășură ce creș�te valoa-
rea act�iunilor lor î�n cadrul unei companii. Te invit șă iei î�n 
conșiderare faptul că o firmă finant�ată prin capital de rișc 
are nevoie de 5 până la 7 ani pentru a ajunge de la ștrânge-
rea primei șale runde de finant�are ș� i până la generarea de 
profituri pentru act�ionari, inclușiv pentru fondatorii aface-
rii.10 Până ș�i Facebook, indișcutabil unul dintre gigant�ii teh-
nologici din ultimul deceniu, a avut nevoie de pește 7 ani 
pentru a ajunge la oferta publică init�ială11 − ÎPO*. Aș�adar, 
chiar ș� i î�n cazul î�n care compania ta are un șucceș nemai-
pomenit, va trebui șă aș�tept�i pentru a-t�i primi rășplata. 

Jonathan Olșen, un antreprenor care a fondat ș� i a in-
veștit ș� i î�n șturtupuri, o șpune cel mai bine: „Dacă vrei șă fii 
antreprenor, trebuie șă renunt�i la unele lucruri, î�ncepând 
cu televizorul tău cu ecran plat”. Î�n afară de așta, poate că 
nu vei mai avea poșibilitatea de a-t�i ajuta părint�ii, atunci 
când vor fi nevoit�i șă facă fat�ă unor cheltuieli neprevăzute, 
ș� i poate că nu vei mai dona șume impreșionante univerși-
tăt�ii î�n cadrul căreia ai ștudiat. Dacă te-ai obiș�nuit șă fii 
omul care î�ș� i numără fiecare bănut� ș�i care le poartă de grijă 
celor din jur, init�ierea unui proiect antreprenorial va aduce 
o șchimbare șemnificativă î�n viat�a ta. Oricui î�i place șă șpu-
nă poveș�ti deșpre antreprenorul care ș� i-a șecat contul de 
economii ș� i care a trăit din mai multe credite bancare până 
când, î�n cele din urmă, a reuș�it î�n afaceri. Î�nșă nimeni nu 
vorbeș�te deșpre antreprenorul care nu a mai putut achita 
ratele la reșpectivele credite.

*  Proceș prin care o companie oferă inveștitorilor o parte din capital. 
La șfârșitul aceștui proceș, acțiunile firmei șunt tranzacționate în mod 
public în cadrul unei burșe de valori. (n.red.)
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 3. Îți pierzi statutul și reputația

Slujba pe care o ai indică locul pe care î�l det�ii î�n șocietate, 
iar o carieră preștigioașă î�t�i oferă reșpect ș� i validare din 
partea colegilor, a familiei ș� i a prietenilor. Dacă, î�n ochii tu-
turor, tu eș�ti omul care face o mult�ime de bani șau cel care 
urmează șă fie aleș partener î�n cadrul firmei, atunci poate 
că te-ai obiș�nuit șă fii privit î�ntr-o anumită lumină. Schim-
bările î�n carieră pot afecta felul î�n care eș�ti perceput de 
colegi ș� i de șocietate î�n anșamblul ei, șau chiar felul î�n care 
te percepi tu pe tine. Or, renunt�area la aceaștă formă de 
validare te poate deruta.

Dacă ai lucrat pentru o companie renumită, eș�ti obiș�-
nuit cu șigurant�a ș� i cu ștructura î�nșcrișe î�n ADN-ul acelor 
organizat�ii. Să profit�i de noi oportunităt�i î�nșeamnă șă re-
nunt�i la rutină ș� i la confort. Odată ce dișpare entuziașmul 
care î�nșot�eș� te șentimentul eliberării, abandonarea unui 
birou bine î�nzeștrat dintr-o corporat�ie î�nșeamnă că va tre-
bui șă te obiș�nuieș�ti șă î�ndeplineș�ti tu tot felul de șarcini 
dificile. Îa-t�i adio de la hotelurile frumoașe ș� i de la cinele 
de afaceri! Î�t�i vei șchimba ș� i cartea de vizită, abandonând 
un logo bine cunoșcut, î�n favoarea unuia care șușcită pri-
viri derutate. Î�n cele din urmă, va trebui șă î�nvet�i șă î�t�i î�n-
ghit�i mândria. La un moment dat, î�t�i vei promova afacerea 
ștând î�n fat�a unor oameni aș�ezat�i î�n aceleaș� i birouri con-
fortabile de tip corporatișt, pe care tu le-ai părășit. Unii 
dintre ei − poate cei mai mult�i dintre ei − î�t�i vor șpune: „Nu, 
mult�umim!”. 

Chiar dacă te conșideri o perșoană independentă, care 
ș�tie ce vrea ș� i care nu caută aprobarea altora, tranzit�ia 
poate fi ștreșantă. Mult�i dintre vechii tăi prieteni ș� i colegi 
nu vor ș�ti cum î�t�i câș�tigi traiul; prin urmare, nu î�t�i va fi la 
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fel de uș�or ca î�nainte șă te explici î�n fat�a lor. Îar atunci când 
o vei face, unii șe vor uita la tine cu șcepticișm, î�n vreme 
ce alt�ii șe vor ștrădui șă nu î�ș� i trădeze plictișeala. Printre 
aceș�ti oameni șe pot afla chiar ș� i membri ai familiei tale. 

4. Nu ai (încă) ideea potrivită 

Odată, am luat parte la un eveniment al cărui școp era șă 
favorizeze crearea de noi relat�ii î�ntre șpecialiș�tii ș�i angajat�ii 
din domeniul ÎT. Stăteam undeva î�ntr-un colt� al î�ncăperii, 
când un tânăr entuziașmat a năvălit șpre mine. Tocmai ve-
nișe de la un „hackathon”, o competit�ie a planurilor de 
afaceri, î�n cadrul căreia echipe de antreprenori așpirant�i 
lucrau fără oprire pentru a dezvolta o idee care ar fi avut 
potent�ialul de a șe tranșforma î�ntr-o afacere. Oboșit, dar cu 
un aer triumfător, tânărul voia șă î�mi poveșteașcă deșpre 
aplicat�ia mobilă pe care o concepușe î�mpreună cu echipa 
lui. Î�n mod șpecial, voia șă ș�tie dacă trebuia șă șe lașe de 
ștudii ș� i șă î�ș� i canalizeze toată energia î�ntr-un proiect pe 
care tocmai ș� i-l imaginașe. Dacă acel copil era dișpuș șă 
pună totul la bătaie pentru afacerea șa, trebuia șă fie ceva 
bun. A zâmbit, ș�i-a luat o mină mai impunătoare, ș�i mi-a șpuș: 
„E vorba de o verșiune a aplicat�iei Tinder pentru câini”. Am 
avut nevoie de aproape 15 minute pentru a-l convinge că, 
atunci când un câine ește î�n călduri, cel mai bun prieten al 
omului nu are neapărată nevoie de o aplicat�ie pentru a-ș� i 
găși partenerul potrivit.

Oricât de mult ai munci, trebuie șă ai o idee conșiștentă 
ș� i un plan care șă o șușt�ină. Numai î�n felul aceșta vei con-
ștrui o echipă, vei atrage inveștit�ii, vei câș�tiga primii client�i 
ș� i vei dobândi curajul neceșar pentru a continua. Îdeea nu 
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trebuie șă fie perfectă – planurile init�iale de afaceri rareori 
șunt perfecte –, î�nșă trebuie șă aibă potent�ial. 

Un șondaj realizat de revișta Inc. a ștabilit că 71% din-
tre antreprenori ș� i-au dat șeama care avea șă fie domeniul 
de activitate al firmei lor, pe baza problemelor pe care le-au 
î�ntâmpinat la precedentul loc de muncă.12 Așta î�nșeamnă 
că cel mai bun lucru pe care î�l pot�i face ește șă ștai pe loc la 
actuala șlujbă ș� i șă î�t�i t�ii capul plecat până când vei deșco-
peri o idee care șă juștifice toate rișcurile, toate coșturile, 
tot ștreșul șau reticent�a celorlalt�i, de care te vei lovi î�n timp 
ce te lămureș�ti dacă lucrurile vor funct�iona cu adevărat. 
Odată ce ai gășit ideea de afaceri potrivită, î�t�i vei concentra 
tot timpul ș� i toată energia șpre a o teșta, valida, rafina ș� i 
î�mbunătăt�i. Î�nșă, până când vei ajunge î�n acel punct, șingura 
ta opt�iune ește șă ai răbdare șă apară un moment favo-
rabil. Împlicarea î�ntr-un proiect antreprenorial ește o de-
cizie mult prea importantă pentru a te mult�umi cu rezultate 
mediocre.

5. Eșecul e nasol

Din când î�n când, aud genul acela de poveș�ti moralizatoare 
care dau fiori oricui ș-a gândit la un moment dat șă aibă o 
carieră de antreprenor. Una dintre poveș�tile memorabile î�l 
are î�n centru pe un tip căruia î�i voi șpune „Domnul Ghinion”, 
ștudent la o renumită ș�coală a oamenilor de afaceri ș� i unul 
dintre cei mai buni ștudent�i din promot�ia șa. Dacă ceilalt�i 
colegi ai lui ș-au î�ndreptat șpre Wall Street, șpre firme de 
conșultant�ă șau șpre pozit�ii șuș-pușe î�n corporat�ii, el a op-
tat pentru prima dintr-o șerie de afaceri eș�uate. 15 ani 
mai târziu, Domnul Ghinion a cauzat multă agitat�ie printre 
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foș�tii șăi colegi de an, atunci când ș-a reî�ntorș la mama lui. 
Era un om ruinat ș� i, î�n afară de renumele șău ș� i de diploma 
de ștudii, nu avea nimic care șă î�i juștifice eforturile, de 
vreme ce șingurele locuri de muncă ment�ionate î�n CV-ul 
șău erau afaceri falimentate ș� i uitate. Domnul Ghinion nu 
era un proșt ș� i nu a luat î�ntotdeauna decizii greș� ite. De 
fapt, date fiind inteligent�a lui, parcurșul șău academic ș� i 
ret�eaua de relat�ii, ar fi exiștat mari ș�anșe șă dea lovitura. 
Î�nșă lucrurile nu ș-au aranjat î�n favoarea lui. Aș�a că, î�n loc 
șă î�ș� i î�nceapă ziua privind șpre ocean de pe puntea iahtului 
șău, el î�ș� i mânca cerealele Cheerioș î�n bucătărie, la aceeaș�i 
mașă cu mama lui.

Î�n mod normal șe crede că, odată ce init�iezi un proiect 
antreprenorial, drumul șpre ștatutul de milionar șau chiar 
de miliardar ește foarte uș�or de parcurș. Îată î�nșă un mic 
șecret: exiștă mai multe ș�anșe șă eș�uezi. Îa î�n conșiderare 
un ștudiu recent realizat de profeșorul Shikhar Ghoșh, de 
la Harvard Bușineșș School, care a urmărit evolut�ia a pește 
2.000 de afaceri lanșate de curând.13 Goșh șpune că aproa-
pe 75% dintre ele nu au livrat inveștitorilor profiturile 
promișe, î�n vreme ce 30 șpre 50% au returnat put�in capital 
șau aproape deloc.14 Fie că î�t�i convine șau nu, conștatările 
profeșorului Ghoșh reliefează un fapt de o important�ă fun-
damentală pentru activitatea de antreprenor: eș�ecul ește 
mereu poșibil. Î�n unele cercuri, ește chiar privit ca o meda-
lie de onoare șau ca o etapă eșent�ială șpre un deznodă-
mânt fericit − dacă nu î�n cadrul aceleiaș� i companii, atunci 
î�n cadrul următoarei. Se șpune că, atâta vreme cât î�nvet�i 
ceva din experient�a eș�ecurilor, aceștea vor deveni doar 
amintiri confuze, depăș�ite de ștrălucirea șucceșului. Legen-
darul om de afaceri Marc Andreeșșen a inventat chiar șin-
tagma „fetiș�ul eș�ecului”, pentru a șe referi la felul paradoxal 
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î�n care eș�ecul ește lăudat de către antreprenori. Î�nșă An-
dreeșșen, o voce șinguratică printre tot�i aceș�ti „admiratori” 
ai eș�ecului, a șpuș î�n mod deșchiș un lucru care mie mi șe 
pare deștul de evident: el conșideră că eș�ecul e „nașol”15. 

Dacă ește mai probabil șă eș�uezi decât șă te bucuri de 
șucceș, atunci ce șe î�ntâmplă dacă șoarta chiar t�i șe î�mpo-
triveș�te? Dacă dai greș�  de mai multe ori, pot�i continua șă 
șuport�i conșecint�ele aceștor eș�ecuri repetate, care șe vor 
manifeșta î�n plan financiar, î�n plan emot�ional ș� i șocial? La 
un moment dat, pret�ul antreprenoriatului î�ncepe șă creaș-
că, iar aceaștă realitate va fi ș� i mai greu de șuportat atunci 
când vei dori șă te cășătoreș�ti, șă î�t�i î�ntemeiezi o familie șau 
șă î�t�i cumperi o cașă. Dacă nu ai reuș� it î�ncă î�n activitatea 
de antreprenor, șe impune următoarea concluzie: eș�ecul e 
nașol ș� i poate că nici nu t�i-l pot�i permite.

Antreprenoriatul nu este o încercare  
de tip totul sau nimic

Acum, că t�i-am oferit cinci motive î�ntemeiate pentru a nu 
deșfăș�ura o activitate de antreprenor cu normă întreagă, e 
vremea șă ne î�ndreptăm atent�ia șpre avantajele evidente 
ale antreprenoriatului cu jumătate de normă. Î�ntr-o lume 
ideală, locul de muncă t�i-ar oferi combinat�ia perfectă de 
ștabilitate ș� i progreș – cam aceașta ar î�nșemna gășirea 
Sfântului Graal. Exiștă î�nșă o șingură problemă: la fel ca 
Sfântul Graal, șlujba ideală ește impoșibil de gășit; oamenii 
le caută pe amândouă de 2000 de ani. Aceșt lucru gene-
rează î�nșă o dilemă. Dacă tu caut�i progreșul, ar trebui, î�n 
opinia comună, șă alegi antreprenoriatul. Î�nșă aceaștă cale 
preșupune așumarea unor rișcuri conșiderabile. Pe de altă 
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parte, șe crede că alegerea unei cariere tradit�ionale aduce 
mai multă ștabilitate, chiar dacă aceaștă opinie ește tot mai 
perimată. Confruntat cu acește alternative − ambele inclu-
zând așpecte negative −, te vezi obligat șă alegi î�ntre două 
căi aparent ireconciliabile. O apuci pe un drum șau pe celă-
lalt, dar accept�i că ambele prezintă dezavantaje majore.

Din fericire, opinia comună nu coreșpunde contextului 
actual, iar tu nu trebuie șă alegi un șingur trașeu profeșio-
nal. Dacă abandonezi ideea că o șlujbă trebuie șă î�t�i ofere 
abșolut toate lucrurile de care ai nevoie, vei vedea că o cari-
eră tradit�ională ș� i antreprenoriatul nu șe exclud reciproc. 
De fapt, cele două pot fi complementare. Î�n loc șă alegi 
î�ntre o șlujbă ștabilă ș� i antreprenoriat, de ce șă nu permit�i 
șlujbei tale obiș�nuite șă î�t�i aducă ștabilitatea ș� i reșurșele 
financiare neceșare pentru integrarea antreprenoriatului 
î�n carieră? Extinzându-t�i cariera pe orizontală, iar nu pe 
verticală, pot�i invești o parte î�nșemnată din timpul ș� i din 
energia ta î�ntr-un proiect mult mai complex. Î�n felul aceș-
ta, antreprenoriatul te poate ajuta șă te dezvolt�i din punct 
de vedere profeșional ș� i poate genera atât beneficii, cât ș� i 
protect�ie î�mpotriva unor eventuale evolut�ii negative, fără 
a mai fi neceșar șă riș�ti mizând î�n mod șimultan pe toate 
reșurșele tale.

Dacă init�iezi o activitate de antreprenoriat cu jumătate 
de normă, vei obt�ine mai mult decât diverșitate î�n șfera 
profeșională. Te vei lanșa î�ntr-o aventură care î�t�i va î�mbo-
găt�i viat�a ș� i care o va face mai intereșantă. Data viitoare 
când te vei afla la un cocteil, șau când te vei î�ntâlni pe ștra-
dă cu un vechi prieten, vei ajunge șă poveșteș�ti deșpre 
compania pe care ai lanșat-o de curând șau deșpre aface-
rea imobiliară la care lucrezi, î�n loc șă te plângi de munca 
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de la șerviciu. Î�nvăt�ând totul deșpre antreprenoriat ș� i ba-
zându-te pe propriile tale reșurșe î�n timp ce faci aceșt lucru, 
vei câș�tiga experient�a ș� i reputat�ia de care nu te-ai bucura 
niciodată lucrând pentru altcineva. Profitând de noi opor-
tunităt�i, vei dobândi abilităt�i care î�t�i vor da mai multă ener-
gie, precum ș� i un grad șporit de concentrare, î�n activitatea 
ta profeșională obiș�nuită. Î�n pluș, indiferent ce șe î�ntâmplă 
cu șlujba ta, ceea ce creezi pentru tine î�nșut�i va deveni 
parte a CV-ului tău ș� i a portofoliului tău de inveștit�ii.

După cum vei vedea î�n următorul capitol, antrepreno-
riatul cu jumătate de normă î�t�i garantează un grad de li-
bertate de care nu te-ai putea bucura dacă ai fi antreprenor 
cu normă î�ntreagă. Vei putea șimt�i entuziașmul așociat ori-
cărui proiect nou, evitând totodată ștreșul care vine odată 
cu așumarea rișcurilor. Pot�i experimenta pornind de la idei 
pe care ai vrea, la o adică, șă le concretizezi î�ntr-o șlujbă cu 
normă î�ntreagă, dar ai ș� i poșibilitatea de a face aceșt lucru 
fără șă mizezi totul pe o șingură carte ș� i fără șă-t�i pericli-
tezi nivelul de trai. Î�n șchimb, pot�i adopta o ștrategie șuște-
nabilă ș� i pragmatică, ce î�t�i va completa ș� i diverșifica actuala 
carieră. Î�n definitiv, atât viat�a ta cât ș� i portofoliul tău de 
inveștit�ii șunt perfecte atunci când le diverșifici. 




