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ANTREPRENOR VS. MANAGER

Sunt oare aceste două poziţii similare? Sau poate că înseamnă chiar acelaşi lucru….Ce face ca un
antreprenor să fie antreprenor şi ce rol are managerul? Poţi fi şi una şi alta? Sau dimpotrivă?

Sunt întrebări care îmi stăruiau în minte când am ajuns la Workshopul din 15 mai de la Muzeul Ţăranului
Român, cu tema „Merită să fii antreprenor!”. Organizat în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353
„Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în
societatea informaţională”, evenimentul a fost susţinut de Dragoş Dragoteanu şi Bogdan Ciocoveanu. Din
perspectiva dilemei celor două roluri, moderatorii şi-au asumat fiecare câte o poziţie: Dragoş a apărat
rolul antreprenorului, iar Bogdan a pledat pentru cel de manager, pe care îl cunoaşte cel mai bine.
Indiferent în ce poziţie s-ar afla, fiecare explică cu pasiune. Antreprenorul este cel care dispune de capital
şi este dispus să investească în diverse bussiness-uri pentru a câştiga şi mai mulţi bani. Este cel care
investeşte banii săi, care îşi asumă riscul, care poate pierde tot, dar poate şi să câştige mult mai mult decât
a investit. Pentru a maximiza această şansă, are nevoie de viziune. Are nevoie să ştie care este tendinţa
pieţei şi care sunt oportunităţile de care poate beneficia. Antreprenorul are ideea de afacere si pune
afacerea propriu-zisa pe picioare. Scopul său nu s-ar putea realiza dacă nu ar putea încredinţa bussinessul său unui manager de încredere. Aici intervine rolul managerului. Acesta trebuie să fie un bun
administrator al banilor oferiţi de antreprenor. Poate să-i piardă prin deciziile şi activităţile întreprinse
sau poate să-i înmulţească. Oricum ar fi el, deţine măcar controlul traseului banilor şi îl poate influenţa în
mod direct. Ceea ce antreprenorul nu poate face până nu are nişte rezultate evidente oferite de
activitatea managerului.
Antreprenorul este considerat a fi un "creator" avand idei inovatoare in permanenta. Antreprenorul este
cel care renunta la viata sociala si alte obligatii pentru a se dedica in totalitate afacerii sale. Este pasionat
de munca sa, tocmai de aceea aceasta ocupă primul loc în viaţa sa. Aşa cum spune Dragoş Dragoteanu,
oriunde ar fi, mai aproape de familie sau mai departe de afacerea sa, în vacanţă sau la negocieri de
bussiness, în timpul zilei sau în miezul nopţii, antreprenorul este cu gândul şi cu atenţia fixate pe
bussiness-ul său. Dacă antreprenorul pune afacerea pe picioare, managerul ajuta la mentinerea afacerii
pe piaţă. La fel ca antreprenorul, managerul trebuie să cunoască foarte bine afacerea, şi piaţa în care
firma respectivă funcţionează. Managerul are la dispoziţie o echipă cu care lucrează, pe care şi-o poate
alege singur. De performanţa lui şi a echipei sale depinde reuşita lor, dar şi profitul afacerii
antreprenorului.

Mi-a fost clar după aceste repere că antreprenorul nu poate să îşi asigure reuşita afacerii sale fără să
construiască un parteneriat solid cu managerul, cu administratorul banilor săi. Practic, cei doi merg „cot
la cot” pe acest drum şi orice fisură a colaborării, poate fi un nou început sau un drum închis. Oricum ar fi,
orice pierdere de timp înseamnă stagnare sau poate chiar mai rău, pierdere de bani.
Atunci când situaţia o cere, antreprenorul poate să îndeplinească şi rolurile de manager şi lider. Din
aceste motive este bine să deţină cunoştinţe cât mai complexe în domeniul de activitate, management,
marketing, drept şi contabilitate, depăşind astfel pregătirea unui manager.
Am înţeles astfel de la Dragoş şi Bogdan, că antreprenorul şi managerul trebuie să funcţioneze împreună
foarte bine pentru a asigura succesul afacerii. Iar dacă un antreprenor nu poate avea un manager, atunci
trebuie să fie pregătit să preia oricând gestiunea afacerii sale, până în cele mai mici amănunte, de care se
ocupă în mod obişnuit un manager.
La Workshopul „Merită să fii antreprenor” au participat peste 40 de persoane interesate de
antreprenoriat, nemulţumite de mediul corporatist din România, angajaţi şi administratori ai propriei lor
afaceri. Cu toţii au apreciat pasiunea şi forţa motivaţională a discursului lui Dragoş şi s-au încărcat cu
energie şi determinare. Aceasta e reţeta perseverenţei lui. Împreună cu „vestea bună” oferită de Bogdan,
cum că tensiunea de piaţă iniţiată de cei care răspândesc mitul „crizei” este ireală şi departe de a fi în
dezavantajul pieţei, cu toţii ne-am simţit mai motivaţi să reuşim, dacă nu în afaceri, măcar în proiectele pe
care ni le-am propus.
Simona Hainagiu
Coordonator activităţi şi seminarii antreprenoriat

http://eit.europa.eu/
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http://www.youthbusiness.org/

Inovarea este cheia dezvoltării, competitivităţii şi bunăstării în secolul 21. Capacitatea de inovare a societăţii actuale este
crucială într-o economie în continuă mişcare.
Institutul European al Inovării şi Tehnologiei este un organism al Uniunii Europene, cu sediu în Budapesta, Ungaria. A fost
înfiinţat prin Regulamentul Regulation (EC) No 294/2008 din 11 Martie 2008.
Institutul European al Inovării şi Tehnologiei (EIT) îşi doreşte să sporească capacitatea statelor europene de a inova, mai precis
de a se adapta rapid la ultimele provocări economice. Astfel, rezultatul activităţilor institutului să fie mereu cu un pas înainte,
oferind soluţii rapide problemelor emergente ale societăţii, dezvoltând produse ce au conformitate cu cererea si dorinţele
consumatorilor europeni.
Europa deţine un potenţial enorm de inovare, însă concluzia la care s-a ajuns este aceea ca centrele de cercetare, companiile
dinamice si talentele creative, nu fac faţă şi nu pot transforma în produse şi servicii potrivite tot acest potential enorm si ideile
inovatoare. Cu alte cuvinte, Europa are o nevoie clară de schimbare a mentalităţilor în ceea ce priveşte cultura
antreprenorială.

Youth Business International ajută tinerii să demareze şi să dezvolte propria afacere creând astfel locuri de muncă printr- o
reţea globală de iniţiative independente şi non-profit.
În 2012 membrii YBI au ajutat 11.884 tineri să îşi înceapă propria afacere, iar ca estimare, aceste afaceri demarate vor crea
aproape 40.000 de joburi în trei ani. Membrii YBI asistă tineri antreprenori prin training, informare şi acces la capital, mentorat
şi alte posibile căi de dezvoltare a serviciilor. Oricare ar fi situaţia dacă există o idee şi un plan de afacere foarte bun, membrii
YBI vor sprijini iniţiativa. Membrii lucrează în 40 de state în lume, oferind pe plan locat sprijin comunităţii.
Aflati mai multe despre această resursă ce înglobează milioane de tineri antreprenori conectaţi de acelasi ţel de a intra în
afaceri, axându-se pe dezvoltare durabilă în comunităţile lor.

http://www.gew.org.uk/
O perspectivă londoneză cu privire la Antreprenoriat
Global Entrepreneurship Week
“Global Entrepreneurship Week” este un eveniment ce vorbeşte despre cum să creşti ambiţia antreprenorială şi să asiguri
faptul că oamenii cu idei ştiu unde să caute suportul de care au nevoie pentru a transforma ideea în realitate. Este un
eveniment ce promovează micile afaceri în U K şi mai ales cum acestea creează locuri de muncă.
Credem că o campanie naţională de promovare a antreprenoriatului este vitală, pentru a încuraja cât mai mulţi oameni să îşi
deschidă afaceri.
Provocarea în U K este aceea că mai mult de jumătate din populaţie şi-ar dori să deschidă un business, însă doar 5% din aceştia
acţionează în acest sens. Aceste ambiţii antreprenoriale sunt mult mai sesizate pe anumite categorii de vârstă, în principiu
tineri şi femei.
Tinerii în U K au o rată de şomaj mult mai mare decât adulţii, iar de două ori mai mulţi bărbaţi decât femei încep afaceri.
Global Entrepreneurship Week – este un eveniment anual ce a început încă din 2004 ca Săptămâna Firmelor, fiind cea mai
mare campanie de promovare a antreprenroriatului recunoscută de organizaţii şi companii din toată Marea Britanie.
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