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– Deci în Noua Economie pepenii pot fi mai mari, poten]ial,
dar cu atât mai mult trebuie s\-i p\ze[ti mai bine.
– Da, Noua Economie este ca o ma[in\ sport Porsche fa]\ de
b\trânul Ford Model T. Ai avantajul c\ po]i ajunge mult mai
repede acolo unde î]i propui [i în condi]ii de confort net superioare, dar [i riscurile c\l\toriei cresc pe m\sur\, mai ales dac\
la volanul supersofisticatului bolid nu se afl\ cine trebuie, adic\
dac\ este în mâinile unui vitezoman. Lucrurile evolueaz\ în
aceast\ direc]ie tot mai mult, iar viteza afacerilor va cre[te în
viitor exponen]ial. Bursele vor trece nu peste mult\ vreme la
programul de 24 de ore, adic\ vor deveni un „magazin“
non-stop de capital, presiunea asupra celor care învârt miliarde
va cre[te pe m\sur\, în vreme ce capacitatea „arbitrilor“ de a
interveni în timp util nu prea d\ semne de cre[tere în acela[i
ritm. Va trebui tot mai mult, a[a cum spuneai, s\ discerni exact
între risc ridicat [i risc sc\zut, între informa]ie util\ [i informa]ie-capcan\.
– Despre ce vom discuta mâine?
– Dac\ ast\zi am discutat despre cei care au bani [i vor s\ îi
protejeze corespunz\tor în condi]iile economiei de ast\zi,
mâine vom discuta despre cei care au capital – nici pentru ei
via]a nu se anun]\ simpl\, chiar dac\ sunt proprietari sau directori executivi. {i ei tr\iesc în acela[i carusel care se învârte tot
mai repede.

NOU|
Când Harry Potter intr\ în afaceri
– În treac\t fie spus, ai observat c\ actorul ales s\-l reprezinte pe Harry Potter seam\n\ destul de bine cu Bill Gates la
acea vârst\?
– Nu m-am dat în vânt nici dup\ c\r]ile lui Rowling [i nici
dup\ filmele turnate dup\ aceste c\r]i, dar trebuie s\ recunosc
m\car faptul c\ au fost o afacere extraordinar\. {i ce leg\tur\ are
cu Bill Gates?
– Remarcam doar o asem\nare fizic\, nu insinuam nimic.
Îns\, atunci când consideri c\ ai datele necesare unui întreprinz\tor, trebuie s\ devii un mai mic sau mai mare Harry Potter.
Î]i faci rost de-o baghet\ magic\ – cu cât mai solid\, cu atât mai
bine: sigur va trebui s\ o folose[ti – [i te preg\te[ti s\ înfrun]i
for]ele întunericului. C\ a venit vorba de seria Harry Potter, î]i
pomenesc de alte personaje celebre care s-au n\scut din imagina]ia scriitorilor de-a lungul timpului: Tom [i Huck ai lui Twain,
David Copperfield [i Oliver Twist ai lui Dickens.
– Ei, aceste c\r]i CHIAR mi-au pl\cut! {i îmi plac în continuare…
– Sunt convins. Dar vezi, lâng\ ei nu asociezi cuvântul
„magic“ afacere. De[i, în epoc\, au avut un r\sunet cel pu]in la
fel de important ca al nostru Harry Potter. Dickens avea un
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asemenea succes, încât la New York, atunci când acostau vapoarele care aduceau noile fascicole ale romanelor sale (c\r]ile
se publicau în foiletoane, a[a era moda) se aduna în port o
mul]ime cople[itoare, ca la sosirea unui [ef de stat. {i pentru c\
mul]i erau analfabe]i, se g\sea câte unul mai mintos care citea
cu voce tare pentru un grup care se aduna în jurul s\u. Deci succesul era imens. La fel, Mark Twain umplea s\lile de conferin]e
cu mii de oameni veni]i s\-l asculte pe cel care-i n\scuse pe
Tom Sawyer [i Huckleberry Finn. Dar nici Dickens nu a
devenit unul dintre cei mai boga]i b\rba]i din Anglia victorian\
[i cu atât mai pu]in bietul Mark Twain nu a dat peste cap b\ncile
din SUA. J. Rowling a devenit în câ]iva ani multimilionar\, mai
bogat\ chiar decât regina Angliei.
– Via]a e nedreapt\, asta vrei s\ spui?
– Nu, vreau s\ spun c\ totul s-a schimbat în LumeaMinunilor-Financiare. C\ afacerile merg altfel – CU TOTUL ALTFEL. Când aventurile lui Huck Finn au avut succes, nimeni nu
s-a gândit s\ lanseze moda n\dragilor rup]i în fund „a la Huck“,
a p\l\riilor cu borurile zdren]uite, a ustensilelor necesare pentru
o c\l\torie cu pluta sau a briceagurilor cu o singur\ pl\sea. Sau
mai [tiu eu ce. Când în lumea literar\ [i-a i]it capul ciufulit
tân\rul Harry Potter [i c\r]ile au avut succes, o gr\mad\ de
negustori s-au gr\bit s\-i `mbrace pe copii în mantii fermecate,
s\ le vând\ p\l\rii ]uguiate de vr\jitor [i be]e de lemn sau de
plastic prezentate ca fiind baghete magice. Nu [tiu exact procentele, dar sunt sigur, analizând alte cazuri similare, c\ mai
bine de jum\tate din veniturile asigurate de acest gen de afacere
nu vin propriu-zis din vânzarea c\r]ilor, ci din „colaterale“.
– De ce nu s-a gândit nimeni s\-l exploateze la sânge pe
Huck Finn?
– Pentru c\, [i dac\ s-ar fi gândit, ar fi fost imposibil din mai
multe puncte de vedere. În primul rând, nu avea la îndemân\
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comunica]iile moderne: acum, în câteva zile, din Japonia [i pân\
în SUA, din Suedia [i pân\ în Spania, din China [i pân\ în
Australia, publicul-]int\ poate fi supus unui „bombardament“
mai puternic decât cel de la Dresda, de la finele celui de al
Doilea R\zboi Mondial, invadând Lumea WWW. Pân\ ce semianalfabeta Americ\ s\-l „digere“ pe minunatul Huck, autorul s\u
trecuse demult în nefiin]\ – este valabil [i pentru micul Oliver
Twist. În al doilea rând, publicul-]int\, la vremea aceea, nu avea
prin buzunarele g\urite cei câ]iva cen]i necesari cump\r\rii unei
p\l\rii sparte, unei perechi de n\dragi g\uri]i sau unei plute cu
care s\ „c\l\toreasc\“ în jurul cur]ii, imaginându-[i c\ se afl\ pe
b\trânul Mississippi. Iar p\rin]ii p\strau banii pentru cu totul
altceva, cum ar fi unica pereche de ghete pentru odrasle. În
lumea de ast\zi, avem sute de milioane de copii care acceseaz\
internetul, se uit\ la filme, dac\ nu citesc o carte, au, în schimb,
audiobook-uri [i alearg\ cu c\[tile pe urechi, deci Harry Potter
le invadeaz\ via]a cu o vitez\ la care „b\trânul“ Huck nici nu
putea m\car s\ viseze c\l\torind pe plut\ al\turi de prietenul s\u
Tom. Mai mult – ace[ti copii sau teenage-ri – mai au [i câteva
bancnote mototolite prin buzunare pentru a cump\ra nu doar o
carte pe suport de hârtie sau electronic, ci [i un bilet de cinematograf, un DVD, o p\l\rie de vr\jitor [i o mantie neagr\. Sau
ni[te ochelari rotunzi à la Harry Potter, de[i nu au nevoie de
dioptrii. Avem, a[adar, o cerere solvabil\ previzibil\, avem posibilitatea ca acel public s\ afle extrem de rapid de Noua Ofert\,
avem posibilitatea de a produce ieftin [i rapid gama de bunuri
pentru publicul-]int\. Toate astea erau imposibile în urm\ fie [i
cu treizeci-patruzeci de ani, darmite în vremea b\trânului [i
bunului Charles Dickens, când abia se încerca instalarea primului cablu transoceanic pentru comunica]iile prin telegraf.
– Corect. {i care ar fi morala pentru omul de afaceri de
ast\zi? Toate sunt ve[ti bune, deci afacerile sunt mai u[oare.
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– Aparent, da. Odat\ ap\rut Harry Potter, pui în mi[care
uria[a ma[in\rie de promovare [i marketing [i banii încep s\
curg\ [uvoaie. Brusc, mii de firme – de la edituri, la case produc]ie, de la companii de design vestimentar, la produc\torii de
„baghete magice“ – încep s\ se înfrupte din prada care le-a
c\zut în gheare. Numai c\ asta înseamn\ c\ trebuie s\ intuie[ti
cu viteza fulgerului ocazia care se ive[te, pentru c\ sunt [i al]ii,
pe de-o parte, [i pentru c\ ea este mult mai perisabil\ decât
afacerile economiei tradi]ionale, pe de alt\ parte. Oamenii trebuie s\ m\nânce mereu, deci o afacere în acest domeniu – de la
cresc\torul de animale [i pân\ la proprietarul de restaurant sau
de cas\ de comenzi – tr\ie[te pe un „]\râm sigur“. Fabricantul
de baghete magice tr\ie[te într-o lume teribil de nesigur\.
Mâine-poimâine, Harry Potter va fi o amintire, p\l\riile ]uguiate vor fi aruncate în vreo debara, iar noua mod\ va fi s\
por]i p\l\rie cubic\ sau n\dragi zbur\tori – cine [tie ce carte,
film sau clip video va lansa o cu totul [i cu totul alt\ mod\?!
Afacerile în Noua Economie cresc vertiginos [i scad la fel de
vertiginos. Adu-]i aminte de al nostru domn Levi – când a
început s\ vând\ pantaloni croi]i într-un anumit fel [i dintr-un
anumit material, a f\cut-o timp de câteva decenii f\r\ nici un soi
de problem\. Dac\ ast\zi ai prosperat din comer]ul cu p\l\rii
]uguiate a la Harry Potter, mâine po]i fi falit dac\ nu „miro[i“
spre ce domeniu s\-]i îndrep]i afacerea.
– Prin urmare trebuie s\ gânde[ti mult mai mult [i s\ umbli
pe nisipuri mi[c\toare.
– Elementar, drag\ Watson.
– Sigur, mister Holmes... Ce-ar fi s\ lans\m moda îmbr\c\mintei tip-detectiv, cu o trus\ aferent\: lup\, [peraclu…?!
– Ar fi o idee, dac\ ai avea [i milioane bune de vârât în campania de promovare. Revenind, tocmai de aceea se spune mereu
c\ afacerile Noii Economii sunt bazate mai mult decât oricând
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pe cunoa[tere. Pentru c\, având în vedere viteza cu care se
învârte caruselul, trebuie mereu s\ [tii tot [i s\ fii mental preg\tit
s\ fii foarte flexibil, mereu adaptat unei lumi în schimbare, în
care conservatorismul devine uneori cea mai cumplit\ prejudecat\ [i calea sigur\ spre faliment. S\ nu crezi c\, dac\ ai reu[it
ast\zi sau în ultimii zece sau o sut\ de ani, neap\rat vei mai
reprezenta ceva în urm\torii ani, dac\ nu investe[ti mereu în
educa]ia personalului, în cercetarea de pia]\, în laboratoarele de
crea]ie, dac\ nu încerci s\ cucere[ti noi teritorii [i s\-]i aperi cu
înver[unare segmentul de pia]\. Antreprenorul de ast\zi – [i asta
este valabil atât pentru cei mai mari, dar [i pentru cei mici [i
mijlocii – trebuie s\ fie un soi de personaj à la Matrix, care se
„mi[c\“ cu viteza fulgerului printre variile provoc\ri care se
ivesc în fiecare zi. „Jungla“ Noii Economii este mult mai sofisticat\ decât a Vechii Economii. Trebuie s\ [tii cum s\ convingi
administratorii a zece fonduri de investi]ii, s\ manageriezi rela]ia
cu o pres\ agresiv\, s\ vorbe[ti m\car dou\-trei limbi str\ine,
indiferent care este limba ta matern\, uneori s\ alergi de la un
aeroport la altul într-o ve[nic\ criz\ de timp – când viteza cre[te
ame]itor, timpul devine factorul-cheie. B\trânul t\u restaurant
tradi]ional, mo[tenit de la taic\-t\u, poate deveni falit dac\ în
zon\ apare unul la mod\, iar tu nu [tii s\-]i adaptezi oferta.
– Apropo de Matrix – a fost tot o serie de filme de succes.
De ce nu s-a lansat moda ochelarilor de un anumit fel sau a costumelor negre ale „b\ie]ilor r\i“? De succes au fost [i cele dou\
filme Men in Black? De ce nu au ap\rut mon[tri care ies din
cutii sau pistoale cu laser care s\-i anihileze?
– Pentru c\ Uria[a-Ma[in\rie-De-Marketing nu se pune în
mi[care decât atunci când condi]iile sunt pe deplin îndeplinite.
Ambele filme men]ionate nu se adresau, în mod explicit, COPIILOR. Au fost savurate [i de copii/adolescen]i, nu am nici o
îndoial\, dar nu în mod necesar de ace[tia. Un adult nu se
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trânte[te în fund pe trotuar [i nu începe s\ urle dac\ maic\-sa
nu-i cump\r\ o baghet\ magic\ à la Harry Potter, zbierând c\
vrea un costum [i ochelari ca ai „oamenilor în negru“. Dac\ ar
fi s\ schi]\m portretul-robot al consumatorului de Harry Potter,
vom vedea c\ are între 10 [i 17 ani, acces la internet etc. etc.
Pornind de la acest portret-robot, putem începe s\ schi]\m un
brand-bidon, cu sub-brandurile aferente. {i avem re]eta gata.
Dac\ este s\ facem acela[i lucru cu acel consumator de Matrix,
intr\m pe nisipuri mi[c\toare – Matrix nu poate fi branduit la fel
de bine, asta-i clar. Se poate face ceva-ceva, dar nici pe departe
la dimensiunile b\iatului cu ochelarii rotunzi.
– Bine hai s\-i uit\m pe oamenii în negru... D\-mi un exemplu [i din alt domeniu, un alt soi de oportunitate.
– P\i, o realitate este c\ to]i doctorii î]i bag\-n cap c\ unul dintre
inamicii t\i num\rul unu este perfidul agent secret numit colesterol,
„natural born killer“, [i c\ el colc\ie prin majoritatea alimentelor
din frigiderul t\u, asta presupunând c\ nu ai trecut la budism [i e[ti
lacto-vegetarian. Seara pui capul pe pern\ [i te gânde[ti c\-n vreme
ce tu dormi lini[tit, acest asasin tic\los î]i lucreaz\ încet, dar sigur
sistemul cardio-vascular, cu tenacitatea unui ninja pornit pe rele.
Rezultatul? Aprinzi veioza de pe noptier\ [i te gânde[ti ce-i de
f\cut. De ce s\ te nu apuci s\ cheltuie[ti fondul de pensii pe care
l-ai format, inclusiv pentru c\ a[a te-au sf\tuit c\r]i precum cea de
fa]\?! De ce s\ nu faci ceva împotriva inamicului care ]i-a declarat
un r\zboi implacabil [i c\ruia chiar tu îi deschizi por]ile cet\]ii
s\n\ta]ii tale, odat\ cu omleta de diminea]\ cu jambon pr\jit?! Cât
va mai dura aceast\ situa]ie intolerabil\?!
– O via]\ f\r\ colesterol cerem to]i, cam a[a ar suna sloganul
unei revolu]ii moderne!
– Sigur, hai s\ facem ceva! Poate c\ totul este o aiureal\ [i palizii oameni de [tiin]\ care ast\zi ne vâr\-n cap chestiile astea nu
sunt mai breji decât omologii lor care ne luau sânge-n Evul Mediu
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sau ne scufundau în ap\ rece dac\ aveam febr\. Poate peste zece
ani, un laureat al Premiului Nobel pentru medicin\ ne va spune,
rânjindu-ne-n nas, c\ lucrul cel mai bun din lume este o bucat\
zdravan\ de colesterol. Dar, cel pu]in deocamdat\, am convenit c\
ne trebuie orice în afar\ de colesterol [i chestia asta este împ\rt\[it\
de un public larg, corect?
– Corect. La fel cum comer]ul cu moa[te a înflorit la începutul Evului Mediu, de[i cele mai multe a[a-zise moa[te erau
f\c\turi ordinare. Dar oamenii credeau, era o mod\ ca fiecare
nobil s\ aib\ m\car un dinte de sfânt, iar „pelerinii“ din }ara
Sfânt\ „g\seau“ din]i, degete sau suvi]e de p\r cu nemiluita.
– Excelent exemplu, pentru c\, asemenea cazului Harry
Potter, aveam o ni[\ de pia]\ clar\ – nobilii, mân\stirile (dac\
aveau moa[te, erau vizitate mai des, primeau mai multe dona]ii,
deci nu-[i permiteau s\ r\mân\ de c\ru]\), negustorii mai
înst\ri]i. Dar s\ revenim la perfidul asasin. P\i, dac\ ne e team\
de el, întreprinz\torii iste]i ne ofer\ arma cu care ne putem
ap\ra: produsele care nu con]in colesterol! Fermele de cre[tere
a stru]ilor nu au ap\rut în România sau aiurea pentru c\ aceste
pa[nice (ne)zbur\toare ne-au devenit antipatice [i vrem s\ le
t\iem ca pe curcani dup\ ce le îndop\m zdrav\n, ci pentru c\ a
lor carne nu îl con]ine pe inamicul public num\rul unu. Sau,
dac\ vrem diminea]a o omlet\ nonuciga[\, de ce s\ nu batem în
castron con]inutul ou\lor de prepeli]\?!
– Deci gama produselor f\r\ colesterol va prospera?
– Nu în mod necesar. Dac\ ]ara este s\rac\, oamenilor pu]in
le pas\ de colesterol [i se vor orienta oricum, în majoritate, pe
criteriul pre], chiar dac\ produsele colc\ie de faimoasele „E“-uri
sau de asasinul colesterol. Dar vei g\si o ni[\ de consumatori
dispu[i s\ scoat\ din buzunare mai mul]i bani pentru a-[i conserva, m\car teoretic, s\n\tatea. Dar î]i dai seama c\ dac\ mâine
se va afla c\, întâmpl\tor, colesterolul nu este atât de criminal
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precum pare, proprietarii de ferme de acest tip trebuie s\-[i
revizuiasc\ to]i indicatorii. {i poate c\ afacerea devine
nerentabil\ [i, în loc de ferma de prepeli]e sau stru]i, trebuie s\
te reorientezi spre construc]ii – dac\ e s\ lu\m cazul economiei
române[ti de ast\zi. Am vrut s\ subliniez dou\ lucruri. Primul:
necesitatea studierii pie]ei, o pia]\ spart\ în nenum\rate mici
ni[e, a[a cum î]i spuneam zilele trecute, permanent [i atent, pentru c\ pia]a este într-o continu\ mi[care. Doi: necesitatea flexibilit\]ii, pentru c\ ceea ce este valabil ast\zi, mâine se poate
risipi ca fumul. Mai ales în Noua Economie. Dac\ nu este upgradat, cel mai bun program IT de ast\zi poate deveni mâine un produs mort, dep\[it, pentru c\ al]i un milion de tineri, peste tot în
lume, î[i for]eaz\ creierii pentru a produce ceva mai bun, mai util
[i mai interesant decât ce exist\ ast\zi pe pia]\. S\ nu tr\ie[ti cu
impresia c\, dac\ ast\zi ai dat lovitura – [i poate chiar ai dat-o,
palpabil\ prin profitul pe care l-ai adunat în conturile tale [i ale
ac]ionarilor –, mâine va fi la fel. Din p\cate, nu a[a au gândit
ac]ionarii [i executivii care, la începutul anilor 2000, se aruncau
în cap de pe poduri în America, oameni care în urm\ cu o
s\pt\mân\ erau milionari [i aveau ipoteci pentru case de milioane de dolari.
– A[adar, tradi]ia chiar nu mai conteaz\?!
– Mi-ai mai pus aceast\ întrebare. Nu, tradi]ia conteaz\.
Urma[ii b\trânului Levi nu au disp\rut de pe pia]\, asemenea
unui elefant obosit care se duce s\ moar\ într-un cotlon ne[tiut
din jungl\. Doar c\ transpir\ mult mai mult [i trebuie s\ gândeasc\ mult mai mult, atâta tot. Pentru c\, dac\ nu o fac, cu tot
respectul, da, vor muri. Sigur c\ brandurile deja consacrate au
un avantaj: miliardele investite în marketing, capacitatea de a
sus]ine divizii de cercetare importante, de a pl\ti creiere performante etc., toate acestea sunt atuuri formidabile. Dar nici ele
nu-]i garanteaz\ via]a lini[tit\, întins pe o canapea în salteaua
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c\reia sunt ascunse averi sigure. Ba chiar a[a-zisa tradi]ie a
devenit [i ea, ]i-am mai spus, o ni[\ de pia]\. În alimenta]ie, produsele naturale, în confec]ii, modelele „clasice“, în industria
automobilului, tradi]ia exclusivist\ a unor modele tip RollsRoyce. Dar [i ultimul, de exemplu, trebuie s\ ]in\ cont c\ cel
mai conservator consumator vrea telefon mobil încorporat la
bord (are nevoie de el) [i un sistem audio-video de ultimul
r\cnet.
– Mi-e dor de dulcea]a bunicii. Teoretic – nu mai [tiu dac\
bunica f\cea dulcea]\...
– {i-atunci va veni un întreprinz\tor care prin brand, ambalaj, denumire etc. î]i va sugera c\ ceea ce înfuleci este exact ca
ceea ce f\cea bunica ta. {tii c\ exist\ în lume o asocia]ie numit\
Enoh – dup\ personajul biblic de care, f\r\ îndoial\, 90 la sut\
din popula]ia Americii nu a auzit sau crede c\ este juc\tor `n
NBA – care grupeaz\ afacerile de familie vechi [i care au reu[it
s\ r\mân\ în afaceri de familie, f\r\ s\ fie înghi]ite de marile
corpora]ii? Mândre c\ nu s-au l\sat înghi]ite de rechinii globaliza]i [i c\ au reu[it s\ î[i poarte cor\bioarele prin toate furtunile
economice timp de – unele – patru, cinci sute de ani?
– Interesant, nu [tiam.
– Dar asta nu înseamn\ c\ proprietarii acestor firme – de la
fabricarea de sticl\rie, la arme de foc – fac exact ceea ce au f\cut
bunicii lor [i nu î[i fierb min]ile cum s\ reziste pe aceast\ pia]\
în schimbare. Este ca [i cum am crede c\ Beretta – una dintre
aceste firme – ar mai fabrica pu[ti [i pistoale cu cremene, la fel
ca în urm\ cu trei secole, [i nu ar investi sume importante în
cercetare. Nu este a[a – au r\mas în jocul pie]ei pentru c\ au [tiut
s\ fie conservatoare în p\r]ile bune (calitate [i onestitate fa]\ de
consumator), dar foarte flexibile în toate celelalte privin]e. Sigur
c\ o companie mare î[i permite s\ investeasc\ mult mai mult în
cercetare [i în marketing, de pild\. Ceea ce nu înseamn\ c\ o
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companie mic\ [i/sau medie trebuie s\ stea cu mâinile în sân în
aceast\ privin]\, chiar dac\ la dimensiuni considerabil mai reduse. De fapt, a[a cum am afirmat de multe ori – [i este esen]ial
s\ în]elegem asta – Noua Economie este bazat\, mai mult decât
orice alt\ form\ de pân\ atunci, pe cunoa[tere. De aceea
investi]ia în educa]ie trebuie s\ fie prioritatea num\rul unu pentru orice stat care î[i dore[te s\ fie altceva decât un soi de neocolonie economic\ în viitor. Totul este mai sofisticat [i tocmai de
aceea antreprenorii, administratorii [i angaja]ii, în ansamblul lor,
trebuie s\ posede mult mai multe cuno[tin]e decât predecesorii
lor. Uite, în privin]a mobiliz\rii capitalului...
– Pân\ la urm\, tot a face rost de bani pentru a-]i finan]a
afacerea înseamn\, ca [i acum o sut\ de ani.
– Dar antreprenorul modern are mult mai multe posibilit\]i
[i trebuie s\ judece mereu comparativ, învârtind între degete
globul p\mântesc. Po]i [i trebuie s\ cau]i cea mai ieftin\ [i cea
mai „inteligent\“ finan]are, din toate punctele de vedere.
– Ce înseamn\ o finan]are „inteligent\“ [i una… hai s\-i
spunem mai pu]in „inteligent\“, ca s\ nu folosim un limbaj prea
explicit...
– Un bancher care î]i percepe o dobând\ de 10 la sut\ la un
credit pe termen lung, în condi]iile în care tu estimezi o rat\ a
profitului de 15 la sut\, NU este o finan]are „inteligent\“ pentru
un întreprinz\tor. Bancherul va încasa 10 la sut\, tu r\mâi cu 5
la sut\ – dac\ totul merge bine – ceea ce nu-]i va permite s\ ]ii
ritmul cu tehonologiile moderne, cu investi]iile pe care
pia]a-mi[c\toare te oblig\ s\ le faci, pentru a nu te pomeni în
afara jocului într-un an, doi. Te vei capitaliza într-un ritm prea
lent, dac\ o vei face. Dac\ la un asemenea climat bancar se mai
adaug\ [i o politic\ nu prea de[teapt\ din punct de vedere fiscal
a administra]iei centrale [i a celei locale, totul devine foarte discutabil ca oportunitate. Consolidarea în timp a afacerii tale este
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dificil\, prin urmare e[ti vulnerabil în fa]a concuren]ei. O
finan]are „inteligent\“ – chiar dac\ vine din sistemul bancar sau
de pe pia]a de capital, în varii forme – este una care î]i las\ permanent o gur\ de aer proasp\t, cu condi]ia s\ reinveste[ti.
Finan]atorul î]i este un partener [i nu un spoliator de resurse,
care taie o (poten]ial\) g\in\ cu ou\le de aur.
– {i cum î]i dai seama dac\ totul este în regul\, dac\ eventualul plan pe care îl ai merit\ materializat?
– Simplu: dac\ business planul t\u ia în considerare toate
variabilele care î]i pot influen]a afacerea (singur, mereu exist\
neprev\zutul, riscul, pe care trebuie s\ ]i-l asumi). Exist\ doi
indicatori importan]i. Primul se refer\ la timpul în care câ[tigi
primul penny. Al doilea, la momentul în care investi]ia ini]ial\
este recuperat\ [i începi capitalizarea propriu-zis\, adic\ vei
ob]ine profit. Din prima secund\ a demar\rii unei afaceri, cheltuie[ti [i primii bani: timpul t\u, eventualii colaboratori, o
chirie, telefoane etc. Indiferent cât de mic\ este afacerea, tot
cheltuie[ti primul leu sau dolar sau euro. {i vine momentul în
care ai CÂ{TIGAT primul leu, dolar sau euro. Uite, s\ zicem c\
vrei s\ faci o mic\ fabric\ de mobil\ – mic\ sau mare, în fond
nu are importan]\. Momentul T0 este atunci când dai primul
telefon, când începi s\ concepi un business plan care, eventual,
va putea s\ atrag\ investitori, când închiriezi o hal\ sau un teren
pe care vei construi o hal\ etc. Momentul în care vei câ[tiga
primul leu care este?
– Este atunci când primul client face plata.
– Exact. Dar conteaz\ enorm dou\ lucruri: CÂT trebuie s\
investe[ti pân\ la acest fericit moment (câ]i bani m\ refer [i cât te
„cost\“ ace[ti bani: dobânzi, bonusuri etc.) [i dup\ CÂT timp vei
vedea primul ban intrat în conturi. {i aici vei constata c\ între ]\rile
de succes [i ]\rile de insucces exist\ diferen]e semnificative. De
obicei, primul pas în demararea afacerii este înregistrarea unei
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firme. În Regatul Unit sau `n SUA, po]i s\ o faci on-line, în Germania sau în România poate dura s\pt\mâni. Apoi, peste tot în
lume, exist\ un mald\r de autoriza]ii prealabile – de munc\, de
mediu – pe care le elibereaz\ autorit\]ile centrale sau locale. Iar\[i
exist\ ecosisteme economice în care ob]inerea autoriza]iilor – de la
cîrcium\ la banc\ – dureaz\ câteva zile [i ]\ri în care dureaz\ luni
de zile. Toate acestea – care ]in de viteza birocra]iei locale –
determin\ ca primul ban încasat s\ fie peste cinci luni sau peste
dou\ s\pt\mâni. În primul caz, porne[ti cu un handicap serios –
americanii numesc asta „valea mor]ii“, adic\ de[ertul pe care trebuie
s\-l traversezi doar cheltuind, f\r\ s\ câ[tigi nimic. Cu cât „valea
mor]ii“ este mai mare, cu atât climatul intern este mai pu]in atractiv
pentru antreprenorii interni [i externi.
– {i amân\ [i acel „break even point“ în care î]i recuperezi
investi]ia, adic\ dup\ componen]\ a chestiunii…
– Corect, mai ales în viteza de care î]i tot pomenesc [i de
care trebuie s\ ]ii cont. Cei care au investit în România sau
Bulgaria, de exemplu, în anul 2003 [i nu au ]inut cont c\ în
2007 aceste ]\ri vor deveni membre ale Uniunii Europene, deci
vor fi obligate s\ se supun\ restric]iilor legate de mediu, printre
altele, pot s\-[i vad\ serios date peste cap planurile ini]iale.
Investi]iile legate de ecologizare sunt consistente [i necesit\ o
capitalizare anterioar\, de natur\ s\ fii capabil s\-i faci fa]\.
Deci mereu trebuie s\ te gânde[ti la viitor, în a[a fel încât nici
o mi[care important\ s\ nu te prind\ cu garda jos.
– Adic\ un Harry Potter cu o baghet\ a naibii de bun\.
– Chiar foarte bun\, ba[ca ni[te trucuri prin mânecile mantiei
de care b\ie]ii r\i nu [tiu – m\ refer la concuren]\, fire[te.
Trebuie s\ ob]ii cea mai ieftin\ finan]are posibil\, s\ capacitezi
cei mai buni oameni pe o pia]\ a muncii mult mai volatil\ decât
în trecut [i s\ [tii s\-i fidelizezi [i s\-i p\strezi, pentru c\
investe[ti în preg\tirea lor, s\ jonglezi printre reglement\rile
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fiscale în a[a fel încât s\-]i optimizezi politica pl\]ii de taxe în
limitele legii [i multe altele. Adic\, mereu s\ fii cu un pas în fa]a
celorlal]i [i s\ judeci conjunctura în care evoluezi în ansamblul
ei, adic\ s\ vezi mereu atât copacii, dar mai ales p\durea, „the
all picture“ cum spun englezii. {i mereu s\ fii preg\tit s\ fii mai
flexibil decât un campion mondial la gimnastic\.
– Tot ce spui este valabil pentru companiile mici, mai ales.
– În general, companiile mici tr\iesc în ecosistemul creat de
cele mari, cu mici excep]ii. Concepte ca mare [i mic au o relevan]\ mai pu]in dramatic\ decât în trecut. O companie de soft
poate avea foarte pu]ini angaja]i – deci este „mic\“ din acest
punct de vedere –, dar s\ ruleze o cifr\ de afaceri impresionant\
[i s\ ob]in\ o rat\ a profitului pe m\sur\. Este mare sau mic\?!
Sau una de design... La fel, o companie siderurgic\ poate avea
mii de angaja]i, dar s\ ob]in\ o rat\ a profitului mult mai mic\
decât prima comparativ cu rulajul – este mare?! Tocmai datorit\
specializ\rii maxime impuse de Noua Economie, s-a mers
foarte mult pe externalizarea componentelor care nu sunt, în
mod explicit, necesare 24 de ore din 24 pentru activitatea de
baz\. Trebuie s\ calculezi dac\ este mai rentabil s\ pl\te[ti fulltime personalul de între]inere, de exemplu, sau s\ apelezi la serviciile unei firme specializate în a[a ceva. Sau dac\ nu cumva
s\ creezi în cadrul grupului t\u o firm\ de între]inere, dar care
deserve[te [i al]i clien]i, în egal\ m\sur\, deci devine ea îns\[i
un provider de profit, la nivel general, pentru ac]ionari. Depinde
ce volum de activitate ai, ce planuri ai, ce anvergur\ ai, ce segment de pia]\ exist\ în acel moment neacoperit etc. O editur\ î[i
poate crea propria re]ea de difuzare, p\strând pentru sine comisionul pe care altminteri îl d\ companiilor care au ca obiect de
activitate vânzarea de publica]ii/c\r]i, sau s\ apeleze la difuzorii
deja consacra]i. Care este varianta corect\?
– Prima?
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– Nu [tiu, acesta este singurul r\spuns posibil. Depinde de
caz, de conjunctur\. Dac\ avem un comision de difuzare prea
mare, iar pia]a de profil înc\ nu este suficient de dezvoltat\,
deci exist\ un segment semnificativ înc\ liber, poate merit\ s\
încerci s\ faci asta. Dar, în general, unul produce [i altul vinde,
asta e clar. Marile lan]uri de magazine s-au creat exact pe
aceast\ premis\ în ultimele decenii. Dac\ e[ti Gillette, de exemplu, este mai rentabil s\-]i vinzi lamele de ras prin mii [i mii de
magazine care se vor ocupa cu distribu]ia m\rfurilor tale, decât
s\ împânze[ti globul cu propriile tale magazine, pe care trebuie
s\ le construie[ti, s\ le administrezi etc. Dac\ e[ti o companie
mare, cu mii de angaja]i, poate c\ este rentabil s\ ai propria ta
firm\ de catering, care s\ deserveasc\ eventual una sau mai
multe cantine, decât s\ apelezi la o firm\ specializat\ – ai clientela asigurat\ [i profitul r\mâne în firm\. Dac\ îns\ e[ti o companie cu pu]ini angaja]i, a[a ceva este un nonsens. Tu produci
soft [i ar trebui s\ începi s\ te preocupi s\ g\se[ti clien]i pentru
a rentabiliza o firm\ de catering! Nu prea se potrive[te... Este ca
[i cum ai pl\ti un medic care ar sta non-stop lâng\ tine, indiferent dac\ e[ti sau nu bolnav. Nu, un cabinet medical se ocup\
de tine [i de al]i o sut\ sau o mie de clien]i.
Problemele companiilor mai mari, cu ac]ionari diversifica]i –
de la persoane fizice la fonduri de investi]ii – care ac]ioneaz\
simultan în mai multe ]\ri (deci sunt dependente de varii politici
fiscale), care negociaz\ cu zeci sau sute de furnizori, sunt, natural,
mult mai complexe [i acestea trebuie s\ se fereasc\ s\ nu sufere de
boala dinozaurilor.
– Care? S\ nu cad\ un meteorit din spa]iul cosmic peste ei?
– Nu: s\ devin\ atât de mari, încât s\ nu se mai poat\ adapta
cerin]elor unei pie]e mereu în schimbare. Sau, ca s\ rezum, un
creier prea mic pentru un trup atât de mare, fapt de natur\ s\ conduc\ la turmentarea deciziei antreprenoriale. Achizi]ii peste
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achizi]ii, diversificarea obiectelor de activitate dincolo de capacitatea de a le manageria în mod corespunz\tor, bulimia de
resurse financiare care nu sunt folosite în mod optim, toate aceste pericole pândesc gigan]ii, dar ocolesc, prin natura lucrurilor,
firmele mai mici. În artele mar]iale se d\ exemplul crengilor
sub]iri [i suple ale copacilor, care atunci când se încarc\ de om\t
sunt flexibile, se îndoaie [i se scutur\, în final, în vreme ce o
creang\ groas\ nu are alternativ\ decât de a se rupe atunci când
greutatea este prea mare. Niciodat\ cre[terea [i diversificarea nu
trebuie f\cute în detrimetrul FLEXIBILIT|}II, acesta trebuie s\ fie
un motto pentru orice companie, chiar când apele economiei sunt
foarte lini[tite. Obezitatea este o problem\ care pânde[te companiile mari, iar fuziunile nu sunt neap\rat cel mai bun r\spuns la
provoc\rile unei pie]e schimb\toare. Prive[te companiile aviatice. Unirea în Star Alliance nu a condus la optimizarea costurilor. Este un exemplu tipic a ceea ce înseamn\ s\ supravie]uie[ti
când nu administrezi bine companiile.
– Dar conjunctura este mai degrab\ favorabil\ – în condi]iile
globaliz\rii, oamenii c\l\toresc mai mult, deci folosesc inclusiv
avionul mai des. Pia]a se l\rge[te, cu alte cuvinte... De ce au
probleme financiare atât de mari aceste companii cu tradi]ie [i
renume?
– Pentru c\, într-adev\r, pia]a se m\re[te, dar asta nu înseamn\,
în mod automat, [i profit mai mare, dac\ nu ai echipe manageriale
pe m\sur\. În exemplul \sta, costurile au crescut dincolo de
capacitatea poten]ialei oferte. Iar când necesitatea restructur\rii a
devenit clar\, securea reducerii costurilor a început s\ h\cuiasc\
meniurile c\l\torilor [i personalul de bord, cu lefurile uria[e ale
executivilor. Acest ultim aspect este relevant pentru multe
companii uria[e care [i-au l\sat ac]ionarii f\r\ bani, îns\ executivii
care conduceau spre dezastru vapoarele economice au încasat pân\
în ultima clip\ salarii gigantice.
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– Sub nasul ac]ionarilor?!
– P\i, tocmai asta-i problema în cazul companiilor cu ac]ionariat diversificat: cum mai reu[esc ace[ti ac]ionari s\ controleze, efectiv [i nemijlocit, actul managerial?! Mai deloc.
Executivii corpora]iilor sunt de mult stat în stat.
– Revenind, mai mic înseamn\ mai bun?
– Am mai discutat asta zilele trecute. Când companiile aviatice mari au început s\ aib\ probleme, inclusiv prin costurile
care se reflectau în pre]ul biletelor, au ap\rut o puzderie de mici
companii de low-cost, care nu-]i ofer\ somon afumat în menu –
ba chiar nu-]i ofer\ nimic –, nu au înso]itoare de bord foste
vedete Playboy [i în care c\l\tore[ti cu genunchii la gur\ [i uneori în condi]ii incerte de program. Dar costurile sunt reduse [i
asta conteaz\, iar toate aceste albinu]e harnice se înfrupt\
voioase din fagurele de miere rezervat odinioar\ gigan]ilor. În
general, cred c\ o companie trebuie s\ externalizeze tot ce poate
externaliza [i s\ se concentreze pe activitatea ei de baz\, pe care
o st\pâne[te bine din toate punctele de vedere. Complexitatea
economiei înseamn\ o tot mai mare specializare [i nu are rost s\
te bagi unde nu-]i fierbe oala.
– Asta înseamn\ tot o estimare corect\ a conjuncturii, adic\
un business plan bun.
– Uneori un business plan bun pare cel mai simplu lucru din
lume, dar cimitirele financiare sunt pline de ciolanele albite ale
celor care au crezut acest lucru. Pentru c\ lucrurile se schimb\
foarte repede, este realmente tot mai dificil s\ ai un business plan
bun, pe termen mediu [i lung. În urm\ cu cincizeci de ani, lucrurile
erau mai simple. Acum cei mai buni manageri din lume au
dificult\]i în a estima o conjunctur\ sau alta, pentru c\ num\rul de
variabile pe care trebuie s\ le ia în calcul sunt mai multe [i
asigurarea unui back-up în caz de „vreme rea“ este mai complicat\.
Uite, s\ lu\m doar pre]ul ]i]eiului, una dintre cele mai importante
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variabile din toat\ lumea, pentru c\ este unul dintre acele pre]uri
care afecteaz\, pe vertical\ [i pe orizontal\, multe alte costuri. În
ultimul timp, pre]urile au variat atât de mult – într-un sens sau `n
altul – încât companiile din bran[\ au început s\ rateze spectaculos
prognozele pe care le f\ceau, mult mai mult decât în anii 1980, de
pild\. În aceste condi]ii riscul de falimente cre[te, pie]ele financiare
devin tot mai „nervoase“, investitorii mici, mijlocii sau mari au
reflexe tot mai necontrolate. Revenind la afacerile tradi]ionale, î]i
vorbeam de Beretta. Faptul c\ a r\mas o „afacere“ de familie nu a
oprit-o s\ investeasc\ în Brazilia, de exemplu, sau în alte ]\ri, s\
investeasc\ masiv în cercetare [i s\ ias\ cu modele noi pe pia]\,
permanent. Poate tocmai pentru c\ r\mas fidel\ obiectului s\u de
activitate de baz\ – în care a acumulat mult\ experien]\ – [i a
controlat strict managementul, a f\cut-o s\ fie mereu o poveste de
succes. Adidas continu\ s\ fac\ pantofi de sport foarte buni – de la
echipament profesionist, la cel potrivit amatorilor –, dar gama sa
de cosmetice nu a reu[it s\ lupte cu succes pe acest segment de
pia]\, deci transferul de credibilitate [i notorietate al brandului
echipamentului sportiv nu s-a r\sfrânt, în mod automat, asupra
cosmeticelor, pentru simplul motiv c\ Adidas înseamn\ sport [i nu
after-shave. Beretta nu a început s\ fabrice pulovere, de exemplu.
Încerc\m s\ rezum\m, drag\ Watson?
– M\rturisesc faptul c\ ast\zi mi se pare cam greu. Mi-ai dat
o sumedenie de motive pentru a considera c\ afacerile devin tot
mai complicate, deci mai bine te la[i sau nu le începi.
– Nu, nici vorb\... Am vrut s\ subliniez, o dat\ în plus, c\
trebuie s\ fii mult mai atent decât în trecut [i c\, indiferent de
ceea ce faci, exist\ dou\ cuvinte magice pe care nici un antreprenor din lume, indiferent de m\rimea companiei [i de obiectul (sau obiectele) de activitate, nu poate s\ le ignore.
– Las\-m\ s\ ghicesc: primul ar fi „abracadabra“ [i al doilea
„Sesam, deschide-te“.
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– N-ai ghicit [i, dac\ ai avea câteva milioane de dolari investite într-o afacere, dac\ te-ai gândi c\, la finele s\pt\mânii, câteva sute de angaja]i trebuie s\-[i încaseze cecurile – pe ei nu-i
intereseaz\ de unde – [i c\ o banc\ ce te-a creditat st\ cu ochii
pe indicatorii t\i financiari, cred c\ ]i-ar mai arde de glume? Nu,
primul cuvânt este CUNOA{TERE [i al doilea este FLEXIBILITATE.
Ambele combat arogan]a de a te considera nemuritor pe o pia]\
care î]i garanteaz\ tot mai pu]in succesul. Indiferent cât de puternic este brandul pe care îl reprezin]i, dac\ nu investe[ti în
cunoa[tere, în marketing, nu ie[i cu game noi de produse într-un
ritm cât mai rapid, dac\ nu e[ti preg\tit s\ te conformezi rapid
unei cereri tot mai diversificate, pierzi. Vorbeam de Gillette, la
fel cum vorbeam de b\trânul Levi’s. Realizezi cât de rapid se
schimb\ gama de produse, fa]\ de câteva decenii în urm\?! Cu
dou\ lame, cu trei lame, cu aloe pentru eventualele probleme de
dup\ b\rbierit, o întreag\ gam\ pentru femei, care înseamn\
culori diferite [i design diferit...
{i fiecare produs nou are în spate o armat\ sofisticat\ de speciali[ti în produc]ie, cercet\ri de pia]\, speciali[ti în promovare.
Dac\ nu ai avea o asemenea politic\ de firm\, ai sucomba. Iar,
dac\ întâmpl\tor, mâine s-ar forma un segment de consumatori
care ar dori s\ se b\rbiereasc\ în timp ce ascult\ muzic\, tu ar
trebui s\ fii primul care încorporeaz\ în mânerul noului model un
mic cip care s\ le cânte – altminteri o va face altcineva [i acel altcineva va începe s\ mu[te din pia]a ta buc\]i mai mult sau mai
pu]in consistente. Iar când începi o afacere, gânde[te-te precis
UNDE te pozi]ionezi pe pia]\ [i încerc\ s\ mergi pe un segment
cât mai specializat. Nu deschide un restaurant pur [i simplu,
deschide un restaurant pentru consumatorii de muzic\ rock, de
exemplu, [i branduie[te-l ca atare, f\ tot posibilul s\-l
singularizezi pe pia]\. {i trebuie s\ studiezi bine conjuncturile –
apropo de cunoa[tere – pentru c\ nici o evolu]ie intern\ [i/sau
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extern\ s\ nu te prind\ nepreg\tit. Noua Economie presupune
oportunit\]i tot mai mari, dar [i riscuri [i eforturi pe m\sur\. De
altfel, au prosperat economiile care au [tiut s\ fie a[a înc\ din urm\
cu mai multe decenii. SUA – ]i-am mai spus într-una din zilele
anterioare – au avut prima economie din lume în care, înc\ din anii
1950, num\rul „gulerelor albe“ – func]ionari cu studii medii [i
superioare – l-a dep\[it pe cel al „gulerelor albastre“ – muncitori cu
calificare medie sau inferioar\. Statul [i companiile au investit
enorm în studii [i calific\ri multiple [i au educat antreprenoriatul [i
for]a de munc\ în spiritul unei flexibilit\]i maxime. Din p\cate,
europenii au în]eles mai târziu aceast\ lec]ie [i, prin urmare, rata
[omajului în ]\rile Uniunii Europene este de aproape trei ori mai
mare decât în SUA, deci [i presiunea asupra deficitelor sociale este
mai mare. Când [ocurile energetice au f\cut nerentabile anumite
fabrici [i activit\]i întregi, s-a realizat mai repede decât în Europa
c\ ele sunt o cauz\ pierdut\ [i au fost abandonate, chiar dac\ s-a
pl\tit un pre] social [i economic greu pentru moment. Considerentele sociale împreun\ cu nostalgiile bun\st\rii tuturor i-au determinat pe europeni s\ piard\ ritmul [i nu l-au mai câ[tigat nici ast\zi.
– Pân\ la urm\, ceea ce spui pare o apologie a neoliberalismului
economic, în vreme ce Europa conserv\ multe nostalgii sociale.
Sigur, nu TOAT| Europa – putem s\ ne gândim la reformele
întreprinse de Margaret Thatcher în Regatul Unit. Dar asta nu
înseamn\ c\ b\trâna Europ\ crede înc\ în anumite valori pe care
le-a cucerit în timp, în vreme ce climatul economic nord-american
este, totu[i, cam prea dur?
– Nici vorb\... Muncitorii europeni – apropo de nostalgii sociale
– sunt mai ferici]i decât cei americani? Nu cred. Muncesc mai
pu]ine ore, dar câ[tig\ mai pu]in [i num\rul de oportunit\]i este mai
redus. Ca s\ ai de unde s\ redistribui, prin politica de taxe [i
impozite, trebuie s\ produci mai întâi, dac\ nu, vei arunca doar
s\r\cia de colo-colo. Administra]ia Reagan, mai ales, a în]eles foarte
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bine acest lucru [i a relansat spiritul antreprenorial în SUA. Pân\ la
urm\, antreprenorii americani s-au dovedit mai ap]i s\ fac\ fa]\
provoc\rilor Noii Economii [i s\ valorifice oportunit\]ile acesteia,
la fel cum este China, de pild\. Europa s-a trezit mai târziu tocmai
pentru c\ a fost victima propriei tradi]ii, mult mai puternice inclusiv
în domeniul afacerilor. Nu întâmpl\tor peste 70 la sut\ din softul
care se produce în lume – iar softul este „sângele“ Noii Economii
[i reprezint\ aproape cunoa[tere pur\ – se produce în companiile
din SUA, chiar dac\ cei care lucreaz\ efectiv în acele companii
provin din cele mai diferite etnii [i zone geografice – inclusiv din
România. Ceea ce nu însemn\ c\ UNELE companii din Fran]a,
Germania sau Italia nu constituie, înc\, o for]\ economic\ redutabil\
în lume. Cea mai puternic\ editur\ din lume este german\, de
exemplu. Francezii au ni[te rezultate extraordinare în industria
farmaceutic\. Îns\ China sau Unchiul Sam au fost mai dinamici în
Epoca WWW. {i a devenit tot mai limpede [i pentru europeni c\
anumite coordonate nu mai func]ionez\ [i trebuie revizuite, chiar
cu riscul unor costuri sociale. Este ceea ce încerc\ administra]ia
francez\ acum.
– Dar o englezoaic\ l-a inventat pe Harry Potter.
– Dar cei mai mul]i bani de pe urma lui i-au scos americanii.
Este o lec]ie care ar trebui înv\]at\. {i Europa începe [i ea s\ o
înve]e. Devine mai pragmatic\ [i mai con[tient\ c\ vântul mondializ\rii poate d\râma orice constru]ie – inclusiv economic\ –
ce nu este perfect adaptat\ noilor condi]ii.

