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Ati fost vreodata in situatia in care nu ati putut
plati salariile la timp?
Ati fost vreodata in situatia in care nu ati putut plati salariile la timp? Da, am
fost, si a fost foarte greu!
Joi, 29 octombrie 2020, Gala CEO Awards & Gala Tinerilor manageri de top Business Magazin,
vremuri de pandemie Covid-19.
O discutie hibrida cu cei mai admirati CEO din Romania prezenti in sala si prin Zoom despre si
cu o parte din cei din Top 100 tineri manageri de top, care ar trebui sa le preia locul „admiratilor” si
sa duca businessul din Romania mai departe fie ca este al companiilor romanesti, fie ca este al
multinationalelor.
O intrebare catre Florin Talpes, fondator si CEO al BitDefender, cea mai valoroasa companie
romaneasca din IT, unde pachetul majoritar de actiuni mai este detinut de romani, in cazul de
fata familia Talpes: Ati fost vreodata in situatia in care nu ati putut plati salariile la timp? Da, am
fost si a fost tare greu cand a trebuit sa le explic angajatilor acest lucru. Pur si simplu nu mai
aveam bani.
Cu totii ne uitam si „numaram” cat valoreaza o companie si cati bani fac actionarii.
in cazul BitDefender probabil ca valoarea actuala s-a apropiat, daca nu chiar a depasit 1 miliard
de dolari, avand in vedere ca in urma cu 2 ani compania a fost evaluata la 600 de milioane de
euro intr-o tranzactie intre doua fonduri de investitii.
Zbuciumul unei companii, mai ales a unei companii romanesti, lasa urme adanci in mintea unui
antreprenor. Poate multi ar da o parte din averea lor ca sa nu aiba acest zbucium atunci cand
construiesc si dezvolta un business.
Indiferent daca sunt multinationale sau companii antreprenoriale romanesti, toata lumea trage de
plati - sa incaseze cat mai repede si sa plateasca cat mai tarziu fiind deviza tuturor, mai ales
cand este criza.
Dar plata salariilor la timp este un „must“. Furnizorii, taxele si impozitele la stat poti sa le mai
amani, dar salariile trebuie platite.
Putem sa-i admiram, dar nu stiu daca trebuie sa ii invidiem pe patroni, oameni de afaceri,
antreprenori, CEO pentru cifrele de afaceri ale companiilor, pentru cresterile spectaculoase
cateodata, pentru castiguri sau pentru dividendele platite, pentru salariile incasate sau pentru

milioanele obtinute atunci cand isi vand afacerile.in spatele tuturor acestor realizari este o lupta
continua pentru business, pentru contracte, pentru salariati - ca sa faci rost de ei, ca sa aiba cine
sa lucreze -, pentru cash, pentru ca la finalul lunii sa poti sa platesti in primul rand salariile.
Probabil ca Florin Talpes nu-si mai aduce aminte de ideile pe langa care a trecut, de deciziile
bune sau rele, dar sigur si-a amintit de acest episod.
Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, o companie care probabil
ca valoreaza mai mult de 1 miliard de euro, si-a amintit la Gala CEO Awards 2020 cum Business
Magazin i-a dat un premiu in 2005 la Gala Tineri manageri de top, editia I, atunci cand era „nimeni”
in lumea afacerilor, iar eMag era un business aproape necunoscut.
Nici Florin Talpes si nici Iulian Stanciu nu se gandeau unde pot sa ajunga cu afacerile pe care leau fondat atunci cand se luptau sa faca rost de bani pentru platile curente. Si Florin Talpes, si
Iulian Stanciu au fost nevoiti sa-si vanda o parte din actiuni, la o valoare mult mai mica a
companiilor fata de cat este astazi, pentru a face rost de lichiditate ca sa mearga inainte cu ideea
lor, cu ceea ce voiau sa construiasca.
Iulian Stanciu mai are pana in 20% din eMag, in timp ce familia Talpes mai are 60% din
Bitdefender.
in fiecare an Business Magazin trebuie sa vina pe piata cu cele doua topuri CEO Awards si 100
Tineri manageri de top, chiar si in pandemie, pentru a vedea care sunt cei mai admirati CEO din
Romania, dar si care sunt pariurile pentru viitor.
E foarte frumos cand esti admirat, cand esti in top, dar nu stiu cat de multi ar vrea sa preia si
zbuciumul sau chinul de a face sau de a conduce o afacere, nu pentru un an, ci pentru trei
decenii in cazul lui Florin Talpes sau doua decenii pentru Iulian Stanciu.
Dupa cum spunea Ufuk Tandogan, CEO Garanti Bank Romania: Tinerii de astazi nu prea au
rabdare, vor totul imediat, dar in spatele fiecarui business, ceea ce conteaza este munca, cu
cicatricile de rigoare.
Aceasta opinie a aparut primda data inBusiness Magazin.
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