
Delegarea sau cum 
să eviţi eşecul în afaceri
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Se spune câ "binele este duşmanul mai 
binelui". Această zicală se adevereşte 
mai ales în cazul antreprenorilor care 
au înregistrat succes în prim ii ani. fără 
să delege. Indiferent cât de m ult s-a 
dezvoltat afacerea, tind să considere 
că acest mod este probabil singurul 
acceptabil şi chiar unul dintre factorii 
de succes. Acest mod de a gândi poate 
duce însă la eşec. Oîn tr-o  primă 

fază, odată 
cu trecerea de 

la «patron» la o 
structură de ma
nagement, pro
fiturile scad, dar 
se deschide calea 
spre creştere

IctavianRadu grupul RTl

"Este absolut adevărat că m ulte din
tre  afaceri dau înapoi, la o vreme după ce 
au fos t create, pentru că antreprenorii 
evită să delege. Neîncrederea patolo
gică (" to ţi mă fură") şi impresia că ştiu 
ei to tu l mai bine îi face pe patroni să se 
transform e în principala frână a propriei 
lor afaceri", spune omul de afaceri Octa- 
vian Radu. fondator şi preşedinteal g ru 
pului RTC.

Acesta a in tra t în afaceri în 1990 şi 
a început să delege din responsabilităţi 
încetul cu încetul. în urmă cu cinci-şase 
ani. El recunoaşte câ. datorită  acestui Iu - 
cru. grupul pe care îl controlează a cres
cut atâ t de mult. "Totuşi. în tr-o  primă 
fază. odată cu trecerea de la "patron" la 
o s tructură de management, p ro fitu ri
le scad. dar deschid calea spre creşte
re". explică Radu.

RTC Holding este unul dintre cele 
mai mari grupuri de retail şi d istribuţie 
din România, care este s tructu ra t pe d i
vizii. fiecare cu propriul director execu
tiv. Formal. Octavian Radu nu mai are n i- 
cio funcţie, dar. practic, se mai ocupă de 
activ ită ţile  de resurse umane, strategie.

O Dacă nu  
deleagă,

afacerea merge cât 
este cerere si este
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pe val, apoi totul 
se va prăbuşi fără  
ca patronul să-şi 
dea seama de ce

lihada Stroe ActaNonvcrbal

finanţare, comunicare şi de reprezenta
re a grupului RTC. La unele dintre aces
tea intenţionează să mai renunţe pe v ii
tor. "Momentul critic este atunci când 
ai impresia câ munceşti prea mult şi câ 
ţ i-a r trebui 30 de ore pe zi. Recrutarea 
managementului este un proces com 
plex. în care cauţi un echilibru între lo
ialitate. competenţă, viziuni comune şi 
o relaţie personală neinhibatâ” . spune 
Octavian Radu.

Acesta consideră că prin tre efectele 
negative ale lipsei de delegare pot fi in
competenţa. nepăsarea, ratarea opor
tunităţilor. creşterea birocraţiei şi a 
cheltuielilor (inutile) etc. Toate acestea 
pot fi evita te p rin tr-o  bună recrutare.

Mihaela Stroe, fondatoarea A cta- 
Nonverbal. a făcut aproape to tu lîncom - 
panie în primii doi ani. Şi-a dat seama câ 
mai are nevoie de oameni când a început 
să primească proiecte pe care îi era im 
posibil să le realizeze singură. "Mai întâi 
am renunţat la responsabilităţile orga
nizatorice. cum ar fi să răspunzi la te le
foane. să ţii corespondenţa, să faci baze 
de date etc. Ele îţi mănâncă cel mai mult 
tim p şi trebuie să ai puterea să renunţi la 
e lepentruateconcentrapeceledestra-

Or a r i  s 
seama sau 

din teama de risc, 
antreprenorul 
poate să devină 
obstacolul 
dezvoltării 
propriei afaceri
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tegie şi execuţie", spune Stroe. care în 
momentul de faţă are tre i angajaţi şi doi 
colaboratori.

Tendinţa de a controla to tu l cât mai 
m ult tim p se manifestă mai ales când 
antreprenorulîşiriscâpropriiibani.'Este 
un prag psihologic şi care ţine foarte 
m ult şi de educaţia economică pe care 
antreprenoruloare.infapt.acestaspect 
mai este influenţat şi de volumul aface
rii propriu-zise". spune Răzvan Tudor. 
managing consultant la Horvath&Part- 
ners Management Consultants.

Procesul de delegare a responsabi
lită ţilo r înseamnă ca antreprenorul să 
aibă şi cunoştinţe, şi abilităţi despre re 
laţiile interumane. "Preluarea din res
ponsabilităţi în mod natural se întâm
plă în două circumstanţe: când angaja- 
tulcâştigâîncredereaantreprenoruluişi 
când antreprenorul pur şi simplu nu mai 
poate face faţă fizic.

Minusurile acestui tip de delegare 
apar ca urmare a unui singur fapt: creş
terea economică actuală aduce succes 
oricăruibusinessbinegânditşinimeninu 
se concentrează pe organizarea efecti
vă a companiei şi pe o sustenabilitate a
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procesul de
luare a deciziilor 
este îngreunat

capacitatea ► de
aliniere la piaţă va 
tinde să dispară, 
se pot rata 
oportunităţi

organizaţia nu
va putea creşte cu 
viteză optimă

angajaţii devin 
simpli executanţi, 
neimplicaţi şi 
deseori fără 
iniţiativăt

afacerii", este de părere Răzvan Tudor. 
Dacă reuşeşte să delege, antrepreno
rul trebuie să-şi păstreze rolul strategic 
şi vizionar asupra businessului. "Stabi
lirea direcţiei strategice, a obiectivelor 
şi alocarea de resurse financiare trebu
ie să rămână îndatorirea antreprenoru
lui". spune Ruxandra Stoian. director al 
departamentului de consultanţă in re
surse umane al PricewaterhouseCoo- 
pers (PwC) România.

La şapte ani de la începerea propriei 
afaceri. Ruxandra Scorţea. managing 
director al companiei de relaţii publice 
Action Global Communications Româ
nia, se ocupă mai ales de dezvoltarea 
afacerii şi de latura financiară. în primul 
an a făcut totu l singură, pentru că dez
voltarea businessului a fos t treptată şi 
i-a  permis acest lucru.

"Pentrufiecarebusinessesteunmo- 
ment in care constaţi ca ziua are to t 24 
de ore. iar resursele tale sunt aceleaşi. 
Fără să-şi dea seama sau din teama de 
risc. antreprenorul poate să devină ob
stacolul dezvoltării propriei afaceri. Un 
business solid trebuie să poată funcţio 
na şi atunci când antreprenorul nu este 
la birou, indiferent din ce motive", consi - 
deră Ruxandra Scorţea.


