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Въведение
Разбира се, в цялостния подход към проблема трябва да се вземат предвид всички негови аспекти. В медицината например болниците и аптеките са изключително
важни, но самият пациент трябва да се вземе предвид. В нашия случай може да се
зададе проблемът с анализа на болестта, тоест на безработицата, да се види, анализът на проблема, който проблем тогава се третира по един начин чрез създаване на
нови работни места и Основното действие на наркотици тук се нарича, общо взето,
предприемачество. Както се вижда при анализа на предишните глави, проблемът е
много по-сериозен, отколкото изглежда на пръв поглед, дори в официалната статистика, и е много стар. Знаейки, че знаем проблема, ние също трябва да проектираме решението. Разбира се, в съвременното общество понятието предприемачество може да
има много ценности. В крайна сметка, офис мениджърът също трябва да бъде добър
предприемач в своя бизнес, както и ръководител на болницата, директор на финансова
администрация, ръководител на санитарен екип, пожарна служба. И тук има служители, служители, хора. И тук нещата трябва да се наемат, да се организират, за да се
развие творчески творчеството, да се получат резултати и т.н. Но общият исторически
контекст на икономическите еволюции, на първо място, който по-късно генерира социални и културни еволюции, може да бъде синтезиран чрез непрекъснатата еволюция на бинома на иновациите-предприемачество. По принцип някой, понякога дори
предприемачът, трябва да открие нещо, а друг герой, предприемачът, да повярва в това
откритие, иновация и пр. И да се включи в работа, в борбата, дейността по прилагането му на практика. Въпреки че може да не изглежда лесно да се приеме, тази идея е
основната матрица на човешката еволюция. Винаги е бил необходим предприемач за
визионер, за да приложи идеите си на практика, дори ако понякога този предприемач
успява да бъде самият иновативен визионер.
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През януари 1990 г., веднага след революцията, обратно от почивката, през
първата година на Факултета по статистическа кибернетика и икономическа
информатика в АСЕ, бях много впечатлен от моята лична промяна, между
другото 10 минути телевизия, Братя, спечелихме те бяха изместени от икономическа научна гледна точка, от оценки като Aнархичния произвол на стоковото производство, от марксистки произход, към почти спешната необходимост от поемане на нов курс по политическа икономия във Вашингтонския
университет, на който професор Н.Н. Константинеску, най-важният професор по марксистка икономика, ни го беше предложил и освен това исках да се
срещна с капиталист, патрон, който скоро ще се появи.
Успях да се срещна с повече хора, бях нает като сътрудник в печатница и
трябваше да отида до компании, за да им продавам участието си в търговски
гид на Букурещ, което и направиха.
За кратко време работих (сътрудничих на комисия по продажбите) с пет
фирми и работех, продавах печатни издания, кабелна телевизия, ксерокс машини Xerox, реклама и обща стока (телевизори Alfa в Кишинев, мрамор и
гранит от СССР, мед и плодове за износ, от окръг Vâlcea) и, разбира се, имах
отдавна, лично, проблема с създаването на собствена компания. Така че бях
твърдо ориентиран към предприемачеството. Бях през II-III години на колежа
и единствените препятствия, които ми пречеха, бяха от ПСИХОЛОГИЧЕН
характер, 3 (три):
1) - какво да произвеждаме, като продукти, услуги и които не са правени
преди.
2) - защо клиентите купуват от мен, когато досега са вземали от другаде.
Защо биха купували дневници или фотокопирни машини, визитни картички
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или офис папки от моята компания, а не от тази, която купуваха 3 или 30 години (в държавни компании), с която вече имаха договори, сътрудничество,
история и т.н.
3) - с какви пари трябва да финансирам бизнеса.
Тук има два много важни аспекта:
1. Фактът, че тези проблеми всъщност ме задържаха в моя предприемачески път.
2. Фактът, че те са били психологически проблеми повече от всъщност
прагматични, предприемачески проблеми и т.н.
Този факт, че някои мисли, някои емоционални, психо-емоционални проблеми, ме предотвратиха в моя предприемачески импулс, ме държаха на мястото си, подчертава, подчертава, реалния характер на подкрепата, конститутивната структура на това, което наричаме предприемачество, предприемач
и т.н. На
Когато 3-те (три) проблема се изчистиха, те бяха решени, в главата ми, в
съзнанието ми, едва тогава предприемаческият ми стремеж се отприщи и,
като започна от пейджър като единствено средство, съгласуван, осезаем актив, на компанията, която аз създаден от 1993 г., успях да създам до 2010 г.,
в продължение на почти 20 години, компания с над 1200 (хиляда и двеста)
служители, в производството на хартия и картон за преработка и производство, печатница, която две последователни години е обявен от Revita Display
в Германия, на Международния панаир FESPA в Милано, за най-добрата печатница (в света !!!!) в 2 (две) различни области - производство и производство на опаковки (2-ро място винаги е било най-доброто отпечатване къща в
Япония).
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Как (аз) бяха решени трите големи проблема:
Четейки книгата на Питър Дракър, най-важният мислител за управление
в света „Мениджърска иновация и предприемаческа система“, от която разбрах, че продукт, да речем чаша вода, не е проста, обичайна и общовалидна
чаша , но това е например чашата Липтън, т.е. тази обикновена чаша вода,
надписана, опакована в специална кутия, за кампанията за стартиране на продукта в Румъния, в резиденцията на г-н Țânărereanu, в Корбеанка, и където,
до тях очила, печатницата предостави и цял пакет други рекламни материали
и изразходва пари и нерви, за да успее да се събуди с телефона, ръководителят на марката Липтън, който беше спал два часа преди това.
На маркетингов курс учителят ни доведе гост, шведски джентълмен, учител
и случайно собственик на печатница, който в речта си на английски, набързо
и т.н. ни каза, разбрахме много ясно, че в Швеция , социалистическа страна,
обаче 80% от икономическия обмен се извършва случайно, без договор.
Учене във финансовия курс за срочни платежни инструменти, менителници (тегления, записи на заповед и т.н.)
Предприемачът, който този проект предлага като бъдещ майстор на неговото изпълнение, в проекта за подобряване на заетостта, всъщност е в по-широка категория. Два специални и останалото класическият тип предприемач
е описан и преписан както в румънското законодателство, така и в безброй
други проекти.
Четиримата предприемачи са както следва:
1. Работният агент
2. Предприемачът / предприемачът с втори шанс
3. Предприемачът / предприемачът като цяло, млад или по-възрастен
4. Социалният предприемач
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1. Работният агент
Ако трябва да скицираме файл с този герой, мултилатерален профил от
него, това ще изглежда така:
Профил на агента по заетостта
- психологически
- продавач
- комуникативна
- постоянни
- организиран
- енергичен
- оптимистично

- възраст
- трудоспособна възраст
- активни пенсионери
- секс
- мъжки
- женствена
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- правна форма
- у.л. (упълномощено лице)
- и.л. (индивидуален)
- д.о.о. (дружество с ограничена отговорност)
- служител (в у.л./д.о.о.)
- чиновник в кметството
- телефон
- компютър (възможно)
- авто (възможно)
- чужди езици (възможно)
- Италиански
- Английски

Описание на длъжността - описанието на неговата действителна дейност
Основната дейност се състои в свързване на съществуващото предложение за работа в даден момент на място, село, комуна, град и т.н. ... с необходимостта от работа в района, срещу заплащане.
Предложението за работа се разбира в този проект като хора, индивиди,
описани в предишната глава, които работят и са готови да работят в една от
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възможните правни форми.
- по час
- по ден
- временни
- или за неопределен период

Необходимостта от работа
Състои се от реалната нужда от работна ръка в определена област, необходимостта от:
- физически лица, например:
- за селскостопанска работа
- за горскостопански работи
- за домакински дела
- публични или частни юридически лица
- случайни нужди, които изискват почасова, дневна, сезонна работа и т.н.
- за постоянни нужди, които изискват наемане на специализиран персонал на определени нива и професии
Като посредник между двата феномена, т.е. работната сила и необходимото,
необходимостта от работа, работният агент, както и спортният агент например, трябва да бъдат информирани, разпознати и разпознати от една страна
от хората , които искат да работят и от друга страна от лица (физически, юридически - публични или частни), които в даден момент имат нужда от работа.
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Работейки законно, на договорна основа и с двете страни, неговата дейност има силен предприемачески характер, той трябва постоянно да извършва дейности като:
- пряка информация,
- косвена информация,
- официална информация,
- неофициална информация в предложената област.
Това може да стане на:
местни власти:
		
общини
		
здравни работници
		
ветеринарни агенти
		
данъчни агенти
вече съществуващи сътрудници
като посетите района
чрез организиране на презентации
		
в кметствата,
		
в кръчмата, в селото
		
по кръчмите и баровете в града
		
Стадионът
		
на басейна.
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Най-точното и точно идентифициране на двата феномена, т.е. наличната
работна сила и необходимата работна ръка, може да се състави по начин на
това, което се нарича производител на пазара на фондовата борса, като той
имплицитно знае баланса между двете, кога, за например, търсенето на работна ръка намалява, по време на зимните ваканции, фиксираният празничен
месец на Запад или, например, когато през периода на прибиране на реколтата предлагането на работна ръка, временно обхваната от дейности в собственото домакинство, е в по-ниско ниво, отколкото в други периоди.
От друга страна, като важен положителен фактор, препоръчан от този проект, поискан от кметствата на Александрия, Ройорио де Веде и Турну Магуреле, агент по заетостта, описан в този проект, ще трябва да бъде приет и
подпомогнат в различните отдели на органите и организациите, представени
на техните уебсайтове, поканени на обществени срещи и събития, поискани
за техните нужди от работна сила.
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2. Предприемач „Втори шанс“
Тази категория предприемачи се състои от бивши предприемачи, които са
фалирали. Той се основава на идеята, демонстрирана статистически, социално-психологически, че в даден момент в общност, държава, окръг и т.н. има
ограничен брой хора с предприемачески профил. Ако по една или друга причина (например икономическа криза) част от тази категория изчезне, цялата
категория се намалява с тази част, защото няма къде да се зарежда.
През 2008 г. в Швеция, в Гьотеборг, мой приятел и бизнес сътрудник имаше
малка фабрика за гофрирани дъски, в която работеха някои (80% от персонала)
работници, които той беше взел от Румъния. Един ден, след анализ на работата си с баща си, бивш финансов директор на Volvo, той видя, че по същество
той като работодател печели много по-малко от очакваното и реши да затвори
фабриката. , в понеделник и съобщи на служителите, според шведското законодателство, в четвъртък.
Това се случи с всички, мен и служителите, които ме напуснаха да работя за
г-н Пер, в Швеция, бях невероятно изненадан.
През следващата седмица, опитвайки се да разбера какво се е случило, аз се
обадих на моя приятел Пер Йоханесън около обяд и за моя изненада по телефона имаше музика, радост и много гласове. Удивен, попитах го дали е луд,
какво се случва и т.н.
Също толкова изненадан, той отговори, че няма лудост, че е в ПРОГРАМАТА, тоест ще разбера по-късно, че когато той отиде да обяви фалит, самоубийство, защото, финансово-счетоводно, дружеството не е в фалит, моментално
беше включен в националната програма ВТОРИ ШАНС, която се занимава с
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предприемачи, които са фалирали, да бъдат психологически консултирани и
т.н., да се върнат в областта на предприемачеството. Колко важен е този свят
се вижда по-подробно в глава от моята докторантура „Държавен резерв като
подкрепа за националната продоволствена сигурност“, която възпроизвеждам
по-долу:
Историята и географията, според курса на IMCS (Въведение в методологията на научните изследвания), през първата година на ESA, представляват
сърцевината, централният източник на икономическа информация, едва тогава могат да се използват и други икономически науки, анализи и др., Като
напр. счетоводство, да се добави, статистика, управление. Нещата са донякъде логични, защото всеки анализ на икономически феномен, по-голям или
по-малък, трябва да започва от пространствено, географско местоположение, податливо на много информация и местоположение в определен период. Ако говорим за верига магазини, опитвайки се за анализ с определена цел,
който да бъде включен в борсата например, или може би анализ на пазара от
конкурентни позиции, първо трябва да видим кога се е появил (история), къде
появи се (география), кога и къде се разпространява, какви резултати има в
определен период, защо в дадена област, на място, има по-добри или по-лоши
резултати и т.н.
Всички тези неща могат да се видят донякъде с гърба на окото, т.е. когато анализираме произведение, като темата на това изследване, неговата
форма, структура на научната работа, трябва да видим дали историята и
географията са правилно разположени в центъра на механизмът на използваната, обработена в настоящата книга икономическа информация с помощта
на последващи инструменти, преразгледана и в главата за интердисциплинарния характер на статията.
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По този начин, разглеждайки документа априори, трябва ясно да видим историческа информация и географска информация, впоследствие обработена
с маркетингови инструменти, анализ на фондовите пазари, банкови техники,
графики и статистически анализ и др.
Идеята за този документ дойде, след като прочете анализ на модела, в който следвоенна Япония управлява и решава един от най-трънливите икономически, капиталистически икономически проблеми, а именно финансовия проблем или по-точно финансовата криза, на микро, предприемаческо ниво , , до
макро ниво, в мащаба на националната икономика или на специфичен сектор
от националната икономика. Тук можем да видим безспорно история (следвоенна ера) и география (Япония). Освен това централният елемент, ключът,
в който трябваше да се реши този проблем, е също много конкретен исторически факт и много специфичен за онази географска област, тази страна,
Япония, която принадлежи към психологията на японския народ, а именно
честта. Може би честта на самураите, честта на водача или честта на
простия човек. Тези три елемента: Япония, следвоенната ера и честта на
самурая, бяха съставките, които решиха най-трънливия проблем на икономиката, икономика, разглеждана предимно в нейното приложно измерение, на
икономическата активност.
Днес в Европейската общност има много важни програми в област, наречена „Втори шанс“, която се основава на статистически и икономически анализ, който показва, че един от най-важните източници на предприемаческа
инициатива, в даден момент от обществото, е масата на фалирали предприемачи. Това е така, защото, можем да мислим, хората искат да вдигнат главата си от праха, хората могат да разберат, че са сбъркали и знаят точно
къде и особено знаят какво да правят, за да спрат да правят грешки.
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Може би всички тези неща са били известни напълно или поне отчасти в
веднага следвоенна Япония, но е известно едно нещо, което обезсилва всяка
перспектива, че ако в западното общество, по същество юдео-християнин,
фалитът е допустимо нещо и следователно социално приет , в японския свят
и в японската философия на живота това не е прието, предприемачи, големи
или малки работодатели, които са фалирали и имат само едно решение: да
направят харакири, тоест да се самоубият.
Строго от този много важен, но много тесен проблем излезе глобалното
решение, което реши японския проблем, улесни безпрецедентното развитие
(историческо и географско) на Япония и което може да бъде прието, като
сега е много добре познато и на други места. на света (исторически и географски).
Решението на финансов проблем би могло да бъде от същия характер, финансово и парично, и се състоеше във временното поемане от суверенната
държава на проблема, дълговете на борбени икономически субекти, на ръба
на фалита и следователно самоубийството на работодателят, мълчаливо
и с справедлив дял от въпросния имот и обратно изкупуване в много дългосрочен план, така че той да може да бъде изплатен и по всяко време еднакво
справедлив, с печалба за държавата, обратно изкупена. Естествено, този механизъм на държавна намеса би могъл да се осъществи само чрез държавни
механизми и органи. Като финансов проблем и конкретни пари, основният
орган на тази структура беше Националната банка на Япония. Това означава
легендарният протекционизъм на японската банкова система, нейната специфична автархия.
По този начин всички големи японски компании от днес са били подпомогнати в различни периоди да разрешат текущия финансов проблем и да могат
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да се съсредоточат върху производството, организацията, по-късно върху
създаването и развитието, разширяването на нови пазари и т.н. И, в по същия начин Япония успя да реши много по-големи, секторни проблеми (с хиляди
компании), като кризите от края на миналия век (недвижими имоти и бумът
в ИТ). Най-яркият пример в Европа, малък на макро ниво (европейско, регионално), но голям на микро ниво, са френската държава и Рено.
Когато за докторската теза ми се наложи да отвъд частта със степента
на знания в избраната от мен област, да направя частта със собствен принос
в тази област, се опитах да препроектирам в контекста на нашата икономика днес и утре страна на институцията, наречена Държавен резерв, от гледна точка на голям проблем, падането на цената през периода на прибиране на
реколтата и използва като модел механизъм, подобен, поне концептуално, на
японския и особено с най-конкретното му измерение, а именно Националната
банка на Япония.
Настоящото изследване има четири глави. Всеки сам по себе си може да
бъде отделна изследователска тема, докторска или докторантурна, но техният интегриран, системен и съгласуван подход може да бъде, важна тема.
Това, че се отнася строго до географска ситуация, Румъния, е нещо, което
се предполага от изследователската програма, но също така исторически е
важно да се вземе предвид в подхода, като се има предвид, че икономическата криза се удължава, като се има предвид, че пълната интеграция ще има
последица от навлизането на известен хоризонт на прекратяване на селскостопанските субсидии, в контекста, в който институционалната централизация ще генерира нови форми на местни дейности и в условията, при които
в близко бъдеще ще приемем единната валута, например, с всички последици ,
включително свързаната парична политика.
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По този начин, от опит да се реши първоначално привидно малък проблем,
да се намали цената на зърнените култури при прибиране на реколтата,
може да се види решение на много по-голям проблем, като националната продоволствена сигурност.
Продължавайки прилагането на докторската дисертация, приложение,
наречено „Държавен резерв, като национална банка за продоволствена сигурност“, като постдокторска дисертация, логическата структура, моделът
за анализ е подобен.
Идеята, породила тази тема, възникна след четене за японския модел на
следвоенното развитие, в който централна роля играе Националната банка на Япония. Заедно с други японски институционални органи той успя да
реши един от най-трънливите проблеми на капиталистическата икономика,
а именно финансовия проблем.
Ако приемем по това време анализа на много голям проблем в определена
област, а именно проблема с цената на пшеницата през периода на прибиране
на реколтата, изглежда много необходимо да си представим организъм със
сходни характеристики, за да се реши този проблем.
Конкретният проблем по времето на докторската дисертация е добре познатият проблем на румънското земеделие във връзка с драматичното намаляване на цената на пшеницата при реколтата.
С японския модел за решаване на най-трудния проблем в капиталистическата икономика, а именно финансовата, пряко отговорна за фалит и криза,
трябваше да се изведат общите характеристики, които трябва да се намерят в този модел. Тези характеристики са както следва:
- икономически-финансов проблем
- тяло с държавен характер, но с голяма свобода на действие
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- политика на взаимодействие с пазара и пазарните субекти, производители, фирми, ферми, купувачи, борса и др., интервенционистка, но не непременно
инвазивна
- набор от инструменти за прилагане на тази политика
и в крайна сметка по-широка правителствена политика, в която е интегрирана политиката на взаимодействие
Изхождайки от тези характеристики и от факта, че все пак, в рамките
на докторска тема за анализа на курса за стоково-хранителни стокови борси
и имайки пред спектъра на току-що започналата икономическа криза, следвайки, според прогнозите на специалисти, които да се трансформират В хранителна криза, Държавният резерв в своя компонент, който се занимава с
хранителни резерви, се открои като възможен орган по този модел, като
национална банка за продоволствена сигурност.
Ако японският проблем имаше много специална пролет, извор, който беше
свързан с психологията на японския народ, а именно факта, че фалит е, морално, психологически, социално, неприемлив в японската култура, фалиралият ще има само едно последно нещо Ако се осъществим, бихме могли да
считаме, че дори в нашия случай, бидейки академичен, интелектуален модел,
в условията на днешната икономика, на нивото на цивилизация, на което се
намираме, борбата срещу очевидната несправедливост е акт и морален и оправдан и достатъчно силен, за да генерира енергиите, необходими за постигането му.
Ролята и значението на този предприемач с втори шанс, както и практическите начини за реализиране на тази концепция, включително източници на
финансиране, ще бъдат представени в гл. Дейност 3-Документален анализ,
както и в Глава 1 Дейност на проучвания за осъществимост.
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3. Млад или стар предприемач
Ролята и значението в съвременното общество, както и в историческата
еволюция на човечеството, са споменати, подчертани, представени подробно
в това изследване и ще бъдат подробно описани в двете глави, гл. Дейност
3-Документален анализ, както и в гл. 1 Дейност за проучване на възможностите.
Правните, практически начини за създаване на компания са представени
в множество прегледи, обобщения на закона, текстове на закона. От тях сме
избрали Ръководство за млади предприемачи, направено от Министерството на малките и средните предприятия, ясно, добре структурирано
и добре документирано, http://www.svasta.ro/_upload/biblioteca/documents/
Ghidul_tanarului_intreprinzator.pdf, споменавайки обаче факта, че от това да
има кола до път с него до планината, шофиране, има разлика, но също така,
че за да издържате изпит, условие (необходимо, но не достатъчно) е да го вземете.
Тази област, освен самото създаване на компания, също ще бъде разгледана
и представена в двете споменати по-горе глави.
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4. Социалният предприемач
Социалното предприятие е концепция от скорошна дата, извлечена
директно от икономическата криза, която започна у нас през 20082009 г., незавършена и до днес, не противопоставена с никаква мярка,
да не говорим за програми, дори изглежда прибързана и усилена от
решенията на правителството и държавата , като например решението
за едностранно прекратяване на споразуменията за разсрочване на
плащанията, решение, взето веднага след изборите през 2005 г., с пряка,
непосредствена последица от подкопаване на националната икономика,
американците знаеха всичко, знаеха, че сме арестували сметките
на компании ( т.е. те откраднаха за една нощ всички пари от сметките
на всички компании в страната до конкуренцията със стойността на
ставката за плащане в Световната банка ...)
Тази нова форма на предприемачество също се очертава като палиативна.
Социалното предприятие, което представяме чрез нормативния акт,
който го обосновава, представяйки предварително някои съображения,
свързани с него, опитвайки се да идентифицира неговите положителни
елементи:
1. Характерът, възприет от Кохезион, с християнски хуманитарни
нюанси, като първоначална последица, изключително важна
промяна в смисъла на подобряване на имиджа на предприемача,
на работодателя в румънското общество, неизбежно определен от
годините на комунистическото общество.
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2. Реални възможности за достъп до европейски фондове
3. Приоритетен достъп до неизползвани патримониални активи на
държавата.
4. Повишаване сигурността на работодателя, поради факта, че
сега и като възвишен ефект на закона, той все още ще оттегли,
без изкуствена скромност, 20% от печалбата, направена за
него и семейството му, безкрайно по-висока от храненето на
ресторантът (най-често с бизнес партньори, така че в интерес на
компанията), като лихвата върху колата лично използвана почти
изцяло за командировки и чиста в банката за лични жилища, също
ипотекирана, заложена за фирмени заеми.
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