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  THE ECONOMIST: Cât de ieftin&#259; mai este de fapt China       Ce impact va avea cre&#537;terea
formidabil&#259; a salariilor din China asupra produc&#539;iei globale?   Dac&#259; alege&#539;i s&#259;
pleca&#539;i cu vaporul din Hong Kong, la intrarea în Shenzen (regiune responsabil&#259; pentru transformarea Chinei
într-un veritabil &bdquo;atelier global&ldquo;) ve&#539;i remarca un afi&#537; imens pe care scrie &bdquo;Timpul
înseamn&#259; bani. Eficien&#539;a înseamn&#259; via&#539;&#259;&ldquo;. 
 
 Cu o cincime din produc&#539;ia mondial&#259;, China este cel mai mare &bdquo;muncitor&ldquo; al lumii. Pe
por&#539;ile fabricilor sale au ie&#537;it atât de multe obiecte ieftine, încât a ajuns s&#259; contribuie la reducerea
infla&#539;iei în statele cu care are parteneriate comerciale. Acum, a venit timpul ca era Chinei cele ieftine s&#259; se
apropie de sfâr&#537;it.    Aproape imperceptibil, costurile au început s&#259; creasc&#259;, începând cu provinciile de
coast&#259;, zone tradi&#539;ional industralizate. În parte, de vin&#259; a fost scumpirea terenurilor, dar &#537;i
sporirea normelor de mediu &#537;i de siguran&#539;&#259; &#537;i a taxelor. Totu&#537;i, factorul esen&#539;ial a
fost majorarea costurilor cu for&#539;a de munc&#259;. 
 Banca de investi&#539;ii Standard Chartered a publicat pe 5 martie un studiu la care au participat peste 200 de
fabrican&#539;i cu opera&#539;iuni în Delta Fluviului Perlelor. Potrivit acestui raport, doar în acest an salariile au fost
deja majorate cu 10%. Numai Foxconn, compania taiwanez&#259; din Shenzen care produce piesele Apple &#537;i nu
numai, a crescut luna trecut&#259; salariile cu o marj&#259; cuprins&#259; între 16% &#537;i 25%.  &bdquo;Nu mai e
ieftin ca pe vremuri&ldquo;, se plânge Dale Weathington de la Kolcraft, un furnizor american de c&#259;rucioare pentru
copii care, de ani buni, &#537;i-a externalizat produc&#539;ia unor companii din sudul Chinei. Î&#537;i aminte&#537;te
v&#259;ic&#259;rindu-se c&#259;, din 2008 încoace, costurile de personal au crescut anual cu 20%. În plus, provinciile
de coast&#259; &#537;i-au pierdut puterea de atrac&#539;ie pe care o exercitau pân&#259; nu demult fa&#539;&#259;
de muncitorii de la &#539;ar&#259;. Un exemplu în acest sens: în fiecare an, ace&#537;ti lucr&#259;tori pleac&#259;
acas&#259; în zilele libere oferite cu prilejul Noului An Chinezesc. De obicei, la finalul vacan&#539;ei, 95% din
angaja&#539;ii domnului Weathington se întorceau la serviciu. Anul acesta, ponderea a fost doar de 85%.
 
 Exemplul Kolcraft este relevant pentru actuala stare de fapt. Întreba&#539;i în cadrul unui sondaj realizat de Camera
American&#259; de Comer&#539; din Shanghai care este principala provocare c&#259;reia trebuie s&#259;-i fac&#259;
fa&#539;&#259;, 91% dintre patroni au r&#259;spuns &bdquo;cre&#537;terea costurilor&ldquo;. Prin compara&#539;ie,
chestiuni vitale, precum corup&#539;ia &#537;i pirateria, au ocupat pozi&#539;ii coda&#537;e, în condi&#539;iile în
care în Guangdong cheltuielile totale de personal au crescut cu o rat&#259; anual&#259; de 12% în intervalul
2002-2009, iar în Shanghai, cu 14%. Potrivit estim&#259;rilor firmei de consultan&#539;&#259; Roland Berger, în
Filipine, valoarea nu dep&#259;&#537;e&#537;te 8%, iar în Mexic, nici 1%. În opinia lui Joerg Wuttke, un
industria&#537; cu state vechi în Camera de Comer&#539; a UE în China, costurile de produc&#539;ie se vor dubla
(dac&#259; nu chiar tripla) pân&#259; în 2020. Mai mult: un calcul realizat de compania de consultan&#539;&#259;
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AlixPartners arat&#259; c&#259; dac&#259; valoarea monedei chineze &#537;i costurile de transport ar cre&#537;te
anual cu 5%, în timp ce salariile ar spori cu 30%, pân&#259; în 2015 ar fi mai rentabil s&#259; produci bunuri în SUA
decât s&#259; le faci în China, apoi s&#259; le aduci peste m&#259;ri pe continentul nord-american. În realitate,
probabil c&#259; major&#259;rile vor fi mai temperate. Totu&#537;i, tendin&#539;a este una singur&#259; &#537;i
devine tot mai clar&#259;. 
 În condi&#539;iile în care China cea ieftin&#259; dispare treptat, cine îi va lua locul? Î&#537;i vor muta companiile,
oare, unit&#259;&#539;ile de produc&#539;ie în state mai s&#259;race, cu for&#539;&#259; de munc&#259; mai
ieftin&#259;? A&#537;a pare logic, îns&#259; e pu&#539;in probabil. 
 China-restul lumii: 1-0  
 Exist&#259; &#539;&#259;ri în care costurile de personal sunt cu pân&#259; la 30% mai mici decât în China,
afirm&#259; John Rice, vicepre&#537;edinte GE. În general, îns&#259;, aceste reduceri de cheltuieli sunt neutralizate
de o mul&#539;ime de alte probleme, în frunte cu lipsa lan&#539;urilor de aprovizionare. 
 
 Sunil Giduman, un antreprenor din Hong Kong, vinde marilor retaileri, ca Harrods sau Marks & Spencer, cutiu&#539;e
metalice pentru biscui&#539;i. Din totalul costurilor sale anuale, 30% e reprezentat de salarii, iar în ultimii patru ani
acestea s-au dublat. E adev&#259;rat, spune el, muncitorii din Sri Lanka sunt cu 35%-40% mai ieftini, îns&#259; nu se
dovedesc nici pe departe la fel de eficien&#539;i. A&#537;a c&#259;, pe lâng&#259; o fabric&#259; din Sri Lanka, unde
produce cutiu&#539;e pentru pia&#539;a european&#259;, de care este mai apropiat&#259; geografic, &#537;i-a
p&#259;strat &#537;i o unitate în China, care deserve&#537;te cererea intern&#259; &#537;i pia&#539;a
american&#259;. Totu&#537;i, Louis Kuijs, reprezentantul funda&#539;iei Fung Global, e de p&#259;rere c&#259;
anumite industrii low-tech, bazate pe munc&#259; manual&#259;, au p&#259;r&#259;sit deja China. Altele aplic&#259;
principiul &bdquo;China+1&ldquo; - deschid doar o fabric&#259; în alt&#259; parte, pentru a vedea cum merg lucrurile.  
În ciuda costurilor tot mai mari, provinciile chineze de coast&#259; promit o mul&#539;ime de avantaje. E vorba, în
primul rând, de proximitatea imensei pie&#539;e domestice, ceea ce nu e deloc de ici - de colo: în final, nicio alt&#259;
&#539;ar&#259; nu se poate l&#259;uda cu un num&#259;r atât de mare de consumatori boga&#539;i &#537;i
pasiona&#539;i de cump&#259;r&#259;turi.  Apoi, da, salariile cresc spectaculos, dar la fel cre&#537;te &#537;i
productivitatea. Exist&#259; vechi dispute asupra corectitudinii cifrelor înaintate de autorit&#259;&#539;i în
aceast&#259; privin&#539;&#259;; nimeni nu pune îns&#259; la îndoial&#259; tendin&#539;a ascendent&#259;. Se
poate interpreta, în aceast&#259; cheie, c&#259; muncitorii chinezi sunt pl&#259;ti&#539;i mai bine pentru c&#259;
produc mai mult. 
 În al treilea rând, China este imens&#259;. &#536;i are, a&#537;a cum aminte&#537;te Ivo Naumann, de la
AlixPartners, o pia&#539;&#259; a muncii destul de mare &#537;i de flexibil&#259; cât s&#259; fac&#259; oricând
fa&#539;&#259; industriilor sezoniere, cum este produc&#539;ia de juc&#259;rii &#537;i lumini&#539;e de
Cr&#259;ciun. A&#537;a se face c&#259;, potrivit unui articol ap&#259;rut în The New York Times, un produc&#259;tor
chinez de iPhone-uri confruntat cu o cerere imens&#259; a reu&#537;it s&#259; ia 8.000 de muncitori de la casele lor
&#537;i s&#259;-i aduc&#259; la linia de asamblare pân&#259; la miezul nop&#539;ii. Re&#539;ine&#539;i, nu
pân&#259; în ziua urm&#259;toare, ci pân&#259; la miezul nop&#539;ii. Un asemenea scenariu ar fi fost imposibil în
oricare alt&#259; parte a lumii. 
 În al patrulea rând, China are avantajul unor lan&#539;uri de aprovizionare sofisticate &#537;i totodat&#259; simple.
Profesorul Zheng Yusheng, de la Cheung Kong Graduate School of Business, e de p&#259;rere c&#259;, pentru a avea
m&#259;sura corect&#259; a competitivit&#259;&#539;ii unei &#539;&#259;ri, nu ar trebui s&#259; compari doar
costurile for&#539;ei de munc&#259;, ci &#537;i circuitele de distribu&#539;ie. Chiar dac&#259; pentru a face un produs
în alt&#259; &#539;ar&#259; cheltuielile de personal ar fi doar un sfert din cele înregistrate în China, lipsa multor
componente sau slaba calitate a acestora ar face ca produsul finit s&#259; devin&#259; chiar mai scump.  
 De ani buni auzim cum companiile de pe continent vor lua locul celor de pe coast&#259;. Totu&#537;i, companiile nu
vor începe s&#259; se mute pe continent doar datorit&#259; costurilor mici cu for&#539;a de munc&#259;. În primul
rând, discrepan&#539;ele nici nu sunt atât de mari. Diferen&#539;ele salariale dintre inginerii gigantului telecom Huawei
din Shenzen &#537;i cei din sediile din regiunile centrale sunt doar de 10%.  
 Ce s&#259; cau&#539;i pe continent? 
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 Relocarea pe continent aduce dup&#259; sine o serie de costuri ascunse. Noua legisla&#539;ie a muncii
implementat&#259; în provinciile bogate, cum e cazul Shenzen, impune costuri imense celor care vor s&#259;
renun&#539;e la unit&#259;&#539;ile de produc&#539;ie de aici. În plus, adesea, transportul dintre o zon&#259; de
centru &#537;i una de coast&#259; se poate dovedi mai scump decât cel dintre Shanghai &#537;i New York. Nu în
ultimul rând, managerii &#537;i speciali&#537;tii înv&#259;&#539;a&#539;i cu luxoasa zon&#259; de coast&#259; cer
prime de relocare fabuloase ca s&#259; se mute &bdquo;la &#539;ar&#259;&ldquo;.  
 Bineîn&#539;eles c&#259;, în timp, &#537;i alte regiuni vor dezvolta proiecte complexe de infrastructur&#259; &#537;i
lan&#539;uri de distribu&#539;ie sofisticate, iar suprema&#539;ia zonelor de coast&#259; va fi serios
amenin&#539;at&#259;. Va deveni atunci evident c&#259;, dac&#259; vrea s&#259; evolueze în cotinuare, în
acela&#537;i ritm, companiile chineze vor trebui s&#259; urce pe lan&#539;ul valoric. &#536;i, în loc s&#259; se
limiteze la a asambla gadgeturi concepute de al&#539;ii, s&#259; se concentreze ele însele asupra proiect&#259;rii.
Unele companii chineze au început deja s&#259; aplice aceast&#259; strategie. O vizit&#259; la sediul gigant al
Huawei, din Shenzen, se poate dovedi instructiv&#259; în acest sens. Firma, înfiin&#539;at&#259; de un fost
ofi&#539;er în armata chinez&#259;, a fost sprijint&#259; de-a lungul anilor de guvern prin prisma rela&#539;iilor
men&#539;inute de patron cu câ&#539;iva oficiali; acum, îns&#259;, arat&#259; mai degrab&#259; ca o
corpora&#539;ie occidental&#259; decât ca un dinozaur &#539;inut în via&#539;&#259; de stat. E condus&#259; de
manageri de prim&#259; mân&#259;, profesioni&#537;ti &#537;i inovativi, care au avut privilegiul de a
înv&#259;&#539;a ani la rând din consultan&#539;a oferit&#259; de mari companii americane, cum e IBM.  
 În 2008, Huawei a aplicat pentru mai multe brevete interna&#539;ionale decât orice alt&#259; companie din lume. Iar la
începutul acestui an a lansat cel mai sub&#539;ire &#537;i mai rapid smartphone. Drept dovad&#259; c&#259; sectorul
privat chinez a început în sfâr&#537;it s&#259; se preocpe de problema propriet&#259;&#539;ii intelectuale, compania
s-a l&#259;sat antrenat&#259; în zeci de procese de patente, nu numai împotriva multina&#539;ionalelor, ci &#537;i a
ZTE, rivalul de la cel&#259;lalt cap&#259;t al ora&#537;ului, care vrea la rândul s&#259;u s&#259; se transforme
dintr-un produc&#259;tor de componente telecom low-cost într-unul de gadgeturi sofisticate. 
 Ritmul de transformare al Chinei a fost atât de rapid, încât e aproape imposibil de men&#539;inut în continuare. Cert e
c&#259; stereotipul &bdquo;China este uzina ieftin&#259; a lumii&ldquo; e la fel de actual &#537;i la mod&#259; ca
hainele impuse de regimul Mao. În viitorul apropiat, vom asista la prefaceri interesante, c&#259;ci China trebuie fie
s&#259; inoveze, fie s&#259; se resemneze cu un ritm de dezvoltare mai lent. 
 Continuare...   
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