TROBADA AMB EL SR. MANUEL FERRER, FUNDADOR D’UNA CONSULTORIA
ESPECIALITZADA A AJUDAR A IMPLANTAR EMPRESES ALS CONTINENT ASIÀTIC
El dia 13 de febrer, els socis del Cercle es van reunir amb el Sr. Manuel Ferrer que va
ser Conseller de Funció Pública i d’Interior i Conseller d’Educació, Cultura i Esports
del Govern Balear abans d’anar a viure, ara fa 15 anys, a Àsia. Per feina i per plaer ha
viatjat a tots els països d’Àsia, per tant és un gran coneixedor de la seva cultura.
Va crear l’empresa de consultoria perquè hi ha moltes empreses occidentals que
fracassen al continent asiàtic. Hi ha molts motius però un dels més importants és la
diferència de cultura. A vegades el desconeixement i el no voler conèixer evoca a
aquests fracassos. El Sr. Ferrer va comentar que per exemple Google, va aterrar fa
uns anys però van explicar als medis de comunicació que Xina era una dictadura i
que no hi havia drets humans. Van criticar al Govern i aquest va respondre amb el
seu tancament i a dia d’avui no existeix Google a Xina.
El nostre convidat va explicar que a occident tenim complex de superioritat, els
occidentals creuen que tot lo seu és millor, inclús la forma de fer negocis. A les
escoles de negocis occidentals s’ensenya una forma i prou. Els asiàtics ensenyen la
forma de pensament oriental. Els occidentals ens creiem en possessió de la veritat i
té veritat històrica de 200 o 300 anys però ara ja no.
La primera diferència més evident amb Xina és la dimensió. La superfície de Xina és
de 9,6 milions de quilòmetres quadrats en canvi Europa és de 3,9. Per tant, és 2
vegades i mig Europa. Alhora, comentà que a Xina també hi ha moltes diferències
entres les regions. Àsia té el 60% de la població mundial i també hi ha molta
diferència entre les piràmides poblacionals d’occident i orient; els asiàtics tenen molt
més joves. El creixement de la classe mitja d’Àsia és alta i a més, es triplicarà ens els
propers 15 anys.
El nostre convidat va voler donar-nos algunes dades econòmiques per demostrar que
Àsia ha evolucionat molt ràpidament. El PIB nominal a Europa al 2008 era del 35% i
al 2018, 26% (va baixar 10 punts). El PIB dels Estats Units va passar del 38% al 32%.
El d’Àsia era el 22% de l’economia mundial i ara és el 36%. Per tant, actualment
l’economia asiàtica és més gran que la dels Estats Units d’Amèrica i la d’Europa. El
Sr. Ferrer va voler explicar que Àsia no és una oportunitat, és una realitat que té
fonaments demogràfics i estructurals.

Posteriorment va passar a detallar els països més importants d’Àsia.
Començà pel Japó dient que és un país molt ric i una economia molt poderosa. Tenen
el problema d’envelliment de la població però el segon problema és que no volen
estrangers treballant. Sí que accepten als turistes (i molt ben rebuts), però no volen
estrangers que es facin residents allà.
Corea del Sur és una economia molt bona. Són feiners, però es diverteixen, és una
economia amb gent educada i l’economia els va bé. El seu perill és el tema de la
possible reunificació. La gent jove, els que no han viscut la guerra, no la volen. Ells
es queixen molt dels Estats Units d’Amèrica que fan declaracions perquè Corea del
Nord tenen canons enfocat a Seül.
Asean és una incipient unió de països del sud d’Àsia (Tailandia, Indonesia, Malasia,
Singapur i Filipines) on encara hi ha molta diferència econòmica entre ells. Creixen
molt però el problema és que la gent és poc creativa i poc acostumada a assumir
riscos. És un tema cultural-educatiu. La seva societat està molt jerarquitzada. A
Singapur està prohibit demanar una pregunta al professor! Tots aquests països amb
aquesta cultura en un món de serveis és complicat.
Xina: una història d’èxit. Al 1990 Xina era un país molt pobre i ara, 39 anys després,
són capdavanters. Ells són molt nacionalistes però un dels motius és l’econòmic. Xina
és un dels països amb més història, es pot comparar amb Egipte. Fins al 1918 va ser
una de les economies més potents del món. Però mentre altres petits països van
córrer riscos, sortir a l’exterior i colonitzar nous continents, ells es van tancar en sí
mateixos. Ja ho reflexa el seu nom en xinès que significa “centre del món”. Eren molt
proteccionistes i països insignificants com Espanya o Portugal van passar davant Xina
perquè van conquerir el món. Ells pensen que estan on sempre els hi havia tocat.
Tenen un problema immens de contaminació i qualsevol cosa que els ajudi a pal·liarla serà una oportunitat en aquest país. Xina s’ha tornat un país ric a la costa, però no
a l’interior agrícola on no hi ha cap millora. L’any 1990 eren molt pobres i sempre han
viscut al món d’internet. Qualsevol cosa tecnològica, sobretot sofisticada, els hi
agrada molt. En quant a turisme, Xina és la principal potencia emissora del món. Els
xinesos volen experimentar altres cultures. El mercat dels millenials xinesos és 300
milions de persones. Han sigut fills únics ja en dues generacions i han tingut bona
educació. S’incorporen al món de treball amb salaris molt elevats. La gent jove té un
elevat nivell econòmic.

Per finalitzar, el nostre convidat va recomanar que per fer negocis al continent asiàtic
és important mostrar-se amb humilitat, que no s’hi vagi a conquerir o a ensenyar.
Occident ha de pensar que no sempre té la raó i que la forma de fer les coses de
l’occident no és la única. De fet, els asiàtics ja tenen més poder que els occidentals.

