MISSIÓ EMPRESARIAL A LA XINA I HONG KONG
en el marc de la Health Industry Summit de Shanghai i
la Hong Hong International Medical and Healthcare Fair
Del 11 al 18 de maig de 2019
La Xina s’ha proposat el repte de construir una societat moderadament pròspera durant els propers
anys. Per assolir aquest objectiu, s’ha fixat tres aspectes fonamentals a tenir en compte: creixement
econòmic, reformes estructurals, i el paper dels nous motors de desenvolupament.
El govern xinés ha proposat cert nombres de sectors prioritaris per a sostenir el desenvolupament,
entre els quals hi trobem la indústria biotecnològica/farmacèutica i l’equipament mèdic.
En aquest sentit, l’any 2017 el govern xinès va publicar el 13è Pla Quinquennal sobre el
desenvolupament de la Industria Biològica i va modificar la Drug Administration Law amb l’objectiu
de d’estimular el desenvolupament de nous medicaments i agilitzar el procés d’importació
(homologació de productes i taxa aranzelària) medicaments i equipament mèdic.
Aquest Pla ofereix noves oportunitats per a les empreses estrangeres. El país asiàtic necessitarà el
suport d’aquestes empreses per avançar tecnològicament, incrementar el seu know -how i donar
formació al capital humà amb la finalitat d’assolir els objectius d’innovació i progrés científic. A la
vegada, degut a una creixent classe mitjana, s’espera que la demanda xinesa augmenti notablement
durant els propers anys.
Sector de la biotecnologia/farma
El sector biotecnològic xinès va rebre més de 2.000 milions de dòlars en ajudes de l’Estat durant el
període 2011- 2015, amb l’objectiu d’augmentar els recursos disponibles per a l’impuls de la
investigació de noves teràpies i equipament mèdic. Per als propers 5 anys, el Govern xinés
continuarà donant suport al desenvolupament d’empreses del sector mitjançant ajudes públiques i
mesures que facilitin la creació d’un clima d’inversió més favorable a l’entrada de coneixement i
capital estranger.
Les empreses bio-farmacèutiques estrangeres compten en l’actualitat amb una excel·lent imatge en
el mercat xinés i són sempre la primera elecció en el segment de gamma alta. La combinació
d’aquest i altres factors anteriorment esmentats (mercat en ple desenvolupament i amb un ampli

marge de creixement, incentius de l’Estat i menors costos de producció), genera un situació
favorable per a les empreses estrangeres.
Equipament mèdic
Pel que fa a l’equipament mèdic, la Xina és un dels mercats més prometedors del món, se situa en
quart lloc darrera de EEUU, Japó i Alemanya. S’estima que el sector creixerà fins l’any 2020 a una
taxa mitjana anual al voltant del 15%, mentre que en la resta dels principals països productors no
s’espera que superin el 5%. Així, diverses fonts, estimen que en 5 anys la Xina assoleixi la segona
posició mundial.
Factors com l’increment de la classe mitjana del país, el ràpid envelliment de la població, la major
consciència de les malalties, sumat a les mesures governamentals i reformes en matèria sanitària,
recolzen aquestes estimacions de creixement per als propers anys.
Les mesures de reformes sanitàries portades a terme pel govern xinés estan provocant un entorn
canviant en el sector. Els principals focus d’actuació se centren en accelerar l’establiment d’un
sistema d’assegurança sanitari bàsic, expandir la seva xarxa d’hospitals del país, millorar l’accés a
serveis públics de salut, millorar l’estructura de preus i de pagaments, un major control en la qualitat
dels equips i millora dels sistemes d’informació. Algunes d’aquestes mesures poden generar
implicacions positives per a les empreses estrangeres.
Silver Economy
En un context en què la població mundial està envellint, l’economia silver -entesa com tota aquella
activitat empresarial dirigida a la gent gran- presenta oportunitats d’internacionalització al mercat
xinès i de Hong Kong en àmbits com l’e-health, els dispositius mèdics o la nutrició.
El Ministry of Civil Affairs de la Xina estima que l’any 2016 el numero de persones de 60 anys o més
va arribar a 230 milions, el 16,7 % de la població. Així mateix, un informe de l’Associació d’alcaldes
estima que l’any 2050 aquesta xifra augmentarà fins els 480 milions; és a dir que un de cada quatre
ciutadans de més de 60 anys al món serà xinès.
En aquest sentit, s’estima que l’any 2030 el consum total per part de persones de 65 anys o més a
la Xina incrementarà set vegades fins a un total de 2,8 trilions de dòlars americans.
Al mercat xinès, el numero de persones grans amb malalties cròniques i problemes de senilitat va
en augment, per tant les tecnologies mèdiques relacionades amb la rehabilitació i productes i
serveis assistencials innovadors suposen una oportunitat de negoci.

D’altra banda, Hong Kong és una de les poblacions més longeves del món i ha de preparar-se per
afrontar els reptes i les oportunitats que suposa l'envelliment de la seva població.
Les motivacions empresarials rellevants per entrar en el mercat de la Silver Economy a Hong Kong
són: es tracta ja d’un mercat gran i creixent, amb una demanda important i un creixent nivell
adquisitiu d’ aquest segment de la població, amb competència limitada que facilita que els nous
agents s'hi estableixin.
Els avenços en aquesta matèria i la tecnologia, són la clau per convertir aquest repte de l’envelliment
de la població de Hong Kong en una oportunitat, ja que no només beneficiarà als ancians i als seus
cuidadors, sinó que també generarà un impuls per al sector de la Innovació i la tecnologia per
desenvolupar nous productes amb tecnologia innovadora aplicables a aquest mercat i
internacionalment.
En aquest sentit, el govern de Hong Kong està potenciant activament el sector sanitari com un dels
sis sectors prioritaris. Així, ha creat la Elderly Commission - per proporcionar assessorament en la
formulació d'una política integral en la cura de la gent gran. També La Plataforma HEALTHY AGEING
del HKSTP acull una sèrie d'empreses que centren la seva recerca i negoci en l'envelliment saludable:
empreses de biotecnologia, robòtica, electrònica, i de TIC.

