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1. Εισαγωγικά σχόλια 
 

Ο τομέας της υγείας στη Λ.Δ. Κίνας αποτελεί τα τελευταία δέκα χρόνια έναν από 
τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς υγείας παγκοσμίως και σημαντικό 
πυλώνα για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη στη Λ.Δ. Κίνας. 
Η κινεζική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός στη βελτίωση των 
παροχών υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού, αφετέρου 
στην ανάπτυξη των οικονομικών πτυχών του τομέα της υγείας, όπως η 
βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών συσκευών, η βιοτεχνολογία και οι 
τεχνολογικά εξελιγμένες υπηρεσίες υγείας (e-health, m-health). 

Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης 
δεδομένου του μεγέθους της αγοράς, αλλά και λόγω του υψηλού ρυθμού 
ανάπτυξης της, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Παρόλα αυτά, απαιτείται 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για τους ενδιαφερόμενους να εκμεταλλευτούν αυτές 
τις ευκαιρίες, καθώς τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και οι επικρατούσες συνθήκες 
θέτουν ως προαπαιτούμενο τη δέσμευση σημαντικών πόρων για την είσοδο και 
τη διατήρηση στην κινεζική αγορά. 

Οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη του κλάδου της υγείας 
στη Λ.Δ. Κίνας είναι οι ακόλουθοι: 

1) Κυβερνητική Πολιτική 

Μετά το άνοιγμα της Κίνας το 1979 και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που 
επήλθαν, η αρχική προσέγγιση στον τομέα της υγείας ήταν η προώθηση της 
ιδιωτικής μέριμνας και η μικρή συμμετοχή του κράτους στην ασφάλιση υγείας 
του πληθυσμού1

Από τις αρχές του 2000, η κυβέρνηση αναγνώρισε την ανάγκη μεγαλύτερης 
συμβολής του κράτους στην υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού και έθεσε ως 
προτεραιότητα την επέκταση και βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων 
υπηρεσιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, επέκτεινε την υγειονομική κάλυψη σχεδόν 
σε όλο τον κινεζικό πληθυσμό, μέσω τριών συστημάτων ασφάλισης

. 

2

                                                                          
1 US Commercial Service: China Medical Devices Market and Healthcare Reform (2009), 

, και 
πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε νοσοκομειακές υποδομές 

http://www.scherago.com/cmef-ivd/healthcarereform.pdf  
2 Τα τρία υφιστάμενα συστήματα ασφάλισης καλύπτουν τους Αγρότες, τους Κατοίκους Πόλεων 
και τους Εργαζόμενους σε Πόλεις. 
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(νοσοκομεία και πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο), 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές. 

Ειδικότερα, το 2009 η κυβέρνηση εξέδωσε το Σχέδιο Υλοποίησης των Άμεσων 
Προτεραιοτήτων για τη Μεταρρύθμιση του κλάδου Υγείας. Σύμφωνα με το 
Σχέδιο, οι κρατικές επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό στον τομέα της υγείας 
μεταξύ 2009-2011 θα ανέρχοντο σε 850 δισεκ. RMB (περ. 100 δισεκ. EUR) με 
βασικούς άξονες: 

• Την παροχή βασικής υγειονομικής φροντίδας μέσα στο πλαίσιο του 
δημόσιου συστήματος υγείας τόσο για τον αστικό όσο και για τον 
αγροτικό πληθυσμό. 

• Τη βελτίωση των παρέχομενων υπηρεσιών υγείας. 
• Τη σταθεροποίηση του συστήματος φαρμακευτικής δαπάνης. 
• Τη βελτίωση πρόσβασης του πληθυσμού στις βασικές υπηρεσίες υγείας. 

Το σημαντικότερο μέρος αυτού του ποσού διοχετεύτηκε σε υποδομές και 
δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη υγείας του αγροτικού πληθυσμού3

• Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης (όπως 
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης 
με κάλυψη για το 70% των κατοίκων των πόλεων) 

. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του 12ου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης (2011-2015), 
οι προτεραιότητες που τέθηκαν στον τομέα της υγεία ήταν οι ακόλουθες: 

• Ενίσχυση του δικτύου υπηρεσιών υγείας (κυρίως τις βασικές υποδομές σε 
τοπικό επίπεδο) 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος ιατρικής 
περίθαλψης  

• Βελτίωση του συστήματος παροχής φαρμάκων  
• Αναμόρφωση του δημόσιου νοσοκομειακού συστήματος 
• Υποστήριξη της ανάπτυξης της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής4

Πέραν αυτών, η κυβέρνηση ενισχύει με διάφορες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις 
την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα του φαρμάκου και, ειδικότερα, της 
βιοϊατρικής, έχοντας θέσει τη βιοτεχνολογία ως μία από τις επτά στρατηγικές 

. 

                                                                          
3 EU SME Centre (2012): The Health Care Sector in China, 
http://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/attach/Healthcare_SectorReport.pdf  
4 NZTE (2012): Health IT in China, http://www.nzte.govt.nz/explore-export-markets/market-
research-by-industry/Information-and-communication-technologies/Documents/North-Asia-
Health-IT-in-China-July-2012.pdf  
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βιομηχανίες της Κίνας για την επόμενη πενταετία. Τέλος, σχεδιάζει και προωθεί 
τη σταδιακή δημιουργία εθνικών πρωταθλητών στον κλάδο της 
φαρμακοβιομηχανίας και την ορθολογικότερη διάρθρωση του συστήματος 
διανομής των φαρμάκων, μέσω αυστηρότερων προδιαγραφών και ενθάρρυνσης 
εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των δραστηριοποιούμενων εταιριών. 

2) Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος 

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ενισχύει τη ζήτηση για περισσότερες και 
ποιοτικότερες ιατρικές υπηρεσίες και εξειδικευμένα και ποιοτικότερα 
φαρμακευτικά σκευάσματα. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού έχει πλέον 
τη δυνατότητα να επιλέγει τα πολύ ακριβότερα ιδιωτικά νοσοκομεία και να 
προμηθεύεται από τα φαρμακεία μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα 
(ΜΥΣΥΦΑ, OTC) όπως βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής κλπ. Επίσης, η 
αύξηση του εισοδήματος και συνακόλουθα η αλλαγή τρόπου ζωής (λιγότερη 
άσκηση, υψηλότερη πρόσληψη τροφών) οδηγεί σε αύξηση των χρόνιων 
παθήσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 260 εκατ. Κινέζοι υποφέρουν από 
καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, διαβήτη και καρκίνο5

3) Η γήρανση του πληθυσμού 

. 

Η επιταχυνόμενη γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την 
ακολουθούμενη πολιτική του ενός παιδιού για κάθε οικογένεια, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για μεγαλύτερες ανάγκες του πληθυσμού στο μέλλον σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εκτιμάται ότι το ποσοστό του πληθυσμού άνω 
των 60 ετών θα διαμορφωθεί το 2020 σε 17% από 12% το 2010.  

4) Αστικοποίηση 

Η αστικοποίηση οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, αλλά και σε 
αλλαγές του τρόπου ζωής που συνήθως επιδρούν αρνητικά στην υγεία. 
Δεδομένου ότι ο αστικός πληθυσμός υπερέβη το 50% του συνολικού πληθυσμού 
μόλις το 2011, τα περιθώρια περαιτέρω αστικοποίησης και εξ αυτού του 
γεγονότος τόνωσης της ζήτησης είναι ακόμη μεγάλα6

Οι προοπτικές του τομέα υγεία θα αναλυθούν σε τρεις τομείς: την αγορά 
υπηρεσιών υγείας, την αγορά φαρμάκων και την αγορά ιατρικών συσκευών.  

. 

                                                                          
5 http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-09/04/content_15730629.htm  
6 Deloitte (2009): Life Sciences and Health Care in China. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Global/Local%20Assets/Documents/LSHC/681921%20China%20POV_High%20Resolution.pdf  
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2. Η αγορά υπηρεσιών υγείας 

2.1. Μέγεθος – Διάρθρωση Αγοράς 
Οι υπηρεσίες υγείας στη Λ.Δ. Κίνας βρίσκονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της 
κινεζικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του 12ου Πενταετούς Αναπτυξιακού Σχεδίου 
2011-2015. Αυτό το γεγονός δικαιολογείται από τα υψηλά περιθώρια βελτίωσης 
των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

Ενδεικτικά, οι συνολικές δαπάνες για υπηρεσίες υγείας ανήλθαν το 2009 σε 357 
δισεκ. USD και αναμένεται να ανέλθουν στα 420 δισεκ. USD το 2012 και 1 
τρισεκ. USD to 2020.7  Παρά τη σημαντική άνοδο, οι δαπάνες υγείας 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 4,8% του κινεζικού ΑΕΠ, όταν σε κράτη όπως η 
Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται 
μεταξύ 8-11%. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ιδιωτική συμμετοχή στη συνολική 
δαπάνη είναι αρκετά υψηλή και ανέρχεται σε περίπου 40%8

Η αγορά υπηρεσιών υγείας κυριαρχείται από τα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα 
υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2010, ο αριθμός των 
δημόσιων νοσοκομείων ήταν 13.850, ενώ τα ιδιωτικά νοσοκομεία ανέρχονταν σε 
7.068 (συν. 20.718), σε σύνολο περίπου 953.000 ιδρυμάτων υγειονομικής 
περίθαλψης όλων των βαθμίδων.  

. 

Όσον αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, υπάρχει ομαδοποίηση σε τρεις 
κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό κλινών, το εύρος των υπηρεσιών, τον 
ιατρικό εξοπλισμό και το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Τα νοσοκομεία 
που ανήκουν στην κατηγορία Ι και ΙΙ είναι μικρότερα και λιγότερο ποιοτικά από 
τα νοσοκομεία της κατηγορίας ΙΙΙ (περ. 1.350), που βρίσκονται συνήθως στις 
μεγάλες πόλεις και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο των χρηστών των 
ιατρικών υπηρεσιών, όσο και του νοσοκομειακού προσωπικού (ιατροί – 
νοσηλευτές) που επιθυμούν να εργάζονται σε νοσοκομεία αυτής της 
κατηγορίας9

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσοκομεία, παρόλο που οι ιδιωτικές μονάδες 
υπηρεσιών υγείας αντιπροσωπεύουν, σε απόλυτους αριθμούς, περίπου το 1/3 

. 

                                                                          
7 McKinsey&Company (2012): Health Care in China: Entering Uncharted Waters 
http://www.mckinseychina.com/wp-content/uploads/2012/09/healthcare-in-china-entering-
uncharted-waters.pdf  
8 APCO Worldwide (2010): China’s Medical Device and Healthcare IT Industries 
http://www.export.gov.il/uploadfiles/03_2012/medica%20deviceindustries.pdf  
9 NZTE, ό.π. 
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των συνολικών μονάδων, το μέγεθος τους και το εύρος των ιατρικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τις δημόσιες μονάδες 
υγείας και συνήθως αποτελούν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων10

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία απευθύνονται, κυρίως, σε πλούσιους Κινέζους και τις 
κοινότητες των ξένων, οι οποίοι, κατά κανόνα, διαθέτουν υψηλό εισόδημα ή 
ασφαλιστική κάλυψη που αναλαμβάνει το υψηλό κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν 200 ιδιωτικές μονάδες υπηρεσιών 
υγείας που προερχόνται από κοινοπραξίες Κινέζων και ξένων επενδυτών. Οι 
μονάδες αυτές επικεντρώνονται σε περιοχές όπου διαβιούν πλούσιοι Κινέζοι και 
ξένοι, όπως στη Σαγκάη, στο Πεκίνο, στην Καντώνα, στην επαρχία Jiangsu και 
στην επαρχία Liaoning. 

, μικρές μονάδες 
εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε επίπεδο 
κλινών, οι ιδιωτικές μονάδες διαθέτουν μόλις το 12% επί του συνόλου. 

2.2. Θεσμικό πλαίσιο 
Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την αγορά 
υπηρεσιών υγείας επήλθε με τη μεταρρύθμιση του 2009. Οι σημαντικότεροι 
στόχοι για την αγορά υπηρεσιών υγείας ήταν οι ακόλουθοι11

1) Αύξηση του ποσοστού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη, μέσω και 
της δημιουργίας της Βασικής Λίστας Φαρμάκου (Essential Drug List) και της 
διεύρυνσης της Εθνικής Λίστας Φαρμάκου (NDRL). 

: 

2) Αύξηση του ποσού και επέκταση των δικαιούχων ασφαλιστικής κάλυψης 
υγείας για τον αγροτικό πληθυσμό. 

3) Βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές, με την κατασκευή νέων και την επέκταση – ανακαίνιση παλαιότερων. 

4) Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ασθενών (Electronic Medical Record, 
EMR) 

5) Παροχή δωρεάν ελέγχων υγείας για παιδιά και ηλικιωμένους 

6) Σταδιακή ιδιωτικοποίηση δημόσιων νοσοκομείων  

                                                                          
10 Σημαντική εξαίρεση αποτελεί το United Family Hospital (www.ufh.com.cn), το οποίο 
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας σε 4 πόλεις, απευθυνόμενο κυρίως σε ξένους και 
πλούσιους Κινέζους. 
11 US Commercial Service, ό.π. 
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Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης ήταν η σχεδόν καθολική 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι το 2011 άνω του 
95% του πληθυσμού έχει δημόσια ασφάλιση υγείας από μόλις 43% το 200612

Επίσης, κατασκευάστηκαν, μεταξύ άλλων, 2.000 νοσοκομεία και 29.000 κέντρα 
υγείας και δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο  (EMR), καθώς και 
άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας (τηλε-ιατρική, τοπικές 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης πληροφοριών κ.λπ.)

. 
Βεβαίως, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη είναι μερική και αφορά κυρίως 
βασικές ιατρικές ανάγκες, ενώ ακόμη ένα σημαντικό μέρος του κόστους 
καταβάλλεται από τους ασθενείς. 

13

Στο πλαίσιο του 12ου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης, η κινεζική κυβέρνηση 
ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 
Από το Φεβρουάριο 2012

. 

14

Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι η θετικότερη στάση της κυβέρνησης θα 
πρέπει να αποτιμηθεί στην πράξη, καθώς μέχρι τώρα, η δραστηριοποίηση ξένων 
επενδυτών στον πολλά υποσχόμενο τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας έχει 
σημαντικό κίνδυνο λόγω γραφειοκρατικών στρεβλώσεων και πολυάριθμων 
ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο που καθιστά την παρουσία τοπικού συνεταίρου ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευόδωση του εγχειρήματος.  

 επιτρέπονται πλέον οι εξ ολοκλήρου ξένες επενδύσεις 
σε νοσοκομειακές μονάδες και οι κατευθύνσεις που έχουν δώσει οι κινεζικές 
αρχές είναι της περαιτέρω απελευθέρωσης του θεσμικού πλαίσιου που διέπει τις 
ιδιωτικές μονάδες υγείας και της ισότιμης μεταχείρισης τους σε σχέση με τα 
δημόσια νοσοκομεία, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των 
υγειονομικών δαπανών σε ιδιωτικά νοσοκομεία από το κρατικό σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, έχουν επιλεχθεί 16 πόλεις, στις οποίες θα 
λειτουργήσουν, σε πιλοτική βάση, νυν κρατικές μονάδες υπηρεσιών υγείας ως 
ιδιωτικές μονάδες, ώστε να εκτιμηθούν τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος. 
Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία να 
διαθέτουν το 20% των νοσοκομειακών κλινών μέχρι το 2015.  

                                                                          
12 McKinsey&Company (2012), ό.π. 
13 NZTE (2012), ό.π. 
14 Μέχρι 30.1.2012, ο ξένος επενδυτής είχε δικαίωμα για μετοχικό μερίδιο μέχρι 70% και άρα 
υποχρέωση κοινοπραξίας (JV) με κινεζική εταιρία.  

http://www.agora.mfa.gr/cn89�
mailto:ecocom-beijing@mfa.gr�


Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο   
Web: www.agora.mfa.gr/cn89 E-mail: ecocom-beijing@mfa.gr  

 

9 

 

2.3. Προοπτικές 
Η προοπτική της πολιτικής ενθάρρυνσης ιδιωτικών επενδύσεων στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης για 
δαπάνες υγείας του πληθυσμού από την κυβέρνηση,  καθώς και η αύξηση 
εισοδημάτων, η γήρανση του πληθυσμού και η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του 
πληθυσμού για τη σημασία της υγειονομικής περίθαλψης είναι σημαντικοί 
ενισχυτικοί παράγοντες για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όμως, παράγοντες που στην 
πράξη μπορούν να δυσχεράνουν την επένδυση, όπως γραφειοκρατικές 
ρυθμίσεις και ασαφείς κανονισμοί σε τοπικό επίπεδο που απαιτούν βαθιά 
γνώση, τόσο του κανονιστικού πλαισίου, όσο και των μεθόδων επίλυσης των 
ανακύπτοντων προβλημάτων, κατανόηση των ιδιαιτερότητων της αγοράς και 
των χρηστών αυτών των υπηρεσιών, ανεύρεση αξιόπιστων τοπικών 
συνεργατών, εντοπισμός του σωστού μείγματος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και της σωστής γεωγραφικής τοποθέτησης της επένδυσης. 

3. Η αγορά φαρμάκου 
 

3.1. Μέγεθος – Διάρθρωση Αγοράς 
 

Η αγορά φαρμάκου έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ως 
απόρροια, κυρίως, της επέκτασης της υγειονομικής περίθαλψης σχεδόν σε όλο 
τον πληθυσμό και της επακόλουθης αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης από 
το κράτος. Υπολογίζεται ότι οι συνολικές πωλήσεις το 2011 ανήλθαν στα 71 
δισεκ. USD15

Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, αλλά 
ιδιαίτερο δυναμισμό, κυρίως στον τομέα της βιοφαρμακευτικής που 
υποστηρίζεται από το κράτος. Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 5.000 
φαρμακευτικές εταιρίες που διατηρούν συνολικό μερίδιο αγοράς πέριξ του 70-

 και αναμένεται ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, άνω του 20%, θα 
συνεχιστούν τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε έτη. Σημειώνεται ότι η κατά 
κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά σκευάσματα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή 
(σχεδόν στο 1/10) σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α., γεγονός 
που υποδηλώνει τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της κινεζικής αγοράς. 

                                                                          
15 McKinsey&Company (2012) ό.π. 
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75%, ενώ το υπόλοιπο καταλαμβάνουν οι αλλοδαπές φαρμακοβιομηχανίες. Τα 
κυριότερα παραγόμενα φάρμακα από την κινεζική φαρμακοβιομηχανία είναι 
γενόσημα και εμβόλια, οροί,  φαρμακευτικές δραστικές ουσίες (API) και 
ανασυνδυσμένα προϊόντα (recombinants). 

Η φαρμακευτική βιομηχανία συγκεντρώνεται κυρίως σε ερευνητικά κέντρα 
βιομηχανικών και βιοτεχνολογικών πάρκων στα ανατολικά και νότια παράλια 
της Λ.Δ. Κίνας (Σαγκάη, Καντώνα, Jiangsu), ενώ σημαντική έρευνα και 
παραγωγή υπάρχει και στις βόρειες επαρχίες της Κίνας (Πεκίνο, Heilongjiang, 
Hebei). 

Στο πλαίσιο του 12ου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης (2011-2015), ως στόχος 
της κυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο έχει τεθεί η συγκέντρωση της αγοράς 
και η δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών», κυρίως στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας και των biogenerics. Είναι ενδεικτικό ότι καμία φαρμακευτική 
εταιρία, κινεζική ή πολυεθνική, δε διαθέτει μερίδιο αγοράς άνω του 2,5%. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται τα δύο τελευταία χρόνια αύξηση των 
συγχωνεύσεων και των εξαγορών στο φαρμακευτικό κλάδο με τη δημιουργία 
εταιρικών σχημάτων που θα μπορέσουν να είναι τα επόμενα χρόνια διεθνώς 
ανταγωνιστικά και καινοτόμα.16

Οι εισαγωγές φαρμάκων στη Λ.Δ. Κίνας ακολουθούν, επίσης, ανοδική πορεία. 
Το 2011 οι εισαγωγές ανήλθαν στα 17,16 δισεκ. USD

 

17

                                                                          
16 PriceWaterhouseCoopers (2009): Emerging Trends in Chinese Healthcare 

, αυξημένες κατά 41% σε 
σχέση με το 2010. Οι σημαντικότερες χώρες εξαγωγής είναι οι Η.Π.Α., Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ελβετία, Γαλλία και Βέλγιο που διατηρούν μερίδιο 
άνω του 50%. Πέραν των εισαγωγών, οι μεγαλύτερες διεθνώς φαρμακευτικές 
εταιρίες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, μέσω και εξαγορών 
κινεζικών φαρμακευτικών εταιριών, Επίσης, έχουν ιδρύσει κέντρα έρευνας και 
ανάπτυξης, συνήθως από κοινού με κινεζικά ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρίες, 
ώστε να επωφεληθούν των σημαντικών προοπτικών της εγχώριας αγοράς, αλλά 
και των κυβερνητικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη στον κλάδο του 
φαρμάκου. Παρόλα αυτά, η παρουσία τους στην κινεζική αγορά δεν είναι 
ανέφελη, καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε ομοειδή προϊόντα από 
εγχώριες εταιρίες και ο κίνδυνος διασφάλισης των δικαιωμάτων διανοητικής 

http://www.pwc.com/gx/en/healthcare/pdf/emerging-trends-in-chinese-healthcare.pdf  
17 Στοιχεία του China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health 
Products, http://www.cccmhpie.org.cn/Pub/3317/47889.shtml  
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ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας είναι σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω 
ανάπτυξή τους. 

Όσον αφορά τον τύπο φαρμάκου, τα γενόσημα καταλάμβαναν μερίδιο 64% το 
2009, τα πατενταρισμένα είχαν μερίδιο 14%, ενώ το υπόλοιπο 22% 
καταλάμβαναν τα ΜΥΣΥΦΑ (αγορά OTC) που έχουν και τις σημαντικότερες 
προοπτικές, λόγω της αυξανόμενης δαπάνης των καταναλωτών για 
εξωνοσοκομειακά φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής, η αγορά είναι αντίστοιχα κατακερματισμένη 
με την παραγωγή φαρμάκου. Υπολογίζεται ότι το 2010 δραστηριοποιούνταν 
περίπου 13.000 χονδρέμποροι που προμήθευαν τις νοσοκομειακές μονάδες και 
τα φαρμακεία, καθώς και περίπου 400.000 σημεία λιανικής πώλησης . Όπως και 
στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, η κυβέρνηση προωθεί την 
συγκέντρωση της αγοράς και τη δημιουργία ισχυρών χονδρεμπορικών και 
λιανεμπορικών εταιριών που θα είναι πιο αποτελεσματικές για τη συγκράτηση 
του κόστους διανομής των φαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος της κυβέρνησης 
μέχρι το 2015 είναι η δημιουργία 1-3 χονδρεμπόρων εθνικής εμβέλειας με ετήσιες 
πωλήσεις 100 δισεκ. RMB, καθώς και οι 100 μεγαλύτεροι χονδρέμποροι να έχουν 
συνολικό μερίδιο αγοράς άνω του 85%. Αντίστοιχα, οι 100 μεγαλύτερες αλυσίδες 
λιανικής θα πρέπει να έχουν μερίδιο αγοράς άνω του 60%. Οι πιο σημαντικοί 
διανομείς φαρμάκων στη Λ.Δ. Κίνας είναι η κρατική Sinopharm, η Shanghai 
Pharma (περιοχή Σαγκάης) και η Jointown (περιοχή Καντώνας). 

 

3.2. Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού σκευάσματος στη Λ.Δ. Κίνας απαιτεί την 
προηγούμενη έγκρισή του από την Κρατική Διοίκηση Τροφίμων & Φαρμάκων 
(State Food & Drug Administration, SFDA). 

Η ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων στη Λ. Δ. 
Κίνας συνίσταται σε πέντε στάδια: 

1) υποβολή αιτήσεως εγγραφής φαρμακευτικού σκευάσματος στη SFDA, η 
οποία μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνο από κινεζική νομική οντότητα 
(ενδεχομένως εισαγωγέας του προϊόντος ή εξειδικευμένο νομικό γραφείο). 
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2) η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά ανάλογα με το είδος 
του σκευάσματος, τα οποία αναφέρουν γενικές πληροφορίες για το εν λόγω 
φάρμακο και τη σύστασή του.  

3) μετά την αποδοχή της αιτήσεως, ακολουθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης σε 
αναγνωρισμένο εργαστήριο της Λ.Δ. Κίνας 

4) ανάλογα με το είδος φαρμακευτικού σκευάσματος και την έγκριση που 
απαιτεί, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί κλινική μελέτη 

5) μετά την ολοκλήρωση της κλινικής μελέτης, η αίτηση του ενδιαφερομένου 
επανυποβάλλεται προς έγκριση από το SFDA Drug Evaluation Centre 
εμπεριέχοντας όλες τις αποκτηθείσες πληροφορίες από τις μελέτες. Εάν γίνει 
δεκτή, τότε η τελική απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού (διάρκειας 5 
χρόνων) θα ληφθεί από τη SFDA.  

Το εκτιμώμενο κόστος για τη διαδικασία έγκρισης ανέρχεται σε 45.300 CNY (1 
Ευρώ=8,1 CNY) και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στη SFDA, ενώ η διαδικασία 
μπορεί να έχει διάρκεια 1-3 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον Οδηγό του EU SME Centre18

Μετά την έγκριση από τη SFDA, το φάρμακο μπορεί να διατίθεται ελεύθερα στην 
κινεζική αγορά. Η SFDA διατηρεί online κατάλογο των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που έχουν εγκριθεί προς κυκλοφορία στην κινεζική αγορά. Για 
πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο, ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (μόνο 
κινεζική έκδοση) 

. 

http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/dir.html. 

Εκτός του εγκεκριμένου καταλόγου φαρμακευτικών σκευασμάτων, η SFDA σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων  και Κοινωνικής Ασφάλισης 
διαμορφώνει δύο ακόμη λίστες: τη Βασική Λίστα Φαρμάκων (Essential Drug List, 
EDL) και την Εθνική Λίστα Φαρμάκων (National Reimbursement Drug List, 
NRDL). 

Η Essential Drug List εγκαινιάστηκε το 2009 και αποτελεί τη σημαντικότερη λίστα 
για την αγορά φαρμάκου, καθώς το κράτος καλύπτει το 100% της τιμής των 
φαρμάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα.19

                                                                          
18 

 Η Λίστα σε κεντρικό 

http://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/attach/Guideline%20pharmaceuticals.pdf  
19 Frost & Sullivan (2011): China Healthcare Policy Study 
http://www.finnode.fi/files/36/China_Healthcare_Policy_Study.pdf  
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επίπεδο20 περιλαμβάνει 317 σκευάσματα (εκ των οποίων 90% είναι γενόσημα και 
102 φάρμακα κινεζικής ιατρικής, TCM) και παρότι η προμήθεια των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων γίνεται σε zero mark-up, η EDL είναι σημαντική 
καθώς εξασφαλίζει υψηλές πωλήσεις, υψηλή ρευστότητα καθώς τα κρατικά 
νοσοκομεία και οι λοιπές υγειονομικές μονάδες υποχρεούνται να προμηθεύονται 
τα συγκεκριμένα φάρμακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των πωλήσεων 
των πολυεθνικών εταιριών στην Κίνα προέρχεται από σκευάσματα που 
περιλαμβάνονται στην EDL.21

Η Εθνική Λίστα Φαρμάκων (NRDL Α και NDRL B) είναι πιο ευρεία από την EDL 
(περίπου 2.000 φάρμακα). Ο κύριος κορμός της διαμορφώνεται, επίσης, σε 
κεντρικό επίπεδο, ενώ προσθαφαιρέσεις φαρμάκων και τιμές αναφοράς της 
λίστας διαμορφώνονται σε επίπεδο επαρχίας, ανάλογα με τις δυνατότητες και 
τις ανάγκες κάθε επαρχίας για υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού της. Τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν μεν τη 
δυνατότητα υψηλών πωλήσεων, καθότι το κόστος προμήθειας τους καλύπτεται 
ολικώς ή εν μέρει από το κράτος, πωλούνται δε σε σχετικά χαμηλές τιμές, 
οριζόμενες από την αρμόδιες αρχές της κάθε επαρχίας, με συνέπεια το ποσοστό 
κέρδους να είναι ως επί το πλείστον χαμηλό.

 Η EDL προβλέπεται να εμπλουτιστεί από τις αρχές 
του 2013 με 400 νέα φάρμακα. 

22

Το κόστος για την προμήθεια φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στις λίστες 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους ασθενείς, με συνέπεια τα φάρμακα εκτός 
λίστας να είναι, κατά κανόνα, απρόσιτα για την πλειονότητα των ασθενών. 

 

Η διαδικασία προμήθειας φαρμάκων είναι μέσω ανοικτού διαγωνισμού σε 
επίπεδο επαρχίας, καθώς η προσπάθεια διενέργειας διαγωνισμών σε εθνικό 
επίπεδο δεν ήταν επιτυχής, λόγω αντιδράσεων των εμπλεκόμενων μερών και 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Είναι, πάντως, σαφής η πρόθεση της κεντρικής 
κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για βελτίωση της διαφάνειας του τρόπου 
διενέργειας διαγωνισμών με τελικό στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και 
τη μείωση της μη αποτελεσματικής φαρμακευτικής δαπάνης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
προβλέπονται εξοντωτικές ποινές για επίορκους αξιωματούχους και ιατρούς, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβολής της ποινής του θανάτου στον 
επικεφαλής της SFDA το 2007 για χρηματισμό και διαφθορά. 
                                                                          
20 Σε επίπεδο επαρχίας, η Λίστα μπορεί να φτάσει τα 1.000 σκευάσματα, ανάλογα με τις τοπικές 
ανάγκες και συνθήκες (China Daily, ό.π.). 
21 Deloitte (2009), ό.π. 
22 http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/2009_Revision_NRDL.pdf  
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3.3. Προοπτικές 
 

Η αγορά φαρμάκου θα αναπτυχθεί ραγδαία την επόμενη δεκαετία, τόσο σε 
επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων 
στον κλάδο της βιοϊατρικής και ιδιαίτερα των βιογενόσημων (biogenerics). 
Κατηγορίες φαρμάκων όπως εμβόλια, βιοϊσοδύναμα, θεραπευτικά αντισώματα 
(θεραπεία για καρκίνο), και φάρμακα για αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, 
όπως καρδιολογικά και αιματολογικά φάρμακα για π.χ. καρδιαγγειακές 
παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη παρουσιάζουν καλές προοπτικές. 
Επίσης, εκτιμάται ότι η αγορά μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων 
σκευασμάτων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.) θα γνωρίσει σημαντική άνθηση, λόγω της 
αυξανόμενης προτίμησης του κινεζικού πληθυσμού για αντιμετώπιση ελαφρών 
ασθενειών (γρίπη, βήχας, αλλεργίες) με σκευάσματα από τα φαρμακεία και τα 
σουπερ-μάρκετ, καθώς και λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για 
βιταμινούχα σκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής κ.ά.. (Deloitte, 2012) 

Εξάλλου, καθώς η κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει τη διεθνοποίηση της TCM, η 
παραδοσιακή κινεζική ιατρική (TCM), η οποία διατηρεί ικανοποιητικό μερίδιο 
αγοράς στην Κίνα, μπορεί επίσης να προσφέρει αξιόλογες προοπτικές, ιδιαίτερα 
στην ανάπτυξη υβριδικών φαρμάκων TCM και δυτικής φαρμακοποϊίας. 

4. Η αγορά ιατρικών συσκευών23

 
 

4.1. Μέγεθος – Διάρθρωση Αγοράς 
 

Η Λ.Δ. Κίνας είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά ιατρικών συσκευών παγκοσμίως 
μετά τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Οι πωλήσεις ιατρικών συσκευών ανήλθαν το 
2011 στα 20 δισεκ. USD, ενώ το 2013 οι πωλήσεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 
24 δισεκ. USD. 24

Η αγορά ιατρικών συσκευών στη Λ.Δ. Κίνας παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία. 
Στις ιατρικές συσκευές χαμηλής τεχνολογίας, όπως στηθοσκόπια, 

  

                                                                          
23 Οι ιατρικές συσκευές περιλαμβάνουν μηχανήματα, αλλά και ιατρικά αναλώσιμα 
24 EU SME Centre (2012), ό.π. 
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σφυγμομανόμετρα, μετρητές ζαχάρου, αποστειρωτικός και απολυμαντικός 
εξοπλισμός, οι κινεζικές εταιρίες υπερτερούν λόγω χαμηλότερων 
προσφερόμενων τιμών, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αντιθέτως, στις 
ιατρικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας, υπερτερούν εταιρίες από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (κυρίως Γερμανία), τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. 

Η διττότητα αυτή είναι εμφανής από την ανάλυση των διεθνών εμπορικών 
ροών. Ειδικότερα, η Λ.Δ. Κίνας εισήγαγε το 2011 ιατρικές συσκευές αξίας  10,88 
δισεκ. USD,  εκ των οποίων τα κυριότερα είδη ήταν ακτινολογικός εξοπλισμός, 
αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, έγχρωμος υπερηχογραφικός διαγνωστικός 
εξοπλισμός και εμφυτεύματα. 25

Αντίθετα, οι εξαγωγές ανήλθαν στα 15,7 δισεκ. USD, περιλαμβάνοντας χαμηλής 
τεχνολογίας προϊόντα, όπως ιατρικά επιθέματα, συσκευές μασάζ, καθετήρες και 
ιατρικά έπιπλα.  

   

Οι εγχώριες εταιρίες είναι περίπου 3.000 και διατηρούν μερίδιο αγοράς πέριξ του 
80% για συσκευές χαμηλής και μέσης τεχνολογίας. Οι περισσότερες εξ αυτών 
είναι ΜΜΕ επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκατ. Ευρώ. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι 10 μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ιατρικών συσκευών 
είχαν σωρευτικά μερίδιο αγοράς μόλις 18% (στ. 2009).  Ελάχιστες κινεζικές 
εταιρίες, όπως η Mindray και η Edan Instruments, κατασκευάζουν ιατρικές 
συσκευές υψηλής τεχνολογίας.  

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής, εκτός των νοσοκομειακών μονάδων, 
φαρμακεία, αντιπρόσωποι και καταστήματα λιανικής έχουν το δικαίωμα 
εμπορίας ιατρικών συσκευών (συνήθως για οικιακή χρήση), αφού λάβουν τη 
σχετική άδεια από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές. 

4.2. Θεσμικό πλαίσιο 
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ιατρικές συσκευές δεν επιτρέπει την πώληση 
του προϊόντος στη Λ.Δ. Κίνας πριν την εγγραφή του στην SFDA.  

Για τους σκοπούς της εγγραφής, οι ιατρικές συσκευές χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

Κατηγορία Ι: Ιατρικές συσκευές, η ασφάλεια των οποίων ελέγχεται με συνήθεις 
διαδικασίες 

                                                                          
25 Στοιχεία του China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health 
Products http://www.cccmhpie.org.cn/Pub/3317/47889.shtml 
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Κατηγορία ΙΙ: Ιατρικές συσκευές, η ασφάλεια των οποίων απαιτεί επιπλέον 
ελέγχους. 

Κατηγορία ΙΙΙ: Ιατρικές συσκευές που απαιτούν αυστηρό έλεγχο, όπως 
εμφυτεύματα στον ανθρώπινο οργανισμό ή συσκευές που μπορούν να αποβούν 
επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Η διαδικασία εγγραφής είναι αρκετα χρονοβόρα (μπορεί να φτάσει τα τρία έτη) 
με συνέπεια να υπάρχουν αρκετές ενστάσεις επί της διαδικασίας από κράτη που 
εξάγουν ιατρικές συσκευές στη Λ.Δ. Κίνας, όπως η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση (κυρίως Γερμανία). Περισσότερα 
στοιχεία για τη διαδικασία εγγραφής μπορούν να αναζητηθούν στη μελέτη του 
EU SME Centre, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.eusmecentre.org.cn/content/medical-device-registration  

Όπως και στην περίπτωση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, η προμήθεια 
ιατρικών συσκευών από τα νοσοκομεία γίνεται συνήθως σε επίπεδο επαρχίας με 
ανοικτό διαγωνισμό.  

Η πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης υγείας που εφαρμόζει η κινεζική κυβέρνηση 
επιτελεί κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των ιατρικών συσκευών και 
των προτιμήσεων των νοσοκομείων. Είναι ευνόητο ότι η συνεχιζόμενη διεύρυνση 
της κάλυψης των δαπανών υγείας από το κράτος θα δώσει επιπλέον κίνητρο 
στα νοσοκομεία για την προμήθεια ιατρικών συσκευών. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, η κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει, όπως και στην περίπτωση των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, την κατά το δυνατόν ευνοϊκότερη για το κράτος 
ρύθμιση της τιμολόγησης των ιατρικών συσκευών που προμηθεύονται οι 
μονάδες υγειονομικής περίθαλψης μέσω ανοικτών διαγωνισμών και 
κανονιστικών ρυθμίσεων που περιορίζουν το ποσοστό κέρδους. 

4.3. Προοπτικές 
 

Παρά τις ευοίωνες τάσεις όσον αφορά τα συνολικά μεγέθη της αγοράς, οι 
συνθήκες στην αγορά ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων θα γίνουν ακόμα 
πιο ανταγωνιστικές, καθώς οι κινεζικές εταιρίες, που έχουν προς το παρόν 
συγκριτικό πλεονέκτημα στις συσκευές χαμηλής προστιθέμενης αξίας και 
τεχνολογίας, θα επιδιώξουν να ανέβουν την τεχνολογική κλίμακα και να 
ανταγωνιστούν επαρκώς τα εισαγόμενα προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
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Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος θα αποτελέσει 
το σημαντικότερο εχέγγυο εισόδου και διατήρησης της θέσης στην κινεζική 
αγορά. 

5. Συμπεράσματα 
 

Ο κλάδος της υγείας στη Λ.Δ. Κίνας παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές στους 
εξής τομείς: 

1) Στον τομέα υπηρεσιών υγείας, η πολιτική ενθάρρυνσης για την ίδρυση 
ιδιωτικών νοσοκομείων και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και του 
εισοδήματος ενός ευμεγέθους μέρους του κινεζικού πληθυσμού 
αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες για τυχόν επενδύσεις. Από την άλλη 
πλευρά, οποιαδήποτε επένδυση θα πρέπει να υλοποιηθεί έχοντας λάβει 
υπόψη της τις τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς και σε συνεργασία με 
έναν τοπικό συνέταιρο που διαθέτει την ικανότητα «πλοήγησης» σε 
«αχαρτογράφητα ύδατα». Εξίσου σημαντική είναι η απόφαση για την 
τοποθεσία της επένδυσης, το εύρος των υπηρεσιών, την τιμολόγηση κλπ, 
καθώς η κινεζική αγορά δε θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να 
αντιμετωπίζεται ως ενιαία.  

2) Πέραν της επένδυσης σε νοσοκομειακές υποδομές, υψηλές προοπτικές 
παρουσιάζονται για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, όπως η τηλε-ιατρική 
και οι εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων, δεδομένου του ελλείμματος 
ανθρώπινου δυναμικού σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, αλλά και 
της ισχυρής τάσης του κινεζικού πληθυσμού για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

3) Στον τομέα του φαρμάκου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο 
στην κινεζική αγορά η συνεργασία με έναν εγχώριο συνεργάτη που θα 
αναλάβει τη διαδικασία εγγραφής, αλλά και τη διανομή του στην τοπική 
αγορά. Η προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει είτε μέσω κάποιας έκθεσης 
στην Κίνα (βλ. παράρτημα) είτε μέσω κάποιου κοινού ερευνητικού 
προγράμματος, που μπορεί να οδηγήσει σε εμπορική συνεργασία. 
Ενδεχόμενα πεδία συνεργασίας θα ήταν, επίσης, ανάπτυξη συνεργασιών 
για υβριδικά φάρμακα, καθώς και συνεργασία σε θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών (GMP). 
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Εν κατακλείδι, οι ελληνικές εταιρίες που ενδιαφέρονται να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα υγείας της Λ.Δ. Κίνας θα πρέπει να έχουν 
μακροπρόθεσμη στόχευση, βαθιά γνώση του νομικού πλαίσιου και της 
αγοράς ενδιαφέροντος τους, να αποκτήσουν τις κατάλληλες επαφές καθώς 
και να είναι διατεθειμένες να προβούν σε σημαντικές επενδύσεις, σε 
ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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6. Παράρτημα 

Ι. Εμπορικές Εκθέσεις στη Λ.Δ. Κίνας 
China-Pharm: China International Pharmaceutical Industry Exhibition 
Dates: 29.10.-1.11.2013 
Venue: Shanghai 
Website: http://www.china-pharm.net/  
 
PHARMCHINA 
Dates: 24-27Apr.2013 
Venue: Chengdu 
Website: http://www.pharmchina.com.cn/  
 
CPhI China 
Dates: 25-27 June, 2013 
Venue: Shanghai 
Website: http://www.cphi-china.com/  
 
China BioPartnering Forum 
Dates: 29-30 June, 2013 
Venue: Beijing 
Website: http://www.ebdgroup.com/cbpf/index.php  
 
Hospital Build and Infrastructure China 
Dates: 29-21 May, 2013 
Venue: Nanjing 
Website: http://www.hospitalbuildchina.com/  
 
Shanghai Medical and Healthcare Tourism Show 
Dates: 2-4 Apr. 2013 
Venue: Shanghai 
Website: http://www.ch-smts.com/  
 
China International Medical Equipment Fair (CMEF) 
Dates: 17-20 Apr. 2013 
Venue: Shenzhen 
Website: http://www.cmef.com.cn/en/index.html  
 
CHINAMEP - International Medical Instruments and Equipment Exhibition 
Dates: 28-30 March, 2013 
Venue: Beijing 
Website: http://www.chinamed.net.cn/en/index.asp  
 
MEDTEC CHINA 
Dates: 25-26 September 2013 
Venue: Shanghai 
Website: http://www.medtecchina.com/index.php?page=home-en  
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ΙΙ. Εξαγωγές – Εισαγωγές Λ.Δ. Κίνας – Ελλάδας στον τομέα υγείας 
 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Λ.Δ. Κίνας στον κλάδο φαρμάκου, 2011, αξία σε USD 

ΚΩΔ. 
SITC 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

54 20.151.350 1.935.547 

5411 

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις  οποίες  
περιλαμβάνονται  και τα  φυσικά  συμπυκνώματα), καθώς  και  τα παράγωγα 
τους που χρησιμοποιούνται  κυρίως  σαν βιταμίνες,   αναμειγμένα  ή  μη  μεταξύ  
τους 1.287.984   

5413 Αντιβιοτικά, άλλα από τα φάρμακα της ομάδας 542 3.222.456   

5414 

Αλκαλοειδή  φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατα τους, οι 
αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα, άλλα από τα φάρμακα της 
ομάδας 542 4.007   

5415 

Ορμόνες  φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, τα παράγωγα  τους που  
χρησιμοποιούνται  κυρίως ως ορμόνες. 'Αλλα στεροειδή  που χρησιμοποιούνται  
κυρίως  ως ορμόνες, άλλα από τα φάρμακα  της ομάδας 542 4.302   

5416 
Ετερογλυκοζίτες,  αδένες  και άλλα όργανα και  τα  εκχυλίσματα τους, ειδικοί οροί 
από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί, εμβόλια και παρόμοια προϊόντα 41.819   

5421 Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους 12.736.957   

5422 
Φάρμακα  που  περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της  υποομάδας 541.5, άλλα 
δεν περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους 2.469.492 1.317.978 

5423 

Φάρμακα  που  περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγα τους,  αλλά  δεν περιέχουν  
ούτε  ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα  της  υποδιαίρεσης 541.5, ούτε αντιβιοτικά ή 
παράγωγα των αντιβιοτικών 0 617.481 

5429 Φάρμακα, μ.α.κ. 384.333 88 
Πηγή: Comtrade 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Λ.Δ. Κίνας στον κλάδο ιατρικών συσκευών, 2011, αξία σε USD 

Κωδ. 
HS 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

31.697.098 306.826 

9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την 
κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος 
και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες 
οπτικές δοκιμασίες   

14.356.538 200.615 

3005 Βάτες, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), 
εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς 
σκοπούς   

11.690.381   

9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. 
Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου 
και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες 
συσκευές για αναπνευστική θεραπεία   

2.318.242 57.263 

401511 Χειρουργικά γάντια 1.174.170   
902511 Θερμόμετρα ή πυρόμετρα, με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων   541.295 347 
9402 Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. 539.684   
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χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές 
χρήσεις, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες 
πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των 
ειδών αυτών   

9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 
βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή 
ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής 
ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, 
τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία   

425.902   

9020 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις 
προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος   

242.868 15.492 

3006 Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του 
κεφαλαίου   

145.608   

7017 Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή 
ογκομετρημένα   

98.377   

9021 Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, 
υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές 
προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες 
συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται 
στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη 
θεραπεία μιας αναπηρίας   

74.243 33.109 

4014 Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από 
καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο 
καουτσούκ   

60.407   

841920 Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων   29.383   
Πηγή: Comtrade 
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III. Διεθνές εμπόριο φαρμάκων Λ.Δ. Κίνας 2011 (κωδ.SITC: 542), USD 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 2.400.931.498 ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 8.257.074.741 

1 Αυστραλία 439.407.180 1 Γερμανία 1.276.072.489 
2 Κίνα, Χονγκ Κονγκ 195.591.583 2 ΗΠΑ 1.177.265.709 
3 ΗΠΑ 115.131.127 3 Ιταλία 761.499.163 
4 Δημ. Της Κορέας 111.747.739 4 Γαλλία 756.349.164 
5 Νιγηρία 82.442.513 5 Ηνωμένο Βασίλειο 684.426.055 
6 Ιαπωνία 78.594.851 6 Σουηδία 563.084.279 
7 Ινδία 73.538.204 7 Ελβετία 493.959.458 
8 Ηνωμένο Βασίλειο 68.524.477 8 Ιαπωνία 392.184.361 
9 Γερμανία 50.536.379 9 Δανία 323.689.696 

10 Φιλιππίνες 48.885.717 10 Κίνα, Χονγκ Κονγκ 300.042.407 
11 Πακιστάν 46.473.388 11 Ιρλανδία 284.114.497 
12 Ελβετία 46.262.666 12 Βέλγιο 229.793.739 
13 Βραζιλία 45.474.569 13 Αυστραλία 219.748.148 
14 Σιγκαπούρη 44.507.384 14 Ισπανία 150.178.085 
15 Μαλαισία 44.502.654 15 Ολλανδία 102.669.254 
16 Βέλγιο 39.106.534 16 Βραζιλία 98.615.836 
17 Βιετνάμ 38.685.429 17 Ταϊβάν 90.181.168 
18 Γαλλία 36.544.901 18 Δημ. Της Κορέας 56.892.327 
19 Ταϊλάνδη 33.747.155 19 Αυστρία 52.945.653 
20 Νέα Ζηλανδία 29.724.173 20 Καναδάς 48.643.540 
35 Ελλάδα 15.590.782 24 Κύπρος 20.240.621 
69 Κύπρος 5.193.230 33 Ελλάδα 1.935.547 

 

  

http://www.agora.mfa.gr/cn89�
mailto:ecocom-beijing@mfa.gr�


Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο   
Web: www.agora.mfa.gr/cn89 E-mail: ecocom-beijing@mfa.gr  

 

23 

 

ΙΙI. Διεθνές Εμπόριο Λ.Δ. Κίνας στον κλάδο υγείας, 1-9.2012, εκ. USD 

Product Name Exports 

y-o-y 
Export 
Share 

Imports 

y-o-y 
Import 
Share 

Import and 
export 
volume 

y-o-y 
Total 
Share 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Total 35.348,60 7,83 100,00 24.511,97 17,01 100 59.860,57 11,41 100,00 
Traditional Chinese medicine 1.800,19 7,20 5,09 629,71 21,32 2,57 2.429,90 10,53 4,06 

  Health care products 158,68 3,71 0,45 104,81 -6,41 0,43 263,50 -0,57 0,44 

  Extract 855,24 6,07 2,42 243,55 62,23 0,99 1.098,79 14,89 1,84 

  Proprietary Chinese medicines 198,63 17,84 0,56 181,32 12,24 0,74 379,95 15,10 0,63 

  Herbal medicines and Pieces 587,63 6,55 1,66 100,03 4,88 0,41 687,66 6,30 1,15 

Pharmaceuticals 20.720,49 4,95 58,62 14.833,25 17,58 60,51 35.553,74 9,87 59,39 

  Pharmaceutical Ingredients 17.151,88 3,68 48,52 5.494,72 6,91 22,42 22.646,60 4,45 37,83 

    Amino Acids and Derivatives 1.021,19 16,67 2,89 472,94 0,77 1,93 1.494,13 11,12 2,50 

    Aminoglycosides 90,03 1,57 0,25 0,03 219,62 0,00 90,06 1,59 0,15 

    Macrolide 214,88 -28,21 0,61 25,69 -2,03 0,10 240,57 -26,10 0,40 

    Respiratory medication 17,06 -17,14 0,05 0,01 1.288,65 0,00 17,07 -17,10 0,03 

    Sulfa 37,27 -6,46 0,11 4,39 -8,77 0,02 41,67 -6,71 0,07 

    Hormones 514,19 13,90 1,45 18,33 45,36 0,07 532,52 14,76 0,89 

    Antipyretic analgesics 353,44 2,71 1,00 4,50 14,23 0,02 357,95 2,84 0,60 

    Lincomycins 120,69 16,34 0,34 0,70 1.037,74 0,00 121,39 16,94 0,20 

    Chloramphenicol 111,83 15,72 0,32 0,04 -74,97 0,00 111,87 15,55 0,19 

    Anesthetic 25,16 70,12 0,07 10,07 3,57 0,04 35,23 43,72 0,06 

    Other anti-infective 825,60 -10,66 2,34 200,43 8,16 0,82 1.026,04 -7,51 1,71 

    Other Active Pharmaceutical Ingredients 11.149,72 3,59 31,54 4.328,68 7,84 17,66 15.478,41 4,74 25,86 

    Penicillins 519,24 16,81 1,47 31,55 18,55 0,13 550,79 16,91 0,92 

    Tetracyclines 278,67 10,42 0,79 4,36 -11,27 0,02 283,03 10,01 0,47 

    Cephalosporins 267,39 -18,88 0,76 152,21 0,24 0,62 419,60 -12,85 0,70 

    Vitamins 1.479,02 6,78 4,18 215,09 4,13 0,88 1.694,11 6,43 2,83 

    Digestive System Drugs 42,34 36,85 0,12 10,15 -25,18 0,04 52,49 17,95 0,09 

    Cardiovascular Drugs 0,79 264,00 0,00 6,28 30,55 0,03 7,06 40,58 0,01 

    Central nervous system drugs 83,34 5,92 0,24 9,27 89,02 0,04 92,61 10,80 0,15 

  Western medicine 1.899,41 24,56 5,37 7.292,65 22,01 29,75 9.192,06 22,53 15,36 

    Hormone drugs 55,69 28,04 0,16 1.482,30 17,45 6,05 1.537,99 17,80 2,57 

    Other anti-infective products 346,46 25,18 0,98 514,47 20,95 2,10 860,92 22,62 1,44 

    Other West into drugs 1.323,69 28,94 3,74 4.883,82 24,51 19,92 6.207,51 25,43 10,37 

    Penicillin drugs 63,88 -1,95 0,18 71,82 1,68 0,29 135,70 -0,06 0,23 

    Cephalosporins drugs 66,99 7,05 0,19 197,26 7,45 0,80 264,25 7,35 0,44 

    Vitamins drugs 42,70 -15,07 0,12 142,99 26,46 0,58 185,69 13,68 0,31 

  Biochemical 1.669,20 -0,34 4,72 2.045,88 36,44 8,35 3.715,08 17,03 6,21 

    Enzymes and coenzyme 218,41 14,46 0,62 131,78 8,50 0,54 350,19 12,14 0,59 

    Other biochemical 1.450,79 -2,24 4,10 1.914,10 38,90 7,81 3.364,89 17,57 5,62 

Medical Devices 12.827,92 12,94 36,29 9.049,01 15,82 36,92 21.876,93 14,11 36,55 

  Medical dressings 1.716,25 -5,91 4,86 172,70 18,23 0,70 1.888,95 -4,12 3,16 

  Disposable supplies 2.410,44 26,64 6,82 1.320,22 67,78 5,39 3.730,66 38,68 6,23 

  Hospital diagnosis and treatment 5.620,02 16,97 15,90 7.027,84 19,47 28,67 12.647,86 18,35 21,13 

  Health rehabilitation supplies 2.704,79 8,30 7,65 287,19 -64,15 1,17 2.991,98 -9,29 5,00 

  Dental Equipment and materials 376,42 14,64 1,06 241,06 22,55 0,98 617,48 17,61 1,03 

Data: China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines 
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ΙV. Σημαντικές κινεζικές εταιρίες ανά κλάδο 
 

20 Μεγαλύτερες Φαρμακοβιομηχανίες στη Λ.Δ. Κίνας 

1 Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.gpc.com.cn/englishweb/ew01.htm 
2 Xiuzheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.china-xiuzheng.com/ 

3 Yangtze River Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.yangzijiang.com/ 

4 Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.hayao.com/ 

5 Shanghai Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. http://www.pharm-sh.com.cn/#/Home 

6 Shijiazhuang Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.e-cspc.com/english/index.aspx 

7 North China Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.ncpc.com.cn/ 

8 Weigao Group Co., Ltd. http://en.weigaoholding.com/ 
9 China Pharmaceutical Group Corporation http://www.sinopharm.com/ 

10 Bayer HealthCare http://www.bayer.com.cn/ 

11 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.negpf.com.cn/ 

12 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.dcpc.com/ 

13 Hangzhou East China Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.eastchinapharm.com/ 

14 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.kelun.com/ 

15 Heilongjiang Zhenbaodao Pharmaceutical Limited http://www.zbdzy.com/ 

16 Shanghai Roche Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.roche.com.cn/portal/eipf/china/cn/NCT-CN 

17 Pfizer Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.pfizer.com.cn/ 

18 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.kangmei.com.cn/cn/index.jsp# 

19 Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. http://www.qilu-pharma.com/ 

20 Fu Ren Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.furen.com.cn/ 

 

10 σημαντικοί διανομείς φαρμάκων στη Λ.Δ. Κίνας 

Sinopharm http://www.sinopharm.com/ 

Shanghai Pharma http://www.pharm-sh.com.cn 

Jointown http://www.jointown.cc/ 

Nanjing Pharma http://english.njyy.com/ 

Beijing Pharma http://www.bjpharmacy.com/en/index.aspx 

Guangzhou Pharma http://www.gzmpc.com/index_en.php 
Chongqing Tongjunge http://www.taijitjg.com/ 

Nepstar http://www.nepstar.cn/eng/about_1.asp 

China Meheco Corp. http://www.meheco.com/ 

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. http://www.hayao.com/ 
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20 σημαντικές Εταιρίες Ιατρικών Συσκευών στη Λ.Δ. Κίνας 

Andon Health Co., Ltd. www.jiuan.com/ 

Beijing Jingjing Medical Equipment Co., Ltd.  www.gmeditech.com/ 

Beijing Wandong Medical Equipment Co., Ltd.  www.wdjf.com 

Contec Medical Systems Co., Ltd.  www.contecmed.com.cn 

Double-Dove Group Co., Ltd.  www.shuangge.com 

Edan Instruments www.edan-instruments.com 

Jiangsu Yuyue Medical Equipment Inc.  www.yuyue.com.cn 

Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.  www.jxhd.cn 

Lepu Medical Technology Co., Ltd. http://en.lepumedical.com/ 

MicroPort Medical (Shanghai) Co., Ltd. www.microport.com 

Shaanxi Qinming Medical Instruments Co Ltd.  www.qinming.com/qm/index.asp 

Shandong Weigao Group  www.weigaogroup.com 

Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.  http://www.shanchuan.com/ 
Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd http://ft.skhb.com/overview.html 

Shanghai Medical Equipment Works Co. Ltd.  www.smew.cn 

Shenyang Neusoft Digital Medical System Co., Ltd.  www.neusoft.com 

Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd. www.landwindmedical.com/ 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Corporate Ltd.  www.mindray.com.cn 

Shinva Medical Instrument Co., Ltd.  www.shinva.com 

Zhejiang KDL Medical Equipment Co., Ltd. http://www.zjkdl.com 
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V. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
 

State Food and Drug Administration (SFDA) 

http://eng.sfda.gov.cn  

Chinese Pharmaceuticals Enterprises Association 

http://www.cpema.org/home/  

China Chamber of Commerce for Pharmaceutical Products 

http://www.cmp.org.cn/  

China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health 
Products 

http://www.cccmhpie.org.cn  

China Association of Pharmaceutical Commerce 

http://www.capc.org.cn/  

Chinese Hospitals Association 

http://www.cha.org.cn/eng/index.htm 

China Association for Medical Devices Industry 

http://www.camdi.org/en/  

China Medicinal Biotech Association 

http://www.cmba.org.cn  

Chinese Medical Association 

http://www.cma.org.cn/ensite/  

Chinese Medical Doctors Association 

http://cmdae.org/en/index.php  

China Pharmaceutical Association 

http://www.cpa.org.cn/Index.html  
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