JORNADA
Oportunitats de negoci a Hong Kong i Xina
Per què Xina i Hong Kong ?
Des de l’inici del procés de reforma i obertura al 1978, Xina ha viscut una
transformació econòmica de la societat i dels patrons de consum, factors que s’han
vist accelerats arrel de la incorporació de Xina a la Organització Mundial del Comerç
l’any 2001.
Xina segueix guanyant pes en l’activitat econòmica mundial i el FMI estima un
creixement per aquest país del 8% el 2014. Aquest fet, juntament amb els reduïts
costos de producció, una abundant mà d’obra cada vegada més qualificada, l’augment
de la qualitat en molts sistemes de producció, l’emergent classe urbana amb un alt
poder adquisitiu i la creixent urbanització de la població, són alguns dels elements
claus per a que les empreses es plantegin la seva internacionalització cap el mercat
xinès.
L'economia de Hong Kong s'ha de veure dins el marc de l'economia xinesa, ja que
l'activitat fabril de les empreses de Hong Kong es realitza fonamentalment a la
província xinesa de Guangdong, alhora que Hong Kong actua de porta de entrada i
sortida de les mercaderies que circulen entre la Xina i la resta del món.
Les reformes econòmiques dutes a terme a la Xina des de 1979 han fomentat una
industrialització i un creixement econòmic fulgurants al delta del Riu Perla a les
dècades dels vuitanta i els noranta. Aquest creixement es deu principalment a la
creació en els municipis de Shenzhen i Zhuhai de dues zones econòmiques especials
(ZEE) des del punt de vista fiscal i duaner i la proximitat de Hong Kong que ha permès
la transferència massiva de capitals i de tecnologia productiva a la zona mentre que
les seves empreses es beneficiaven de costos de la mà d'obra i del sòl entre els més
competitius del món.
En 25 anys, Hong Kong i el delta del Riu Perla, que havien conviscut apartats des de
la revolució comunista, han iniciat un procés d'integració econòmica complex i profund.
Avui dia, les dues regions són totalment interdependents i malgrat l'existència d'una
frontera per a béns, capitals i persones el conjunt ha adquirit una gran coherència.
Hong Kong ha sabut mantenir el seu paper dirigent a la zona i segueix portant la
iniciativa en matèria d'integració econòmica.

Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat de Hong Kong i Xina
hem preparat aquesta jornada amb el següent programa:

10:00h

Benvinguda. Sr. Josep Maria Campanera. Director de Promoció.

10:15h

Hong Kong i la seva evolució com a porta d’entrada a la Xina
Sra. Virginia Seoane, Consultora a Barcelona del HKTDC (Hong Kong
Trade Development Council.

10:30h

Operativa i estructuració a l’hora de fer negocis amb la Xina
Sr. Stefano Passarello, Partner de P&P People & Projects.
Sra. Judith Padrós, Associate, Spanish Desk, People & Projects.

11:30h

Col·loqui entre els assistents.

11:45h

Accions de promoció en aquest mercat: “Missió Comercial Hong Kong i
Xina”.
Sr. Josep M. Campanera, Director del depart. de Promoció Internacional.

12.00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció.
L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les
condicions esmentades a la circular informativa.
Assistència gratuïta!

INSCRIPCIÓ JORNADA
http://www.plametall.cat/inscripciodelegat.asp?id=1187

Dia:

Divendres, 11 de juliol de 2014

Hora:

De 10:00 a 12:00 hores

Lloc:

UNIÓ PATRONAL METAL.LÚRGICA
C/Josep Anselm Clavé, 2 2on 08002 - Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

