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1104 km2
7 219 700
Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Szef Administracji Leung Chun Ying
chiński (kantoński), angielski
dolar hongkoński
UTC +8

GOSPODARKA
Gospodarka Hongkongu ma najlepszy na świecie Wskaźnik Wolności. Potęga gospodarcza
Hongkongu została zbudowana na wieloletnim rozwijaniu wymiany towarowej ChRL
ze światem. Od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów handlowo-finansowych. Kluczową
rolę w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych Hongkongu pełni Rada Rozwoju
Handlu Hongkongu. Miasto jest siedzibą wielu wielonarodowych organizacji, banków, firm itp.
Hongkong ma jeden z najwyższych wskaźników Giniego wśród rozwiniętych gospodarek świata
jeśli chodzi o przychód na rodzinę, wynoszący 55,3 w roku 2007, oraz najwyższy jeśli chodzi
o rozwój społeczny – 43,4 (w 2009, wśród gospodarek rozwiniętych).
Potraktowane w raporcie z Indeksem Wolności Gospodarczej na Świecie 2006 jako państwo
zajęło pierwsze miejsce.
PKB na osobę w Hongkongu – według CIA wynosi 42 800 USD w 2009 i jest to 15. wynik
na świecie i 5. w Azji, według Banku Światowego 44 070 USD, a według innych źródeł
43 957 USD. Przyrost gospodarczy między 1989 a 1997 rokiem utrzymywał się na poziomie
5% rocznie. Azjatycki kryzys finansowy w 1998 poważnie zaszkodził gospodarce Hongkongu.
W 2000 r. przyrost gospodarczy wzrósł do 10%, po czym spadał, przyjmując w 2009,
po ostatnim kryzysie wartości ujemne (-2,8% w 2009). Jednak analitycy MFW przewidują
5% wzrost na rok 2010.
Niebagatelną rolę w gospodarce Hongkongu odgrywają rzesze turystów, przyjeżdżających
z całego świata, głównie do wolnocłowych sklepów po zakupy. Ostatnio coraz więcej turystów
przybywa także z kontynentalnych Chin.
Hongkong, przy zaludnieniu 7 mln ma jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu
i importu na mieszkańca. W 2004 liczba ludzi zdolnych do pracy wynosiła 3,26 mln. Zatrudnienie

w poszczególnych gałęziach gospodarki było następujące: produkcja 5,2%, budownictwo 8,2%,
handel, turystyka 31,5%, transport, magazynowanie, łączność 11,3%, finanse, ubezpieczenia,
nieruchomości itp. 15,6%, inne usługi 28,2%. W Hongkongu nie ma określonej minimalnej płacy.
Zarobki często uwarunkowane są sprzedażą i popytem na dany produkt.
Energia elektryczna wytwarzana jest wyłącznie w elektrowniach cieplnych opartych
na importowanych paliwach naftowych. Ponadto znaczny jest import energii elektrycznej
z Chin.
Wysoko rozwinięty przemysł przetwórczy. Główne gałęzie to:
odzieżowy,
włókienniczy (głównie bawełniany i dziewiarski),
elektroniczny (odbiorniki radiowe – 1. miejsce w produkcji światowej, ponadto
telewizory, magnetofony, kalkulatory, elementy do komputerów),
chemiczny (głównie tworzywa sztuczne),
zabawkarski.
precyzyjny i optyczny (zegarki, aparaty fotograficzne, aparatura naukowa),
metalowy (m.in. kontenery),
spożywczy,
poligraficzny,
stoczniowy (remont i złomowanie statków).
Ponadto znajdują się tu zakłady naprawcze samolotów oraz wytwórnie filmowe.
Rolnictwo ma znaczenie podrzędne. Użytki rolne zajmują około 8% powierzchni ogólnej,
w tym grunty orne i sady około 7%. Dominuje intensywna uprawa warzyw (do 3 zbiorów
rocznie), ryżu (2 zbiory), drzew owocowych i kwiatów. Hodowla głównie drobiu i trzody
chlewnej. Rozwinięte jest rybołówstwo.

Społeczeństwo
Solidny i przejrzysty system prawny
Wolny handel, wolny rynek i wolne media
Wysoki poziom wykształcenia i kultury biznesowej
Najpopularniejsza w Azji lokalizacja dla biur regionalnych
Równe traktowanie lokalnych i zagranicznych firm
Technologia komunikacyjna i infrastruktura na światowym poziomie
Wygodne, bezpieczne i kosmopolityczne miasto

Najważniejsze cechy gospodarki Hongkongu to
11 na świecie gospodarka handlowa
Najbardziej liberalna gospodarka na świecie według Heritage Foundation
3 największa giełda w Azji
2 największy inwestor, a zarazem odbiorca Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ)
w Azji
Największy w Azji ośrodek venture capital

PKB na mieszkańca w wysokości 30 000 USD
Niskie stawki podatkowe: 15% - dla osób fizycznych; 16,5 % - dla osób prawnych
Nie ma podatku VAT, podatku od sprzedaży czy dochodów kapitałowych
Największe lotnisko cargo na świecie
Port, który jest jednym z najaktywniejszych centrów przeładunkowych świata
Stabilna i łatwo wymienialna waluta, bazująca na dolarze amerykańskim

Powiązania z Chinami
Bezkonkurencyjne doświadczenie w kontaktach biznesowych z Chinami
Największy dostawca inwestycji zagranicznych w Chinach – 45% w 2010 roku
Łatwiejszy dostęp do chińskiego rynku dzięki Umowie o Bliskim Partnerstwie
Ekonomicznym
Wysoko rozwinięta sieć komunikacyjna z Chinami, komunikacja drogowa, kolejowa,
morska i lotnicza
Główne centrum kapitałowe Chin
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CIEKAWOSTKI
Strona Konsulatu w Hongkongu
http://www.hongkong.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/o_hongkongu/o_hongkongu
Ministerstwo Gospodarki (Przewodnik dla Przedsiębiorców)
http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Skroty.aspx?kategoria=158

