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Znaczenie Hongkongu
w miêdzynarodowym handlu i finansach

Celem artyku³u jest przedstawienie znaczenia Hongkongu jako œwiatowego centrum handlowego i finansowego po w³¹czeniu go w 1997 r. do Chin.
Autor stawia tezê, ¿e zmiana statusu politycznego tej enklawy stworzy³a dodatkowe bodŸce do jej dynamicznego rozwoju, poniewa¿ przybli¿y³a j¹ do
Chin, dla których jest oknem na œwiat w handlu zagranicznym i wa¿nym poœrednikiem w miêdzynarodowych transakcjach finansowych.

Status polityczny Hongkongu
Po³o¿ony na po³udniowym wybrze¿u Chin i s¹siednich wyspach Hongkong zajmuje zaledwie 1,1 tys. km2 powierzchni i liczy 7,0 mln mieszkañców,
g³ównie etnicznych Chiñczyków pos³uguj¹cych siê na równi z chiñskim jêzykiem angielskim. Pod wzglêdem kulturowym Hongkong stanowi mieszankê
kultury chiñskiej (g³ównymi religiami s¹ buddyzm i taoizm) i kultury europejskiej (czêœæ mieszkañców stanowi¹ chrzeœcijanie).
W 1841 r. obszar dzisiejszego Hongkongu zosta³ przejêty przez Wielk¹
Brytaniê, która stworzy³a tam silne centrum handlowe i finansowe do obrotów gospodarczych z Chinami i innymi krajami azjatyckimi. Hongkong na
podstawie traktatu z 1898 r. podpisanego przez Chiny i Wielk¹ Brytaniê zosta³ na 99 lat wydzier¿awiony Brytyjczykom. Od po³owy 1898 do 1 lipca
1997 r., z wyj¹tkiem okupacji japoñskiej w latach 1941–1945, Hongkong pozostawa³ pod rz¹dami Wielkiej Brytanii. Naczelnym organem w³adzy w tym
okresie by³ gubernator mianowany przez monarchê brytyjskiego. Po wygaœniêciu brytyjskiego panowania w po³owie 1997 r. suwerennoœæ nad Hongkongiem przejê³a Chiñska Republika Ludowa.
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Zgodnie z wyznawan¹ przez rz¹d w Pekinie zasad¹ „jeden kraj, dwa systemy” Hongkong na okres 50 lat, tzn. do po³owy 2047 r., uzyska³ status Specjalnego Regiony Administracyjnego Chin. Sta³o siê tak na mocy zawartej
w 1984 r. wspólnej deklaracji chiñsko-brytyjskiej i uchwalonej na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych konstytucji Hongkongu. Z wyj¹tkiem polityki zagranicznej i polityki obronnej bêd¹cej w gestii rz¹du chiñskiego Hongkong cieszy siê du¿¹ autonomi¹. Stanowi on autonomiczny obszar celny i podatkowy,
dysponuje w³asn¹ walut¹ i mo¿e prowadziæ w pe³ni niezale¿n¹ politykê bud¿etow¹. Po przejêciu suwerennoœci przez komunistyczne Chiny w niczym
nie zosta³a wiêc naruszona istniej¹ca tam gospodarka kapitalistyczna. Choæ
Hongkong jest obecnie czêœci¹ Chin, przez œwiatowe organizacje gospodarcze traktowany jest jako osobny podmiot prawa miêdzynarodowego. Nale¿y
on bowiem jako oddzielne pañstwo do Œwiatowej Organizacji Handlu, Forum Wspó³pracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), Azjatyckiego Banku
Rozwoju oraz odgrywa wa¿n¹ rolê w pracach Rady Stabilnoœci Finansowej.
W 2003 r. miêdzy Hongkongiem i Chinami zosta³a podpisana umowa
o bli¿szej wspó³pracy gospodarczej, która zagwarantowa³a towarom z enklawy hongkongijskiej bezc³owy dostêp do rynku Chin1.
Dotychczasowy bilans funkcjonowania Hongkongu jako Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin jest pozytywny. Chiny w pe³ni respektuj¹ zasadê „jeden kraj, dwa systemy”, która stanowi fundament niezale¿nego rozwoju ekonomicznego Hongkongu i jego sukcesów po 1997 r. Pod wzglêdem
wielkoœci PKB per capita Hongkong wyprzedza Wielk¹ Brytaniê, Niemcy
i Japoniê.

Zmiany strukturalne w gospodarce Hongkongu i jej pozycja
w gospodarce œwiatowej
Hongkong nie posiada ¿adnych bogactw naturalnych ani warunków do
rozwoju rolnictwa. Musi on importowaæ wszystkie niezbêdne surowce, a tak¿e
¿ywnoœæ i wodê. Od samego pocz¹tku enklawa koncentrowa³a siê na handlu
zagranicznym i zwi¹zanych z nim us³ugach. Z czasem Hongkong sta³ siê tak¿e wa¿nym oœrodkiem przemys³u stoczniowego, tekstylnego, odzie¿owego
i elektronicznego.
Krótko przed prze³omowym dla przysz³oœci Hongkongu 1997 r. pojawi³y
siê obawy dotycz¹ce dalszego rozwoju tej enklawy. Jednak¿e powrót Hongkongu pod panowanie Chin nie tylko nie wp³yn¹³ negatywnie na jego gospo1

A. Jankowiak, Znaczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pacyfiku, Prace Naukowe
UE we Wroc³awiu nr 13, Wroc³aw 2008, s. 261–262.
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darkê, ale stworzy³ dodatkowe bodŸce dla dynamicznego rozwoju ekonomicznego. Sta³ siê on oknem Chin na miêdzynarodowe rynki towarowe i finansowe. O ile w 1979 r. chiñski eksport do Hongkongu nie przekracza³ 100 mln
USD, to trzydzieœci lat póŸniej wynosi³ ju¿ 156 mld USD. Korzystnie na rozwój gospodarki Hongkongu wp³ywa turystyka. W 2009 r. Hongkong odwiedzi³o prawie 30 mln turystów, g³ównie z Chin, co pozwala zaliczyæ go do najwiêkszych potêg turystycznych w Azji2. Rozwojowi turystyki sprzyjaj¹ takie
czynniki jak: zwolnienie przyjezdnych z wiêkszoœci krajów z obowi¹zku wizowego – Hongkong zawar³ porozumienia w sprawie ruchu bezwizowego
z ponad 130 pañstwami – oraz istnienie bogatej bazy hotelowej i utrzymywanie intensywnych po³¹czeñ lotniczych z ponad 150 wa¿nymi portami lotniczymi na œwiecie, a tak¿e dogodne po³¹czenia promowe i drogowe z Chinami.
Hongkong odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w przep³ywach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2008 r. zosta³ uznany za najlepsze miejsce
na œwiecie do ich lokalizacji i uplasowa³ siê na siódmym miejscu na liœcie
najwiêkszych odbiorców BIZ. W Azji wiêcej BIZ przyci¹gaj¹ jedynie Chiny.
Jednoczeœnie Hongkong jest najwiêkszym eksporterem kapita³u w formie
BIZ w regionie Azji i Pacyfiku.
Wartoœæ BIZ w Hongkongu na koniec 2008 r. wynosi³a 836 mld USD, co
stanowi³o kwotê 3,8 razy wy¿sz¹ ni¿ PKB enklawy w 2008 r. Najwiêcej BIZ
do Hongkongu nap³ynê³o z Chin kontynentalnych (oko³o 1/3 wszystkich
BIZ). Tylko w 2008 roku BIZ w Hongkongu osi¹gnê³y wartoœæ 63 mld USD.
£¹cznie BIZ Hongkongu w ró¿nych krajach wynosi³y 776 mld USD, przy
czym najwiêcej hongkongijskich BIZ zlokalizowanych jest w Chinach. Firmy
z Hongkongu jako pierwsze zaczê³y inwestowaæ w specjalnych strefach ekonomicznych w regionie Delty Rzeki Per³owej (DRP) zaraz po ich utworzeniu
przez rz¹d CHRL pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Obecnie prawie 90% BIZ w DRP pochodzi z Hongkongu. S¹ one skoncentrowane
w przemyœle produkuj¹cym g³ównie dobra konsumpcyjne, w tym wysokiej
jakoœci wyroby markowe znane na ca³ym œwiecie3.
Po otwarciu siê pod koniec lat 70. XX wieku Chin na wspó³pracê gospodarcz¹ ze œwiatem, w której Hongkong sta³ siê wa¿nym poœrednikiem, w gospodarce enklawy nast¹pi³y g³êbokie zmiany strukturalne. Produkcja dóbr
konsumpcyjnych (odzie¿, zabawki, wyroby elektrotechniczne i elektroniczne
itp.) w du¿ym stopniu przeniesiona zosta³ do s¹siedniego regionu Delty Rzeki
Per³owej i zast¹piona œwiadczeniem ró¿norodnych us³ug. Obecnie przemys³
przetwórczy w Hongkongu dostarcza jedynie 2,5% PKB enklawy. Prawie
ca³¹ resztê PKB wytwarza sektor us³ugowy wraz z budownictwem i obrotem
2
3

Hongkong: Wirtschaft, www.auswertiges-amt.de.
Ibidem.
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nieruchomoœciami. Miejscowa produkcja przemys³owa ogranicza siê do wytwarzania niewielu niszowych produktów o wysokiej jakoœci, g³ównie opartych na nowoczesnych technologiach z bran¿y informatycznej i elektronicznej. Pod wzglêdem w³asnoœciowym w przemyœle Hongkongu dominuj¹
niedu¿e przedsiêbiorstwa rodzinne.
Silnie rozwiniêt¹ ga³êzi¹ gospodarki Hongkongu jest przemys³ wystawienniczo-targowy. Dziêki po³o¿eniu geograficznemu na skrzy¿owaniu wa¿nych szlaków handlowych i dysponowaniu bogat¹ baz¹ hotelowo-konferencyjn¹ w Hongkongu co roku odbywa siê ponad 300 miêdzynarodowych
targów i wystaw, g³ównie w zakresie dóbr konsumpcyjnych. Stanowi to wa¿ny element funkcjonowania Hongkongu jako wiod¹cego centrum handlowego na œwiecie.
Hongkong tradycyjnie nale¿y do krajów cechuj¹cych siê najwiêksz¹ wolnoœci¹ gospodarcz¹. W 2009 r. po raz piêtnasty zosta³ sklasyfikowany przez
amerykañsk¹ Heritage Foundation na pierwszym miejscu pod wzglêdem
swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a Milken Institute umieœci³
Hongkong na drugim miejscu, po Finlandii, na liœcie najbardziej transparentnych gospodarek na œwiecie. Jednoczeœnie renomowany Instytut Rozwoju
Zarz¹dzania w Lozannie uzna³ Hongkong za drug¹ (po USA) najbardziej
konkurencyjn¹ gospodarkê na œwiecie4. Tak wysok¹ pozycjê na listach rankingowych gospodarka Hongkongu zawdziêcza liberalnemu ustrojowi
spo³eczno-gospodarczemu, przejrzystemu prawu, sprawnej administracji,
niezale¿nym s¹dom oraz swobodzie przep³ywu informacji i niczym nieskrêpowanej wolnoœci w zakresie rozwoju idei i talentów.
Hongkong posiada doskona³¹ infrastrukturê do prze³adunku i magazynowania towarów. Na jego terytorium znajduje siê trzeci pod wzglêdem wielkoœci
prze³adunków port kontenerowy (po Singapurze i Szanghaju) i najwiêkszy
towarowy port lotniczy na œwiecie. Swoje oddzia³y i biura przedstawicielskie
w Hongkongu posiada ponad 6000 firm zagranicznych. Istotnym czynnikiem
przyci¹gaj¹cym do enklawy przedsiêbiorstwa zagraniczne s¹ niskie podatki
oraz dostêpnoœæ wysoko wykwalifikowanych i o wysokim morale pracowników.
Hongkong ze wzglêdu na niskie podatki i ³atwoœæ zak³adania przedsiêbiorstw na jego terytorium zaliczany jest do rajów podatkowych. Stopa podatku dochodowego dla przedsiêbiorstw wynosi 16,5%, a maksymalny podatek od p³ac kszta³tuje siê na poziomie 15%. Natomiast dywidendy nie s¹
w ogóle opodatkowane5.

4

5

S.K. Wong, Hongkong: Herausforderungen engagiert annehmen und neue Wege gehen, „Diplomatisches Magazin” 2/2010.
Hongkong als Offshore – Finanzzentrum, www.fclklaw.com.

37

Znaczenie Hongkongu w miêdzynarodowym handlu i finansach

Rozwojowi gospodarczemu Hongkongu sprzyja pracowitoœæ jego mieszkañców i znajduj¹cy siê na œwiatowym poziomie system edukacyjny. Uczelnie wy¿sze Hongkongu ze wzglêdu na wysoki poziom nauczania ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem Chiñczyków (w 2008 r. studiowa³o tam 12 tysiêcy
chiñskich studentów) i m³odzie¿y z innych krajów azjatyckich6 .
W latach 2004–2007 tempo wzrostu gospodarczego w Hongkongu wynosi³o w skali rocznej œrednio 7%. W latach 2008–2009 w wyniku œwiatowego
kryzysu gospodarczego i silnych powi¹zañ Hongkongu z gospodark¹ œwiatow¹ jego sytuacja ekonomiczna nieznacznie siê pogorszy³a (zob. tab. 1.).
Tabela 1. Hongkong: g³ówne dane makroekonomiczne za lata 2008–2009
Wyszczególnienie
Liczba ludnoœci (mln)
PKB (mld USD)
PKB per capita (tys. USD)
Tempo wzrostu PKB (w %)
Stopa inflacji CPI (w%)
Wzrost eksportu (w%)
Wzrost importu (w%)
Stopa bezrobocia

Rok 2008

Rok 2009

6,98
215
30,8
2,2
4,3
1,9
6,3
3,6

7,0
209
29,9
-2,8
0,5
-12,7
-3,7
5,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Third Quarter Economic Report 2010, Government
of the Hong Kong SAR, November 2010, s. 4, www.hktdc.com.

PKB enklawy w 2009 r. skurczy³ siê o 2,8%, a eksport zmniejszy³ a¿ o 12,7%.
Wzros³o te¿ bezrobocie do niespotykanego dotychczas poziomu 5,1%. Jednak¿e
w odró¿nieniu od wielu innych krajów w Hongkongu nie upad³ ¿aden bank.
W³adze Hongkongu w czasie globalnego kryzysu finansowego przygotowa³y program pomocowy o wartoœci 8 mld , który mia³ na celu ustabilizowanie rynków finansowych, wsparcie przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji w wyniku spadku ich obrotów zagranicznych i zachowanie miejsc pracy. Kluczowe znaczenie w dzia³aniach na rzecz o¿ywienia koniunktury gospodarczej mia³y inwestycje rz¹dowe w dziedzinie infrastruktury i gwarancje kredytowe dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, z których
skorzysta³o 15 tys. firm zatrudniaj¹cych oko³o 250 tys. osób. Pod koniec 2009 r.
gospodarka Hongkongu zaczê³a wychodziæ z kryzysu, a w 2010 r. uzyska³a
ju¿ dodatnie wskaŸniki wzrostu gospodarczego7.
Na szybkie przezwyciê¿enie kryzysu du¿y wp³yw mia³y zdrowe fundamenty gospodarki Hongkongu: olbrzymie rezerwy dewizowe, brak zad³u¿e6

7

A. Buszko, Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong, Chiny, Placet, Warszawa 2010, s. 192.
S.K. Wong, op. cit., s. 1.
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nia zagranicznego, stabilny kurs dolara hongkongijskiego (HKD) do dolara
amerykañskiego i zrównowa¿ony bud¿et enklawy.

Hongkong jako miêdzynarodowe centrum handlowe
Hongkong nale¿y do najwiêkszych centrów handlowych na œwiecie. Powsta³ on jako miasto kupców do bezpiecznego handlu Wielkiej Brytanii z Chinami. Ju¿ pod koniec XIX wieku sta³ siê jednym z najwa¿niejszych portów
w Azji i wa¿nym portem tranzytowym w handlu Europy z Azj¹ i Australi¹.
Pozycjê kluczowego centrum handlowego na œwiecie utrzymuje do dzisiaj.
Przede wszystkim stanowi bramê Chin do miêdzynarodowych rynków towarowych i us³ugowych. Sprzyja temu powszechna znajomoœæ jêzyka chiñskiego i angielskiego przez kupców z Hongkongu i istnienie tam doskona³ej infrastruktury transportowej, handlowej i hotelarskiej.
Wartoœæ wyeksportowanych przez Hongkong w 2008 r. towarów wynosi³a
370 mld USD (2,6% œwiatowego eksportu, 13 miejsce na œwiecie), zaœ wartoœæ
importu 393 mld USD (2,4% œwiatowego importu, 13 miejsce na œwiecie).
Tabela 2. Czo³owi eksporterzy i importerzy towarów na œwiecie w 2008 r.
Pozycja

Kraj

Eksport
(mld USD)

Pozycja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Niemcy
Chiny
USA
Japonia
Holandia
Francja
W³ochy
Belgia
Rosja
Wielka Brytania
Kanada
Korea Pd
Hongkong
Singapur
Arabia Saud.

1462
1428
1287
782
633
605
538
476
472
459
456
422
370
338
313

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kraj
USA
Niemcy
Chiny
Japonia
Francja
Wielka Brytania
Holandia
W³ochy
Belgia
Korea Pd
Kanada
Hiszpania
Hongkong
Meksyk
Singapur

Import
(mld USD)
2169
1204
1132
763
706
632
573
555
469
435
418
401
393
323
320

ród³o: WTO. Leading exporters and importers in the world merchandise trade, 2008,
www.wto.org.
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Hongkong eksportuje i importuje na du¿¹ skalê tak¿e us³ugi: w 2008 r.
wartoœæ eksportu us³ug enklawy wynosi³a 92 mld USD (2,4% œwiatowego
eksportu us³ug, 12 miejsce na œwiecie), a wartoœæ importu us³ug 46 mld USD
(1,3% œwiatowego importu us³ug, 20 pozycja).
Najwa¿niejszym partnerem handlowym Hongkongu, zarówno w eksporcie jak i w imporcie, s¹ Chiny z udzia³em 46,4% w imporcie i 51,2% w eksporcie. Kolejnymi partnerami handlowymi Hongkongu s¹: USA, Japonia, Tajwan i Singapur (zob. tab. 3.).
Tabela 3. Najwa¿niejsi partnerzy handlowi Hongkongu (2009 r.)
Eksport
Chiny
USA
Japonia
Niemcy
Wielka Brytania
Tajwan
Indie
Korea Pd
Singapur
Holandia

Udzia³
w%
51,2
11,5
4,4
3,2
2,3
2,1
2,0
1,7
1,7
1,4

Import
Chiny
Japonia
Tajwan
Singapur
USA
Korea Pd
Malezja
Tajlandia
Indie
Niemcy

Udzia³
w%
46,4
8,8
6,5
6,5
5,3
3,8
2,5
2,1
2,0
1,9

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych: Trade and Industry Department Hong Kong,
www.tid.gow.hk.

A¿ 97,7% ca³ego eksportu Hongkongu stanowi reeksport. Kieruje siê on
g³ównie do Chin (51,3% ca³ego reeksportu). Eksport rodzimych produktów
w 2009 r. wynosi³ 7,4 mld USD, z czego 46,2% skierowano do Chin. Wysoki
udzia³ reeksportu w ca³kowitym eksporcie Hongkongu œwiadczy o du¿ym
znaczeniu enklawy jako poœrednika w miêdzynarodowym obrocie handlowym. Towary reeksportowane przez Hongkong stanowi¹ prawie 15% ca³ego
chiñskiego importu. Nie by³oby to mo¿liwe bez istnienia w Hongkongu olbrzymiego portu morskiego i portu lotniczego do prze³adunku towarów
z ca³ego œwiata.
Hongkong ma olbrzymie znaczenie dla chiñskiego eksportu i importu.
Jest trzecim najwiêkszym partnerem handlowym Chin po USA i Japonii.
Przez Hongkong Chiny realizuj¹ 11,2% (2008) swego olbrzymiego eksportu.
Od 2004 r. stopniowo poszerza siê w Hongkongu mo¿liwoœæ rozliczania
transakcji handlowych z Chinami w walucie chiñskiej – yuanie (RMB), a we
wrzeœniu 2009 r. rz¹d chiñski po raz pierwszy wyemitowa³ obligacje w RMB
– na kwotê 6 mld RMB.

40

Eugeniusz Gostomski

Wielu przedsiêbiorców europejskich oraz pochodz¹cych z innych krajów
traktuje Hongkong jako bazê dla swoich interesów na rynku chiñskim.
Otwieraj¹ tam swoje biura przedstawicielskie lub zak³adaj¹ spó³ki w celu
eksportowania towarów do Chin i dokonywania importu z tego kraju. Korzystaj¹ te¿ ze wsparcia finansowego, marketingowego i logistycznego firm
hongkongijskich przy realizacji transakcji handlowych z Chinami.

Hongkong jako œwiatowe centrum finansowe
W Hongkongu wystêpuj¹ wszystkie przes³anki funkcjonowania du¿ego
miêdzynarodowego centrum finansowego: korzystne po³o¿enie geograficzne,
stabilny system polityczny i spo³eczno-gospodarczy, rozwiniêta infrastruktura komunikacyjna i telekomunikacyjna, przejrzysty i dojrza³y rynek finansowy, sprawny system nadzoru finansowego i niskie podatki oraz dostêpnoœæ
wysoko wykwalifikowanych kadr znaj¹cych jêzyk angielski. Wed³ug raportu
„The Global Centres Index” dotycz¹cego konkurencyjnoœci miêdzynarodowych centrów finansowych, opublikowanego na zlecenie w³adz Londynu
w drugim pó³roczu 2009 r., Hongkong plasuje siê na trzecim miejscu na liœcie najwa¿niejszych centrów finansów na œwiecie – za Londynem i Nowym
Jorkiem, a przed Singapurem i Tokio8.
Hongkong jest trzecim najwiêkszym oœrodkiem bankowoœci miêdzynarodowej w Azji (za Tokio i Singapurem) i dziesi¹tym na œwiecie. Na jego terytorium funkcjonuje 70 spoœród 100 najwiêkszych banków globalnych, w tym
najwiêkszy bank brytyjski – Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
Bank ten zosta³ za³o¿ony w 1865 r. w by³ej kolonii brytyjskiej i do 1991 r. siedziba jego centrali znajdowa³a siê w Hongkongu9.
Funkcjê banku centralnego enklawy pe³ni Hong Kong Monetary Authority
(HKMA) – instytucja, która jest odpowiedzialna za stabilnoœæ waluty
hongkongijskiej (HKD)) i systemu bankowego Hongkongu. HKMA sprawuje
nadzór nad bankami i zarz¹dza rezerwami dewizowymi enklawy, które pod
wzglêdem wartoœci plasuj¹ siê na trzecim miejscu na œwiecie. Jednak¿e
HKMA w przeciwieñstwie do banków centralnych w innych krajach nie emituje pieni¹dza gotówkowego – HKD, poniewa¿ za emisjê odpowiedzialne s¹
trzy miejscowe banki komercyjne: Bank of China (Hongkong), HSBC (Hongkong) i Standard Chartered Bank (Hongkong).
Na terenie enklawy istniej¹ trzy rodzaje banków komercyjnych: banki licencjonowane (146), banki z ograniczon¹ licencj¹ bankow¹ (24) i banki de8
9

The Global Financial Centres Index, City of London 2009.
E. Gostomski, Bankowoœæ miêdzynarodowa, Wyd. UG, Gdañsk 2010, s. 129.
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pozytowe (24). W po³owie 2010 r. razem by³o tam 197 banków, spoœród których 180 nale¿a³o do inwestorów zagranicznych z 29 krajów (w formie
oddzia³ów i spó³ek zale¿nych). Ponadto w Hongkongu by³o 70 biur przedstawicielskich zagranicznych instytucji kredytowych – nie prowadz¹ one
dzia³alnoœci operacyjnej, a jedynie obserwuj¹ rynek finansowy i zdobywaj¹
klientów dla swoich banków macierzystych10.
Najwiêkszym bankiem w Hongkongu jest HSBC (Hongkong), a na drugim miejscu znajduje siê Bank of China (Hongkong). Ten drugi jest pod
wzglêdem prawnym w pe³ni niezale¿ny od swej chiñskiej spó³ki – matki, ale
œciœle z ni¹ wspó³pracuje. Zatrudnia on oko³o 13 tys. osób i dysponuje
w Hongkongu 300 placówkami.
Wœród banków zagranicznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ operacyjn¹
w Hongkongu znajduj¹ siê wszystkie najwiêksza banki chiñskie: Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China,
China Construction Bank i inne. S¹ tam obecne tak¿e wielkie banki amerykañskie, brytyjskie, niemieckie, szwajcarskie, francuskie, japoñskie i inne
du¿e banki z regionu Azji i Pacyfiku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce banki zagraniczne: Citibank, Bank of America, wspomniany ju¿
HSBC, Deutsche Bank, UBS Credit Suisse, Santander, BBVA, Unicredit
i BNP Paribas. Banki te oferuj¹ kredyty konsorcjalne, rozliczaj¹ zagraniczne
transakcje handlowe, dzia³aj¹ na rynku pieniê¿nym i kapita³owym,
zarz¹dzaj¹ funduszami inwestycyjnymi, obs³uguj¹ zamo¿nych klientów i realizuj¹ inne operacje bankowe.
Banki w Hongkongu znane s¹ z wysokich standardów w zakresie produktów i obs³ugi klientów. S¹ azjatyckim liderem w zakresie kredytów konsorcjalnych. Posiadaj¹ ³¹cznie 1600 placówek bankowych i zatrudniaj¹ 80 tys.
pracowników. Ich aktywa na koniec czerwca 2010 r. wynosi³y 10 bln HKD
(1,3 biliona USD), czyli by³y ponad 6 razy wiêksze od PKB Hongkongu11.
Banki hongkongijskie s¹ bardzo bezpieczne – wspó³czynnik wyp³acalnoœci dla ca³ego systemu bankowego w po³owie 2010 r. wynosi³ 16,9%. Inaczej
ni¿ banki amerykañskie i wiele banków europejskich, nie zosta³y dotkniête
kryzysem subprime.
Hongkong jest trzecim najwiêkszym w Azji I szóstym na œwiecie centrum
dewizowym (zob. tab. 4.).
Hongkong odgrywa du¿¹ rolê w miêdzynarodowym obrocie papierami
wartoœciowymi. Nale¿y on do dziesiêciu najwiêkszych rynków papierów wartoœciowych na œwiecie, a w Azji zajmuje drugie miejsce po Tokio. Hongkongijska gie³da – Hong Kong Stock Exchanges and Clearing (HKEx) plasuje siê
10
11

Hong Kong: Banking and financial services, www.lowtax.net.
Ibidem.
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wed³ug kapitalizacji rynkowej na szóstym miejscu na œwiecie. Wed³ug danych na koniec marca 2010 r. na jej g³ównym parkiecie by³o notowanych
1158 spó³ek, a na platformie dla ma³ych i rozwojowych firm 174 spó³ki
o ³¹cznej wartoœci rynkowej 2315 mld USD. Najwa¿niejszymi inwestorami
na HKEx s¹ zagraniczne podmioty instytucjonalne. Œrednie dzienne obroty
w pierwszym kwartale 2010 roku na g³ównym parkiecie HKEx wynosi³y 64,2
mld HKD (8,2 mld USD).
Tabela 4. Miêdzynarodowe obroty dewizowe
Kraj
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Japonia
Singapur
Szwajcaria
Hongkong
Australia
Francja
Dania
Niemcy
Pozosta³e kraje
Razem

Rok 2001
mld USD
541,7
272,6
152,7
103,7
76,3
68,4
54,0
49,6
23,8
91,5
257,4
1691,7

Rok 2010

udzia³ w %

mld USD

udzia³ w %

32,0
16,1
9,0
6,1
4,5
4,0
3,2
2,9
1,4
5,4
25,6
100

1853,6
904,4
312,3
266,0
262,6
237,6
192,1
151,6
120,5
108,6
647,2
5056,4

36,7
17,9
6,2
5,3
5,2
4,7
3,8
3,0
2,4
2,1
12,7
100

ród³o: BIS, Triennial Central Bank Survey 2010, s. 11.

Na gie³dzie w Hongkongu notowane s¹ te¿ warranty (jest to najwiêkszy
rynek warrantów na œwiecie), kontrakty terminowe, certyfikaty 7 funduszy nieruchomoœci, 160 rodzajów obligacji i wiele innych instrumentów finansowych12.
Oferuje ona znacznie szerszy zakres us³ug inwestycyjny ni¿ gie³da w Szanghaju.
Hongkong jest g³ównym kana³em pozyskiwania kapita³u przez spó³ki
z Chin, które dominuj¹ na jego rynku IPO. Bez tego kapita³u rozwój gospodarki chiñskiej w ostatnim trzydziestoleciu nie by³by tak imponuj¹cy.
Ponadto Hongkong jest jednym z najwiêkszych na œwiecie i wiod¹cym
w Azji centrum rejestracji miêdzynarodowych funduszy inwestycyjnych
i zarz¹dzania ich aktywami. Przyci¹gaj¹ je do enklawy liberalne przepisy dotycz¹ce ich funkcjonowania i niskie podatki. Pod koniec 2009 r. fundusze inwestycyjne w Hongkongu dysponowa³y aktywami o wartoœci 1,1 biliona USD
(wzrost o 45% w porównaniu z 2008 r.)13.
12
13

Hong Kong: Banking…, s. 4.
Ibidem, s. 5.
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Perspektywy rozwoju Hongkongu jako miêdzynarodowego centrum
handlowego i finansowego
Hongkong ma du¿e szanse dalszego pomyœlnego rozwoju. Wynika to
w du¿ym stopniu z dynamicznego rozwoju Chin i innych pañstw regionu Azji
i Pacyfiku, z którymi utrzymuje intensywne relacje handlowe i finansowe.
Korzystnie na rozwój enklawy bêdzie wp³ywaæ postêpuj¹ca integracja jego
gospodarki z regionem Delty Rzeki Per³owej, a w dalszej perspektywie tak¿e
z innymi prowincjami Chin, dla których Hongkong stanowi wzorcowy model
gospodarki rynkowej. Aby jednak utrzymaæ pozycjê najwa¿niejszego centrum handlowego i finansowego Chin, bêdzie musia³ stawiæ czo³o konkurencji ze strony Szanghaju i Pekinu.
Gospodarka Hongkongu w przysz³oœci prawdopodobnie nie bêdzie tak
silnie jak obecnie ukierunkowana na reeksport towarów do Chin, a wiêcej na
eksport us³ug medycznych, rzeczoznawstwa i kontroli ³adunków oraz certyfikowania wyrobów, a tak¿e na kreowanie innowacji i nowych technologii
i sprzeda¿ produktów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego. S¹ to
dziedziny, w których Hongkong systematycznie umacnia przewagê konkurencyjn¹ nad innymi krajami i przedsiêbiorstwami. Jednak filarami gospodarki hongkongijskiej nadal bêd¹ us³ugi finansowe, gospodarka morska,
handel zagraniczny i logistyka oraz turystyka14.
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Summary
The role of Hong Kong in the international trade and finance
The change in the political status of Hong Kong, which was caused by handing
over to the People’s Republic of China by the United Kingdom in 1997, has positively
influenced Hong Kong’s position as an international financial and trade centre. This
rapprochement has given Hong Kong the position of Chinese window to the world in
foreign trade and it’s important link to international financial transaction. Hong
Kong’s economic infrastructure and legal regulations not only create favorable conditions for the development of business, but also make that Hong Kong is commonly
perceived as a popular tax heaven. As one of the world’s leading international financial centre, Hong Kong has become the third world’s biggest international banking
center and the tenth securities market as well.

