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Przedmowa
Hongkong jest uznawany za bram´ do Chin – bardzo szybko rozwijajàcego si´ kraju,
który po wejÊciu do WTO (Âwiatowej Organizacji Handlu) sta∏ si´ jawnym i przewi-
dywalnym partnerem handlowym m.in. krajów Unii Europejskiej. Hongkong, a w∏a-
Êciwie od 1997 roku „Specjalny Region Administracyjny Hongkong” posiada najbar-
dziej wolnorynkowà, nastawionà na us∏ugi, gospodark´ na Êwiecie. Rozporzàdza
praktycznie nieograniczonymi zasobami dewizowymi i jest drugim na Êwiecie êró-
d∏em bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. W handlu z Hongkongiem nie wyst´-
pujà ˝adne bariery i ka˝dy kto ma pomys∏ i pieniàdze na nawiàzanie kontaktów han-
dlowych mo˝e odnieÊç sukces. Warunkiem jest poznanie uwarunkowaƒ i rozporzà-
dzanie Êrodkami umo˝liwiajàcymi promocj´ w czasie misji czy na wystawach.
Materia∏, który prezentujemy ma dostarczyç informacji o tym bardzo bogatym, ale
i trudnym rynku. 

(red)
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1. Informacje ogólne o kraju

1.1 Podstawowe informacje

Specjalny Region Administracyjny
Hongkong (HK SAR) to niewielki
obszar o powierzchni 1103 km kw.,
po∏o˝ony w Êrodkowej cz´Êci po∏u-
dniowego wybrze˝a Chin nad Mo-
rzem Po∏udniowo-Chiƒskim w Azji
P∏d-Wsch. Obszar ten sk∏ada si´
z kawa∏ka làdu sta∏ego oraz 236
wysp, z czego 80 km2 przypada na
wysp´ Hongkong. Od pó∏nocy gra-
niczy on z chiƒskà prowincjà Gu-
angdong (w tym ze Specjalnà Strefà
Ekonomicznà Shenzhen).

1.2 LudnoÊç, religia, j´zyk 

LudnoÊç

Pod koniec 2003 roku ogólna liczba ludnoÊci Hongkongu by∏a szacowana na 6,810
mln, z czego 95% stanowili Chiƒczycy, 1,5% Europejczycy, a pozosta∏e 3,5% imi-
granci z innych krajów, g∏ównie z Filipin (ok. 133 000 osób), Indonezji (95 460 osób)
i USA (31 330 osób). Âredni roczny przyrost naturalny za ostatnie dziesi´ciolecie wy-
niós∏ 1,7 procent. Hongkong nale˝y do najg´Êciej zaludnionych obszarów Êwiata.
Ârednia g´stoÊç zaludnienia w ca∏ym regionie wynosi∏a 6160 osób/km2 w 1997 roku.

Spo∏eczeƒstwo Hongkongu jest zasadniczo m∏ode. Ponad 32% ludnoÊci jest poni˝ej
24 roku ̋ ycia, a 37 % – w przedziale 25-45 lat. Spo∏eczeƒstwo Hongkongu nale˝y tak-
˝e do najd∏u˝ej ˝yjàcych na Êwiecie, ze wzgl´du na wysoki poziom opieki zdrowotnej
i higieny. Ârednia d∏ugoÊç ˝ycia wynosi 78,7 lat dla m´˝czyzn, oraz 84,7 lat dla kobiet.
ÂmiertelnoÊç noworodków nale˝y tak˝e do najni˝szych na Êwiecie i wynosi 4% na
1000 urodzeƒ. 

Religia

W Hongkongu panuje pe∏na wolnoÊç wyznaniowa. Wi´kszoÊç ludnoÊci to wyznawcy
tradycyjnego chiƒskiego synkretyzmu religijnego, w którym wspó∏istniejà elementy
buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu, a 10% to chrzeÊcijanie. Wspólnota chrzeÊcijaƒ-
ska jest podzielona na katolików i protestantów (po oko∏o 50% chrzeÊcijan). Ponad-
to ˝yje tu 70 000 muzu∏manów i od 2 000 do 3 000 ˝ydów.
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J´zyk

J´zyki urz´dowe to: j´zyk chiƒski (dialekt kantoƒski) i angielski. Ca∏a dokumentacja
oraz korespondencja handlowa prowadzone sà w j´zyku angielskim.

● 95,2% spo∏eczeƒstwa pos∏uguje si´ dialektem kantoƒskim, 
● 38,1% – j´zykiem angielskim, 
● 25,3% – dialektem mandaryƒskim.

1.3 Klimat, warunki geograficzne i bogactwa naturalne

Klimat

Klimat Hongkongu jest zwrotnikowy, monsunowy. W zim´ jest zimno i sucho, latem
goràco i wilgotno, a jesienià ciep∏o, s∏onecznie i sucho. W Hongkongu sporadycznie
wyst´pujà tajfuny.

Warunki geograficzne 

W krajobrazie Hongkongu dominujà pagórki, cz´sto ze stromymi zboczami. Najwy˝-
szym szczytem jest Tai Mo Shan, osiàgajàcy 958 m. n.p.m. Niziny zajmujà pó∏nocno-
zachodnià cz´Êç pó∏wyspu. Na ca∏ej powierzchni 1 103 km kwadratowych, tylko
mniej ni˝ 25% jest zaj´tych przez zabudow´. Reszt´ to parki i rezerwaty przyrody.

Bogactwa naturalne

Feldspar (minera∏ tworzàcy si´ ze ska∏ metamorficznych, stosowany przy produkcji
ceramiki i niektórych elementów optycznych).

1.4 Polityka

Ustrój polityczny

Hongkong do 1 lipca 1997 roku by∏ brytyjskà kolonià, od 1 lipca 1998 roku jest Spe-
cjalnym Regionem Administracyjnym Chiƒskiej Republiki Ludowej. Podstawy do ist-
nienia regionu w obecnej formie prawnej da∏a zasada „jedno paƒstwo, dwa systemy”,
wprowadzona przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70-tych. Na jej podstawie, region
ten rzàdzi si´ specjalnymi prawami zarówno ekonomicznymi jak i spo∏ecznymi. Ustrój
Hongkongu zosta∏ okreÊlony w Ustawie Zasadniczej (Basic Law) Hongkongu, uchwa-
lonej przez parlament ChRL w 1990 roku oraz we Wspólnej Deklaracji Chiƒsko-Bry-
tyjskiej z 1984 roku. Specjalny Region Administracyjny ChRL Hongkong po 1 lipca
1997 roku zachowa∏ du˝y stopieƒ autonomii, która nie obejmuje jedynie polityki za-
granicznej i obrony, zastrze˝onych dla w∏adz centralnych w Pekinie. Zagwarantowano
niezmiennoÊç systemu politycznego, gospodarczego i stylu ̋ ycia przez 50 lat (do 2047
roku). Hongkong zachowuje odr´bnà walut´, pozostaje odr´bnym terytorium cel-
nym, wizowym i paszportowym, ma prawo do samodzielnego negocjowania umów
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np. o cywilnej komunikacji lotniczej i porozumieƒ o ruchu bezwizowym. Zachowuje
tak˝e cz∏onkostwo w organizacjach mi´dzynarodowych. Hongkong utrzymuje, po-
dobny do poprzedniego, system funkcjonowania administracji i sàdownictwa.
Szefem administracji jest Donald Tsang.

Podzia∏ administracyjny

Wraz z przej´ciem Hongkongu przez ChRL poszczególne miasta hongkoƒskie utraci-
∏y swój dotychczasowy status. Ca∏e terytorium Hongkongu sta∏o si´ jednym obszarem
miejskim. Utrzymany natomiast zosta∏ podzia∏ na 18 dystryktów. 

1.5 Przynale˝noÊç do mi´dzynarodowych 
organizacji politycznych i gospodarczych

Ustawa Zasadnicza (Basic Law) okreÊla, ˝e rzàd ChRL jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie spraw zagranicznych odnoszàcych si´ do Hongkongu. Temu s∏u˝y utworzenie
Biura chiƒskiego MSZ w Hongkongu, tym niemniej ChRL upowa˝nia Hongkong do
prowadzenia wybranych spraw w obszarze stosunków z zagranicà. W umowach
Hongkong okreÊlany jest jako „obszar odr´bnej jurysdykcji”. 

Hongkong jest cz∏onkiem-za∏o˝ycielem Âwiatowej Organizacji Handlu (World Trade
Organization – WTO). Po przy∏àczeniu do ChRL, SAR Hongkong jest w dalszym cià-
gu pe∏noprawnym cz∏onkiem WTO, dzia∏ajàc w ramach tej organizacji pod nazwà
„Hong Kong, China”. ChRL zosta∏a formalnie cz∏onkiem WTO 11 grudnia 2001 roku.
Jej przystàpienie do organizacji nie wp∏yn´∏o na charakter udzia∏u Hongkongu
w WTO, który jest oddzielnym obszarem celnym i posiada pe∏nà autonomi´ w kszta∏-
towaniu mi´dzynarodowych relacji handlowych. 

Rzàd Hongkongu utrzymuje kilka swoich przedstawicielstw zagranicznych, u˝ywajà-
cych nazwy Hong Kong Trade & Economic Office i formalnie pozostajàcych w struk-
turze Biura d/s Przemys∏u i Handlu. Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie, jest
w gestii biura w Londynie. 

Na terenie Hongkongu, poza licznymi konsulatami generalnymi i honorowymi prawie
stu paƒstw, ma swojà siedzib´ pi´ç przedstawicielstw organizacji mi´dzynarodowych
tj. biuro Unii Europejskiej, regionalne biuro na Azj´ i Pacyfik  „Bank of International
Settlements”, przedstawicielstwo Wysokiego Sekretarza d/s Uchodêców NZ, biuro
regionalne Mi´dzynarodowej Korporacji Finansowej i Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego.
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Hongkong jako centrum regionalne

Hongkong jest traktowany jako baza, z której mi´dzynarodowe przedsi´biorstwa kie-
rujà swoimi interesami w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Chinach kontynentalnych ze
wzgl´du na:

● najwi´kszy na Êwiecie port lotniczy pod wzgl´dem prze∏adunku towarów,
● najwi´kszy na Êwiecie kontenerowy port prze∏adunkowy,
● najwi´ksze miasto do prowadzenia biznesu w Azji,
● najwi´kszy w Azji i czwarty na Êwiecie rynek z∏ota,
● drugi co do wielkoÊci w Azji i dziewiàty na Êwiecie rynek papierów 

wartoÊciowych,
● trzeci w Azji i siódmy na Êwiecie rynek wymiany walut pod wzgl´dem 

obrotów.

2. Gospodarka
Gospodarka Hongkongu jest najbardziej wolnorynkowà i najbardziej zorientowanà na
us∏ugi gospodarkà na Êwiecie. Posiada drugie na Êwiecie zasoby dewizowe na jednego
mieszkaƒca i jest drugim na Êwiecie êród∏em bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych.

Gospodarka Hongkongu zanotowa∏a znaczàce przyÊpieszenie w 2005 roku, a realny
wzrost PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniós∏ 7,3% (8,1% w 2004 r.). Wy-
niki te sà przede wszystkim zwiàzane z doskona∏ymi wynikami eksportu oraz wzro-
stem konsumpcji i inwestycji. W roku 2005 odnotowano 4%-5% wzrost gospodarczy.

Stopa bezrobocia zmniejszy∏a si´ z historycznego rekordu – 8,7% w 2003 roku do
5,6% w 2006 roku (najni˝szy wskaênik od 2001 r.).

Deflacja utrzymujàca si´ przez 68 miesi´cy zosta∏a przerwana w lipcu 2004 roku. Od
tamtej pory ceny konsekwentnie ros∏y w niewielkim tempie i w 2004 roku inflacja wy-
nios∏a 1,1%.
Ca∏kowity eksport w 2005 roku wzrós∏ o 11,4% a import zwi´kszy∏ si´ o 10,3%.
W 2004 roku do Hongkongu przyjecha∏o 23,4 miliona turystów (3,4 razy wi´cej ni˝
liczba ludnoÊci regionu – 7,1%.

2.1 Charakterystyka g∏ównych sektorów gospodarki Hongkongu

Z punktu widzenia polskiej gospodarki, najwa˝niejszy jest eksport towarów na rynek
Hongkongu, choç ze wzgl´du na charakter naszego przemys∏u oraz zapotrzebowanie
rynku polskiego, sporo polskich firm mo˝e byç zainteresowanych importem wielu ar-
tyku∏ów wyprodukowanych na terenie Hongkongu.
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Spo∏eczeƒstwo Hongkongu jest wysoce konsumpcyjne. Wysokie zarobki ludnoÊci
oraz trend zachowania wysokiego poziomu ˝ycia powodujà, i˝ Hongkong jest dosko-
na∏ym rynkiem zbytu na niemal wszystkie rodzaje towarów. Pod koniec 1997 roku
Êrednia pensja w Hongkongu wynosi∏a HK$19000 (2455 USD).

Kobiety zazwyczaj interesujà si´ zakupami odzie˝y, bi˝uterii, wyrobów drogeryjnych 
i spo˝ywczych, zaÊ m´˝czyêni sprz´tem elektronicznym, komputerami jak równie˝
odzie˝à. 

Hongkong ma jednà z najbardziej powiàzanych z handlem zagranicznym gospodark´
Êwiata. Udzia∏ tego sektora w tworzeniu GDP wynosi ponad 20%. Hongkong obs∏u-
guje, dla przyk∏adu, sporà cz´Êç handlu zagranicznego szybko rozwijajàcych si´ Chin.
Lokalne firmy handlowe (typu: -eksport – import) to zwykle niewielkie podmioty za-
trudniajàce Êrednio 5 osób. Jedynie oko∏o 270 firm z tej bran˝y zatrudnia ponad 100
osób. Obecnie dzia∏ajà na rynku trzy grupy firm:

● tradycyjni poÊrednicy w handlu, kojarzàcy dostawc´ z odbiorcà, bazujà 
one g∏ównie na niewielkich kosztach w∏asnej dzia∏alnoÊci i dobrej 
znajomoÊci wàskich segmentów rynku, 

● handlowcy, anga˝ujàcy si´ równie˝ w pewne etapy procesu 
produkcyjnego, dla przyk∏adu sà to firmy, które zapewniajà producentom 
surowiec, finansujàc jego zakup,

● firmy o sporym potencjalne, bardzo powa˝nie zaanga˝owane 
w sfer´ produkcji, w zasadzie pilotujàce wytwórczoÊç (poprzez 
wykonywanie projektów, zaopatrywanie w wyszukane materia∏y 
i surowce do produkcji). 

Przemys∏ odzie˝owy

Przemys∏ odzie˝owy jest jednym z najwa˝niejszych sektorów produkcyjnych Hong-
kongu, w 2001 r. przyniós∏ on dochód w wysokoÊci 41.1 mld HKD. Ze wszystkich
dzia∏ów produkcyjnych przemys∏ odzie˝owy zatrudnia najwi´cej osób. W czerwcu
2003 r. w 1668 zak∏adach pracowa∏o tu 32,808 osób. Uszyta w Hongkongu odzie˝ jest
równie˝ g∏ównym lokalnie wytworzonym towarem eksportowym.

Z biegiem czasu coraz wi´ksza cz´Êç produkcji przemys∏owej zostaje przesuwana za
granic´ (off-shore). Z punktu widzenia producentów odzie˝y do zalet produkcji off-
shore nale˝à: taƒsza si∏a robocza, ni˝sze koszty utrzymania infrastruktury oraz mo˝li-
woÊç wykorzystania dost´pnych za granicà kontyngentów na produkty tekstylne.
W rezultacie udzia∏ reeksportu w strukturze ca∏kowitego eksportu odzie˝y z Hong-
kongu stale wzrasta. 

W Êwiatowym przemyÊle odzie˝owym, Hongkong postrzegany jest nie tylko jako do-
stawca odzie˝y, ale tak˝e jako liczàcy si´ oÊrodek badania rynku. Firmy zaanga˝owa-
ne w handel odzie˝à sà bardzo dobrze obeznane z aktualnymi mo˝liwoÊciami na tym
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rynku, szczególnie je˝eli chodzi o zaopatrzenie w Chinach. W zwiàzku z tym ich dzia-
∏alnoÊç poza us∏ugami zwiàzanymi z poÊrednictwem w handlu, obejmuje tak˝e do-
radztwo w zakresie aktualnej oferty na rynku tekstylnym i odzie˝owym, kontroli ja-
koÊci oraz rozwiàzaƒ logistycznych. 
W tego typu us∏ugach w Hongkongu pracuje ponad 90 tys. osób zatrudnionych w po-
nad 16 tys. firm. 

Konsumenci na rynku odzie˝owym dzielà si´ na dwie grupy. Pierwsza reprezentuje
popyt na wysokiej jakoÊci, konkurencyjnà cenowo, masowà produkcj´. Druga jest go-
towa zap∏aciç wi´cej za wysokiej jakoÊci odzie˝, majàcà bardziej indywidualny charak-
ter. Ze wzgl´du na fakt, ˝e jakoÊç oferowanej odzie˝y odgrywa rosnàcà rol´ coraz
wi´cej dystrybutorów przywiàzuje wag´ do marki ubraƒ. Wielu wiodàcych dystrybu-
torów markowej odzie˝y zaopatruje si´ na rynku Hongkongu lub korzysta z us∏ug lo-
kalnych poÊredników. 

Polskie firmy coraz cz´Êciej zamawiajà w Chinach (w tym równie˝ w Hong-
kongu) wed∏ug w∏asnych projektów odzie˝ i obuwie, by sprzedaç je w Polsce.

Przemys∏ elektroniczny

Hongkong jest jednym z najwi´kszych eksporterów sprz´tu elektronicznego na Êwie-
cie, przy czym znaczna cz´Êç eksportowanych tu towarów to re-eksport. W roku
2001 Hongkong by∏ najwi´kszym na Êwiecie eksporterem kalkulatorów i drugim co
do wielkoÊci eksporterem aparatów radiowych i telefonicznych. Lokalna produkcja
sprz´tu elektronicznego jest równie˝ nie bez znaczenia. W roku 2001 jej wartoÊç
przekroczy∏a 30 mld HKD, a jej udzia∏ w ca∏kowitym eksporcie produktów krajowych
wyniós∏ w roku 2002 39%. Wraz z post´pem technologicznym stale roÊnie popyt na
coraz to nowszej generacji sprz´t elektroniczny. Szczególne powodzenie na rynku
majà obecnie bezprzewodowe po∏àczenia internetowe, kamery cyfrowe, DVD oraz
odtwarzacze MD oraz MP3.

Finalne urzàdzenia stanowià 40% eksportu wytwarzanych na miejscu produktów
elektronicznych. Wi´kszoÊç z nich to artyku∏y przeznaczone do u˝ytku osobistego lub
majàcych zastosowanie w gospodarstwie domowym. Najwi´kszà kategori´ stanowi
sprz´t audiowizualny, nast´pnie zabawki elektroniczne, gry i zegarki elektroniczne,
komputery oraz sprz´t telekomunikacyjny. Poza tym, w bardziej ograniczonych ilo-
Êciach, produkowane lokalnie sà kalkulatory, kalendarze i notesy cyfrowe, s∏owniki
elektroniczne, baterie oraz alarmy osobiste i przeciwpo˝arowe. 

Pó∏produkty stanowià 60% eksportu w tej bran˝y. Wiodàcà kategorià sà tu cz´Êci
i dodatki do komputerów, po czym obwody scalone i podzespo∏y oraz ró˝nego ro-
dzaju akcesoria do: sprz´tu telekomunikacyjnego i audiowizualnego; maszyn biuro-
wych; kalkulatorów; zegarków i zegarów, a poza tym produkowane lokalnie sà opor-
niki, kondensatory, diody, tranzystory, cewki indukcyjne, kryszta∏y, rezonatory, prze-
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∏àczniki, brz´czyki, ekrany z ciek∏ego kryszta∏u, p∏ytki do obwodów z nadrukiem oraz
transformatory. 

Wi´kszoÊç produkcji wymagajàcej du˝ego nak∏adu si∏y roboczej zosta∏a przeniesiona 
do Chin. Zak∏ady elektroniczne w Hongkongu skupiajà si´ przede wszystkim na osta-
tecznym wykoƒczeniu finalnego produktu, kontroli jakoÊci, zarzàdzaniu, marketingu
i wsparciu logistycznym. W zwiàzku z przenoszeniem linii produkcyjnych za granic´,
wiele przedsi´biorstw zaanga˝owanych w przemyÊle elektronicznym klasyfikowa-
nych jest w ramach sektora us∏ugowego.

Przemys∏ elektroniczny w Hongkongu jest w du˝ej mierze uzale˝niony od importu
istotnych komponentów, takich jak obwody scalone oraz p∏ytki pó∏przewodnikowe.
Lokalne firmy sprowadzajà te cz´Êci z ca∏ego Êwiata. Inne cz´Êci potrzebne do pro-
dukcji dost´pne sà zazwyczaj na rynku w∏asnym lub w Chinach.

Polskie towary audiowizualne nie maja wi´kszych szans na rynku azjatyckim
ze wzgl´du na konkurencj´ producentów japoƒskich, koreaƒskich i z innych
krajów, produkujàcych sprz´t renomowanych Êwiatowych firm, istnieje jed-
nak zapotrzebowanie na inne towary w opisywanej grupie. 

Rynek przemys∏u urzàdzeƒ elektrycznych

Hongkong produkuje i eksportuje bogaty asortyment elektrycznych urzàdzeƒ gospo-
darstwa domowego, który mo˝na podzieliç na trzy kategorie:

● urzàdzenia kuchenne (miksery, tostery, m∏ynki, sokowirówki, 
rozdrabniacze, czajniki, ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, 
piecyki),

● urzàdzenia gospodarstwa domowego (klimatyzatory, elektroluksy, 
˝elazka),

● urzàdzenia osobistego u˝ytku (suszarki, golarki).
Importowano w niewielkich iloÊciach maszyny o nap´dzie elektrycznym oraz cz´Êci,
jak równie˝ przyrzàdy elektryczne dla obwodów elektrycznych.

Przemys∏ zabawkarski

Hongkong jest najwi´kszym na Êwiecie eksporterem zabawek. Podobnie jak w przy-
padku innych przemys∏ów – znaczna cz´Êç z nich pochodzi z produkcji off-shore.
W zakresie produkcji lokalnej Hongkong znany jest z wysokiej jakoÊci zabawek plasti-
kowych i elektronicznych. Najbardziej popularne zabawki plastikowe to lalki, domki
dla lalek, zestawy do udawania – kuchenne, lekarskie, plastikowe odkurzacze itd.
W kategorii zabawek elektronicznych najwi´kszym powodzeniem cieszà si´ zabawki
na baterie, w tym zw∏aszcza – zdalnie sterowane. Przeniesienie cz´Êci produkcji do
Chin zwi´kszy∏o konkurencyjnoÊç cenowà eksportu z Hongkongu. Rola lokalnego
przemys∏u zabawkarskiego coraz bardziej zmierza ku kontroli jakoÊci, zarzàdzaniu,
marketingowi, projektowaniu i planowaniu. 
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Konkurencja w tym sektorze jest du˝a, zw∏aszcza ze strony chiƒskich producentów.
Sytuacja rynkowa sprzyja firmom, które przyjmujà mniejsze zamówienia i zapewniajà
szybszà dostaw´ towaru. Najwi´kszy wzrost w popycie spodziewany jest w zakresie
zaawansowanych technologicznie zabawek elektronicznych, zw∏aszcza takich, które
wykorzystujà mo˝liwoÊci Internetu. Poza tym wyzwaniem dla sektora zabawkowego
sà zmieniajàce si´ preferencje konsumentów, którzy coraz cz´Êciej wymagajà by ofe-
rowane produkty posiada∏y oryginalne rozwiàzania dajàce poczucie, ̋ e nie sà one wy-
tworem masowej produkcji.

Gry i zabawki sà najcz´Êciej importowanym towarem przez polskie firmy
z Hongkongu. Eksport polskich zabawek do tego kraju by∏ niewielki.

Przemys∏ spo˝ywczy

Hongkong jest wa˝nym azjatyckim producentem i eksporterem ˝ywnoÊci. Produkty
z tego kraju sà znane zarówno na rynkach azjatyckich, jak te˝ europejskich i amery-
kaƒskich. Przemys∏ ten jest zorientowany na eksport i reeksport towarów. Najwi´k-
szymi partnerami sà Chiny i USA. 

Hongkong jest g∏ównym dostawcà zachodnich produktów na rynek chiƒski
i ze wzgl´du na coraz bardziej rosnàce zapotrzebowanie na tego typu pro-
dukty, polscy eksporterzy mogliby tu szukaç swojej szansy. 

Przemys∏ komputerowy

Hongkong jest znanym Êwiatowym producentem i eksporterem sprz´tu komputero-
wego. Najwi´kszym produktem eksportowym sà cz´Êci, podzespo∏y komputerowe,
komputerowe systemy peryferyjne, zestawy komputerowe. 

Hongkong jest doskona∏ym rynkiem importowym dla polskich firm kompute-
rowych, przede wszystkim w zakresie cz´Êci i podzespo∏ów komputerowych.
Dotyczy to równie˝ dysków optycznych, których szeroki asortyment jest
produkowany w Hongkongu.

Przemys∏ drukarski

W Hongkongu istnieje bardzo rozbudowany przemys∏ drukarski. Jest on wykorzysty-
wany przez Êwiatowe koncerny wydawnicze i prasowe. Pozycja tego przemys∏u zo-
sta∏a zbudowana na wysokiej jakoÊci produktach, szybkiej dostawie do odbiorcy, kon-
kurencyjnych cenach oraz mo˝liwoÊci wykonywania krótkoterminowych zamówieƒ
drukarskich. Do najwa˝niejszych eksportowych produktów zalicza si´ ksià˝ki, bro-
szury, foldery oraz naklejki i etykiety wykorzystywane do pakowania ró˝nego rodza-
ju towarów. Drukuje si´ tutaj tak˝e materia∏y reklamowe, komercyjne katalogi, kalen-
darze, pocztówki oraz kartki okolicznoÊciowe. 

Polskie firmy wydawnicze mog∏yby wykorzystywaç Hongkong jako swoja ba-
z´ produkcyjnà lub rozwinàç ju˝ prowadzonà dzia∏alnoÊç. 
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Przemys∏ obuwniczy

Hongkong jest drugim najwi´kszym producentem obuwia (po W∏oszech). Miejscowy
przemys∏ obuwniczy jest jednym z najwa˝niejszych elementów eksportu terytorium.
Wymiana handlowa z Polskà w tej ga∏´zi przemys∏u jest na dosyç wysokim poziomie. 

Obuwie jest, obok odzie˝y najwa˝niejszym produktem eksportowym Hong-
kongu do Polski. Polska eksportuje cz´Êç swojej produkcji z przeznaczeniem
na reeksport na rynek chiƒski. 

Przemys∏ papierniczy

Hongkong produkuje szeroki asortyment materia∏ów biurowych i papierniczych. Naj-
wa˝niejszà grupà eksportowà sà produkty wykonane z papieru: zeszyty, albumy, pa-
mi´tniki, pude∏ka na prezenty, torby na zakupy, papier pakowy, wzory rachunków. In-
ne wa˝ne produkty to: materia∏y szkolne z plastiku, materia∏y biurowe z materia∏ów
sztucznych (np. do bindowania), kleje, pióra, d∏ugopisy, o∏ówki. Wiele z nich druko-
wanych jest na zamówienie poszczególnych sprzedawców ( z bazami, sloganami re-
klamowymi). Wiele opakowaƒ jest wykonana ze skóry, plastiku, metalu. 

Ze wzgl´du na zapotrzebowanie na materia∏y biurowe (papier), polski prze-
mys∏ papierniczy mia∏by szans´ sprzedawaç swoje towary na tamtejszy oraz
chiƒski rynek. Papier jest jednym z najwa˝niejszych polskich produktów eks-
portowych do Hongkongu. 

Przemys∏ drzewny i meblarski

Firmy z Hongkongu produkujà szeroki asortyment mebli z przeznaczeniem zarówno
dla biur, jak i dla domów prywatnych. Materia∏ami, z których wykonuje si´ meble sà:
drewno, metal, kamienie, bambus, szk∏o. Bardzo popularne w Hongkongu i Chinach
sà meble ratanowe. Niektóre firmy z Hongkongu specjalizuj si´ w reprodukcji antycz-
nych mebli chiƒskich. Wielu producentów wytwarza meble wed∏ug w∏asnych orygi-
nalnych wzorów i na zamówienie. Hongkong jest uzale˝niony od importu materia∏ów
do produkcji mebli (szczególnie drewna bukowego).

Polscy przedsi´biorcy mogliby eksportowaç meble ratanowe oraz krzes∏a. 

Przemys∏ jubilerski

Przemys∏ jubilerski w Hongkongu jest zdominowany przez wyroby z metali i kamieni
szlachetnych. Na rynku lokalnym powa˝nym odbiorcà sà turyÊci. Wliczajàc reeksport
Hongkong jest czwartym na Êwiecie eksporterem bi˝uterii (po W∏oszech, Szwajcarii 
i Wielkiej Brytanii), jest tak˝e wiodàcym eksporterem pere∏. 

Ze wzgl´du na du˝e zapotrzebowanie szanse na rynku w Hongkongu mieliby polscy
eksporterzy imitacji bi˝uterii. 
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Us∏ugi budowlane

Firmy budowlane z Hongkongu najbardziej znane sà w ze swych mo˝liwoÊci w zakre-
sie: szybkich i solidnych konstrukcji wielopi´trowych bloków mieszkalnych i biurow-
ców; obs∏ugi kompleksowych kontraktów typu „zaprojektuj i zbuduj” oraz w zakre-
sie technologii osuszania làdu. 

Dochód z budownictwa stanowi oko∏o 4,8% PKB Hongkongu. Sektor zatrudnia 66
tys. robotników budowlanych, ponadto w zwiàzanych z nim us∏ugach, pracuje ok. 180
tys. architektów, in˝ynierów i geodetów.

Us∏ugi budowlane w Hongkongu charakteryzuje du˝e rozdrobnienie firm, znaczna
iloÊç zleceƒ dla podwykonawców oraz obecnoÊç na rynku zagranicznych kontrahen-
tów. Du˝e przedsi´biorstwa specjalizujà si´ w kompleksowej obs∏udze projektów;
popyt na nie stale wzrasta. Prace wykonywane za granicà stanowià ok. 10-15% ca∏o-
Êci us∏ug. G∏ównymi ich odbiorcami sà Chiny kontynentalne oraz paƒstwa w Azji Po-
∏udniowo-Wschodniej. 
W Hongkongu nie stosuje si´ ˝adnych formalnych restrykcji przy udzielaniu zleceƒ na
prace budowlane. Przedsi´biorstwa zagraniczne traktowane sà w ten sam sposób co
lokalne. Na tych samych zasadach mogà te˝ braç udzia∏ w przetargach publicznych. 

Firmy budowlane z Hongkongu mogà dzia∏aç na terenie Chin na zasadach ca∏kowitej
w∏asnoÊci. W ramach umowy CEPA zosta∏y one zwolnione z obowiàzujàcego zagra-
nicznych kontrahentów, wymogu ograniczajàcego ich zakres dzia∏aƒ tylko do realiza-
cji przedsi´wzi´ç typu joint-venture, w których zagraniczny wk∏ad przekracza 50%.
Obecnie firmy z Hongkongu mogà braç udzia∏ w przetargach na realizacje projektów
typu joint-venture niezale˝nie od wielkoÊci zainwestowanego w te projekty kapita∏u
zagranicznego. 

W 2001 r. rzàd Hongkongu rozpoczà∏ dzia∏ania majàce na celu promocj´
przyjaznych dla Êrodowiska i oferujàcych wi´kszy komfort swym u˝ytkowni-
kom budynków zwanych „Green and Innovative Building” lub „intelligent bu-
ilding”. Stymulowany w ten sposób wzrost zapotrzebowania na nowe, przy-
jazne Êrodowisku technologie oraz systemy informatyczne u∏atwiajàce zarzà-
dzanie takimi budynkami powinno wzbudziç zainteresowanie wÊród polskich
eksporterów.

Us∏ugi architektoniczne

W zakresie us∏ug architektonicznych Hongkong od lat pozostaje w Êwiatowej czo∏ów-
ce. Znany jest szczególnie z ekspertyzy w dziedzinie projektów konstrukcji wielopi´-
trowych, zagospodarowywania zboczy oraz planowania obszarów g´sto zabudowa-
nych. W s∏ynnym, nowoczesnym centrum miasta stoi wiele budynków zaprojektowa-
nych przez lokalnych architektów. Opracowywane w Hongkongu projekty powstajà
przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych, umo˝liwiajàcych uzy-
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skanie wysokiej jakoÊci rozwiàzaƒ. Eksport us∏ug architektonicznych odgrywa
w Hongkongu znaczàcà rol´. Firmy z Hongkongu projektujà osiedla mieszkaniowe,
hotele, centra handlowe oraz inne konstrukcje budowlane na terenie ca∏ego regionu. 

Zgodnie z postanowieniami umowy CEPA biura architektoniczne z Hongkongu mogà
zak∏adaç przedsi´biorstwa w Chinach ze stuprocentowym udzia∏em w∏asnym. Zwol-
nione sà tym samym z wymogu, obowiàzujàcego innych inwestorów zagranicznych,
do zak∏adania przedsi´biorstw typu joint-venture. Posiadanie w Chinach lokalnego
partnera ma jednak te zalety, ˝e mo˝e on byç pomocny zagranicznym firmom w po-
konywaniu niezliczonych formalnoÊci administracyjnych. 

Trwajàcy od lat dynamiczny wzrost gospodarczy Chin i zwiàzana z nim rozbudowa in-
frastruktury, zapewnia du˝y popyt na us∏ugi architektoniczne. Zwi´kszonymi inwesty-
cjami w budownictwie mieszkaniowym zaowocowa∏a wprowadzana od roku 1998,
przez rzàd centralny, reforma polityki mieszkaniowej. Ponadto, w najbli˝szym czasie
dodatkowe zapotrzebowanie generowaç b´dà wystawa „World Expo” w Szanghaju
oraz igrzyska olimpijskie w Pekinie. 

Hongkong, zarówno ze wzgl´du na swà w∏asnà dynamik´, jak równie˝ na po-
∏o˝enie w szybko rozwijajàcym si´ regionie, jest atrakcyjnym miejscem dla
architektów z ca∏ego Êwiata, w tym tak˝e dla firm z Polski. Polscy architekci
od lat wspó∏pracujà z tutejszymi biurami projektowymi oraz biorà udzia∏
w konkursach na najlepsze projekty. Wraz z post´pem technologicznym,
tego typu wspó∏praca powinna si´ dalej rozwijaç. 

Wszystkie osoby oferujàce w Hongkongu us∏ugi architektoniczne muszà za-
rejestrowaç si´ w lokalnym Instytucie Architektów (Hong Kong Institute of
Architects). 

Us∏ugi in˝ynieryjne

W Hongkongu pracuje ok. 20 tys. in˝ynierów, z tego ponad po∏owa zatrudniona jest
w sektorze budowlanym (zarzàdzanie projektami, us∏ugi budowlane i doradztwo), po-
zosta∏a zaÊ cz´Êç to in˝ynierowie-specjaliÊci w zakresie elektroniki, elektryki, mecha-
niki, chemii, badaƒ laboratoryjnych, innych us∏ug technicznych oraz in˝ynierii wodnej. 

Kwalifikacje in˝ynierów, którzy uzyskali swoje tytu∏y w Hongkongu sà uznawane
w wielu paƒstwach na Êwiecie. W Hongkongu pracujà równie˝ in˝ynierowie wykszta∏-
ceni za granicà. Poza wymogiem posiadania niezb´dnych kwalifikacji do wykonywania
zawodu, w Hongkongu nie stosuje si´ ˝adnych formalnych barier w dost´pie do ryn-
ku us∏ug in˝ynieryjnych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy CEPA, firmy z Hongkongu mogà zak∏adaç w Chi-
nach swoje przedsi´biorstwa oferujàce us∏ugi w zakresie in˝ynierii budowlanej na za-
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sadach ca∏kowitej w∏asnoÊci. Gwarantuje im to niezale˝noÊç i swobod´ dzia∏ania, ja-
kiej nie majà inni inwestorzy zagraniczni, dzia∏ajàcy jedynie w ramach joint-venture. 

Podobnie jak w innych dziedzinach gospodarki, Chiny sà g∏ównym odbiorcà eksportu
us∏ug in˝ynieryjnych z Hongkongu. Popyt na nie stymuluje dynamiczny wzrost gospo-
darczy, którego wynikiem jest potrzeba rozbudowy i unowoczeÊniania istniejàcej in-
frastruktury. Nowe mo˝liwoÊci dla tego sektora pojawià si´ w najbli˝szym czasie
w Chinach Zachodnich, w zwiàzku z rzàdowym planem wspierajàcym uprzemys∏o-
wienie tych regionów. 
Wzrost popytu na us∏ugi in˝ynierów nastàpi równie˝ wraz z realizacjà budowy obiek-
tów na wystaw´ „World Expo” w Szanghaju oraz igrzyska olimpijskie w Pekinie. Eks-
port us∏ug w zakresie in˝ynierii nie budowlanej odbywa si´ zwykle poÊrednio, po-
przez eksport zaawansowanych technicznie produktów z Hongkongu oraz, w miar´
przenoszenia si´ bazy produkcyjnej do Chin, – eksport technologii. 

Dla polskich firm oferujàcych us∏ugi in˝ynieryjne, zw∏aszcza budowlane, do-
celowym rynkiem eksportowym sà Chiny, nie sam Hongkong. Polskie firmy,
zw∏aszcza te, które sà w stanie zaoferowaç wysokiej jakoÊci ekspertyz´ w po-
szczególnych dziedzinach takich jak np. budowa elektrowni wodnej, kopalni
lub oczyszczani Êcieków, powinny z uwagà Êledziç przebieg og∏aszanych
w Chinach przetargów. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e ogólny trend sprzyja
firmom, które sà w stanie zaoferowaç ca∏oÊciowà obs∏ug´ budowy poszcze-
gólnych projektów.

G∏ównà organizacjà bran˝owà w tym sektorze jest Instytut In˝ynierów
(Hong Kong Institution of Engineers – HKIE). Na podstawie przyj´tych przez
siebie standardów, Instytut ocenia kwalifikacje lokalnych in˝ynierów w szero-
kiej gamie dyscyplin. Instytut posiada ponad 10 tys. cz∏onków.

Us∏ugi prawnicze

Sektor us∏ug prawniczych w Hongkongu zatrudnia ok. 5 tys. prawników, w tym 800
adwokatów. Na rynku dzia∏a ponad 640 firm prawniczych. G∏ównymi ich klientami sà
lokalne i chiƒskie przedsi´biorstwa, które poszukujà ekspertyzy prawnej przy zawie-
raniu i interpretacji umów oraz przy rozstrzyganiu sporów. Pod wzgl´dem dost´pu do
rynku us∏ug prawniczych, Hongkong jest najbardziej otwartà gospodarkà w Azji.
Sprzyjajàce warunki dla rozwoju tej bran˝y sà powodem, dla którego wiele mi´dzy-
narodowych firm zak∏ada tu swoje oddzia∏y. 

Rynek us∏ug ubezpieczeniowych 

Pod wzgl´dem Êredniej wartoÊci ubezpieczenia na osob´, Hongkong jest drugim, po
Japonii, rynkiem us∏ug ubezpieczeniowych w Azji. Dzia∏a tu 190 licencjonowanych
firm ubezpieczeniowych, w tym 95 z zagranicy. Na rynku dominujà du˝e przedsi´-
biorstwa, oferujàce szerokà gam´ us∏ug w zakresie ubezpieczeƒ i reasekuracji. 
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3. Przekszta∏cenia strukturalne 
i system w∏asnoÊci

3.1 Ochrona praw autorskich, patenty, znaki towarowe, wzory

W Hongkongu, który coraz bardziej staje si´ miejscem tworzenia projektów i nowych
rozwiàzaƒ systemowych w ró˝nych bran˝ach wytwórczoÊci i us∏ug, sprawa regulacji
prawnych zwiàzanych z ochronà w∏asnoÊci intelektualnej jest od dawna bardzo za-
awansowana. W ramach struktur rzàdowych funkcjonuje Departament W∏asnoÊci In-
telektualnej z powa˝nymi uprawnieniami. 
Ustawa o Patentach nak∏ada obowiàzek chronienia wynalazków i ustala dwie grupy
patentów, tzn. patent standardowy i patent zarejestrowany na krótki okres. W pierw-
szym przypadku, pod warunkiem wniesienia stosownej op∏aty, ochrona patentowa
rozciàga si´ na okres dwudziestu lat, w drugim natomiast – nie przekracza oÊmiu lat.
Ochrona patentowa udzielana jest jedynie tym wyrobom bàdê rozwiàzaniom, które
majà cechy wynalazku bàdê innowacyjnoÊci. Lokalne prawo patentowe ma charakter
terytorialny i ochrona patentowa dotyczy jednie obszaru Hongkongu. Cytowana
Ustawa o Patentach zak∏ada dwustopniowà procedur´ ubiegania si´ o ochron´ paten-
towà. W pierwszej fazie aplikant sk∏ada podanie o wpisanie wniosku patentowego
w jednym z upowa˝nionych biur patentowych, a sà to State Intellectual Property Of-
fice, United Kongdom Patent Office i European Patent Office (gdy aplikant chce do-
konaç rejestracji wniosku w Zjednoczonym Królestwie). W drugiej fazie procedury,
aplikant wyst´puje o formalne zarejestrowanie patentu. 
Znak handlowy jest równie˝ chroniony postanowieniami Ustawy o Znakach Handlo-
wych, która okreÊla szczegó∏owo podstaw´ i kryteria rejestracji znaku, jak i prawa
wynikajàce z zarejestrowania znaku handlowego. W∏aÊciciel znaku handlowego ma
wy∏àczne prawo do u˝ywania znaku na swoich wyrobach i mog´ podjàç post´powa-
nie prawne przeciwko komukolwiek, kto u˝ywa znaku bez zgody w∏aÊciciela. 
Ca∏y pakiet ustaw zwiàzanych z ochronà w∏asnoÊci intelektualnej jest zgodny z posta-
nowieniami i rozwiàzaniami wyznaczonymi w tej dziedzinie przez umow´ mi´dzyna-
rodowà TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

3.2 Kontrakty handlowe

W Hongkongu dominujà typowe formy rozwiàzaƒ prawnych przy formu∏owaniu tek-
stu kontraktu. Podstawowà formà p∏atnoÊci jest akredytywa dokumentowa (Letter of
Credit). Walutà kontraktu jest najcz´Êciej dolar amerykaƒski. Termin p∏atnoÊci: 60-90
dni po dostawie.
Jednym z zasadniczych elementów dzia∏alnoÊci handlowej jest wysoka etyka lokalnych
partnerów, stàd szczególnà wag´ przywiàzuje si´ do dotrzymywania zasadniczych
terminów w kontrakcie, czyli, terminu dostawy z jednej strony i p∏atnoÊci na czas
z drugiej. 
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Wi´kszoÊç importowanych towarów rynkowych odnosi si´ do konkretnych norm
i standardów mi´dzynarodowych, co zapisywane jest w kontrakcie. Podobnie doku-
menty wymagane dla wybranych towarów przez lokalne przepisy (typu – ZaÊwiad-
czenie o Pochodzeniu Towaru „Certificate of Origin”), bàdê konieczne pozwolenia do
uzyskania przed wysy∏kà towaru, sà jasno okreÊlane w kontrakcie. Informacji na temat
pozwoleƒ (licencji) na przywóz ró˝nych towarów (typu artyku∏y ˝ywnoÊciowe, far-
maceutyki, chemikalia itp.) mo˝na uzyskaç w:

Trade Licensing Section of Trade Department
700 Nathan Road, Kowloom
Tel: (852) 2398 5559 lub 2398 5560
Fax: (852) 2789-2491

Spedycja odbywa si´ jedynie drogà morskà (stàd w tekÊcie kontraktu za dat´ dostawy
uznaje si´ tà, która widnieje na konosamencie – B/L), lub powietrznà (w tym przypad-
ku dokumentem spedycyjnym jest AWB (Airway Bill) – lotniczy list przewozowy).
W zale˝noÊci od specyfiki towaru i uzgodnieƒ mi´dzy partnerami, w przypadku trans-
portu morskiego stosuje si´ najcz´Êciej formu∏´ dostawy FOB – Polish Port lub CIF –
Hongkong. 
J´zykiem kontraktu jest j´zyk angielski. W przypadku wejÊcia na drog´ prawnà, kon-
trakt jest podstawà w rozstrzyganiu sporów.

Przedstawiciele firm, którzy chcieliby bli˝ej poznaç wewn´trzne wymagania, jakim
muszà sprostaç importerzy z Hongkongu, powinni zajrzeç na stron´ internetowà:
http://www.justice.gov.hk/, gdzie, w ramach systemu BLIS (Billingual Laws Informa-
tion System) zgromadzone sà wszystkie dokumenty ustawowe m.in. -Sale Ordinance
z szeregiem definicji odnoszàcych si´ do obrotów.

Warunki p∏atnoÊci

Wi´kszoÊç firm polskich przeprowadza transakcje handlowe z firmami na te-
renie Hongkongu w dolarach USA, euro lub innych walutach zachodnioeuro-
pejskich. Zazwyczaj importerzy z Hongkongu u˝ywajà waluty amerykaƒskiej.

Najcz´Êciej stosowanà formà p∏atnoÊci w Hongkongu jest akredytywa. Nie jest ona
popularna w Polsce ze wzgl´du na koszty bankowe i wysokie stopy procentowe. Za-
zwyczaj termin p∏atnoÊci wynosi 60- 90 dni od daty wysy∏ki. Banki w Hongkongu pre-
ferujà akredytywy potwierdzone przez du˝e banki (Citibank, Chase Manhattan). Nie-
które banki sà gotowe do kredytowania eksportu z Hongkongu bez wspomnianego
potwierdzenia. Innà popularnà formà zap∏aty jest tzw. dokument zamiast zap∏aty (Do-
cument Against Payment).

WielkoÊç zamówienia

Najmniejszà wielkoÊcià zamówienia przy transakcjach pomi´dzy Europà a Dalekim
Wschodem jest jeden kontener o obj´toÊci 20”, chocia˝ w przypadku niektórych firm
minimalne zamówienie jest wi´ksze. 
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Dalsza dystrybucja towarów

Wiele firm w Hongkongu zamawia towary w celu ich dalszego wyeksportowania na
inne rynki azjatyckie, w szczególnoÊci na rynek chiƒski. W przypadku zapotrzebowa-
nia na rynek wewn´trzny Hongkongu, towary zostanà póêniej dystrybuowane do lo-
kalnych sklepów, wi´kszych domów towarowych oraz supermarketów. 

3.3 Gwarancje kontraktów eksportowych rzàdu Hongkongu

Hong Kong Export Credit Insurance Corporation (ECIC) zosta∏ za∏o˝ony w 1966 ro-
ku, w celu zapewnienia protekcji ubezpieczeniowej dla eksporterów z Hongkongu
przeciwko ryzyku niep∏atnoÊci. Jego kapita∏ nale˝y do rzàdu Hongkongu, co gwaran-
tuje maksymalnà odpowiedzialnoÊç kontyngentu. Misjà korporacji jest wspieranie
handlu zagranicznego i zapewnienie profesjonalnych, ukierunkowanych na klienta
us∏ug. ECIC prowadzi szeroki zakres us∏ug ubezpieczeniowych dla eksporterów to-
warów i us∏ug w zakresie kredytowania. Zagraniczni odbiorcy muszà sp∏aciç ten kre-
dyt w ciàgu 180 dni. W przypadku eksportu dóbr inwestycyjnych zabezpiecza si´
transakcje przy kredytach udzielanych na 5 lat i d∏u˝ej. Rekompensaty si´gajà 90% po-
niesionych strat. 

System gwarancji kredytowych promuje eksport w warunkach dekoniunktury w re-
gionie. Jest on przeznaczony dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które b´dà mog∏y
ubiegaç si´ o po˝yczk´, przedk∏adajàc w instytucjach kredytowych autoryzowanych
przez CGS zawarty kontrakt eksportowy. 

3.4 Zasady przeprowadzania przetargów

Jak we wszystkich procedurach gospodarczych dzia∏ajàcych w Hongkongu, równie˝ 
w przypadku przeprowadzania przetargów dotyczàcych zakupów dla instytucji paƒ-
stwowych przestrzegane sà nast´pujàce podstawowe wymogi:

● jasnoÊç i jednoznacznoÊç wymagaƒ przetargowych 
● równe traktowanie wszystkich oferentów
● przejrzystoÊç procedur

Jednym z g∏ównych pryncypiów stosowanych w procedurze przetargowej jest kiero-
wanie si´ ocenà ca∏oÊciowej przydatnoÊci danego towaru czy us∏ugi dla finalnego u˝yt-
kownika. Cena ofertowa nie jest zatem jedynym wyznacznikiem atrakcyjnoÊci przed-
miotu oferty. 

Proces dokonywania zakupów w ramach przetargów regulujà przepisy (Stores and
Procurement Regulations) wydane przez Sekretarza d/s Finansów w ramach Ustawy 
o Finansach Publicznych. Przepisy te podlegajà sporadycznie minimalnym zmianom.
Ca∏y pakiet regulacji dotyczàcych przetargów jest w pe∏ni zgodny z wymogami WTO
GPA w tym zakresie. Omawiane przepisy odnoszà si´ do zakupów wszelkich dóbr
dokonywanych w imieniu rzàdu, z wy∏àczeniem gruntów i budynków, jak równie˝
obejmujà zakup us∏ug dokonywanych dla lub w imieniu instytucji rzàdowych, ∏àcznie
z kontraktami budowlano-in˝ynieryjnymi. 
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Specyfikacje przetargowe muszà jasno okreÊlaç wymagania w stosunku do przedmio-
tu przysz∏ego kontraktu. Gdzie mo˝liwe, stosowane sà mi´dzynarodowe standardy
i wymogi. Szczególnie ÊciÊle przestrzega si´ zasady, by wymogi przetargowe nie fawo-
ryzowa∏y wybranych oferentów. 

Dokumentacja przetargowa zawiera tak˝e standardowy kontrakt precyzujàcy pod-
stawowe wymagania, szczególne warunki, szczegó∏owe tabele cenowe, formularze
dla wyspecyfikowania elementów i charakterystyk przedmiotu oferty. Zwykle doku-
menty przetargowe mo˝na uzyskaç gratis, choç nie jest to regu∏à i przy niektórych
przetargach trzeba za dokumentacj´ zap∏aciç. 

Zawiadomienie o przetargu zawiera zawsze nast´pujàce elementy: 
● szeroki opis wymogów co do przedmiotu przetargu, 
● szacowane wielkoÊci / iloÊci i terminy dostaw / realizacji, 
● termin zamkni´cia przetargu, 
● miejsce z∏o˝enia oferty przetargowej, 
● informacja, czy zakup jest dokonywany w ramach WTO GPA, 
● gdzie mo˝na uzyskaç / zakupiç dokumenty przetargowe, 
● nazwisko osoby, do której mo˝na kierowaç zapytania. 

Zwykle oferentom daje si´ co najmniej trzy tygodnie na przygotowanie dokumentów
przetargowych. W przypadku zakupów w ramach WTO GPA okres ten wynosi mini-
mum 40 dni. W uzasadnionym przypadku dokonania nag∏ego zakupu, departament
zaopatrzenia musi uzyskaç zgod´ na skrócenie terminu od Dyrektora d/s Logistyki,
który dzia∏a z upowa˝nienia Sekretarza d/s Finansów. 

W przypadku ofert na dostawy towarów ceny powinny byç kalkulowane na bazie
FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance, Freight) lub DDP (Delivered Duty Pre-
paid). 
W szczególnych wypadkach wymaga si´ od oferentów podania ceny na bazie FIS
(Free into Storehouse including stacking). Warunki p∏atnoÊci sà opisane szczegó∏owo
w dokumentach przetargowych. W przypadku lokalnych dostawców bàdê wykonaw-
ców, p∏atnoÊç dokonywana jest czekiem, natomiast w przypadku zagranicznych part-
nerów dominuje akredytywa (Letter of Credit). 

Ocena ofert przetargowych i wybór najkorzystniejszej oferty opiera si´ na analizie ta-
kich typowych elementów jak stopieƒ zgodnoÊci przedmiotu oferty z wymogami spe-
cyfikacji przetargowych, czas dostawy bàdê wykonania us∏ugi, zaproponowane rozwià-
zania projektowe, serwis posprzeda˝ny, gwarancja itp. W przypadku zgodnoÊci tech-
nicznej z wymogami, kontrakt przyznaje si´ oferentowi podajàcemu najni˝szà cen´. 

Po analizie z∏o˝onych ofert departament zaopatrzenia przedk∏ada odpowiedniej ko-
misji rekomendacje co do wyboru konkretnej oferty. Na mocy decyzji Sekretarza
d/s finansów w procedurach przetargowych dzia∏ajà cztery komisje zajmujàce si´ roz-
strzyganiem przetargów o ró˝nej wartoÊci. Najistotniejszà rol´ pe∏ni Centralna Komi-
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sja Przetargowa, która zajmuje si´ przetargami na dostawy towarów o wartoÊci po-
wy˝ej 10 milionów dolarów i na us∏ugi np. budowlane przekraczajàce 30 milionów.
Pozosta∏e trzy komisje to m.in. Komisja Robót Publicznych rozstrzygajàca o przetar-
gach na us∏ugi i towarzyszàce dostawy o wartoÊci nie przekraczajàcej 30 milionów do-
larów. Komisja Przetargowa Departamentu Zaopatrzenia decyduje w procedurach
przetargowych na dostawy o wartoÊci poni˝ej 10 milionów dolarów, natomiast wy-
borem kontraktora w przypadku dostaw dla ˝eglugi, których zak∏adana wartoÊç nie
przekracza 5 milionów dolarów zajmuje si´ Komisja Przetargowa Departamentu
Morskiego.

Dalsze informacje co do procedur przetargowych, spodziewanych w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci przetargów i danych co do przyznanych w ostatnim okresie kontraktów mo˝-
na uzyskaç w trzech g∏ównych instytucjach zajmujàcych si´ tà sferà dzia∏alnoÊci:

● Financial Services and Treasury Bureau (The Treasury Branch)
http: //www.info.gov.hk/fstb/tb

● Government Logistics Department
http://www.gld.gov.hk

● Environment, Transport and Works Bureau
http://www.etwb.gov.hk

3.5 Nabywanie nieruchomoÊci przez osoby prawne i fizyczne

Nabywanie nieruchomoÊci podlega klarownym zasadom. Zakupu gruntów b´dàcych
w∏asnoÊcià rzàdu dokonuje si´ w drodze przetargów. JeÊli chodzi o zakup nierucho-
moÊci to pewne ograniczenia (konieczna formalna zgoda na zakup) odnoszà si´ jedy-
nie do obywateli z ChRL, tym niemniej, rozwój wspó∏pracy Hongkongu z Chinami po-
woduje naciski, by bariery te stopniowo znosiç. 

4. System finansowy

BankowoÊç

Hongkong jest jednym z najwi´kszych centrów bankowych na Êwiecie: 73 ze 100 naj-
wi´kszych banków ma tu swoje oddzia∏y. Pod wzgl´dem wartoÊci przeprowadzanych
transakcji zagranicznych Hongkong jest trzecim co do wielkoÊci centrum bankowym
w Azji, pod wzgl´dem wielkoÊci konsorcjów po˝yczkowych – drugim po Japonii.
Dzi´ki uczestnictwu tak pot´˝nego sektora bankowego na lokalnej gie∏dzie, zajmuje
ona 7 miejsce na Êwiecie pod wzgl´dem obrotów na rynku walutowym, której Êred-
ni dzienny obrót wynosi 80 mld USD. 

Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e w umowie CEPA przewidziano pakiet inicjatyw majà-
cych na celu zach´cenie chiƒskich instytucji finansowych do otwierania swoich oddzia-
∏ów w Hongkongu. Ich udzia∏ na rynku jeszcze bardziej podniesie status Hongkongu
jako regionalnego centrum bankowego.
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Marketing 

Hongkong jest równie˝ regionalnà bazà dla mi´dzynarodowych firm marketingo-
wych. Majà one tu zapewnione swobodne warunki rozwoju i dogodny dost´p do Chin
i gospodarek regionu Azji Po∏udniowo-Wschodniej. Poza tym samo terytorium ma
wysoko rozwini´ty rynek konsumencki, który sam w sobie generuje du˝e zapotrze-
bowanie na us∏ugi w zakresie reklamy i marketingu, a tak˝e mo˝e s∏u˝yç za pole do-
Êwiadczalne przy testowaniu skutecznoÊci ró˝nego rodzaju nowych technik. 

Firmy marketingowe w Hongkongu oferujà us∏ugi w zakresie reklamy, doradztwa
w zakresie wizerunku firmy, kontaktów z mediami, organizacji poszczególnych przed-
si´wzi´ç oraz badania rynku. Trend sprzyja najwi´kszym firmom, które mogà zaofe-
rowaç pe∏nà gam´ us∏ug, zapewniajàc tym samym kompleksowà obs∏ug´ klienta. 

Popyt na us∏ugi marketingowe i reklam´ wzrasta w miar´ jak coraz wi´cej chiƒskich
przedsi´biorstw zwraca uwag´ na wp∏yw profesjonalnie zorganizowanej promocji na
wzrost popytu i co za tym idzie – zyski. Rosnàce znaczenie ma równie˝ ochrona praw
autorskich i znaków towarowych.

Rynek papierów wartoÊciowych

Hongkong posiada drugi co do wielkoÊci w Azji rynek papierów wartoÊciowych.
W czerwcu 2003 r. na lokalnej gie∏dzie notowane by∏y 824 spó∏ki z ca∏kowitym kapi-
ta∏em w wysokoÊci 501 mld USD. Rynek papierów wartoÊciowych Hongkongu nale-
˝y równie˝ do najbardziej p∏ynnych na Êwiecie. Nie stosuje si´ na nim kontroli obro-
tów ani podatku od dywidend. 
Gie∏da Hongkongu jest te˝ drugà co do wielkoÊci w Azji pod wzgl´dem subskrypcji
kapita∏owych. Jej pozycje umocni∏o rozpocz´cie w roku 1999 dzia∏alnoÊci rynku pa-
pierów wartoÊciowych o nazwie Growth Enterprise Market (GEM), na którym noto-
wane sà mniejsze, szybko rozwijajàce si´ firmy. 

Uczestnikami rynku sà banki inwestycyjne, banki komercyjne, przedsi´biorstwa finan-
sowe oraz firmy brokerskie. 

Rynek papierów wartoÊciowych w Hongkongu nabiera coraz bardziej mi´dzynaro-
dowego charakteru. Coraz cz´Êciej pojawiajàce si´ na nim oferty majà charakter glo-
balny. W ramach tzw. „cross-trading” Gie∏da Hongkongu wspó∏pracuje z Gie∏dà Lon-
dyƒskà.

Gie∏da w Hongkongu odgrywa znaczàcà rol´ przy finansowaniu prywatyzacji paƒ-
stwowych przedsi´biorstw w Chinach oraz przy gromadzeniu funduszy na program
rozbudowy infrastruktury. 

Uk∏ad CEPA stwarza korzystne warunki, by wspó∏praca w tej dziedzinie dalej si´ roz-
wija∏a. SpecjaliÊci od obrotu papierami wartoÊciowymi z Hongkongu mogà prowadziç
dzia∏alnoÊç na rynku chiƒskim, zaÊ Gie∏da Hongkongu b´dzie mia∏a przedstawiciel-
stwo w Pekinie. 

20



5. System podatkowy

System podatkowy – podatki dochodowe, VAT, akcyzy itp.

System podatkowy Hongkongu posiada cztery g∏ówne zalety, które powodujà, ̋ e, mi-
mo, i˝ obszar ten nie stosuje praktyk znanych z rajów podatkowych, przyciàga on
wielu inwestorów swojà atrakcyjnoÊcià. Wspomniane zalety to:

● generalnie niskie stawki podatkowe,
● tylko przychody i zyski uzyskiwane na terenie Hongkongu 

podlegajà opodatkowaniu,
● opodatkowaniu nie podlegajà zyski z lokat kapita∏owych typu odsetki, 

dywidendy itp.,
● korzystne zasady stosowania odpisów i amortyzacji.

Podstawowe stawki podatkowe przedstawiajà si´ nast´pujàco: 
● podatek od zysku osób prawnych (cpt) wynosi 17,5%, 
● podatek od zysku osób fizycznych (ppt) wynosi 15.5%.

Rzàd Hongkongu jest zobowiàzany zapisem w ustawie zasadniczej (Basic Law) do
utrzymywania niskich podatków. Hongkong posiada bardzo prosty i przejrzysty sys-
tem podatkowy, w którym podatki pobiera si´ od ÊciÊle okreÊlonych kategorii tzn. zy-
sków osiàganych przez osoby prawne, p∏ac i dochodu z wynajmu nieruchomoÊci. Sys-
tem ten ró˝ni si´ zatem zasadniczo od stosowanego w wielu krajach modelu nalicza-
nia podatku na bazie zagregowanych dochodów konkretnej osoby. Przedmiotem
opodatkowania w Hongkongu sà jedynie te przychody, które zosta∏y osiàgni´te przez
dany podmiot z dzia∏alnoÊci produkcyjnej, us∏ugowej bàdê pochodnej aktywnoÊci go-
spodarczej prowadzonej na terenie Hongkongu. Dla zapewnienia niezb´dnej jedno-
znacznoÊci systemu, regulacje szczegó∏owe precyzujà zasady okreÊlajàce êród∏a uzy-
skiwania przychodów. 

Podatek od osób fizycznych (indywidualny) odnosi si´ tak˝e tylko do dochodów uzy-
skanych w Hongkongu. P∏ace zagranicznych pracowników, którzy pracujà w Hong-
kongu przez okres krótszy ni˝ 61 dni w roku fiskalnym, nie podlegajà opodatkowaniu.
Hongkong nie stosuje odpowiednika VAT ani ˝adnych innych podatków typu – od
sprzeda˝y, obrotu itp. 

JeÊli chodzi o stosowane odpisy i ulgi zmniejszajàce kwoty do opodatkowania, to
uwzgl´dnia si´ wszystkie wydatki podmiotu poniesione w zwiàzku z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà. Korporacja, która prowadzi wi´cej ni˝ jeden rodzaj dzia∏al-
noÊci, mo˝e straty poniesione w jednej bran˝y skompensowaç nadwy˝kà uzyskanà
w innej. Powa˝ne odpisy udzielane sà w odniesieniu do zainwestowanego kapita∏u
w budow´ nowych obiektów produkcyjnych lub nieruchomoÊci, jak równie˝ i w inne
rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, które w efekcie majà przynieÊç dochody b´dàce
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przedmiotem opodatkowania. Zakup wyposa˝enia produkcyjnego i unowoczeÊnianie
bazy wytwórczej podlegajà te˝ znacznym odpisom, dla przyk∏adu, 100 % natychmia-
stowego odpisu stosuje si´ przy zakupie maszyn wykorzystywanych bezpoÊrednio
w produkcji. Powa˝ne odpisy uzyskuje równie˝ podmiot inwestujàcy w badanie ryn-
ku, analizy i dzia∏ania prorozwojowe (generalnie to co w j. angielskim nazywa si´ sfe-
rà R& D – Research and Development).

W kontekÊcie wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie finansów trzeba podkreÊliç,
˝e lokalny system podatkowy opiera si´ na terytorialnym êródle uzyskiwania przycho-
dów w przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci paƒstw, które koncentrujà si´ na zagregowa-
nym dochodzie uzyskiwanym z ró˝nych êróde∏ (miejsc) przez danego rezydenta. Fi-
lozofia podatkowa Hongkongu powoduje, ˝e w zasadzie nie ma (z wyjàtkiem takich
dziedzin jak lotnictwo cywilne czy ˝egluga) problemów z kwestià podwójnego opo-
datkowania osób fizycznych i prawnych.

6. Zak∏adanie dzia∏alnoÊci gospodarczej 
w Hongkongu

Zak∏adanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w Hongkongu

Hongkong w spadku kolonialnym otrzyma∏ system prawny, oparty na brytyjskim
„common law”, gdzie prawo pisane, panujàce zwyczaje i precedensy sàdowe, uzupe∏-
niajàc si´ nawzajem, wspólnie tworzà system prawny. 

Tak te˝ jest w przypadku zasad regulujàcych dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw. Prawa pisa-
ne w du˝ej mierze sankcjonujà od dawna istniejàce rozwiàzania praktyczne. Do naj-
istotniejszych nale˝à tu Prawo Spó∏ek (Companies Ordinance), Ustawa o Rejestracji
Przedsi´biorstw (Business Registration Ordinance) oraz Prawo Podatkowe (Inland
Revenue Ordinance).

Wszystkie firmy na terenie Hongkongu sà zobowiàzane do zarejestrowania si´ w cià-
gu jednego miesiàca od momentu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. 
FormalnoÊci z tym zwiàzane obejmujà:

● wpis do Rejestru Firm;
● uzyskanie licencji na prowadzenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej 

(wymagane tylko w niektórych przypadkach);
● uzyskanie Âwiadectwa Rejestracji (Business Registration Certificate).
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Wnioski o wpis do rejestru firm nale˝y sk∏adaç, po uprzednim sprawdzeniu oryginal-
noÊci proponowanej nazwy firmy w rejestrze firm (Companies Registry), u kierowni-
ka rejestru (Registrar of Companies), pod adresem: 

14/F, Queensway Government Offices
66 Queensway
Hong Kong
Tel: 2867 2587 
Fax: 2526 9843

Dokumenty wymagane przy wpisie do rejestru firm spó∏ek 
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià

Wniosek o rejestracj´ spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià powinien zawieraç
nast´pujàce dokumenty:

● dokument za∏o˝ycielski wraz ze statutem spó∏ki 
(Memorandum and Articles of Association of the Intended Company),

● zobowiàzanie do przestrzegania umowy 
(Statutory Declaration of Compliance),

● podanie z proÊbà o rejestracj´ spó∏ki, z informacjà o proponowanej 
nazwie firmy oraz nazwiskiem, adresem i nr telefonu / faksu osoby 
rejestrujàcej.

Dokument za∏o˝ycielski powinien byç wydrukowany i ma zawieraç:
● nazw´ firmy w j´zyku angielskim lub chiƒskim, lub w obu,
● nazwa angielska musi koƒczyç si´ s∏owem „Limited” zaÊ nazwa chiƒska, 

chiƒskim odpowiednikiem,
● adres pod którym spó∏ka jest zarejestrowana,
● zakres odpowiedzialnoÊci wspólników (liability of members limited),
● wielkoÊç kapita∏u za∏o˝ycielskiego 

(the share capital registered on incorporation),
● iloÊç udzia∏ów w spó∏ce (the number of shares taken up by subscribers),
● podpis ka˝dego udzia∏owca oraz Êwiadka (the signature of each 

subscriber in the presence of a witness who attests the signature).

Statut spó∏ki powinien byç wydrukowany, a zawarte w nim postanowienia – wypunk-
towane. W przypadku spó∏ki jawnej w statucie powinny znaleêç si´ zapisy dotyczàce
jej jawnoÊci. 
Statut spó∏ki powinien byç zgodny z regulacjami przewidzianymi w Prawie Spó∏ek
(Companies Ordinance, Chapter 32 of the Laws of Hong Kong, Schedule 1). 
Wersja internetowa tego dokumentu dost´pna jest pod adresem: http://www.justi-
ce.gov.hk/Home.htm.
Statut powinien zostaç podpisany przez wszystkich udzia∏owców w obecnoÊci Êwiad-
ka, mogàcego potwierdziç prawdziwoÊç podpisów.
Zobowiàzanie do przestrzegania prawa (Declaration of Compliance) powinno byç
z∏o˝one przez prawnika reprezentujàcego udzia∏owców w trakcie tworzenia spó∏ki
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albo przez dyrektora lub sekretarza spó∏ki, którego nazwisko zosta∏o wymienione
w statucie.
Okres oczekiwania na wpis do rejestru spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià wy-
nosi 6 dni pracujàcych.

Op∏aty

● Op∏ata za wniesienie wniosku o wpis do rejestru spó∏ki kapita∏owej 
wynosi 1720 HKD (221 USD). CzeÊç tej sumy, w wysokoÊci 1425 HKD 
(138 USD) podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia wniosku,

● Dodatkowo op∏acie w wysokoÊci 1 HKD (0.13 USD) podlega ka˝de 
1000 HKD (128 USD) kapita∏u udzia∏owego, przy czym pobrana 
op∏ata nie mo˝e przekroczyç sumy 30 000 HKD (3 846 USD),

● W przypadku rejestru firmy bez kapita∏u zak∏adowego, op∏ata waha si´ 
w granicach od 170 HKD do 1 025 HKD (22 USD do 132 USD), 
w zale˝noÊci od iloÊci udzia∏owców.

Wpis do rejestru firm oddzia∏ów przedsi´biorstw zagranicznych

Firmy zagraniczne sà zobowiàzane do rejestracji swej dzia∏alnoÊci w ciàgu jednego
miesiàca od momentu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w Hongkongu. W Rejestrze Firm
(Companies Registry) nale˝y z∏o˝yç nast´pujàce dokumenty:

● poÊwiadczone kopie: statutu firmy; Êwiadectwa rejestracji 
oraz, o ile firma nie uzyska∏a zgody na zwolnienie z tego obowiàzku, 
kopie oÊwiadczenia majàtkowego. W przypadku gdy dokumenty te nie sà 
sporzàdzone w j´zyku angielskim lub chiƒskim, 
wymagane jest tak˝e za∏àczenie ich t∏umaczeƒ przysi´g∏ych;

● wype∏niony formularz F1;
● dane osobowe dyrekcji oraz sekretarza;
● dane osoby upowa˝nionej do reprezentowania firmy w Hongkongu 

oraz dokument potwierdzajàcy jej uprawnienia;
● adres pod którym firma zosta∏a zarejestrowana oraz adres, 

pod którym dzia∏a w Hongkongu.
Czas oczekiwania na rejestracj´ filii firmy zagranicznej wynosi 25 dni.

Op∏aty:

Op∏ata za wniesienie wniosku o wpis do rejestru oddzia∏u firmy zagranicznej wynosi
1720 HKD (221 USD). Dodatkowo pobierana jest op∏ata w wysokoÊci 20 HKD (2,56
USD) za ka˝dy dokument do∏àczony do wniosku.
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Na niektóre formy dzia∏alnoÊci gospodarczej w Hongkongu nale˝y uzyskaç pozwole-
nie (licencje). Szczegó∏owych informacji na ten temat mo˝na uzyskaç w Urz´dzie
Handlu i Przemys∏u (Trade and Industry Department) pod adresem: 

M/F, Trade and Industry Department Tower,
700 Nathan Road, 
Kowloon, 
Hong Kong
Tel: 2398 5133 
Fax: 2737 2377. 

Âwiadectwo rejestracji (Business Registration Certificate) uzyskaç mo˝na w Business
Registration Office mieszczàcym si´ w Inland Revenue Building pod adresem: 

4/F., Revenue Tower,
5 Gloucester Road,
Wanchai,
Hong Kong
Tel: 187 8088 
Fax: 2519 6714 

Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 9.00-16.30, w soboty w godzinach
9.00-12.00. Procedura sk∏adania podania trwa ok. 30 minut. Wype∏nione wnioski
wraz z op∏atà w formie czeku mo˝na te˝ wys∏aç pocztà. Âwiadectwa wydawane sà
wtedy po dwóch dniach od chwili otrzymania przesy∏ki.Op∏ata za Êwiadectwo wa˝ne
przez rok wynosi 2600 HKD (333 USD), op∏ata za Êwiadectwo wa˝ne przez trzy lata
wynosi 7000 HKD (897 USD).
Przedsi´biorstwo, które zakoƒczy∏o swojà dzia∏alnoÊç w Hongkongu i chce si´ roz-
wiàzaç, mo˝e si´ ubiegaç o wypisanie jego nazwy z Rejestru Firm. Wniosek taki musi
byç poparty pozwoleniem  „Notice of No Objection” ze strony urz´du podatkowe-
go Inland Revenue Department.
Si∏a i dynamika gospodarki Hongkongu opiera si´ na elastycznym funkcjonowaniu ma-
∏ych i Êrednich prywatnych firm produkcyjnych i us∏ugowych. Firmy dzia∏ajà najcz´-
Êciej w formie spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (limited liability company) lub
spó∏ek akcyjnych (limited partnership company). 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o rejestracji dzia∏alnoÊci gospodarczej, ka˝dy, kto
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà musi jà zarejestrowaç, otrzymujàc w Krajowym
Urz´dzie Skarbowym (j. ang: Inland Revenue Department) tzw. Âwiadectwo Rejestra-
cji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (j.ang: Business Registration Certificate). Âwiadectwo to
otrzymuje si´ po uiszczeniu op∏aty rejestracyjnej. CzynnoÊç przeprowadzana osobi-
Êcie w urz´dzie trwa 30 minut. 

Przydatna strona internetowa:
Inland Revenue Department of Hong Kong
http://www.info.gov.hk/ird
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Za∏o˝enie nowej firmy na terenie Hongkongu wymaga przygotowania wymaganych
dla dokonania wpisu w Rejestrze firm dokumentów. Sà to dokumenty dobrze znane
kodeksom handlowym w innych krajach. Do rejestracji spó∏ki trzeba przed∏o˝yç na-
st´pujàce dokumenty sporzàdzone w j´zyku angielskim: 

● Umowa Spó∏ki (Memorandum of Association). Dokument musi zawieraç 
w treÊci nazw´ firmy (ostatnie s∏owo -Limited), miejsce dzia∏ania 
(wystarczy podaç Hongkong), przedmiot dzia∏alnoÊci, charakter 
odpowiedzialnoÊci cz∏onków spó∏ki, kapita∏ poczàtkowy,

● Statut Spó∏ki (Articles of Association). Dokument musi precyzowaç 
wewn´trzne stosunki spó∏ki (typu zarzàdzanie, prawa i obowiàzki 
cz∏onków),

● Deklaracja ZgodnoÊci z Procedurà Rejestracyjnà (Statutory Declaration 
of Compliance), stwierdzajàca wype∏nienie wszystkich wymagaƒ 
przewidzianych procedurà rejestracyjnà. Dokument ten podpisuje 
notariusz prowadzàcy formalnoÊci rejestracyjne spó∏ki, lub jedna z osób 
wymienionych w dokumencie za∏o˝ycielskim jako dyrektor 
bàdê sekretarz.

CzynnoÊci rejestracyjne wymagajà jeszcze dwóch dodatkowych dokumentów:
● Powiadomienie o siedzibie rejestrowanej spó∏ki (Notice of Situation 

of Registered  Office); podanie adresu musi byç z∏o˝one w Urz´dzie 
Rejestracyjnym w ciàgu 14 dni od zarejestrowania firmy, a najpóêniej 
w dniu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, 

● Powiadomienie o pierwszych dyrektorach i sekretarzu (Notice of First 
Directors and Secretary), tak˝e nale˝y z∏o˝yç w ciàgu 14 dni. Wszystkie 
firmy dzia∏ajàce w Hongkongu muszà posiadaç co najmniej dwóch 
dyrektorów oraz sekretarza i wszystkie zmiany na tych stanowiskach 
muszà byç zg∏aszane do Urz´du Rejestracyjnego. 

Po dokonaniu wpisu do rejestru firm, podmiot nabywa osobowoÊç prawnà.
W przypadku rejestracji firmy zagranicznej na terenie Hongkongu, formalnoÊci reje-
stracyjnych dope∏niç nale˝y w ciàgu jednego miesiàca od podj´cia przez ten podmiot
dzia∏alnoÊci na terenie Hongkongu. Firma przedk∏ada do Urz´du Rejestracyjnego na-
st´pujàce dokumenty:

● poÊwiadczonà kopi´ odpisu statutu firmy, wype∏niony formularz F1 
(do uzyskania w Urz´dzie Rejestracyjnym), w którym podaje si´ dane 
osobowe dyrektora i sekretarza firmy, dane osobowe upe∏nomocnionego 
przedstawiciela firmy na terenie Hongkongu, miejsce, gdzie firma 
prowadzi zasadniczà swojà dzia∏alnoÊç i adres siedziby 
w miejscu rejestracji, 

● pe∏nomocnictwo (Power of Attorney) dla umocowanego na terenie 
Hongkongu przedstawiciela firmy, 

● kopi´ dokumentu – Zgoda na Prowadzenie Dzia∏alnoÊci Gospodarczej 
(Certificate of Incorporation), 
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● poÊwiadczonà kopia bilansu firmy (warunek ten mo˝e uchyliç 
Urzàd Rejestracyjny na wniosek aplikujàcej firmy). 

Dokumenty te muszà byç przed∏o˝one w j´zyku angielskim lub chiƒskim. Czas rozpa-
trywania podania wynosi 30 dni. 

Wydane przez Urzàd Rejestracyjny Êwiadectwo zarejestrowania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (wpisu do rejestru firm) wa˝ne jest jeden rok, natomiast aplikujàca firma mo-
˝e wnioskowaç o wydanie tego dokumentu na okres trzyletni. Miesiàc przed up∏y-
wem wa˝noÊci Êwiadectwa rejestracyjnego urzàd przesy∏a wniosek o odnowienie
wa˝noÊci rejestracji na kolejny okres.

7. Handel zagraniczny i polityka handlowa
Hongkong jest szczególnym miejscem, jeÊli chodzi o handel zagraniczny i nale˝y do
Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ówki, zarówno pod wzgl´dem wielkoÊci obrotów, jak i stosowa-
nych form handlu i jego skutecznego wspierania. Praktycznie du˝a cz´Êç sukcesu go-
spodarczego tego obszaru wià˝e si´ z rozwojem coraz bardziej zaawansowanych
form poÊrednictwa handlowego, co pociàga za sobà równie˝ rozwój sektora finanso-
wego, transportu i spedycji, logistyki, legislacji, marketingu i wszystkich innych dzie-
dzin aktywnoÊci gospodarczej, z której Hongkong jest znany w Êwiecie. Ma∏o jest
dziedzin w lokalnej gospodarce, które nie by∏yby bezpoÊrednio lub poÊrednio zwiàza-
ne z mi´dzynarodowà wymianà handlowà. 
Par´ poni˝szych danych pochodzàcych z tamtejszej Rady Rozwoju Handlu skrótowo
potwierdza czo∏owe miejsce Hongkongu na handlowej mapie Êwiata:  

● Pod wzgl´dem wielkoÊci wymiany towarowej z zagranicà gospodarka 
Hongkongu zajmuje 10 miejsce na Êwiecie.

● Hongkong obs∏uguje na coraz wi´kszà skal´ transakcje handlowe typu  
„offshore”. 

● Wynik netto firm eksportowo-importowych Hongkongu 
wyniós∏ w 2002 roku ponad 31 miliardów USD, co stanowi prawie 20% 
wartoÊci Produktu Krajowego Brutto

● Majàc tak du˝y udzia∏ w obrotach handlowych, Hongkong jest obecnie 
jednym z g∏ównych dostawców (równie˝ w zakresie eksportu 
zaopatrzeniowego), g∏ównie dla paƒstw rejonu 
Azji Po∏udniowo-Wschodniej.

● Szczególne miejsce przypada Hongkongowi w obs∏udze handlu z Chinami. 
Prawie 40% handlu zagranicznego Chin jest obs∏ugiwane przez firmy 
z Hongkongu. 

7.1 Obroty handlu zagranicznego

Udzia∏ w wymianie handlowej z zagranicà jest dla Hongkongu wiodàcà dziedzinà go-
spodarki. Dla sprawnej obs∏ugi eksportu i importu dzia∏a w Regionie profesjonalny
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sektor finansowy i ubezpieczeniowy, jak i baza prze∏adunkowa w transporcie lotni-
czym i morskim. Z myÊlà o wymianie handlowej, g∏ównie z ChRL, rozbudowywana
jest infrastruktura transportowa. Wyniki uzyskane przez Hongkong w obrocie towa-
rowym z zagranicà w 2005 roku (i dla porównania w latach poprzednich) prezentuje
poni˝sza tabela. 

Wyniki handlu towarowego Hongkongu 

2002 2003 2004 2005

mld Wzrost mld Wzrost mld Wzrost mld Wzrost
USD (%) USD (%) USD (%) USD (%)

Ca∏kowity eksport 200,1 +5,4 223,4 +11,7 258,9 +15,9 288,5 +11,4

Domestic eksport 16,8 -14,7 15,6 -7,1 16,2 +3,5 17,4 +8,0

Reeksport 183,3 +7,7 207,8 +13,4 242,7 +16,8 271,0 +11,7

Import 207,6 +3,3 231,5 +11,5 270,7 +16,9 298,8 +10,3

Ca∏kowity obrót 407,7 +4,3 454,9 +11,6 529,5 +16,4 587,1 +10,9

Bilans handlu 
towarowego -7,6 – -8,1 – -11,8 – -10,2 –

èród∏o: Hong Kong Trade Development Council, kwiecieƒ 2005

Hongkong utrzymuje kluczowe miejsce w Êwiatowym handlu. W latach 2004 i 2005
osiàgni´te wyniki plasujà gospodark´ Hongkongu na jedenastym miejscu pod wzgl´-
dem wartoÊci obrotów w handlu mi´dzynarodowym. Rok 2005 by∏ kolejnym bardzo
dobrym rokiem dla wielkoÊci wymiany handlowej Hongkongu ze Êwiatem. Obroty
w handlu towarowym zamkn´∏y si´ kwotà 587,1 miliarda USD i wzros∏y o 10,9 %
w stosunku do roku poprzedniego. Ogó∏em wartoÊç eksportu i reeksportu wynios∏a
288,5 miliarda USD tzn. o 11,4% wi´cej ni˝ w 2004 roku.

7.2 Eksport us∏ug

Powa˝nym elementem w strukturze obrotów jest eksport us∏ug. Jak ju˝ wielokrotnie
podkreÊlano, Hongkong zajmuje 10 miejsce na Êwiecie pod wzgl´dem wartoÊci sprze-
da˝y w tym zakresie. 
Wyjàtkowe znaczenie ma wymiana z zagranicà w gospodarce Hongkongu. Ukszta∏to-
wana historycznie rola tego obszaru jako poÊrednika, g∏ównie w handlu z Chinami i in-
nymi paƒstwami Azji Po∏udniowo-Wschodniej, ugruntowana zosta∏a szeregiem roz-
wiàzaƒ gospodarczych sprzyjajàcych nieskr´powanemu przep∏ywowi dóbr i us∏ug.
Najwa˝niejsze elementy, które przyczyni∏y si´, poza uwarunkowaniami historyczny-
mi, do tak istotnej pozycji Hongkongu w handlu Êwiatowym to:

● konsekwentne stosowanie przez rzàd nieingerencji w regulacyjnà rol´ 
rynku, natomiast du˝e wsparcie administracji dla rozwoju przedsi´bior-
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czoÊci (proste procedury zak∏adania firmy, edukacja, wsparcie dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców, promocja Hongkongu na Êwiecie, rozwijanie
bardzo bogatych baz danych z pe∏nà informacjà o ofercie lokalnych pod-
miotów gospodarczych ró˝nych bran˝ itp.),

● wysoka etyka lokalnych firm, ukszta∏towana przez dorobek legislacyjny 
i stanowcze egzekwowanie prawa,

● brak ce∏ i jasne zasady co do naliczania akcyzy w imporcie podlegajàcych 
temu obcià˝eniu towarów,

● minimum wymogów standaryzacyjnych w dopuszczeniu towaru na rynek, 
brak barier w dost´pie do rynku,

● doskona∏a i stale modernizowana infrastruktura transportowa, 
telekomunikacyjna, komunikacyjna;

● bardzo dobrze rozwini´ty i wiarygodny system bankowy,
● efektywny system ubezpieczenia transakcji eksportowych poprzez 

rzàdowà instytucje Hong Kong Export Credit Insurance Corporation,
● dynamiczna, dobrze wykszta∏cona i zorientowana na osiàganie sukcesów 

kadra, g∏ównie pracujàca w ma∏ych i Êrednich firmach.
Wed∏ug tamtejszego urz´du statystycznego, podajàcego równie˝ dane co do zatrud-
nienia w poszczególnych bran˝ach, w firmach zajmujàcych si´ handlem zagranicznym
(a dok∏adniej Êwiadczeniem us∏ug eksportowo-importowych), których by∏o w Hong-
kongu pod koniec 2002 roku ponad 103 tysiàce, pracowa∏o pó∏ miliona ludzi. Jedynie
oko∏o 270 firm liczy ponad 100 osób. Jest to zatem bran˝a gospodarki opierajàca si´
na elastycznym dzia∏aniu ma∏ych firm. 
Lokalne firmy eksportowo-importowe poÊredniczà g∏ównie w sprzeda˝y wiodàcych
wyrobów z Hongkongu (w praktyce g∏ównie produkowanych ju˝ w Chinach) czyli ta-
kich bran˝ jak odzie˝, zabawki, elektronika bàdê szukajà êróde∏ dostaw dla ulokowa-
nia towarów w Hongkongu lub na lokalnych rynkach trzecich. Firmy te zwykle spe-
cjalizujà si´ w jednym typie towarów bàdê jednorodnej grupie towarów, dzia∏ajàc ja-
ko przedstawiciele (agenci) zagranicznych firm. Z natury majà one bardzo dobre
powiàzania z sieciami dystrybucji na miejscu, co jest jednym z argumentów dla eks-
portera do nawiàzania z nimi wspó∏pracy. Obszar dzia∏ania tych firm zwykle obejmu-
je Hongkong, Chiny (najcz´Êciej wybrane prowincje) lub inne kraje regionu (np. Wiet-
nam bàdê Filipiny). G∏ówne bran˝e le˝àce w kr´gu zainteresowania tych klasycznych
poÊredników dotyczà materia∏ów budowlanych i artyku∏ów wyposa˝enia mieszkaƒ,
wybranych maszyn i urzàdzeƒ, ˝ywnoÊci, farmaceutyków.
Pod wzgl´dem profilu dzia∏alnoÊci i stopnia zaanga˝owania w realizacj´ transakcji lo-
kalne firmy eksportowo-importowe mo˝na podzieliç na trzy grupy:

● dominujàca ciàgle jeszcze kategoria „prostego poÊrednictwa”, polegajàca 
na znalezieniu dostawcy w Hongkongu (bàdê Chinach) i eksporcie 
na rynki zachodnie, firmy te wypracowujà margines zysku bazujàc 
na ciàgle niskich cenach dostawców (g∏ównie chiƒskich), 

● firmy poÊredniczàce, które uczestniczà na wi´kszà skal´ w realizacji 
transakcji, dla przyk∏adu coraz wi´cej podmiotów wchodzi w sfer´ 
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zaopatrzenia w surowce, bàdê pó∏produkty, oferujàc, 
poza poÊrednictwem, prefinansowanie transakcji,

● poÊrednicy oferujàcy bardzo daleko idàce us∏ugi, wspó∏tworzàc cz´sto 
finalny kszta∏t wyrobu, dla przyk∏adu niektóre firmy handlowe projektujà
finalne wyroby lub produkujà komponenty do produkcji eksportowej. 
Ten rodzaj us∏ug, nazywany w j´zyku angielskim „value added services”, 
praktycznie wspó∏tworzy produkt finalny.

Istotny dla polskich podmiotów jest fakt, ˝e praktyka i analizy lokalnej Rady
Rozwoju Handlu potwierdzajà, i˝ to w∏aÊnie ma∏e firmy sà zwykle zaintere-
sowane sprzeda˝à równie˝ na rynek chiƒski, w przeciwieƒstwie do wi´kszych
podmiotów, zajmujàcych si´ prefinansowaniem i dostawami eksportowymi
wi´kszych iloÊci towarów (pó∏produktów) z regionu ChRL. 

7.3 Handel z Chinami

Szczególne znaczenie w handlu zagranicznym Hongkongu majà obroty z ChRL. Chi-
ny sà najwi´kszym partnerem handlowym Hongkongu, a ich udzia∏ w obrotach han-
dlowych wynosi 42%. W ciàgu zaledwie dwóch dziesi´cioleci ChRL sta∏a si´ g∏ównym
dostawcà wyrobów przemys∏u lekkiego do wi´kszoÊci rozwini´tych paƒstw Êwiata.
Taki post´p by∏ mo˝liwy w du˝ym stopniu dzi´ki inwestycjom przedsi´biorców
z Hongkongu. 

Coraz istotniejszego znaczenia gospodarczego nabiera chiƒski rejon Delty Rzeki Per-
∏owej, który sta∏ si´ jednà z najwi´kszych na Êwiecie baz wytwórczych. Hongkong ob-
s∏uguje ponad 80% obrotów tego regionu z zagranicà. Post´pujàca integracja gospo-
darcza Hongkongu z po∏udniowà cz´Êcià Chin stworzy nowe mo˝liwoÊci eksporto-
we, natomiast rosnàce szybko dochody mieszkaƒców tego regionu i zauwa˝alny
wzrost si∏y nabywczej stwarza szans´ na zwi´kszenie eksportu w ten region. Warto
w tym miejscu wspomnieç, ˝e poczàwszy od 1999 roku rzàd ChRL rozszerzy∏ znacz-
nie uprawnienia chiƒskich podmiotów gospodarczych do prowadzenia wymiany z za-
granicà. Rozeznanie rynku chiƒskiego, etyka w prowadzeniu transakcji, jak i coraz po-
wa˝niejszy wp∏yw firm z Hongkongu na sfer´ wytwórczoÊci w ChRL powodujà, ˝e
wi´kszoÊç firm zagranicznych nie rezygnuje z hongkoƒskiego poÊrednictwa.

Podpisane w czerwcu 2003 roku porozumienie CEPA stworzy∏o jeszcze korzystniej-
sze warunki do rozwoju handlu mi´dzy Chinami i Hongkongiem. Szósta Plenarna
Konferencja w/s Wspó∏pracy mi´dzy Hongkongiem i prowincjà Guangdong potwier-
dzi∏a plany zacieÊnienia wspó∏pracy w rejonie Delty Rzeki Per∏owej. Przewiduje si´
koordynacj´ planów rozwoju takich bran˝ jak turystyka, wymiana handlowa, infra-
struktura transportowa i przygraniczna. Celem jest stworzenie w tym regionie w cià-
gu najbli˝szych dwudziestu lat, jednego z najbardziej dynamicznych oÊrodków gospo-
darczych Êwiata. W ramach uzgodnieƒ, prowincja Guangdong b´dzie dalej rozwija∏a
swoje moce wytwórcze, podczas gdy Hongkong zadba o ugruntowanie pozycji kre-
atywnego oÊrodka Êwiadczàcego szeroki zakres profesjonalnych us∏ug. 
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Ponad 95% zagranicznych firm importowych, zamierzajàcych penetrowaç
rynek sàsiedniej chiƒskiej prowincji, otwiera swe biuro w Hongkongu. Doty-
czy to równie˝ polskich importerów.

Dla eksporterów zainteresowanych wejÊciem na rynek chiƒski, poprzez firm´
z Hongkongu, istotny jest fakt, ˝e rosnàca produkcja w ChRL i, co za tym idzie, szyb-
ki wzrost stopy ˝yciowej ludnoÊci, wyzwala popyt na dobra i us∏ugi wy˝szego rz´du
(us∏ugi turystyczne, artyku∏y wyposa˝enia mieszkaƒ, luksusowa ̋ ywnoÊç i napoje, wy-
roby artystyczne, meble). 

7.4 Tendencje w handlu zagranicznym

Statystyki handlu zagranicznego prezentujàce wyniki za pierwsze 9 miesi´cy 2005 ro-
ku wskazujà, ˝e epidemia SARS nie mia∏a wi´kszego wp∏ywu na dalsze wzrostowe
tendencje w eksporcie. Wynika to równie˝ z coraz wi´kszej roli reeksportu w ca∏oÊci
obrotów handlowych. W pierwszych III kwarta∏ach 2005 roku eksport ogó∏em wzrós∏
o 11,8% w stosunku do roku poprzedniego, wykazujàc szczególnie pozytywnà dyna-
mik´ w wartoÊci reeksportu. G∏ównymi rynkami eksportowymi dla Hongkongu
w dalszym ciàgu by∏y Chiny (udzia∏ 43% w ogólnej wartoÊci dostaw), USA (19%),
paƒstwa Unii Europejskiej (13%) i Japonia (5%). Eksport do Chin wzrós∏ szczególnie
dynamicznie, bo o 21%. JeÊli chodzi o import, to jego wielkoÊç osiàgni´ta w okresie
9 miesi´cy 2005 roku wzros∏a o 10,7%, co wià˝e si´ z rosnàcym reeksportem. DoÊç
s∏aba koniunktura wewn´trzna i epidemia SARS spowodowa∏y stagnacj´ w imporcie
do Hongkongu jako obszaru docelowego (j. ang. – retained imports). 

Bie˝àce tendencje w handlu zagranicznym Hongkongu obserwowaç mo˝na
za poÊrednictwem portalu Rady Rozwoju Handlu Hongkongu (Trade Deve-
lopment Council).

7.5 Regulacje prawne w dost´pie do rynku

Gospodarka Hongkongu ma charakter bardzo otwarty, a nieskr´powana wymiana
handlowa z zagranicà jest jednà z podstaw jej rozwoju. Utrzymywanie prostych,
przejrzystych procedur i minimalnej iloÊci barier taryfowych i pozataryfowych jest na-
czelnà zasadà tutejszej administracji gospodarczej. Wa˝na jest równie˝ du˝a stabilnoÊç
przepisów celnych, stosowanych procedur i stawek, jak i rozwiàzaƒ prawnych zwià-
zanych z ca∏à sferà obrotu handlowego. W realizacji transakcji wymagane sà jedynie
podstawowe dokumenty znane i stosowane powszechnie w handlu mi´dzynarodo-
wym. W Hongkongu nie stosuje si´ ce∏, a importowane bàdê eksportowane towary
podlegajà minimalnym formalnoÊciom. Jedyne towary, których przywóz podlega ob-
cià˝eniu akcyzà to tytoƒ, napoje alkoholowe, alkohol metylowy i olej w´glowodoro-
wy. Te towary podlegajà okreÊleniu wartoÊci celnej przez s∏u˝by celne. Dotyczy to
równie˝ sprowadzanych samochodów, dla których wartoÊç celna jest podstawà do
obliczenia podatku pobieranego przy pierwszej rejestracji, który oscyluje w granicach
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40-60 % wartoÊci pojazdu. Akcyz´ na te towary nak∏ada si´ w tej samej wysokoÊci na
wszystkie wymienione powy˝ej grupy towarów, bez wzgl´du na to, czy sà produko-
wane w Hongkongu, czy sprowadzane z zagranicy. Stanowi to zresztà bardzo powa˝-
ne êród∏o przychodów bud˝etowych, umo˝liwiajàc w du˝ym stopniu utrzymanie bez-
c∏owego importu innych towarów. Na tytoƒ, olej w´glowodorowy i alkohol metylo-
wy op∏ata akcyzy nak∏adana jest wed∏ug okreÊlonych stawek w zale˝noÊci od iloÊci
sprowadzanego towaru. Podatek akcyzowy nak∏adany na napoje alkoholowe zale˝y 
od zawartoÊci czystego alkoholu. Przyk∏adowo za napoje alkoholowe o zawartoÊci
czystego alkoholu przekraczajàcej 30% op∏ata wynosi 100% wartoÊci. Na wino staw-
ka wynosi 60%, a na piwo – 30%. W przypadku tytoniu za ka˝de 1000 papierosów
op∏ata wynosi 766,00 dolarów HK. W przypadku benzyny bezo∏owiowej za ka˝dy litr
paliwa p∏aci si´ 6,06 dolara HK. Generalnie wartoÊç celnà importowanych paliw okre-
Êla si´ na podstawie dokumentu przewozowego, pod warunkiem, ˝e nie ma podej-
rzenia o zani˝enie podanych w dokumentach cen.
Towary, których wwóz do Hongkongu jest zabroniony, bàdê poddany bardzo powa˝-
nym ograniczeniom to g∏ównie narkotyki, niektóre leki psychotropowe, broƒ palna
i amunicja, niektóre chemikalia, sztuczne ognie, towary o znaczeniu strategicznym.

7.6 Uwarunkowania pozataryfowe

Zgodnie z wieloletnià filozofià gospodarczà Hongkong szeroko stosuje zasad´ wolne-
go handlu i nieskr´powanego dost´pu do w∏asnego rynku. Licencjonowanie przywo-
zu jest ograniczone praktycznie do kilku strategicznych kategorii towarów, których
zakres jest zresztà na bie˝àco weryfikowany. Stosowane w praktyce licencje i Êwia-
dectwa pochodzenia towaru (Certificates of Origin) sà wymagane bardziej ze wzgl´-
du na zobowiàzania Hongkongu w ramach mi´dzynarodowych porozumieƒ, ni˝ z po-
wodu zamierzonej ochrony w∏asnego rynku.

Lokalny Departament Ce∏ i Akcyzy wydaje nast´pujàce pozwolenia dla wymienionych
poni˝ej towarów: 

● licencja i pozwolenie na towary, których produkcja i import 
podlega obcià˝eniu podatkiem akcyzowym, 

● licencja na import i eksport pojazdów o uk∏adzie kierowniczym 
lewostronnym, 

● licencja na import i eksport towarów, wynikajàca ze zobowiàzaƒ 
mi´dzynarodowych Hongkongu, 

● licencja na import towarów, wynikajàca z przepisów fitosanitarnych 
● licencja na eksport/reeksport do ChRL towarów o zaawansowanej 

technologii, 
● licencja na import i eksport sprz´tu do reprodukcji dysków optycznych, 
● licencja na import i eksport niektórych zastrze˝onych chemikaliów, 
● licencja na produkcj´ dysków optycznych. 
● licencja na przewóz niektórych urzàdzeƒ elektrycznych przez wody 

terytorialne Hongkongu. Chodzi tu o takie popularne wyroby jak: 
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telewizory, odtwarzacze video, klimatyzatory, lodówki, pojazdy 
mechaniczne i cz´Êci, silnik zewn´trzne 
o mocy przekraczajàcej 111,9 kW (150 koni mechanicznych). 

W przypadku towarów podlegajàcych podatkowi akcyzowemu istniejà trzy kategorie
licencji:

● licencja na import lub eksport (Import and/or Export Licence), 
● licencja na produkcj´ (Manufacturer’s Licence), 
● licencja na sk∏adowanie hurtowe (Warehouse Licence). 

JeÊli chodzi o licencjonowanie przywozu i wywozu wybranych towarów, to sà to
g∏ównie tekstylia, czyli wa˝nà grup´ towarowà b´dàcà przedmiotem umów mi´dzy-
narodowych Hongkongu z USA i innymi krajami. 
Rzàd Hongkongu stosuje ograniczenia w obrocie towarami wysokiej technologii, wy-
pe∏niajàc swoje zobowiàzania wynikajàce z wielostronnych porozumieƒ w tym zakre-
sie (Wassenaar, MTCR, Australia Group). Ograniczenia te dotyczà, m.in. zakazu reek-
sportu, bez stosownej licencji, produktów o zaawansowanej technologii do ChRL. 

Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç na stronie internetowej Departamentu
Ce∏ i Akcyz (http://www.info.gov.hk/customs), który odpowiedzialny jest za pobie-
ranie op∏at, wydawanie licencji i pozwoleƒ, jak i nadzór nad funkcjonujàcymi
w ramach pozwoleƒ sk∏adami.

Importerzy ry˝u i mro˝onego mi´sa muszà posiadaç pozwolenie na import zanim sfi-
nalizujà transakcj´. W odniesieniu do importowanego mi´sa mro˝onego bàdê sch∏o-
dzonego wymagane jest przed∏o˝enie odpowiedniego zaÊwiadczenia wydanego przez
upowa˝nione do tego w∏adze weterynaryjne kraju eksportera. Importerzy roÊlin i ˝y-
wych zwierzàt równie˝ muszà przed∏o˝yç stosowne zaÊwiadczenia weterynaryjne
(Health Certificate). W przypadku sprowadzania niektórych zwierzàt domowych
Hongkong stosuje kwarantann´ w zale˝noÊci od miejsca pochodzenia zwierz´cia. Jest
to Êrodek zapobiegajàcy przeniesieniu wÊcieklizny na obszar Hongkongu.
Wype∏niajàc zasady WTO sformu∏owane w Umowie o Barierach Technicznych
w Handlu, Hongkong mo˝liwie szeroko stosuje mi´dzynarodowe standardy i normy
odnoszàce si´ do ró˝nych bran˝ wytwórczoÊci i us∏ug. Hongkong nie ma jednej cen-
tralnej instytucji wydajàcej poszczególne normy. W systemie dzia∏a par´ agencji regu-
lujàcych kwestie norm i standardów w podanych poni˝ej obszarach. Instytucje te sta-
rajà si´ jednak˝e wprowadzaç normy jedynie w obszarach zwiàzanych ze zdrowiem
konsumentów i ich bezpieczeƒstwem, naczelnym bowiem zadaniem, obok funkcji re-
gulacyjnej, jest troska, by tworzàc konkretne normy nie wp∏ywaç na ograniczenie ro-
li wolnego rynku, którego przejrzyste i obiektywne funkcjonowanie jest najistotniej-
sze. Obszary, w których stosuje si´ na szerszà skal´ normy i procedury oceny zgod-
noÊci z obowiàzujàcymi standardami to: 

● materia∏y budowlane,
● zbiorniki i kot∏y ciÊnieniowe,

33



● sprz´t elektryczny, 
● energetyka,
● ochrona Êrodowiska,
● technologia przetwarzania danych,
● Êrodki transportu,
● chemikalia (pestycydy), 
● substancje radioaktywne i aparatura, 
● lekarstwa i sprz´t medyczny,
● towary konsumpcyjne,
● zabawki i wyroby dla dzieci,
● ˝ywnoÊç,
● zwierz´ta i roÊliny (normy sanitarne i fitosanitarne).

Ka˝da z tych bran˝ posiada zestaw przepisów okreÊlajàcych normy i procedury
sprawdzania zgodnoÊci produktu z okreÊlonymi standardami. 
Dla przyk∏adu kwestià okreÊlenia norm dla artyku∏ów ˝ywnoÊciowych zajmuje si´ Fo-
od and Environmental Hygiene Department. Podstawowe regulacje dotyczàce wy-
mogów co do wyrobów ˝ywnoÊciowych zosta∏y okreÊlone w cz´Êci V Ustawy – Pu-
blic Health and Municipal Services Ordinance. G∏ówne postanowienia tego dokumen-
tu okreÊlajà formy ochrony prawnej kupujàcych ˝ywnoÊç, konsekwencje sprzeda˝y
niepe∏nowartoÊciowej ˝ywnoÊci, wymogi co do sk∏adu produktów ˝ywnoÊciowych
i jego opisu, wymogi sanitarne i sposób niszczenia zepsutej ˝ywnoÊci. 
Istotny jest równie˝ opis procedury oceny zgodnoÊci towaru z okreÊlonymi
normami. Próbki ˝ywnoÊci pobierane sà na granicy dla przeprowadzenia
okreÊlonych normami testów. Import dziczyzny wymaga uprzedniej zgody
wspomnianego Departamentu.
Import mi´sa i drobiu mo˝e byç dokonywany tylko z tych miejsc pochodzenia, które
zosta∏y formalnie uznane przez Departament za odpowiadajàce lokalnym wymogom.
Wszelkie wymogi okreÊlone normami muszà byç w pe∏ni respektowane, gdy˝ pieczo-
∏owitoÊç kontroli i skutecznoÊç egzekwowania prawa w Hongkongu sà jednà z pod-
staw sprawnoÊci systemu. Warto podkreÊliç ponownie, ˝e stosowane w Hongkongu
normy nie sà, z za∏o˝enia, instrumentem ograniczajàcym dost´p do rynku, stàd ich po-
stanowienia sà klarowne i nie dyskryminujà ˝adnego z potencjalnych dostawców.
W przypadku kontraktów inwestycyjnych i us∏ugowych coraz wi´ksze zna-
czenie ma posiadanie przez dostawców certyfikatu ISO serii 9000. Nad co-
raz szerszym wprowadzeniem systemu certyfikacji wÊród lokalnych firm
czuwa Hong Kong Quality Assurance Agency. W ramach organizowanych
przetargów, coraz cz´Êciej wymaga si´ od oferentów posiadania certyfikatu
ISO 9000.
Praktycznie ca∏y system informacyjny i promocyjny Hongkongu skierowany jest na
wspieranie dzia∏alnoÊci eksportowej lokalnych firm. Dalszej aktywizacji przedsi´bior-
ców z Hongkongu na rynku chiƒskim s∏u˝yç ma podpisane pod koniec czerwca 2003
roku porozumienie z ChRL p.n. CEPA (-Closer Economic Partnership Arrangement). 
Jest to praktycznie porozumienie o wolnym handlu mi´dzy Hongkongiem i ChRL, któ-
re obowiàzuje od 1 stycznia 2004 roku. Na mocy postanowieƒ tego dokumentu, po-
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nad 270 kategorii produktów wytwarzanych w Hongkongu mo˝e byç eksportowane
na rynek chiƒski przy zerowej stawce celnej. Poza towarami produkowanymi
w Hongkongu (j. ang. – made in Hongkong), wyroby z kategorii – made by Hongkong
and/or trade by Hongkong majà znaczne preferencje celne. Ponadto wiele bran˝ us∏u-
gowych rozszerzy∏o swojà obecnoÊç na rynku chiƒskim, wykorzystujàc preferencyjne
warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci w ChRL zagwarantowane w porozumieniu. 
Coraz wi´cej faktów gospodarczych, jak i politycznych potwierdza, ̋ e wi´kszoÊç eks-
porterów patrzy na Hongkong jako na miejsce optymalne do prowadzenia sprzeda˝y 
w ChRL, g∏ównie w po∏udniowej cz´Êci kraju, gdzie rosnàca zamo˝noÊç spo∏eczeƒ-
stwa i plany rozwoju gospodarczego rejonu Delty Rzeki Per∏owej tworzà dynamiczny
rynek, na obszarze którego mieszka ponad 70 milionów ludzi. Taka te˝ powinna byç
strategia dzia∏ania polskich eksporterów zainteresowanych obecnoÊcià
w tym regionie.
Dwa elementy sà istotne przy okreÊleniu drogi wejÊcia na rynek, tzn. wiary-
godna informacja o danej bran˝y (niszy rynkowej) dla oceny w∏asnych szans
i wybór odpowiedniego lokalnego partnera. Trzeba podkreÊliç, ˝e Polska jest
dla Hongkongu bardzo atrakcyjnym miejscem eksportu, natomiast import
z naszego kraju odbywa si´ albo poprzez sieç du˝ych mi´dzynarodowych firm
(IKEA, Lane Crawford itp.), lub poprzez mniejsze firmy z paƒstw Unii. Wej-
Êcie Polski do Unii staje si´ równie˝ gwarantem tego, ̋ e wybrane polskie pro-
dukty mogà stanowiç interesujàcy element eksportu do Hongkongu. Obiek-
tywne, bardzo szerokie informacje co do kszta∏towania si´ sytuacji w po-
szczególnych bran˝ach mo˝na znaleêç na stronie internetowej Rady Rozwoju
Handlu Hongkongu. W bazie danych Rady mo˝na znaleêç zarówno opis kon-
kretnych bran˝ i najnowsze wydarzenia lub regulacje, majàce wp∏yw na ich
dzia∏alnoÊç, jak te˝ listy firm funkcjonujàcych w konkretnej dziedzinie, w sfe-
rze produkcji bàdê us∏ug. 

7.7 System transportowy, wymagane dokumenty, warunki techniczne

Polityka transportowa Hongkongu jest bardzo liberalna. Nie ma ograniczeƒ, poza wy-
mogami zwiàzanymi z zachowaniem okreÊlonych standardów towarowych, co do
kierunków przywozu carga. 

Hongkong posiada bardzo dobrze rozwini´tà sieç po∏àczeƒ lotniczych i morskich ze
wszystkimi regionami Êwiata. Najwi´ksze znaczenie z punktu widzenia intensywno-
Êci i skali prowadzonej przez Hongkong wymiany handlowej ma transport morski
i powietrzny. 
Dla dynamicznie rozwijajàcej si´ wspó∏pracy z ChRL i, co za tym idzie, wzrastajàcà
intensywnoÊcià ruchu osobowego, coraz wi´ksze znaczenie ma sieç po∏àczeƒ kole-
jowych. 
Obecnie na terenie Hongkongu dzia∏a ponad 700 firm zajmujàcych si´ transportem
i spedycjà lotniczà oraz ponad 1800 firm dzia∏ajàcych w dziedzinie transportu mor-
skiego. 
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Szczególnà rol´ spe∏nia transport morski. Po∏o˝enie tego obszaru, jak i ca∏a rozbudo-
wana infrastruktura prze∏adunkowa powodujà, ˝e port w Hongkongu od wielu lat na-
le˝y do Êcis∏ej czo∏ówki Êwiatowej zarówno pod wzgl´dem iloÊci wp∏ywajàcych stat-
ków, tempa prze∏adunku. jak i iloÊci kontenerów prze∏adowywanych rocznie. Mimo,
˝e Hongkong zdecydowanie dominuje jako lokalny port, trwa dalsza znaczna rozbu-
dowa bazy prze∏adunkowej. Zaawansowana jest budowa terminalu kontenerowego
nr 9, który zawiera∏ b´dzie 4 nabrze˝a dla statków kontenerowych oraz dwa inne, po-
mocnicze dla jednostek przybrze˝nych i barek. Zak∏ada si´, ̋ e zdolnoÊci prze∏adunko-
we Hongkongu osiàgnà w 2006 roku poziom 24 milionów TEU (twenty-foot equiva-
lent unit), oraz 33 miliony w 2016 roku. Koordynacjà dzia∏alnoÊci w zakresie rozwoju
portu i ˝eglugi zajmuje si´ Zarzàd Portu i Gospodarki Morskiej (Hong Kong Port and
Maritime Bard), który koncentruje si´ na zapewnieniu rozwoju zdolnoÊci prze∏adun-
kowych portu i utrzymaniu wiodàcej roli Hongkongu w tym obszarze gospodarczym.

Na terenie Hongkongu dzia∏a przedstawicielstwo Chiƒsko-Polskiego Towa-
rzystwa Okr´towego S.A. Chipolbrok, którego statki regularnie zawijajà do
tutejszego portu. 

Lotnisko Chek Lap Kok obs∏uguje samoloty nale˝àce do ponad 60 mi´dzynarodowych
linii lotniczych. W praktyce oznacza to ponad 3300 lotów tygodniowo do ponad 120
portów lotniczych Êwiata. Lotnisko w Hongkongu ma najg´stszà sieç po∏àczeƒ na
Êwiecie. Poza intensywnym ruchem pasa˝erskim (na poziomie ponad 33 milionów pa-
sa˝erów rocznie), bardzo istotna jest rola rosnàcych przewozów towarowych. Rocz-
na wielkoÊç prze∏adunków wynosi sporo ponad 2 miliony ton przy infrastrukturze po-
zwalajàcej prze∏adowywaç 3 miliony ton rocznie. 
Hongkong posiada ciàgle rozbudowujàcà si´ sieç po∏àczeƒ z ChRL. Obszar ten ma po-
∏àczenia lotnicze z ponad 40 miastami w ChRL. Codziennie kursuje siedem pociàgów
na trasie Hongkong – Guangzhou, ponadto region ten ma sta∏e po∏àczenia kolejowe
z Szanghajem i Pekinem. Poprawia si´ równie˝ jakoÊç po∏àczeƒ drogowych z po∏u-
dniowymi Chinami poprzez rozbudow´ autostrady Guangzhou – Shenzhen w ChRL. 

8. Wspó∏praca gospodarcza z Polskà
W kwietniu 2005 roku przebywa∏a w Polsce misja przedsi´biorców z Hongkongu,
którzy rozeznawali warunki do rozszerzenia wspó∏pracy handlowo-inwestycyjnej
z Polskà. Zwi´kszona aktywnoÊç inwestorów z Hongkongu na naszym rynku dotyczy
bran˝ b´dàcych tradycyjnà specjalnoÊcià przedsi´biorców z tej cz´Êci Êwiata. Obec-
nie w naszym kraju funkcjonujà inwestorzy z takich bran˝ jak handel detaliczny (sieci
handlowe m.in. Rossmann nale˝àcy do A.S.Watson), transport (magazyny) i spedycja
(rozbudowa portu w Gdyni), nieruchomoÊci, produkcja (zak∏ady produkujàce baterie,
CD, montujàce zestawy elektroniczne), bankowoÊç (bank HSBC). Okresowo kie-
rownik WEH w Hongkongu prowadzi seminaria dla cz∏onków Federacji Przemys∏u
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Hongkongu, która zrzesza ponad 80 tysi´cy firm posiadajàcych swój potencja∏ wy-
twórczy w ChRL. 
Stosunki ekonomiczne i handlowe mi´dzy Polskà i Hongkongiem nie sà regu-
lowane przez ˝adne umowy gospodarcze czy finansowe. Od 1997 roku trwa-
∏y rozmowy w sprawie zawarcia umowy o cywilnej komunikacji lotniczej mie-
dzy RP i SAR Hongkongu. 12 maja 1999 roku parafowano tekst umowy o cy-
wilnej komunikacji lotniczej mi´dzy RP i SAR Hongkong. Z informacji
uzyskanych m.in. w trakcie spotkaƒ z przedstawicielami innych paƒstw unij-
nych wiadomo, ̋ e niektóre kraje (W∏ochy, Holandia) sà w trakcie negocjowa-
nia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Par´ miesi´cy temu poro-
zumienie w tej sprawie zawar∏a z Hongkongiem Belgia.
Wed∏ug lokalnych danych opublikowanych przez Hongkong Trade Statistics (Census
and Statistics Department) obroty handlowe mi´dzy Hongkongiem a Polskà w 2005
roku zamkn´∏y si´ kwotà 390 mln USD, co oznacza wzrost o 18,6% w stosunku do
2003 roku. Da∏o to naszemu krajowi 48 miejsce w rankingu partnerów handlowych
terytorium. 
Wed∏ug cytowanego urz´du statystycznego Polska mia∏a w 2005 roku deficyt w ob-
rotach z Hongkongiem na poziomie 317 milionów USD. Import z Polski spad∏ o 6,4%,
natomiast eksport do naszego kraju zwi´kszy∏ si´ o 22%. Poni˝sza tabela prezentuje
porównawcze zestawienie lokalnych danych odnoszàcych si´ do wymiany handlowej
Polska – Hongkong. 

Wymiana handlowa pomi´dzy Hongkongiem i Polskà (w mln. USD) 

Rodzaj wymiany Pozycja Zmiana
handlowej Polski 2003 2004 2005 % 

Eksport ca∏kowity do Polski 45 239 290 354 +22,0 

Domestic eksport 40 5 11 16 +49,2 

Reeksport 45 235 279 337 +20,9 

Import z Polski 57 23 39 36 -6,4 

Z czego reeksportowano 64 23 18 15 -16,9 

Handel ca∏kowity 49 262 329 390 +18,6 

Bilans handlowy 216 251 317 

èród∏o: Hong Kong Trade Development Council

Ró˝nice w metodologii i odmiennym naliczaniu wartoÊci sporej iloÊci towarów eks-
portowanych z Chin poprzez Hongkong powodujà, ˝e istnieje du˝a rozbie˝noÊç mi´-
dzy cytowanymi danymi a liczbami odnotowanymi w polskich statystykach, które po-
dajà, ˝e Polski eksport zamknà∏ si´ kwotà 58,8 miliona USD, co oznacza ponad 50%
wzrostu w stosunku do wyniku uzyskanego w 2004 roku. Wed∏ug tych˝e statystyk im-
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port z Hongkongu równie˝ jest znacznie mniejszy i wyniós∏ nieco ponad 71 milionów
dolarów. Poni˝ej par´ uwag dotyczàcych obecnych i przysz∏ych trendów w wymianie
handlowej: 

● Handel z Polskà potwierdza rol´, jakà odgrywa ten region w Êwiatowym 
handlu pe∏niàc g∏ównie rol´ aktywnego poÊrednika w zaopatrywaniu 
chiƒskiej gospodarki, jak i w eksporcie jej wyrobów. 

● Coraz wi´ksza iloÊç transakcji, których wyniki finansowe nie sà uj´te 
w omawianych statystykach, dotyczy handlu typu  „off-shore”, 
kiedy to firma poÊredniczàca z Hongkongu jest stronà kontraktu, 
który przewiduje dostaw´ bezpoÊrednio do jednego z portów chiƒskich. 
Post´pujàca integracja Hongkongu z Chinami i coraz aktywniejsza 
dzia∏alnoÊç firm z Regionu w zaopatrywaniu najbardziej rozwojowych 
bran˝ gospodarki chiƒskiej, b´dzie ten rodzaj wspó∏pracy wzmagaç. 

● Olbrzymi potencja∏ produkcyjny Hongkongu w Delcie Rzeki Per∏owej 
(12 milionów Chiƒczyków zatrudnionych w zlokalizowanych tam 
zak∏adach wytwórczych) i niskie koszty produkcji powodujà, ˝e region 
ten jest jednym ze êróde∏ ekspansji eksportowej ChRL. Ten trend b´dzie 
si´ utrzymywa∏, tym bardziej, ˝e równie˝ coraz wi´cej firm z Polski 
(odzie˝, wyroby jubilerskie i skórzane, sprz´t sportowy itp.) 
zleca tu swojà produkcj´. 

● W strukturze importu dominujà tekstylia, podzespo∏y elektroniczne, 
zabawki, sprz´t sportowy i telekomunikacyjny, natomiast w naszym 
eksporcie – ˝ywnoÊç i komponenty dla przemys∏u spo˝ywczego, plastik 
do dalszej przeróbki, sprz´t elektryczny i telekomunikacyjne. Zarówno 
lokalne, jak i polskie statystyki potwierdzajà, ˝e rozszerza si´ zakres 
polskich towarów sprzedawanych w Hongkongu, bàdê 
reeksportowanych do Chin. Struktur´ towarowà wymiany handlowej 
pomi´dzy Hongkongiem i Polskà prezentuje poni˝sza tabela.

8.1 Struktura towarowa wymiany z Polskà

Struktura towarowa wymiany handlowej Polska – Hongkong

2003 2004 2005 Udzia∏ Zmiana
% % 

EKSPORT Hongkongu do Polski

84 Odzie˝ i akcesoria 44 46 45 12,9 -1,9 

759 Cz´Êci i akcesoria do maszyn 
biurowych/komputerów 33 38 40 11,2 +4,7 

894 Zabawki, gry i sprz´t sportowy 25 25 31 8,9 +25,7 

764 Sprz´t telekomunikacyjny i cz´Êci 12 21 29 8,3 +39,0 

776 Pó∏przewodniki, lampy elektronowe itd. 5 10 22 6,2 +115,8 
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772 Aparatura elektryczna do obwodów 
elektrycznych 7 16 20 5,7 +29,3 

771 Maszyny o nap´dzie elektrycznym i cz´Êci 6 10 17 4,7 +65,6 

778 Maszyny elektryczne i aparatura 15 9 15 4,2 +59,7 

763 Nagrywarki i odtwarzacze audio-video 5 11 12 3,4 +14,5 

831 Towary podró˝ne i torby 12 12 12 3,4 -2,6 

899 Inne artyku∏y wytworzone 10 9 10 2,8 +5,7 

885 Zegary i zegarki 5 5 7 2,1 +60,8 

762 Radia 5 8 7 2,1 -3,6 

773 Sprz´t do dystrybucji elektrycznoÊci 5 8 7 2,1 -3,6 

851 Obuwie 4 4 6 1,8 +38,5 

893 Oprawki i zamocowania do lamp 1 2 6 1,7 +190,7 

IMPORT Hongkongu z Polski

012 Pozosta∏e produkty mi´sne i podroby, 
Êwie˝e lub mro˝one 7 6 7 18,3 +10,5

579 Odpady, resztki z plastiku 1 2 4 11,3 +138,3 

682 Miedê 8 2 4 11,1 +150,1 

773 Sprz´t do dystrybucji elektrycznoÊci * * 2 6,3 >1000 

592 Skrobia, insulina i gluten pszenny; 
substancje bia∏kowe, kleje 2 2 2 6,2 +19,4

764 Sprz´t telekomunikacyjny i cz´Êci 1 1 2 5,4 +109,9 

017 Mi´so i podroby, spreparowane lub marynowane * * 2 4,2 >1000 

821 Meble i cz´Êci * * 1 3,6 +41,6 

759 Cz´Êci i akcesoria 
do maszyn biurowych/komputerów * * 1 3,1 >1000 

771 Maszyny o nap´dzie elektrycznym i cz´Êci 1 * 1 2,9 +112,8 

122 Tytoƒ, wyprodukowany n/a – 1 2,2 ? 

885 Zegary i zegarki 1 * 1 1,7 +68,6 

625 Opony gumowe/wymienne bie˝niki/d´tki * * 1 1,7 +39,3 

772 Aparatura elektryczna do obwodów elektrycznych * 1 1 1,4 -42,8 

554 Myd∏o, Êrodki do czyszczenia i polerowania – * * 1,3 +47,2 

776 Pó∏przewodniki, lampy elektronowe itd. * * * 1,3 +40,5 

* iloÊç nieznaczna, n/a brak danych,
èród∏o: Hong Kong Trade Development Council, Census & Statistic Department
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8.2 Poszukiwane towary na rynku

Z pewnoÊcià aktywnoÊç firm handlowych z Hongkongu powoduje, ̋ e wcià˝ poszuku-
jà one nowych êróde∏ zaopatrzenia, natomiast bioràc pod uwag´ stopieƒ nasycenia lo-
kalnego rynku, jak te˝ brak znanej marki wi´kszoÊci polskich towarów, inicjatywa pro-
mocyjna jest po stronie polskich przedsi´biorców. Szczególnie w tak odleg∏ych od na-
szego kraju miejscach, jak Hongkong istotnym elementem jest dzia∏alnoÊç
promocyjna WEH, kierujàca uwag´ lokalnej spo∏ecznoÊci gospodarczej na towary,
które mogà znaleêç odbiorców w Regionie, 
jak i w Chinach. W ka˝dym razie:

● Polska, jako kraj cz∏onkowski Unii Europejskiej, traktowany jest 
jako interesujàcy rynek dla towarów konsumpcyjnych oferowanych 
przez Hongkong. Jednoznacznie pozytywne prognozy co do stopniowego 
wzrostu zamo˝noÊci polskiego spo∏eczeƒstwa dodatkowo 
wzmagajà to zainteresowanie.

● Wielu handlowców z Hongkongu odwiedza corocznie najwi´ksze 
imprezy targowe w Europie, gdzie spotykajà si´ z coraz atrakcyjniejszà 
polskà ofertà eksportowà prezentowanà g∏ównie przez przedstawicieli 
ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci.

● Coraz wi´cej polskich towarów, dostarczanych równie˝ 
za poÊrednictwem poÊredników z innych krajów europejskich 
i z Ameryki dociera na tutejszy rynek, 

● RoÊnie liczba Polaków, którzy odwiedzajà Hongkong  „w interesach”. 
Coraz wi´cej firm przyje˝d˝a na targi nie tylko dla znalezienia dostawcy, 
ale równie˝ by zaprezentowaç swojà ofert´ eksportowà.

● RoÊnie liczba imprez targowych, na których polska placówka 
zorganizowa∏a stoiska, seminaria tematyczne itp., a Êrodki w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci 
Przedsi´biorstw stwarzajà dodatkowe bodêce dla prezentowania 
na miejscu polskiej oferty. 

● Wi´kszoÊç eksporterów, w sposób jak najbardziej uzasadniony, 
patrzy na mo˝liwoÊci wspó∏pracy z partnerem z Hongkongu przez 
pryzmat jego mo˝liwoÊci na rynku chiƒskim. Z pewnoÊcià dalszy rozwój 
gospodarki chiƒskiej gwarantuje popyt na towary zaopatrzeniowe jak stal 
i z∏om, pó∏produkty z miedzi, drewno, chemikalia, nowoczesne materia∏y 
budowlane. Firmy z Hongkongu rozszerzajà równie˝ swój udzia∏ 
o bran˝e, które nie by∏y do tej pory ich domenà np. energetyka bàdê 
ochrona Êrodowiska. Rosnàcy poziom ˝ycia w ChRL nakazuje równie˝ 
promowaç takie bran˝e jak artyku∏y spo˝ywcze, farmaceutyki, wyroby 
z drewna, artyku∏y futrzarskie, r´kodzie∏o i bi˝uteria
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8.3 Rozwój wspó∏pracy z Polskà

Hongkong powinien byç postrzegany jako istotny partner dla polskich firm zarówno 
ze wzgl´du na pozycj´ zajmowanà w Êwiatowym handlu, jak i z powodu kluczowej ro-
li w zaopatrywaniu rynku chiƒskiego. Te dwa elementy b´dà wieloletnimi wyznaczni-
kami roli, jakà Region b´dzie pe∏ni∏ dla dostawców z Europy (w tym z Polski). Z pew-
noÊcià w kolejnych latach w strukturze handlu dominowaç b´dzie import towarów
wyprodukowanych w Chinach, a dostarczanych przez poÊredników z Hongkongu. 
Coraz wi´cej polskich firm uruchamia produkcj´ w ChRL, bàdê rozszerza dzia∏alnoÊç
importowà z myÊlà o zaopatrywaniu polskiego rynku (surowce do w∏asnej produkcji
lub dostawy dla sieci handlowych), jak te˝ innych paƒstw unijnych. Ze wzgl´du na
oczekiwany dalszy wzrost gospodarczy ChRL istotne b´dà dostawy na ten rynek su-
rowców i pó∏produktów zaopatrzeniowych. Nale˝y zatem zak∏adaç wzrost wzajem-
nych obrotów, aczkolwiek rola Hongkongu jako poÊrednika w handlu powoduje, ˝e
spora cz´Êç towarów importowanych z Polski kierowana jest bezpoÊrednio na rynek
chiƒski (i nie trafia do lokalnych statystyk).
Spojrzenie na konkurencyjnoÊç polskich towarów analizowaç wypada w oparciu o za-
potrzebowanie na rynku Hongkongu, jak i ze wzgl´du na rol´ lokalnych firm w zaopa-
trywaniu gospodarki ChRL – równie˝ przez pryzmat szybko rozwijajàcej si´ chiƒskiej
gospodarki. 
W eksporcie do Hongkongu podstawowym problemem jest brak odpowied-
niej marki polskich wyrobów. Sporo polskich produktów trafia tutaj za po-
Êrednictwem partnerów z Europy Zachodniej bàdê ze Stanów Zjednoczo-
nych. Produkty dostarczane tymi kana∏ami eksponowane sà w presti˝owych
miejscach, majà te˝ odpowiednio wy˝szà cen´. Dotyczy to takich artyku∏ów
jak alkohol, pojedyncze artyku∏y spo˝ywcze, wyroby z drewna, szk∏a i wyro-
by przemys∏u lekkiego. BezpoÊrednie dostawy (np. artyku∏ów spo˝ywczych)
realizowane sà za poÊrednictwem lokalnych sieci handlowych. 
Z pewnoÊcià trzeba podkreÊliç, ̋ e roÊnie zainteresowanie lokalnego biznesu znalezie-
niem nowych partnerów w Polsce. Dane statystyczne dotyczàce rozwoju polskiej go-
spodarki wskazujà, ˝e tendencje wzrostowe zawdzi´cza ona w du˝ym stopniu eks-
portowi realizowanemu przez ma∏e i Êrednie firmy. O dynamice lokalnej gospodarki
równie˝ decydujà niewielkie podmioty. Z pewnoÊcià intensyfikacja wspó∏pracy mi´-
dzy firmami tego typu mo˝e przynieÊç wymierne efekty. 
Analiza zapytaƒ firm z Hongkongu otrzymywanych na przestrzeni ubieg∏ego roku po-
twierdza, ˝e dominowa∏y w nich nast´pujàce bran˝e: 

● artyku∏y spo˝ywcze (drób, dziczyzna, s∏odycze, alkohol, 
przetwory owocowo-warzywne) 

● chemikalia, 
● drewno, 
● skóra i artyku∏y futrzarskie, 
● bi˝uteria (srebro i bursztyn), 
● kryszta∏y, szk∏o, wyroby artystyczne.
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W zakresie towarów zaopatrzeniowych g∏ówne pytania lokalnych importerów doty-
czy∏y nast´pujàcych pozycji: 

● stal i z∏om, 
● artyku∏y z plastiku do dalszej przeróbki, 
● puch i pierze, 
● pó∏produkty dla przemys∏u spo˝ywczego 

(mleko w proszku, màczka ziemniaczana),
● wyposa˝enie dla gospodarki komunalnej, 
● miedê i wyroby z miedzi. 

Zainteresowanie wspó∏pracà mi´dzy podmiotami z Polski i Hongkongu roÊnie. Coraz
liczniejsze wizyty polskich przedsi´biorców w Hongkongu, jak te˝ misje i udzia∏ w tar-
gach w Polsce handlowców z Regionu sprzyjajà lepszemu poznawaniu ofert handlo-
wych. 
Na kontakty handlowe spory wp∏yw ma równie˝ wzrost wyjazdów turystycznych
z Regionu do naszego kraju. 

8.4 Warunki dost´pu do rynku

Tradycyjnie gospodarka Hongkongu ma charakter bardzo otwarty i nie stosuje ˝ad-
nych ograniczeƒ bàdê praktyk dyskryminacyjnych. Nie ma zatem ˝adnych przeszkód
formalnych uniemo˝liwiajàcych eksport na ten rynek. Hongkong tradycyjnie jest istot-
nym uczestnikiem wymiany mi´dzynarodowej, stàd te˝ w poszczególnych transak-
cjach stosowane sà ogólnie znane zasady handlowe. Strona internetowa polskiej pla-
cówki w Hongkongu zawiera szereg informacji na temat poszczególnych bran˝ lokal-
nej gospodarki, jak i linki do êród∏owych przepisów okreÊlajàcych podstawowe
wymogi przy imporcie takich towarów jak artyku∏y spo˝ywcze, alkohol, chemikalia. 
Mimo coraz lepszej oferty polskich producentów istniejà nast´pujàce prze-
szkody w szerszym wejÊciu na rynek (szczególnie ma∏ym i Êrednim podmio-
tom): 

● brak uznanej marki oferowanych towarów,
● wysokie koszty promocji na miejscu,
● brak bezpoÊredniego po∏àczenia lotniczego Polska-ChRL, 
● zorientowanie polskich firm na eksport do paƒstw Unii Europejskiej.           

Warto w tym miejscu potwierdziç, ˝e roÊnie profesjonalizm polskich firm, dotyczy to
zarówno umiej´tnoÊci j´zykowych, sposobu prowadzenia promocji (grafika materi-
a∏ów reklamowych itp.), jak te˝ generalnej prezentacji firmy (strona internetowa w
j´zyku angielskim).

8.5 Targi w Hongkongu

Hongkong jest jednym z najwa˝niejszych Êwiatowych organizatorów targów i konfer-
encji. Bardzo rozbudowana infrastruktura targowa i iloÊç instytucji pracujàcych na
potrzeby targów i wystaw w pe∏ni uzasadniajà twierdzenie, ˝e Hongkong stworzy∏
swój w∏asny przemys∏ wystawienniczy. Ze wzgl´du na pozycj´ zajmowanà przez ten
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obszar w handlu mi´dzynarodowym, organizowane tu targi, wystawy i konferencje
znacznie wykraczajà swym zasi´giem poza lokalne sfery handlowe. Coraz wi´kszà
liczb´ zwiedzajàcych stanowià przedstawiciele ChRL, szczególnie od sierpnia 2003
roku, czyli po wprowadzonych u∏atwieniach w przekraczaniu granicy z Hongkongiem.
Na terenie Hongkongu organizuje si´ rocznie ponad 300 mi´dzynarodowych targów
i ekspozycji. G∏ównym, reprezentacyjnym obiektem wystawienniczym Hongkongu
jest nowoczesny kompleks – Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Poza
nowoczesnymi terenami wystawowymi, Hongkong posiada bardzo dobrze
rozwini´tà baz´ hotelowà, spedycj´, logistyk´ i system promocji, które pozwalajà
sprawnie i profesjonalnie organizowaç du˝e przedsi´wzi´cia wystawiennicze. 
Po ustàpieniu epidemii SARS, intensywnoÊç dzia∏aƒ promocyjno-wystawienniczych
znacznie wzros∏a, spore Êrodki wydatkowano na praktyczne uwiarygodnienie faktu,
˝e gospodarka i ˝ycie w Hongkongu wróci∏y do normy. 

Generalnie, jeÊli chodzi o profil odwiedzajàcych imprezy goÊci, to wi´kszoÊç ekspozy-
cji targowych udost´pniana jest jedynie przedstawicielom firm z bran˝y, bàdê czasem
dzieli si´ okres targów na czas dla bran˝y i czas dla wszystkich zainteresowanych.
Wyjàtkami od tej regu∏y sà niektóre imprezy (typu  „Food Expo”), otwarte dla wszys-
tkich ch´tnych, z myÊlà o których prowadzona jest sprzeda˝ detaliczna. Wi´kszoÊç
targów ma jednak g∏ównie na celu zgromadzenie czo∏ówki biznesmenów z danego
sektora produkcji bàdê us∏ug i umo˝liwienie jej zapoznania si´ z najnowszymi trenda-
mi w bran˝y, a nie zapewnienie t∏umnej frekwencji. 

Udzia∏ w targach w Hongkongu jest dla firmy z Europy powa˝nym wydatkiem.
Op∏acenie stoiska (segment o powierzchni 9 M2 to wydatek rz´du 4000 USD) wraz
z kosztami hotelu, przelotu i pobytu na miejscu to spora suma. Z drugiej jednak
strony, wiele ma∏ych i Êrednich firm z Europy decyduje si´ na udzia∏ w targach, gdy˝
organizatorzy, poprzez bardzo intensywne dzia∏ania promocyjne w wielu cz´Êciach
Êwiata, rzeczywiÊcie zapewniajà udzia∏ w targach ca∏ej elity firm z danej bran˝y.
Ponadto, jak ju˝ wspominano, udzia∏ w targach w Hongkongu umo˝liwia równie˝
nawiàzanie kontaktów z coraz dynamiczniejszymi firmami z Chin po∏udniowych. 

Obok imprez targowo-wystawienniczych organizuje si´ w Hongkongu wiele konfer-
encji i sympozjów tematycznych. Warto wspomnieç, ˝e Âwiatowa Organizacja
Handlu, uznajàc bardzo istotnà rol´, jakà Hongkong odgrywa w gospodarce Êwia-
towej i potwierdzajàc jego profesjonalizm w przygotowywaniu du˝ych imprez kon-
ferencyjno-kongresowych, przyzna∏a regionowi organizacj´ kolejnej, szóstej konfer-
encji ministerialnej WTO. Wa˝na jest równie˝ rola mass mediów, które uczestniczà na
du˝à skal´ we wspieraniu rodzimego przemys∏u wystawienniczego, stàd te˝ ukazu-
jàce si´ na bie˝àco w prasie, radiu i telewizji og∏oszenia o kolejnych przygo-
towywanych imprezach targowych. Tradycjà jest, ˝e ka˝dà wi´kszà imprez´ wystaw-
ienniczà otwiera wa˝na osobistoÊç z kr´gów kierownictwa gospodarczego
Hongkongu. 

43



Konferencje poruszajà tu np. temat praktycznego wdro˝enia w wielu bran˝ach pro-
dukcji i us∏ug podstawowych postanowieƒ porozumienia CEPA (Closer Economic
Partnership Arrangement) podpisanego w czerwcu 2003 roku mi´dzy ChRL i
Hongkongiem. Porozumienie to umo˝liwia, m.in., równie˝ ∏atwiejszy dost´p do
chiƒskiego rynku lokalnym firmom dzia∏ajàcym w sferze us∏ug, w tym wystawien-
niczych. 

Targi refundowane 
(zwrot kosztów wystawienia towarów nie przekraczajàcy 20 000 PLN):

● World SME Expo – wielobran˝owe 29 listopad – 01 grudzieƒ 2006 r.
● Food Expo – artyku∏y spo˝ywcze, 29 listopad – 01 grudzieƒ 2006 r.
● Power Gen Asia, energetyka, 05-07 wrzesieƒ 2006 r.
● Eco Expo Asia – International Fair on Environmental Protection, 

ochrona Êrodowiska, 27-30 paêdziernik 2006 r.
● International Furniture Fair, meblowa, 27-30 paêdziernik 2006 r.
● Hong Kong Medical & Health Care Fair, medyczna i farmaceutyczna,

sierpien 2006 r.
● International Fur and FashionDesign, futra i skóry, luty 2006 r. 

Organizatorzy wystaw

Szczególnà rol´ w organizacji targów odgrywa Trade Development Council (TDC).
Jest to organizacja, która zajmuje si´ szeroko poj´tà sferà dzia∏aƒ zwiàzanych g∏ównie 
ze wspieraniem eksportu firm z Hongkongu. Mo˝na tu wymieniç zarzàdzanie bazà
danych firm z Hongkongu, organizacj´ targów, pomoc w wyszukiwaniu partnerów dla
lokalnych firm (business matching), analiz´ sytuacji gospodarczej w poszczególnych
regionach Êwiata, dzia∏alnoÊç wydawniczà. TDC, ze wzgl´du na profil dzia∏alnoÊci, jest
równie˝, obok lokalnej Izby Handlowej i zrzeszeƒ importerów, jednym z g∏ównych
adresatów realizowanej przez WEH promocji portalu polskiego eksportu PPE.

Drugim powa˝nym organizatorem targów i wystaw jest firma Adsale, która, poza
Hongkongiem dzia∏a równie˝ w ChRL, Wietnamie. Od paru lat WEH Hongkong
bierze udzia∏ w organizowanych przez Adsale targach turystycznych International
Travel Expo., planowanych w przysz∏ym roku na miesiàc czerwiec.

8.6 Udzia∏ Polaków w targach i wystawach

G∏ówne czynniki, które majà wp∏yw na iloÊç goÊci z Polski i profil polskiej obecnoÊci 
na imprezach targowych w Hongkongu: 

● Znany w Êwiecie image Hongkongu jako dostawcy tanich, a jakoÊciowo 
dobrych towarów (obecnie praktycznie w ca∏oÊci reeksportowanych 
z ChRL) przyciàga przede wszystkim importerów. Nie ulega wàtpliwoÊci, 
˝e g∏ównà grupà osób przyje˝d˝ajàcych w charakterze goÊci wizytujàcych 
sà przedstawiciele ma∏ych i Êrednich firm polskich zajmujàcych si´ w∏aÊnie 
zakupami.
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● Ch´ç rozeznania mo˝liwoÊci dostawców i rozszerzenia kontaktów 
handlowych powoduje, ˝e firmy te nie wykupujà w∏asnego stoiska, 
koncentrujàc si´ na spotkaniach z wystawcami. Dla wielu ma∏ych 
i Êrednich firm z niektórych bran˝, które powinny podjàç prób´ 
znalezienia partnera w Hongkongu (z myÊlà równie˝ o eksporcie do 
Chin), g∏ównà przeszkodà sà koszty uczestnictwa w targach. 
W organizowanych w ostatnim okresie imprezach wystawienniczych 
bra∏y udzia∏ polskie firmy z bran˝y jubilerskiej (bursztyn) 
i sprz´tu oÊwietleniowego. 

● W opiniach obu w/w grup goÊci dominuje stwierdzenie, ˝e targi 
w Hongkongu organizowane sà profesjonalnie i dla ka˝dej firmy, 
która zamierza myÊleç strategicznie o obecnoÊci w tym rejonie Êwiata, 
udzia∏ w ekspozycji na miejscu z pewnoÊcià przyniesie sporo kontaktów 
i praktycznej wiedzy o rynku.

● Ponadto, firmy z Hongkongu, zainteresowane reeksportem do ChRL 
nie ustajà w poszukiwaniach dostawców coraz to nowych produktów. 
Stwarza ten rejon szanse ma∏ym i Êrednim elastycznym firmom 
posiadajàcym, co wa˝ne, produkt odpowiadajàcy uznanym standardom 
Êwiatowym. Wysokie koszty ekspozycji powodujà, ˝e niektóre wydzia∏y 
handlowe dzia∏ajàcych w Hongkongu konsulatów, odgrywajà coraz 
aktywniejszà rol´ w dzia∏alnoÊci wystawienniczej, promujàc na targach 
specjalistycznych grupy w∏asnych firm z danej bran˝y. Podobna jest 
intencja WEH Hongkong. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ stoisko 
WEH np. na targach International Travel Expo, a udzia∏ przyniós∏ efekt
promocyjny w postaci sporej liczby konkretnych zapytaƒ
(w tym z firm turystycznych z ChRL). 

Turystyka jest jednà z tych bran˝, które majà dobre perspektywy rozwoju, gdy˝ ro-
Ênie zainteresowanie mieszkaƒców Hongkongu i Chin Po∏udniowych wyjazdami do
krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Oprócz tego warto promowaç takie grupy
towarowe jak: artyku∏y wyposa˝enia mieszkaƒ (elementy z drewna), farmaceutyki,
wyroby artystyczne i oÊwietleniowe (przede wszystkim w kontekÊcie reeksportu na
rynek Chin Po∏udniowych. 

Ponadto, jest regu∏à, ˝e uczestniczàcy w targach wystawcy mogà na preferencyjnych
warunkach zorganizowaç seminarium w czasie ekspozycji, które zwykle gromadzi du-
˝e grono ludzi z bran˝y. WEH ma bardzo pozytywne doÊwiadczenia z takich wystà-
pieƒ na targach turystycznych i ˝ywnoÊciowych. 

Ze wzgl´du na skal´ polskiego rynku i liczne zwiàzki handlowe z naszym krajem, wy-
czuwalne jest doÊç du˝e zainteresowanie skutkami wejÊcia Polski do Unii Europej-
skiej. Firmom zainteresowanym udzia∏em w targach sugerujemy wczeÊniejszy kontakt
z WEH, który zna dobrze profil poszczególnych imprez i s∏u˝y wszelkimi radami
i praktycznymi wskazówkami. 

45



9. Warunki podró˝y i zamieszkania 
w Hongkongu

9.1 Wizy, formalnoÊci wjazdowe

Hongkong jest miejscem aktywnym gospodarczo przez ca∏y rok, natomiast najlep-
szym okresem na podró˝ w ten rejon jest po∏owa wrzeÊnia do koƒca lutego. W naj-
ch∏odniejszych miesiàcach tzn. od grudnia do po∏owy lutego Êrednia temperatura wy-
nosi 15 stopni Celsjusza. Od maja do wrzeÊnia panuje w Hongkongu pora deszczowa
o du˝ej wilgotnoÊci powietrza i temperaturach przekraczajàcych 30 stopni w ciàgu
dnia. Wrzesieƒ to okres najwi´kszego prawdopodobieƒstwa wyst´powania tajfunów,
choç cyklony tropikalne o ró˝nej sile mogà tworzyç w ciàgu ca∏ego okresu od maja do
listopada. 

Obywatele RP przyje˝d˝ajàcy do Hongkongu musza posiadaç paszport wa˝ny przez
co najmniej 6 miesi´cy. 
Na pobyt do 90 dni wiza nie jest wymagana. O zgod´ na przed∏u˝enie pobytu nale˝y
zwróciç si´ do tutejszego urz´du imigracyjnego. Aplikacje mo˝na sk∏adaç w:

Immigration Department
7 Gloucester Rd, Immigration Tower
Wanchai,
Hong Kong
Tel. 2824 6111, 
Fax. 2824 1133
E-mail. enquiry@immd.gcn.gov.hk
http://ww.info.gov.hk/immd 

Przy wjeêdzie do Hongkongu nale˝y wype∏niç formularz wjazdowy oraz deklaracj´
zdrowotnà (w zwiàzku ze sta∏à kontrolà prowadzonà jako Êrodek prewencyjny przed
ewentualnym nawrotem epidemii SARS).

W przypadku wyjazdu do Chin z Hongkongu wymagana jest wiza. Obywatele wszyst-
kich krajów podró˝ujàcy do Chiƒskiej Republiki Ludowej (poza chiƒskimi rezydenta-
mi Hongkongu) muszà posiadaç wa˝nà wiz´. Placówki ChRL wydajà pojedyncze, po-
dwójne oraz wielokrotne wizy (te ostatnie na zaproszenie strony chiƒskiej). Przyje˝-
d˝ajàc do Hongkongu z Chin z zamiarem powrotu nale˝y wczeÊniej za∏atwiç wiz´
podwójnà.

Sekcja wizowa znajduje si´ w budynku China Resources Building, 7/F, Lower Block, 26
Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. Godziny przyj´ç: pn.-pt. 9.30-12.00, 14-17.00;
w normalnym trybie (odbiór za trzy dni robocze) wiza dla obywateli polskich jest bez-
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p∏atna (dwa dni robocze – express HK$150, tego samego dnia urgent – HK$250).
Wraz z aplikacjà, paszportem i jednym zdj´ciem nale˝y równie˝ przed∏o˝yç bilet lot-
niczy lub promowy. Wiza jednorazowa upowa˝nia do pobytu w ChRL maksimum do
30 dni).

Wiz´ mo˝na tak˝e otrzymaç w biurach China Travel Service (g∏ówny oddzia∏ tel: (852)
2522-0450), biuro w Tsim Sha Tsui (tel: (852) 2736-1863). Cena wizy ok. HK$200 –
czas wyrobienia 48 godzin). 

5-dniowà wiz´ uprawniajàcà do pobytu wy∏àcznie na terenie Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Shenzhen mo˝na tak˝e otrzymaç na przejÊciach granicznych w Lo Wu i Lok
Ma Chau.

9.2 Waluta

Hong Kong Dollar. Banknoty w nominale HK$ 10, HK$ 20, HK$ 50, HK$ 100, HK$
500 i HK$ 1000 sà emitowane przez dwa prywatne banki (Hong Kong & Shanghai
Bank oraz Standard Chartered Bank). Bank of China tak˝e emituje wszystkie bankno-
ty z wyjàtkiem HK$ 10. 1 dolar Hongkongu dzieli si´ na 100 centów. W obiegu sà na-
st´pujàce monety: 
c 10, c 20, c 50, HK$ 1, HK$ 2, HK$ 5 oraz HK$ 10.

W Hongkongu nie ma kontroli walutowej i waluty obce mogà byç dowolnie wymie-
niane (równie˝ na chiƒskie RMB) w bankach, kantorach lub hotelach. Kurs dolara po-
∏àczony z dolarem amerykaƒskim jest bardzo stabilny i wynosi aktualnie ok. HK$ 7,76
za 1 USD. Podczas wymiany w banku pobierana jest op∏ata manipulacjna w wysoko-
Êci ok. 50 HK$, nie obowiàzujàca dla posiadaczy kont osobistych. Kantory zazwyczaj
nie pobierajà dodatkowych op∏at, ale poza nielicznymi wyjàtkami kurs jest znacznie
ni˝szy od bankowego.

System miar i wag: angielski i metryczny.

Godziny urz´dowania biur i banków

Wi´kszoÊç biur urz´duje w godzinach 9-18 z godzinnà przerwà na lunch zazwyczaj
mi´dzy 13 i 14. Godziny urz´dowania w sobot´: 9-13. Wi´kszoÊç banków otwarta
jest w godzinach 9-16.30 w dni powszednie oraz 9-12.30 w sobot´. 
Sklepy otwarte sà zazwyczaj od 10 do 20 a dzielnicach handlowych (Causeway Bay
czy Mongkok) nawet do 22-23:00.

9.3 Zatrudnienie, pozwolenie na prac´

Posiadanie wizy turystycznej (Visitor Visa) nie upowa˝nia do pracy na terenie Hong-
kongu. Osoby przybywajàce do HKSAR w tym celu muszà posiadaç wiz´ z pozwole-
niem na prac´ (Employment Visa) i muszà wykazaç si´ dowodem, i˝ zosta∏a im zaofe-
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rowana praca na terenie Hongkongu. Podanie o wiz´ nale˝y z∏o˝yç w najbli˝szej miej-
sca zamieszkania Ambasadzie ChRL. Z niewielkimi wyjàtkami, nale˝y opuÊciç teren
Hongkongu w celu otrzymania pozwolenia na prac´.

9.4 Bezpieczeƒstwo

Hongkong zalicza si´ do najbezpieczniejszych miejsc na Êwiecie i napady, szczególnie
na obcokrajowców nale˝à do rzadkoÊci. Zdarzajà si´ jednak przypadki kradzie˝y. Bez-
pieczeƒstwa i przestrzegania prawa strze˝e silna ponad 28-tysi´czna armia policjan-
tów. Rezydenci Hongkongu majà obowiàzek posiadania przy sobie dowodu to˝samo-
Êci (HK ID card). W razie jakichkolwiek problemów nale˝y zadzwoniç pod 24 godzin-
nà goràcà lini´ 999.
Informacji dla turystów na temat bezpieczeƒstwa w Hongkongu mo˝na zasi´gnàç (po
angielsku) na witrynie Hong Kong Police Force: http://www.info.gov.hk/police/aa-ho-
me/english/home-e.htm
Hongkong jest popularnym miejscem do kupowania sprz´tu fotograficznego i elektro-
nicznego. Nale˝y jednak przestrzec przed ró˝nego rodzaju oszustwami, które najcz´-
Êciej zdarzajà si´ w sklepach przy ulicy Nathan Road w dzielnicy Tsim Sha Tsui w Kow-
loon. Nale˝y zawsze upewniç si´ czy sprz´t posiada mi´dzynarodowà gwarancj´ pod-
stemplowanà przez lokalnego dystrybutora i sklep. Proponowane ceny czasami mogà
byç zaskakujàco niskie, za czym zazwyczaj kryje si´ jakieÊ oszustwo. Przyk∏adowo,
sprz´t u˝ywany bàdê wadliwy mo˝e byç sprzedawany jako nowy, wymagany jest za-
kup dodatkowych akcesoriów o znacznie wygórowanych cenach. Czasami sprzedaw-
cy ˝àdajà zostawienia depozytu i sugerujà powrót nast´pnego dnia, kiedy okazuje si´
i˝ dany model jest niedost´pny i zmuszajà do zakupienia innego, znacznie dro˝szego
lub utrat´ wp∏aconego depozytu. W razie wp∏acenia takiego depozytu nale˝y upew-
niç si´ czy na rachunku wyszczególniona jest dok∏adnie marka i model sprz´tu jaki
chcemy zakupiç. Bardzo cz´stym trikiem jest sprzedawanie akcesoriów, które powin-
ny si´ za darmo znaleêç w komplecie. Bezwzgl´dnie nale˝y si´ równie˝ upewniç czy
to co oglàdamy w sklepie trafia do naszej torby. W razie jakichkolwiek problemów na-
le˝y zg∏osiç si´ na posterunek policji. Konsulat Generalny RP nie poÊredniczy w roz-
wiàzywaniu tego rodzaju problemów. 

9.5 Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie Hongkongu zwiàzane jest z dosyç du˝ymi kosztami. Ge-
neralnie wynaj´cie dwuosobowego pokoju hotelowego waha si´ w granicach od 40-
70 do 3000 USD. W niektórych okresach, szczególnie w czasie letnich wakacji oraz
w okresie du˝ych mi´dzynarodowych targów wskazane jest rezerwowanie miejsc
z dosyç du˝ym wyprzedzeniem. 
Osoby przylatujàce do Hongkongu bez zarezerwowanych miejsc noclegowych mogà
zg∏osiç si´ do centrum rezerwacyjnego Hong Kong Hotels Association (tel. 2383 8380)
na lotnisku Chek Lap Kok. Pracownicy tego biura podobnie jak i liczne agencje tury-
styczne w Hongkongu sà w stanie zorganizowaç zakwaterowanie z 40-50% zni˝kà
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w stosunku do  „oficjalnych” cen hotelowych. Inne rekomendowane biura poÊredni-
czàce w organizowaniu miejsc hotelowych to Phoenix Services (tel. 2722 7378, fax.
2369 8884), room A, 7th floor, Milton Mansion, 96 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kow-
loon lub Travel Services (tel. 2375 2222, fax. 2375 2233, http://www.traveller.com.hk),
room 1012, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.
Du˝a konkurencja, prawo ograniczajàce sprzeda˝ gruntów oraz zapotrzebowanie
sprawiajà, i˝ hotele na terenie Hongkongu utrzymujà najwy˝szy standard. Do ra-
chunku doliczany jest 3% podatek rzàdowy (government tax) oraz 10% za us∏ug´
(service). 

Hotele

Wi´kszoÊç hoteli oferuje nowoczesny wystrój i bogatà gam´ us∏ug obejmujàcych 24-
godzinny room service, w ka˝dym pokoju znajduje si´ telefon a w ∏azienkach zainsta-
lowane jest uniwersalne gniazdko elektryczne dla maszynki do golenia.
W wielu hotelach znajdziemy takie us∏ugi i udogodnienia jak: lodówka, barek, telewi-
zor kolorowy z telewizjà kablowà lub satelitarnà, radio, us∏ugi pralnicze, telefon z po-
∏àczeniami IDD (uwaga na wysokie koszty takich po∏àczeƒ – znacznie taniej jest kupiç
kart´ telefonicznà i skorzystaç z licznych telefonów publicznych), Internet, sejfy, mo˝-
liwoÊç skorzystania z wycieczek turystycznych po mieÊcie, wypo˝yczanie samocho-
dów (uwaga na lewostronny ruch) lub transport hotelowy. Do hotelu z lotniska doje-
chaç mo˝na uprzednio zamówionym Êrodkiem transportu lub pociàgiem (tzw. Air-
port Express) i dalej taksówkà lub autobusem.

Poni˝ej wymieniamy hotele w których najcz´Êciej zatrzymujà si´ polscy tury-
Êci i biznesmeni. Wi´kszoÊç z nich oferuje okresowe zni˝ki.

Wyspa Hongkong:

Nazwa Telefon Faks

Century Hong Kong Hotel 2598 8888 2598 8866

The Excelsior Hong Kong 2894 8888 2895 6459

New Cathay Hotel 2577 8211 2576 9365

Newton Hotel Hong Kong 2807 2333 2807 1221

The Park Lane Hong Kong 2293 8888 2576 7853

Renaissance Harbour View Hotel, Hong Kong 2802 8888 2802 8833

South Pacific Hotel 2572 3838 2893 7773

The Wesley Hong Kong 2866 6688 2866 6633

The Warney Hotel 2861 1000 2865 6023
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Kowloon

Nazwa Telefon Faks

Eaton Hotel Hong Kong 2782 1818 2771 0043

Great Eagle Hotel 2375 1133 2375 6611

Holiday Inn Golden Mile Hong Kong 2369 3111 2369 8016

The Hong Kong Hotel 2113 0088 2113 0011

The Marco Polo, Hong Kong 2113 0888 2113 0022

Miramar 2368 1111 2369 1788

Nikko 2739 1111 2311 3122

Nowe Terytoria/Wyspy Zewn´trzne

Nazwa Telefon Faks

Panda Hotel 2409 1111 2409 1818

Regal Airport Hotel 2286 8888 2286 8686

Tanie hotele 
Wymienione poni˝ej hotele oferujà us∏ugi na znacznie ni˝szym standardzie ni˝ powy˝-
sze a ceny wahajà si´ w granicach 20-40 USD za noc.
Anne Black Guest House (YWCA)
5 Man Fuk Road , Ho Man Tin, Kowloon
Tel. 2713 9211
Fax. 2761 1269

Booth Lodge (The Salvation Army)
11 Wing Sing Lane , Yau Ma Tei, Kowloon
Tel. 2771 9266
Fax. 2385 1140

Caritas Bianchi Lodge
4 Cliff Road , Yau Ma Tei, Kowloon
Tel. 2388 1111
Fax. 2770 6669

Caritas Lodge
134 Boundary Street , Kowloon City, Kowloon
Tel. 2339 3777
Fax. 2338 2864
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Chungking House
Block A, 4/F & 5/F, Chungking Mansion 40 Nathan Road , Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. 2366 5362
Fax. 2721 3570

Garden View International House
1 MacDonnell Road , Central District, Hong Kong Island
Tel. 2877 3737
Fax. 2845 6263

Holy Carpenter Guest House
1 Dyer Avenue , Hung Hom, Kowloon
Tel. 2362 0301
Fax. 2362 2193

Y.M.C.A. International House
23 Waterloo Road , Yau Ma Tei, Kowloon
Tel 2771 9111
Fax. 2771 5238

YWCA Building
No.38C Bonham Road , Central District, Hong Kong Island
Tel. 2915 2345
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9.6 Wa˝ne adresy 

Izby bran˝owe

Lokalne firmy handlowe sà najcz´Êciej cz∏onkami bran˝owych izb handlowych. Cz´Êç
z tych stowarzyszeƒ podajemy w poni˝szym zestawieniu. Wybrano te izby, których
profil odpowiada tym polskim bran˝om towarowym, które, zdaniem WEH, majà
szans´ zwi´kszenia sprzeda˝y w Hongkongu: 

Hong Kong & Kowloon Timber Merchants Association
1/F, 50 Portland Street
Kowloon
Tel: (852) 2385 0464
Fax:(852) 2780 2334

Hong Kong & Kowloon General Association of Liquor Dealers and Distillers
Block A, &/F
300 Nathan Road
Kowloon
Tel: (852) 2815 2313, 
Fax: (852) 2854 3229

The Hong Kong Food Traders Association 
1/F, CMA Building
64-66 Connaught Road,
Central, Hong Kong
Tel: (852) 2542 8600
Fax: (852) 2541 4541
www.hkfc.org.hk

The Hong Kong Chamber of Small and Medium Businesses
Room 1806, Tower B,
Regent Centre
63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung
New Territories
Tel: (852) 2325 9789
Fax: (852) 2329 3749
http://www.trade.net.hk/hkscmb

The Hong Kong Association of the Pharmaceutical Industry
Room A, 13/F, Trust Tower
69 Johnston Road,
Wan Chai, Hong Kong
Tel: (852) 2528 3061-2
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10. Sztuka prowadzenia negocjacji
Sposób zachowania jest bardzo wa˝nym elementem negocjacji, mo˝e nie widocznym
na zewnàtrz, ale majàcym niejednokrotnie wp∏yw na atmosfer´ rozmów i jej efekty.

● Ubraniem biznesu w Hongkongu jest ciemny garnitur, jasna koszula 
i stonowany krawat. Nie do przyj´cia jest wyst´powanie w czasie 
spotkaƒ w koszulce polo, t- shircie czy koszulce z krótkim r´kawem. 
Kobiety zajmujàce si´ biznesem w Hongkongu wyst´pujà z regu∏y 
w ciemnych kostiumach i jasnych bluzkach.

● Ranga delegacji. Chiƒczycy sà niezwykle czuli na punkcie precedencji. 
Nie ma szans na spotkanie z szefem firmy osoba ze stanowiskiem 
handlowca, kierownika czy asystenta. Im wy˝sza ranga przyje˝d˝ajàcego, 
tym wy˝szy szczebel rozmówców. Firmy zagraniczne tradycyjnie 
podwy˝szajà na wizytówce rang´ swoich przedstawicieli. 
Sposobów na to jest wiele. Chiƒczycy równie˝ stosujà metod´ 
przedstawiajàc np. „Mr. Liu – Naczelnik w randze dyrektora”.

● Delegacje. O ile wczeÊniej nie zosta∏y nawiàzane kontakty handlowe 
poprzez wymian´ korespondencji, uzgodniona tematyka rozmów, sk∏ad 
delegacji i czasokres wizyty, przyje˝d˝ajàcy do Hongkongu na 3- 4 dni 
niezapowiedziany biznesmen nie ma ˝adnych szans na znalezienie 
odpowiedzialnego partnera. Dla lokalnych firm jest cz∏owiekiem 
przypadkowym i ma∏o wiarygodnym, wyjàtek stanowià spotkania 
podczas imprez targowych. 

● Wizytówki. Cz´sto wyst´pujàcym negatywnym zjawiskiem wÊród firm 
polskich przyje˝d˝ajàcych do Hongkongu jest brak wizytówek w j´zyku 
angielskim. Prezentowana wizytówka w j´zyku polskim ma dla odbiorcy 
znaczenie zerowe. Nale˝y si´ równie˝ zaopatrzyç w ich wystarczajàcà 
iloÊç, gdy˝ Chiƒczycy kochajà wymian´ wizytówek. Dobrze przyj´tym 
gestem jest wr´czanie swojej wizytówki dwoma r´koma. Dla firm 
zajmujàcych si´ du˝à wymianà handlowà wskazane jest posiadanie 
wizytówki w j´zyku angielskim i chiƒskim na odwrocie. 

● W czasie rozmów i negocjacji êle jest przyjmowana gwa∏towna 
gestykulacja czy wymachiwanie r´koma, fatalnym zwyczajem jest tez 
poklepywanie rozmówcy, co cz´sto zdarza si´ polskim handlowcom.

● Chiƒczycy posiadajà du˝e poczucie humoru sytuacyjnego, nie rozumiejà 
jednak naszych dowcipów, wykluczone jest opowiadanie anegdot ze sfery 
damsko-m´skiej, bo mo˝e to byç êle zrozumiane i obraêliwe dla 
s∏uchajàcych. Sprawy seksu sà przez Chiƒczyków traktowane bardzo 
powa˝nie. Nadmierny dowcipniÊ staje si´ niejednokrotnie 
udr´kà spotkania.
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● Chiƒczycy zwyczajowo zapraszajà na lunch lub kolacj´ swoich 
rozmówców. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e podczas mi∏ego wieczoru serwowany 
jest alkohol, luêna atmosfera sprzyja wypiciu jednego czy dwóch drinków, 
zdarza si´, ˝e bohater wieczoru nast´pnego dnia ma trudnoÊci 
z koncentracjà podczas gdy partnerzy poruszajà istotne 
szczegó∏y kontraktu.

● Konwersacja. JeÊli zapytasz kogoÊ” to jest czarne czy bia∏e?”, odpowiedê 
typowo chiƒska b´dzie: „to nie jest bardzo szare”. Chiƒczycy obawiajà si´ 
wyraziç nieprzyjemnà lub negatywnà sentencj´ wprost, stàd ca∏y arsena∏ 
wyra˝eƒ-odnoÊników „nie” – „I will what I can do.”, „I will do my best...”, 
„I will think it over...”, „It might be difficult...”, „I will try...”, 
„It is not convinient...”

● Kiedy twój rozmówca przytakuje nie oznacza to, 
˝e si´ z tobà zgadza ale ˝e ciebie s∏ucha.

● Guanxi (nieformalne uk∏ady towarzyskie) jest warunkiem wst´pnym 
do negocjacji w Chinach. JeÊli zosta∏eÊ przedstawiony przez w∏aÊciwà 
osob´, otrzymasz ciep∏e przywitanie. JeÊli b´dziesz musia∏ sam pukaç 
do drzwi, natychmiast stworzy si´ dystans, który póêniej jest trudno 
zniwelowaç. 

● Chiƒczycy sà umiej´tnymi negocjatorami, dla których myÊlenie 
strategiczne jest formalnym tematem, obcokrajowiec mo˝e byç 
z ∏atwoÊcià przyt∏umiony negocjacyjnymi technikami Chiƒczyków, 
gdy˝ oni nieustannie te techniki ulepszajà. 

● O ile my ciàgle myÊlimy o biznesie jako kwestii instytucji i czytamy 
„Managera jednej minuty”, w Chinach nawet dzieci sà zaznajomione 
z „36 strategiami’ lub „Sztukà wojny” sformu∏owanymi przez Sun Tzu, 
s∏ynnego stratega wojskowego z IV wieku p.n.e., co wykorzystujà 
w ˝yciu codziennym. 

● Sekretem osiàgni´cia sukcesu w Chinach jest to co Chiƒczycy nazywajà 
„sztuka ˝ucia pestek s∏onecznika”. Oznacza to posiadanie cierpliwoÊci do 
zrozumienia ró˝nic, opóênieƒ, oczywistych nieracjonalnoÊci 
lub przypadków z∏ej woli. Jednak˝e oczekiwane korzyÊci, materialne 
lub niematerialne sà nieporównanie wy˝sze.
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èród∏a:
● Ambasada RP w Hongkongu
● Konsulat RP
● „Mapa mo˝liwoÊci polskiego eksportu – kraje pozaunijne”, 

wydane przez Ministerstwo Gospodarki
● „Polak za granicà”, wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
● „Szanghaj- Hongkong. Âwiatowe miasta Azji. 

Poradnik dla polskich handlowców” 
● artyku∏y z Gazety Wyborczej i Biuletynu MSZ
● dane z portalu exporter.pl

55



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


