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Powrót Hongkongu do macierzy po 156 latach podporz dkowania kolonialnego to
wa na data w nowo ytnej historii Chin i Hongkongu. 1 lipca 2007 r. min o od tamtej
chwili 10 lat. Obchody z tej okazji rozpocz to w kwietniu i zaplanowano do grudnia
2007 r. Na g ówn uroczysto  podniesienia ag ChRL i Hongkongu  przyjecha
prezydent ChRL Hu Jintao2. Z za o enia by a to uroczysto wewn trzchi ska.
10 lat to tak e okazja do podsumowa  co w 2007 r. robi a prasa hongko ska 
wskazuj c na dobre i trudne momenty integracji by ej kolonii brytyjskiej z Chinami. Sprawy te poruszy równie prezydent Hu Jintao w przemówieniu 1 lipca 2007 r.
podczas rocznicowych uroczysto ci. Prezydent zwróci zw aszcza uwag na 4 wa ne
kwestie dla przysz o ci Hongkongu: 1) realizacj zasady: jedno pa stwo  dwa systemy; 2) przestrzeganie Ustawy Zasadniczej (Basic Law, dalej: UZ), jako fundamentu
funkcjonowania Hongkongu w strukturze ChRL; 3) rozwój gospodarek Specjalnego
Regionu Administracyjnego Hongkong (Hong Kong Special Administrative Region,
dalej: HKSAR) i Chin, umacniaj cy ich integracj 3; 4) rozwi zywanie problemów
spo ecznych poprzez d enie do utrzymania harmonijnego spo ecze stwa.
Prezydent Hu w czasie 3-dniowego pobytu wielokrotnie podkre la , e stworzona
przez Deng Xiaopinga formu a jedno pa stwo  dwa systemy, w Hongkongu zda1 Artyku napisany zosta podczas pobytu autorki w Hongkongu w l. 20042008, na podstawie literatury przedmiotu, lektury miejscowej prasy, obserwacji w asnych i rozmów z wieloma osobisto ciami hongko skiej sceny polityczno-spo ecznej.
2 Jego pobyt w HKSAR trwa od 29 czerwca do 1 lipca.
3 Ta kwestia wykracza poza ramy artyku u. Pewne zagadnienia stosunków ekonomicznych HKSARChiny zosta y tu tylko zarysowane.

a egzamin. Takie jest te zdanie wszystkich obserwatorów, równie Brytyjczyków.
W ci gu 10 lat funkcjonowania w strukturach ChRL Hongkong utrzyma swoj mi dzynarodow specyk  status wolnego portu, centrum handlu i nansów oraz opini jednej z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si gospodarek wiata o najbardziej liberalnym charakterze4.
HONGKONG 2007
Obszar  1,104 km2; ludno  6,9 mln; 6,250 osób na km2;
j zyk urz dowy  kanto ski i angielski (pos uguje si nim 38% mieszka ców);
PKB per capita  37,3 tys. USD;
zatrudnienie  3,47 mln osób; bezrobocie  4,1%;
rednia p aca  w wybranych sektorach ponad 10 tys. HKD;
system ekonomiczny  zgodnie z porozumieniem brytyjsko-chi skim z 1984 r.
gospodarka kapitalistyczna do 2047 r.;
czwarte centrum nansowe wiata  po Nowym Jorku, Londynie i Tokio;
system administracyjny  od 1997 r. Specjalny Region Administracyjny ChRL,
z w asn konstytucj .
Granica z ChRL o d . 30 km; wielki wolny port prze adunkowy, najwi ksze lotnisko cargo na wiecie; niezale ny obszar celny;
w asna waluta  dolar hongko ski (HKD), który ma sta y kurs wobec USD:
1 HKD = 7,76 USD.
Wyniki gospodarcze Hongkongu w 2006 r., opublikowane przez tamtejszy urz d statystyczny (The
Hong Kong`s Census and Statistics Department. Hong Kong Government) 18 czerwca 2007 r. i Rad
Rozwoju Handlu (TDC). Patrz tak e strony http://www.statisticalbookstore.gov.hk; http://www.info.
gov.hk/hkecon/report.

Utrzymuj ce si od 30 lat tempo rozwoju Chin pozwala s dzi , e w ci gu nabli szych dekad Chiny stan si najwi ksz gospodark wiata i drug po USA pod
wzgl dem znaczenia. Swój udzia w tym b dzie mia tak e Hongkong. Obie gospodarki razem odgrywaj coraz wi ksz rol na wiecie i zajmuj trzecie miejsce w caym wiatowym handlu. S to dzisiaj najbardziej zintegrowane gospodarki wiata, jak
powiedzia Lin Jiang, zast pca dyrektora Centrum Studiów ds. Hongkongu, Makau
i Delty Rzeki Per owej na Uniwersytecie Sun Yat-Sena w Kantonie5.
4
U jej podstaw le y koncepcja leseferyzmu. Jest to pogl d lozoczno-ekonomiczny, ograniczaj cy rol pa stwa w sprawach spo eczno-ekonomicznych. Pa stwo ekonomicznego liberalizmu nie jest
pa stwem opieku czym, dba o wolny handel i otwarty, du y rynek. Sprzyja temu maj dobre, przejrzyste przepisy i niskie podatki. Rz d takiego pa stwa w umiarkowanym stopniu ingeruje w s u b
zdrowia, edukacj , emerytury, walk z bied i bezrobociem. Wszystkie te elementy wyst puj na obszarze Hongkongu.
5
Patrz: Wenhui Zhu, Toward an integration market: The future of Hong Kong`s economy and its
integrations with the Chinese Mainland, The Brookings Institution, Center for Northeast Asian Policy

Chiny od lat s najwi kszym partnerem handlowym Hongkongu. Je li
w 1997 r. wymiana mi dzy Hongkongiem a kontynentem6 wynosi a 1,11 bilionów
HKD, to w 2006  ju 2,34 bilionów HKD7. Hongkong jest czwartym co do wielkoci handlowym partnerem Chin  po EU, USA i Japonii. Jest tak e najwi kszym zagranicznym inwestorem na kontynencie  w 1997 r. 57% kapita u zagranicznego pochodzi o z Hongkongu, pod koniec 2006 r. warto bezpo rednich inwestycji SAR
w Chinach wynios a 280 mld USD, tj. 41% wszystkich bezpo rednich inwestycji zagranicznych8.
Chiny s dla HKSAR najwi kszym zagranicznym inwestorem bezpo rednim. Pod
koniec 2005 r. zainwestowa y w Hongkongu 164 mld USD, czyli 31% wszystkich
bezpo rednich inwestycji zagranicznych. Jak podaj statystyki chi skie, w Hongkongu jest zarejestrowanych 2600 ró nych chi skich przedsi biorstw9.
Gie da w Hongkongu (Hong Kong Exchange & Clearing) to najwa niejsza platforma dla chi skich rm poszukuj cych zagranicznego kapita u: w 1996 r. 32 kontynentalne rmy by y zarejestrowane na hongko skiej gie dzie  z kapita em wyjciowym 1,67 mld USD, pod koniec 2006 r.  ju 367 przedsi biorstw z kontynentu
(m.in. Tsingtao Brewery, Sinopec, China Mobile, China Southern Airlines) z kapitaem 303,8 mld USD10.
W Hongkongu, jako centrum nansowym, funkcjonuje 26 chi skich banków
i 7 przedstawicielstw. Bank of China (Hong Kong) Limited to jedna z najwi kszych
grup bankowych w SAR. China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank
of China oraz Agriculture Bank of China ju w 1995 r. otrzyma y licencje bankowe
do dzia ania na terytorium wówczas brytyjskiego Hongkongu. Od XIX w. dzia a tu
jedna z najwi kszych korporacji bankowych wiata: Hong Kong & Shanghai Banking
Corporation (HSBC)11. Pod koniec 2003 r. otwarte zosta y mo liwo ci prowadzenia
transakcji handlowych i bankowych w chi skiej walucie RMB (juan), co znacznie
przyspiesza integracj gospodarcz .
Hongkong w swej kolonialnej historii zawsze by silnie zwi zany z Chinami
kontynentalnymi. Przez ponad 150 lat by otwart furtk  dla towarów do i z

Studies, Washington D.C. 2005.
6
Terminem tym (ang. Mainland China) okre la si od lat 50. XX w. terytorium Chin, b d ce pod
kontrol KPCh. Nie dotyczy on zatem: Hongkongu, Makau, Tajwanu oraz wysp Peskadorów, Kinmen
i Matsu.
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The Economy, w: Hong Kong 2006. Published by Information Service Department of Hong
Kong SAR Government, s. 4649.
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Udzia procentowy kapita u z Hongkongu jest znacznie mniejszy ni w 1997 r., poniewa kapita zagraniczny ma ju bezpo redni dost p do rynku chi skiego i nie musi przechodzi przez SAR. Tam e.
9
Tam e s. 3966.
10
Tam e, s. 49.
11
Najstarszy bank Hongkongu, za o ony w marcu 1865 r. jako przedsi biorstwo Hong Kong and
Shanghai Bank.

Chin12. Odgrywa rol magazynu i centrum dystrybucji towarów mi dzy Wielk Brytani a Chinami. By te centrum przemytu wszystkiego, co mia o warto . Po II wojnie wiatowej nast pi powrót do przedwojennej tradycji handlu z Kontynentem.
Korzy ci z tej wymiany trwa y do wybuchu wojny korea skiej. W okresie zimnej
wojny Chiny by y na arenie mi dzynarodowej izolowane politycznie i ekonomicznie, a embargo na o one na handel z Zachodem natychmiast prze o y o si na ich
wspó prac z Hongkongiem. Wymiana mi dzy koloni i Chinami znacznie spad a.
Gdy w 1951 r. hongko ski eksport do ChRL wynosi 1,6 mld HKD, to w 1952 ju
tylko 500 mln HKD13. Mimo protestów Zachodu, g ównie USA, Chiny w dalszym
ci gu kupowa y w Hongkongu niemal wszystko, co znalaz o si na li cie CoCOM14,
a g ównie nowoczesn technologi i informacje. W drug stron p yn y tanie chi skie towary, które cz ciowo pozostawa y na wyspie, a cz ciowo by y eksportowane
dalej. Hongkong przekszta ci si w po rednika mi dzy centralnie sterowan gospodark Chin a wolnorynkow gospodark wiatow . By o to mo liwe dzi ki istnieniu
cichego porozumienia mi dzy w adzami kolonii a Pekinem  w zamian za dostawy
ywno ci, wody pitnej i innych niezb dnych produktów, w adze kolonii przymyka y
oczy na handlowe praktyki mi dzy Chinami a Hongkongiem.
Wymiana ta otrzyma a nowy impuls w latach 80. ubieg ego wieku, kiedy w Chinach nast pi a epoka reform gospodarczych i otwarcia na wiat15. Kapita w Hongkongu by pierwszym, który z tego otwarcia skorzysta . W tym okresie baza produkcyjna
zacz a si przenosi na kontynent  w rejon Delty Rzeki Per owej, gdzie grunt pod
inwestycje i koszty produkcji by y  i ci gle s  znacznie ni sze ni w Hongkongu,
w którym pozosta y tylko biura. Po kilku latach przemys z Hongkongu zatrudnia na
kontynencie ju 1 mln robotników. Do 1997 r. ponad 40 tysi cy hongko skich przedsi biorstw przenios o si na kontynent, zatrudniaj c tam oko o 5 mln robotników.
W okresie przej ciowym, czyli od podpisania porozumienia chi sko-brytyjskiego w 1984 do przej cia kolonii przez Chiny w 1997 r., Hongkong ugruntowa swoj
pozycj w uk adach z Kontynentem jako chi skie okno na wiat i wa ny partner

Wrota do Chin stanowi Szanghaj, g ówna koncesja brytyjska. Hongkong sta si chi skim oknem na wiat dopiero w latach 90. XX w.
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Liu Shuyong, Hong Kong: a survey of its political and economic development over 150 past years,
w: The China Quarterly, no. 151, 1997. Za amanie handlu z Chinami zmusi o Hongkong do szukania
innych róde wzrostu. W po owie lat 50. XX w. zacz to przekszta ca Hongkong w morskie i handlowe centrum, obs uguj ce region Azji Po udniowo-Wschodniej.
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CoCOM  Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu (Coordinating Committee
for Multilateral Export Controls); utworzony w 1947 r. w okresie zimnej wojny, skupia 17 pa stw zachodnich (USA, Japoni , Australi i kraje zachodnioeuropejskie), posiadaj cych najbardziej zaawansowane technologie. CoCOM mia uniemo liwi transfer tych technologii do Bloku Wschodniego.
15
Karin Tomala (red.), Chiny. Przemiany pa stwa i spo ecze stwa w okresie 19782000, ISP PAN,
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
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w stosunkach bilateralnych. W 2007 r. ju ponad 70 tysi cy hongko skich rm dziaa po drugiej stronie rzeki Shenzhen, zatrudniaj c 11 mln Chi czyków.
* * *
1 lipca 1997 r. to traumatyczna data w historii brytyjskiej kolonii Hongkong 
z jednej strony koniec okresu kolonialnego uzale nienia, z drugiej  wej cie w niepewn przysz o . Antypeki ska prasa przepowiada a zniszczenie miasta przez komunistów. Mimo zapewnie w adz Pekinu, e niewiele si w yciu kolonii zmieni,
ocjalne statystyki Urz du Celnego pokazuj , i w l. 198497 ponad 545 tys. Hongko czyków, g ównie zaliczanych do klasy redniej, dysponuj cej pewnym kapita em,
wyemigrowa o do USA, Kanady, Australii i Singapuru na wypadek, gdyby sta o si
co gorszego16. Reszta, w tym tak e wielki kapita , zda a si na nieznane skutki idei
jedno pa stwo  dwa systemy.
Ta eksperymentalna formu a, kluczowa dla stosunków HongkongChiny, zaakceptowana w trakcie mozolnych negocjacji brytyjsko-chi skich, zak ada a, e w Hongkongu, po przy czeniu go do Chin  pa stwa socjalistycznego, nadal przez 50 lat istnie b dzie gospodarka kapitalistyczna oraz dotychczasowy system administracyjny
i prawny. W perspektywie mia o to dotyczy tak e Makau i Tajwanu. Koncepcja ta
mia a umo liwi przej cie owych terytoriów przy zachowaniu ich szerokiej autonomii, bez doprowadzania tamtejszych mieszka ców do paniki. Mia a te sprzyja zachowaniu stabilno ci rynku nansowego. Istnienie odr bnych stref ekonomicznych
wpisano do konstytucji z 1982 r., w której przewidziano (art. 31) tworzenie specjalnych stref administracyjnych17.
Za autora koncepcji jedno pa stwo  dwa systemy uwa a si Deng Xiaopinga, który w latach 70. ubieg ego wieku przygotowa j z my l o zjednoczeniu Tajwanu z macierz , jednak e ani wówczas ani obecnie nie mo na jej zastosowa wobec
Tajwanu, bo specyka tej wyspy jest inna ni sytuacja Hongkongu18. Zdaniem Deng
Xiaopinga, to by jedyny racjonalny model do zastosowania, uwzgl dnia bowiem historyczn rzeczywisto terytoriów, które Chiny chcia y odzyska i ich sytuacj fak16
Sylvia Hui, Some regret leaving Hong Kong, some return. Fear of 1997 communist Chinese
takeover prompted a mass exodus, AP, 28.06.2007. Wielu wróci o jeszcze przed 1997 r., ale ju z zagranicznym paszportem. W ci gu pierwszych 5 lat funkcjonowania Hongkongu jako Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL powroty sta y si normalno ci . Wróci o wielu ludzi wykszta conych
m.in. menad erowie, bankierzy, prawnicy, lekarze, in ynierowie, naukowcy, arty ci, z powodu trudnoci z adaptacj do zachodnich warunków ycia i niemo liwo ci znalezienia podobnie p atnej pracy.
Obecnie liczba powrotów jest wy sza ni liczba wyjazdów. Handover memories dim as HK gets richer,
The Standard, May 10, 2007.
17
Patrz: Konstytucja ChRL z 4 grudnia 1982 r., red. R. Chru ciak, Warszawa 1983, s. 20.
18
Patrz: A. Zi tek, Tajwan w polityce ChRL, w: Chiny w stosunkach mi dzynarodowych, pod red.
K. Iwa czuk, A. Zi tek, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

tyczn , czyli funkcjonowanie tam kapitalistycznych gospodarek. Pekin traktowa gospodark Hongkongu jako wa ny atut w rozwoju gospodarki Kontynentu. Kiedy po
1978 r. Chiny wesz y na drog reform gospodarczych i modernizacji, ch tnie korzysta y nie tylko z do wiadcze Hongkongu, ale te jego aktualnej wiatowej pozycji.
Kierownictwo chi skie zak ada o, e w ci gu 50 lat Chiny dogoni Hongkong pod
wzgl dem rozwoju gospodarczego, a wówczas ró nice mi dzy dwiema spo eczno ciami b d znacznie mniejsze19.
Ju w latach 80. XX w. w po udniowych Chinach zacz to tworzy specjalne strefy ekonomiczne (SSE), czyli obszary wydzielone pod wzgl dem administracyjnym
i celnym. W maju 1980 r. utworzono pierwsz tak stref w Shenzhen na zasadzie
eksperymentowania z kapitalistycznymi formami gospodarki, co okre lano mianem
socjalizmu z chi sk charakterystyk 20. Nast pnie utworzono strefy w Zhuhai i Shantou w prowincji Guandong i Xiamen w prowincji Fujian. W 1984 r. Chiny otworzyy dla zagranicznych inwestorów 14 miast na wybrze u. W 1985 r. nast pi dalszy
proces otwierania wybrze y i tworzenia stref ekonomicznych w delcie rzeki Jangcy.
W 1988 r. w SSE przekszta cono wysp Hainan. W 1990 r. w Szanghaju utworzono
stref ekonomiczn Pudong. Strefy dobrobytu rozszerzano na coraz wi cej obszarów Chin21. Efekt tej polityki jest taki, e dzisiaj coraz wi cej miast w Chinach wygl da jak Hongkong.
Twórcy modelu jedno pa stwo  dwa systemy za o yli te , e w okresie 50 lat
uda si w Hongkongu wychowa nowe pokolenie mieszka ców, które nie b dzie miao problemów z okre leniem narodowej to samo ci i nie b dzie wykazywa o tendencji separatystycznych. Przejmuj c koloni brytyjsk w adze w Pekinie przyj y, e
przechodz ce pod suwerenno chi sk terytorium otrzyma okre lony zakres w adzy,
mieszcz cy si w formule wysoki stopie autonomii oraz, e utrzymany zostanie
dotychczasowy system kapitalistyczny i styl ycia jego mieszka ców, a Hongko czycy sami b d zarz dza Hongkongiem. Najwy sza w adza administracyjna miaa znajdowa si w r kach szefa rz du (chief executive), wybieranego w regionie, ale
zatwierdzanego przez rz d centralny w Pekinie.
Ten model zarz dzania nie zosta Hongkongowi narzucony przez Pekin. Wypracowano go w trakcie brytyjsko-chi skich negocjacji i jest w pewnym stopniu kontynuacj brytyjskiego sposobu zarz dzania koloni , gdzie funkcjonowa y Rada Usta-
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Chris Yeung, So what would Deng have to say now?, South China Morning Post(dalej: SCMP),
July 1, 2007. Deng Xiaoping nie zak ada jednak, e Chiny a tak szybko wejd na drog kapitalizmu.
20
Zbudowana na pó nocy, na granicy z Hongkongiem, mia a przyci gn kapita zagraniczny. I tak
si sta o. Obecnie oba organizmy gospodarcze s ju do siebie bardzo podobne, za w planach do 2020 r.
istnieje stworzenie wiatowego megapolis, które mo e liczy 20 mln ludzi.
21
A. Jagie o, Specjalne Strefy Ekonomiczne i inne obszary uprzywilejowane w Chi skiej Republice Ludowej, w: AzjaPacyk nr 3/2000, wyd. Adam Marsza ek, Toru 2000.

wodawcza22 (60 deputowanych), Rada Wykonawcza i gubernator, mianowany przez
w adz w Londynie i stamt d otrzymuj cy wszelkie dyrektywy dotycz ce kolonii.
10 lat funkcjonowania modelu jedno pa stwo  dwa systemy pokaza o jego plusy i minusy. Ju u schy ku rz dów kolonialnych wielu polityków zak ada o znacznie wi ksz niezale no oraz demokratyzacj Hongkongu po jego powrocie do macierzy. Tendencje te utrzymywa y si w pierwszych latach kadencji Tung Chee-hwa,
co doprowadzi o do powstania zapalnych sytuacji i zrodzi o problemy, które musz
by rozwi zane.

Problemem najistotniejszym dla funkcjonowania HKSAR w strukturze Chi skiej
Republiki Ludowej jest przestrzeganie zasady jedno pa stwo  dwa systemy. Prezydent Hu Jintao w swoim przemówieniu stwierdzi , e to, co Hongkong osi gn
w czasie 10 lat od powrotu do macierzy, zawdzi cza w a ciwemu funkcjonowaniu
idei jedno pa stwo  dwa systemy. Wskaza jednak, i jest to koncepcja integralna, w której jedno pa stwo jest wa niejsze ni dwa systemy; gdzie bez jednego pa stwa nie b dzie dwóch systemów, za jedno pa stwo i dwa systemy
nie mog by od siebie oddzielone.
Oznacza to w sposób oczywisty nadrz dno interesów Pekinu nad partykularnymi interesami ró nych grup politycznych w Hongkongu. W l. 19972007 wyst pi y
widoczne ró nice w interpretacji tej zasady. Zdaniem wielu obserwatorów, pierwszy
szef rz du Hongkongu Tung Chee-hwa dzia a raczej na rzecz jednego pa stwa23
i silnie identykowa si z w adz w Pekinie. Posiada on poparcie najni szych klas
spo ecznych i wi kszo ci biznesu, którego przedstawiciele od lat robili wielkie pieni dze na integracji z kontynentem i podchodzili do tego pragmatycznie, sprawy polityczne pozostawiaj c politykom.
Wiele rodowisk Hongkongu chcia oby jednak we wszystkich dziedzinach funkcjonowa jedynie w drugim systemie, czyli tak, jakby Hongkong by tworem samodzielnym, bez adnych lub z bardzo s abymi zwi zkami politycznymi z Chinami.
22
Pierwsza Rada Ustawodawcza powsta a 26 czerwca 1843 r., w jej sk ad wchodzi o 4 ocjalnych
przedstawicieli, w tym gubernator.
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Mo na np. przytoczy tak jego wypowied : Popieraj c wysoki stopie autonomii i zachowanie
dwóch odr bnych systemów, powinni my stale sobie przypomina , e stanowimy cz
Chin. Jeste my
jednym krajem. Musimy stale pami ta , e wszystko, co robimy w Hongkongu, powinno uwzgl dnia cel
Chin  sta popraw ycia wszystkich Chi czyków oraz zdobycie stosownej pozycji przywódcy w spoeczno ci mi dzynarodowej. Kierownictwo pa stwa jest bardzo zaanga owane w realizacj tych zasad.
W narodowym interesie Chin le y zagwarantowanie Hongkongowi dalszych sukcesów w realizacji zasady jedno pa stwo  dwa systemy po 1 lipca 1997 r. (przemówienie szefa rz du HK na dorocznym
obiedzie Towarzystwa Azjatyckiego w dniu 15 maja 1997.)

Takie stanowisko zajmuj g ównie by e kolonialne elity, wykszta cone w Wielkiej
Brytanii lub Stanach Zjednoczonych  przedstawiciele wolnych zawodów: prawnicy, naukowcy, wielu dziennikarzy itd. Grupy te domagaj si demokratyzacji w stylu zachodnim i reform konstytucyjnych. Nale y do nich Anson Chan, by a sekretarz
administracji w rz dzie Tung Chee-hwa, która wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkre la a, e rozwój demokracji w Hongkongu post puje zbyt wolno24. Kiedy opuszcza a urz d 30 kwietnia 2001 r. z powodu zbyt du ych ró nic zda z Tung
Chee-hwa i swego wyra nie anypeki skiego nastawienia25, wyrazi a opini , e kontynuacja polityki pe nej integracji z Pekinem doprowadzi do przekszta cenia Hongkongu w jedno z wielu chi skich miast.
Wiele tzw. prodemokratycznych, opozycyjnych rodowisk Hongkongu cz sto zadawa o pytanie w rodzaju, kiedy Hongko czycy b d mogli by panami w swoim w asnym domu?26. Najbardziej antypeki skie stanowisko na scenie politycznej Hongkongu zajmuje Emily Lau, przewodnicz ca ugrupowania The Frontier, która regularnie
atakowa a rz d centralny za nieprzestrzeganie praw cz owieka i brak demokratyzacji ycia w Hongkongu27. Podobn pozycj zajmuje ko ció katolicki, którego g owa,
kardyna Joseph Zen, wielokrotnie wypowiada si na temat istniej cego w Hongkongu systemu demokracji. Cho kardyna jest zdecydowanym obro c idei jedno pa stwo  dwa systemy i uwa a, e ko ció powinien zrobi wszystko, by nie naruszy
umowy gwarantuj cej Hongkongowi pe n autonomi przez 50 lat, to jednocze nie
jego stosunek do w adz regionu jest krytyczny, czemu cz sto daje wyraz w publicznych wyst pieniach. Krytykowa Tung Chee-hwa i jego administracj za d enie do
przypodobania si Pekinowi, a establishment w Pekinie nazwa ropusz kultur polityczn , która zniszczy Hongkong, zmuszaj c ludzi do robienia tego,co podoba si
w adzom i co podoba si Pekinowi28.
Jest charakterystyczne, e wa n cz
opozycji stanowi ludzie, którzy mieli
do du swobod dzia ania w czasach kolonialnych. Z wypowiedzi by ych cz onków s u by cywilnej29 cz sto przebija t sknota za przesz o ci , w której odgrywali
znacznie wi ksz rol 30. By y przewodnicz cy Partii Demokratycznej prawnik MarAustin Ramzy, Following their conscience, Time, June 24, 2006.
Urodzona w Szanghaju, od 1948 r. w Hongkongu, od 1962 r. urz dnik s u by cywilnej. Niektórzy zarzucaj jej, e by a bardziej lojalna wobec gubernatora Pattena ni wobec Pekinu.
26
Audrey Eu, cz onek Rady Ustawodawczej, Business Week, July 12,2004.
27
Press Release, Letter to Hong Kong, April 9, 2006, RTHK.
28
SCMP, September 21, 2002.
29
Pierwszy Chi czyk (prawnik Ng Choy) w s u bie cywilnej pojawi si w 1880 r. W 1949 r.
17,5 tys. Chi czyków by o cz onkami tej s u by, 69 tys. w 1967 r.; 108 tys. w 1977; 180 tys. w 1988
i 182.675 w 1996 r. Na pocz tku 1997 r. liczy a ona 190 tys. urz dników. Kolonialna s u ba cywilna
zosta a przetransferowana prawie w ca o ci do rz du HKSAR. Patrz: Ahmed Shaqul Huque, Grace
O. M. Lee, Anthony Cheung, The civil service in Hong Kong: Continuity and change, Hong Kong University Press 1998, s. 16.
30
Chris Yeung, A nostalgia for more tolerant times, SCMP, June 4, 2007.
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tin Lee, syn by ego genera a Kuomintangu, nieustannie krytykuje polityk Pekinu
wobec Hongkongu i walczy o pe n wolno  dla Hongkongu, zarówno w SAR jak
i za granic 31.
Obserwuj c na co dzie ycie polityczne Hongkongu nie odnosi si wra enia, e
w adze tego regionu s w swej dzia alno ci ograniczane przez rz d centralny. Od czasu do czasu wida , e to raczej w adze Hongkongu wykraczaj poza zapisy Ustawy
Zasadniczej. Przyk adem tego mog by podejmowane od paru lat przez wielu miejscowych polityków próby doprowadzenia do wyborów powszechnych na stanowisko szefa rz du w 2007 r. i do Rady Ustawodawczej w 2008 r., cho zapisy Ustawy
przewiduj , e uwagi do systemu dotycz ce wyboru szefa rz du mo na przedstawi
dopiero po roku 2007, czyli po 10 latach funkcjonowania SAR32.

HKSAR otrzyma tyle swobód demokratycznych, ile przewidywa a Wspólna Brytyjsko-Chi ska Deklaracja z 1984 r.: szerok autonomi i model rz dów, b d cy kopi systemu kolonialnego  Rad Ustawodawcz , w której zasiada 60 deputowanych
(do jej podstawowych funkcji nale y m.in. sprawowanie kontroli nad wydatkami publicznymi i dzia alno ci rz du); Rad Wykonawcz i zarz dzaj cego SAR, czyli szefa rz du (chief executive). Percy Cradock, by y ambasador Wielkiej Brytanii w Chinach (197884) i negocjator umowy z 1984 r., ocenia, e Chi czycy w sprawach
Hongkongu poszli tak daleko, jak tylko mogli, i podkre la, e nie mogli zrobi wi cej ust pstw w sprawie demokratyzacji, za brytyjskie próby pój cia dalej bez zgody
Pekinu mog yby si sko czy nieprzewidzianymi konsekwencjami33.
Zgodnie z brytyjsko-chi skimi ustaleniami przewidywano powo anie w 1996 r.
Komitetu Przygotowawczego (z o onego w po owie z przedstawicieli ChRL, a w poowie z przedstawicieli Hongkongu zatwierdzonych przez Sta y Komitet OZPL34),
który mia wybra Komitet Selekcyjny, z o ony z 400 przedstawicieli wszystkich
grup spo ecznych obszaru, powy ej 18 roku ycia. Ten z kolei mia dokona wyboru
pierwszego rz du i pierwszej Rady Ustawodawczej HKSAR35.
31
17 pa dziernika 2007 na amach The Wall Street Journal namawia on prezydenta Busha, by
u y  platformy Olimpiady 2008 r. by zmusi Chiny do dalszego rozwoju praw cz owieka. Zosta
przez pras chi sk (China Daily) okrzykni ty zdrajc . Patrz: Ambrose Leung and Albert Wong,
Lee shrugs off traitor tag as price to be paid, SCMP, October 27, 2007.
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Basic Law, Decision of the National People`s Congress on the Method for the Formation of
the First Government and the First Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region, s. 7.
33
Percy Cradock, Losing the plot in Hong Kong, Prospect Magazine, April 18, 1997.
34
(UZ, Annex III).
35
UZ, Decision of the National People`s Congress on the Method for the Formation of the First
Government and the First Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region.

Wszystkie rodowiska Hongkongu to rozwi zanie akceptowa y i przyst piono
do przygotowania kolonii do przej cia pod zwierzchnictwo ChRL36. Do roku 1989
wspó praca mi dzy w adzami kolonii a Pekinem przebiega a bez wi kszych napi .
Zmieni a si ona po wydarzeniach 4 czerwca na Placu Tiananmen, a zaostrzy a od
momentu obj cia urz du gubernatora przez Chrisa Pattena. Ten brytyjski polityk
(wi kszo gubernatorów by a zawodowymi dyplomatami), jak gdyby na z o Pekinowi i pomimo istniej cych porozumie , podj szereg dzia a destabilizuj cych
sytuacj wewn trzn Hongkongu. W 1992 r., na 5 lat przed przej ciem tego obszaru przez Pekin, postanowi zliberalizowa autorytarny system zarz dzania koloni ,
zapowiadaj c przeprowadzenie szeregu reform demokratycznych wraz z wyborami
powszechnymi do Rady Ustawodawczej i rad terenowych37.
Has a natychmiastowa demokracja i wybory powszechne sta y si sloganami jego rz dów, które szybko przechwyci a rodz ca si w Hongkongu opozycyjna,
antypeki ska klasa polityczna, g ównie Partia Demokratyczna Martina Lee. Slogany
te zosta y przeniesione na forum ycia politycznego HKSAR i cz sto pojawiaj si
w programach partii opozycyjnych, szczególnie przed ka dymi wyborami.
Zaznaczy tu trzeba, e Hongkong nie ma tradycji parlamentarnej. O ile kolonia
cieszy a si du autonomi gospodarcz , to demokracji w Hongkongu, podobnie jak
w innych koloniach brytyjskich, nie by o. Przez ponad 150 lat rz dów brytyjskich
wi kszo rdzennych mieszka ców traktowana by a jak obywatele drugiej kategorii. Przez wiele lat nie dopuszczano ich do udzia u w adnej formie rz dów. Wed ug
Brytyjczyków odpolitycznienie lokalnego spo ecze stwa by o niezb dn przes ank skutecznego rz dzenia, które wspomaga mia a dobrze funkcjonuj ca apolityczna
s u ba cywilna38. Organizacje o charakterze partii politycznych pojawi y si w Hongkongu w latach 80. ubieg ego wieku, kiedy zacz to mówi o przysz o ci brytyjskiej
kolonii, a partie polityczne dopiero w latach 90. XX w.39. Wcze niej istnia y jedynie
chi skie grupy interesów, jak nieocjalna Chi ska Rada Wykonawcza, z któr w adze kolonialne konsultowa y swoje decyzje.

M.in. dostosowania prawa Hongkongu do Ustawy Zasadniczej; regulacje dotycz ce rent i emerytur; modernizacja si policyjnych; wycofanie garnizonu brytyjskiego z terytorium i dyslokacja jednostek ChAL-W; wprowadzenie nowych dowodów to samo ci i inne.
37
Patrz: Christopher Patten, East and West: China, power, and the future of Asia ,New York Times
Books, Random House, New York 1998, s. 2899.
38
Lau Siu-Kai, Hong Kongs ungovernability in the twilight of colonial rule, w: Zhiling Lin,
Thomas W. Robinson ed., The Chinese and their future: Beijing, Taipei and Hong Kong, The AEI Press,
Washington 1994, s. 290.
39
Sojusz Demokratyczny na rzecz Ulepszania HK (DAB, 1992); Partia Liberalna (LP, 1993); Partia Demokratyczna (DP, 1994); Sojusz na Rzecz Post pu (HKPA, 1994); The Frontier (Partia Kresowa, 1996); Civic Party (CP, 2006). Z 11 dzia aj cych w Hongkongu partii politycznych, 5 uznaje si
za propeki skie, za The Frontier oraz DP jako antypeki skie si y prodemokratyczne.
36

Pekin mocno protestowa przeciwko dzia aniom Pattena. Mimo tego w adze kolonii przeprowadzi y we wrze niu 1995 r. wybory do Rady Ustawodawczej, rad dzielnicowych i miejskich40. Pekin uzna je za niewa ne, zapowiedzia rozwi zanie Rady
po 1 lipca 1997 r. i powo anie jej w nowym sk adzie. 26 stycznia 1996 r. powo ano
Komitet Przygotowawczy licz cy 150 cz onków, z których 94 pochodzi o z Hongkongu.
Zgodnie z tym, co powiedziano wy ej, 2 listopada 1996 r. Komitet Przygotowawczy powo a 400-osobowy Komitet Selekcyjny, w sk ad którego wesz o po 100
przedstawicieli czterech sektorów: 1) przemys u, handlu i nansów; 2) wolnych zawodów; 3) zwi zków zawodowych, pracowników s u b socjalnych, organizacji religijnych i innych; 4) by ych osobisto ci politycznych (np. deputowanych do parlamentu ChRL). Wybrano ich spo ród 5.789 kandydatów. 11 grudnia 1996 r. Komitet
Selekcyjny wybra Tung Chee-hwa na stanowisko pierwszego szefa rz du HKSAR,
16 grudnia zatwierdzi go Sta y Komitet OZPL w Pekinie, a urz dowanie rozpocz
1 lipca 1997 r.. 21 grudnia 1996 r. wy oniono Tymczasow Rad Ustawodawcz , która dzia a a do maja 1998 r., czyli do pierwszych zaplanowanych wyborów. Po 1 lipca
rz d centralny rozwi za Rad Ustawodawcz powo an przez Pattena41.
Pierwsze wybory w HKSAR do Rady Ustawodawczej (Legislative Council, LegCo) odby y si w maju 1998 r. Wzi o w nich udzia 1.489.700 osób spo ród 2,8 mln
uprawnionych do g osowania, tj. 53%. Prodemokraci zdobyli 16 na 20 mandatów,
w tym Partia Demokratyczna z Martinem Lee  12 mandatów (60%). Rada Ustawodawcza liczy 60 deputowanych, wybieranych na okres 4 lat w wyborach cz ciowo
bezpo rednich: 24 deputowanych wybieranych jest w sposób bezpo redni (w tzw.
geogracznych okr gach wyborczych), po owa przez rodowiska zawodowe (functional constituency  grupy zawodowe, takie jak lekarze, bankierzy, notariusze itp.),
6 deputowanych mianuje Komitet Elekcyjny. Cz onkowie LegCo nie maj inicjatywy ustawodawczej, o wprowadzenie której zabiega opozycja.
Istniej cy system wyborczy zosta tak skonstruowany, by nie dopu ci do nieprzewidzianych sytuacji. Wybór szefa rz du przez 800-osobowy Komitet Elekcyjny sprawia, e spo ecze stwo nie wykazuje szczególnego zainteresowania wyborami, gdy praktycznie nie ma na nic wp ywu. Kandydat natomiast zabiega o poparcie
w skiej grupy wp ywowego biznesu z koneksjami w Pekinie, który sprawuje kontrol nad Hongkongiem w najbardziej niewidoczny sposób, wr cz w bia ych r kawiczkach. Niebywa y wzrost gospodarczy Chin da niezwykle mo liwo ci dusz cemu si  w Hongkongu miejscowemu przemys owi. Pekin, dbaj c o swój nadrz dny
narodowy interes, którym jest jedno wszystkich cz ci pa stwa, umiej tnie steru40

Jak by o do przewidzenia, zwyci stwo odnios y si y prodemokratyczne, zdobywaj c 60% g o-

sów.
Lau Siu-kai, From the Through Train to Setting Up the New Stove: Sino-British Row Over
the Election of the Hong Kong Legislature; Hong Kong Institute of Asia-Pacic Studies, Chinese University of Hong Kong, 1998.
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je yciem politycznym HKSAR. W stosunkach HongkongPekin dominuje gospodarczy interes obu stron, natomiast polityka jest tu na drugim miejscu. Dlatego te
mo na z du doz prawdopodobie stwa za o y , e Pekin b dzie raczej dalej rozwija wspó prac ekonomiczn z autonomiczn cz ci swego pa stwa ni pozwoli
na wcze niejsze wybory bezpo rednie, o których si mówi, e mog nast pi w 2012
lub nawet 2017 r..

Ka dy szczegó tego polityczno-ekonomicznego eksperymentu zosta zapisany
w Ustawie Zasadniczej dla Hongkongu (zwanej te cz sto minikonstytucj ), zatwierdzonej przez Ogólnochi skie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL)
i og oszonej przez prezydenta ChRL Yang Shangkuna 4 kwietnia 1990 r. W art. 1 tej
ustawy zaznaczono, e Hongkong SAR jest niezbywaln cz ci Chi skiej Republiki Ludowej. W preambule przypomniano, e od staro ytnych czasów terytorium
to nale a o do Chin, a by o okupowane przez Wielk Brytani po wojnie opiumowej
w 1840 r.. Ustawa Zasadnicza dok adnie okre la relacje mi dzy Hongkongiem a w adz centraln po powrocie kolonii do macierzy, wskazuj c na te zakresy w adzy, które niepodzielnie nale do rz du centralnego.
Zgodnie z art. 12 UZ, Specjalny Region Administracyjny Hongkong jest miejscowym regionem administracyjnym ChRL, który b dzie posiada wysoki stopie
autonomii i podlega bezpo rednio Centralnemu Rz dowi Ludowemu.
W ci gu 10-letniego okresu funkcjonowania HKSAR, rz d w Pekinie stara si
nie ingerowa w wewn trzne sprawy Regionu. Poniewa jednak w ocenie Pekinu
strona hongko ska kilkakrotnie narusza a zasady UZ, 10-lecie powrotu Hongkongu
do macierzy da o przewodnicz cemu Sta ego Komitetu OZPL Wu Bangguo okazj
do przedstawienia 6 czerwca 2007 r. na specjalnej konferencji po wi conej realizacji UZ i relacjom PekinHongkong wyk adni rozumienia tych zapisów. Wskaza on,
e nie powinno pozostawia adnej w tpliwo ci, i to rz d centralny zarówno sprawuje w adz w tym Regionie, jak i przyjmuje odpowiedzialno za Hongkong, jako
cz Chin. Wu zaznaczy te , e rz d centralny absolutnie nie ingeruje w wewn trzne sprawy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, ale uprzytomni politykom w Hongkongu, e musz pami ta , e autonomia HKSAR ma swoje ci le
okre lone granice, a UZ to prawo autoryzowane, czyli zatwierdzone przez Pekin,
i tylko Pekin mo e w nim dokonywa zmian. Wu zapowiedzia , e w Hongkongu
nie b dzie demokracji w stylu zachodnim, gdzie ka da z trzech form w adzy  ustawodawcza, wykonawcza i s downicza  s od siebie niezale ne42, a zgodnie z art. 48
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Clarify comments on HK autonomy, says Anson Chan; SCMP, 8 June, 2007.

UZ ca a w adza w HKSAR spoczywa w r kach szefa rz du, podporz dkowanego
rz dowi centralnemu.
I to w a nie niektórzy politycy w Hongkongu chcieliby zmieni .
Protesty wywo uje sposób wybierania szefa rz du, który daje preferencje wp ywowym przedstawicielom biznesu, wchodz cym w sk ad komitetów elekcyjnych.
Klasa rednia i ni sza nie maj w tym systemie adnego g osu. Zauwa y to jeden
z twórców konstytucji Lu Ping, by y dyrektor Biura ds. Hongkongu i Makau, uznaj c takie rozwi zanie za legislacyjny b d43. Stanowisko rz du centralnego, wyraone przez Wu Bangguo, zak ada, e cie ka demokratyzacji Hongkongu i reformy
konstytucyjne (d enie do szybkich i powszechnych wyborów) nie mog wybiega
poza zapisy UZ. Wysoki stopie autonomii HKSAR jest czym , co Hongkong ma
dane, i dlatego politycy Regionu musz pami ta , e HKSAR ma tylko tyle w adzy, ile zatwierdzi rz d centralny, a wi cej mo e dosta te tylko za zgod rz du centralnego (art. 20 UZ)44.
Jest to jednak problem otwarty i wa ny dla obu stron. Nale y pami ta , e UZ zosta a og oszona 17 lat temu i wiele si od tego momentu zmieni o, zarówno w Hongkongu, jak i w samych Chinach. Nie ulega w tpliwo ci, e politycy regionu odgrywaj coraz wi ksz rol w jego yciu spo ecznym. Spo ecze stwo jest coraz bardziej
wiadome zmian zachodz cych w Hongkongu i ma coraz wi ksze oczekiwania od
rz du. Jego polityczni przedstawiciele licz na to, e Pekin wyka e wi cej elastyczno ci w rozwi zywaniu rodz cych si problemów.
Obecno ci rz du centralnego na co dzie w Hongkongu nie wida .
Kontakty rz du HKSAR z rz dem centralnym odbywaj si poprzez Biuro cznikowe Rz du ChRL45. Powsta o ono 18 stycznia 2000 r., po zamkni ciu biura chi skiej Agencji Informacyjnej Xinhua46, która od 1947 r. by a nieocjaln ekspozytur
rz du ChRL w Hongkongu i Makau. Poniewa Brytyjczycy nie chcieli mie w kolonii bezpo redniego ocjalnego chi skiego przedstawicielstwa, agencja Xinhua dostarcza a Pekinowi potrzebnych informacji ( cznie z wywiadowczymi), stanowi c
forum wymiany pogl dów z w adzami kolonialnymi. Biuro cznikowe odgrywa
obecnie rol podobn do agencji Xinhua. Pracuje w nim kilkaset osób czuwaj cych nad prawid ow realizacj zapisów UZ i koryguj cych wszelkie odchylenia
w adz. Cz sto te przywo uj one do porz dku zachodnich dyplomatów (na nieocjalnych spotkaniach), którzy na ró nych forach próbuj mówi np. o prawach
Basic Law must be a living document, SCMP, editorial, June 7, 2007.
Carre Chan, We have nal say on power, The Standard, June 7, 2007.
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Agencja Xinhua (dos . Nowe Chiny) powsta a w 1931 r. jako Agencja Czerwone Chiny. Obecn nazw nosi od 1937 r.. Od 1944 r. agencja prowadzi serwis tak e w j z. angielskim. Siedziba g ówna znajduje si w Pekinie, a od 1948 r. ma placówki zagraniczne (m.in. w Polsce). Xinhua dostarcza
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cz owieka w Chinach. Biuro cznikowe podlega bezpo rednio Radzie Pa stwowej
ChRL, czyli rz dowi centralnemu, i na co dzie wspó pracuje z garnizonem wojskowym w Hongkongu i Biurem Komisarza MSZ.
Za obron terytorium odpowiada Centralny Rz d Ludowy (art. 24 UZ). Symboliczny garnizon Hongkongu liczy 6 tys. o nierzy chi skich, rozlokowanych w 14
miejscach na obszarze SAR, a niektóre jednostki armii, marynarki i si powietrznych
stacjonuj w chi skiej prowincji Guangdong i w przygranicznym mie cie Shenzhen.
Kwatera g ówna, z powiewaj c na maszcie ag chi sk , znajduje si w centrum
miasta, niedaleko parlamentu. Jednostka w Hongkongu wchodzi w sk ad okr gu wojskowego Guangdong i podporz dkowana jest Centralnej Komisji Wojskowej w Pekinie. Koszty utrzymania garnizonu w Hongkongu, w wysoko ci oko o 1 mld HKD
(oko o 129 mln USD) rocznie, pokrywa rz d centralny.
Do 1 lipca 1997 r. w kolonii stacjonowa brytyjski garnizon w sile 3500 o nierzy. Tego dnia po pó nocy na terytorium SAR przyby o 4 tys. o nierzy Chi skiej
Armii Ludowo-Wyzwole czej. Na pocz tku ich obecno wywo ywa a w mieszka cach Hongkongu obawy przed mo liwo ci u ycia wojska do kontrolowania
sytuacji w Hongkongu. Pekinowi jednak nie zale a o na utrzymaniu takiego przekonania. Bardzo przestrzega si , by o nierze chi scy stosowali si do wymienionego w UZ prawa chi skiego, regulaminów wojskowych i prawa miejscowego, czyli
hongko skiego47.
Zgodnie z zasadami UZ i ide jedno pa stwo  dwa systemy, Hongkong nie ma
w asnej formacji wojskowej, a jego rdzenni mieszka cy nie mog s u y w ChALW.
Mo e b dzie tak w przysz o ci, kiedy mieszka cy SAR poczuj si nie tylko Hongko czykami, ale te Chi czykami i w pe ni zidentykuj si z macierz . Obecno chi -

47
o nierze chi scy s w Hongkongu na co dzie niewidoczni. Kiedy opuszczaj koszary prywatnie, zak adaj cywilne ubrania. Ich zadaniem jest obrona regionu, maj zakaz ingerowania w wewn trzne sprawy (art.14). Rz d SAR mo e jednak  w razie konieczno ci  poprosi rz d centralny o pozwolenie na wykorzystanie garnizonu do utrzymania porz dku publicznego i do niesienia pomocy w czasie
kl sk ywio owych. Mundury chi skie wida w mie cie w wyj tkowych sytuacjach. o nierze cz sto
w czani s  prawie jak atrakcja turystyczna  w ró ne lokalne wydarzenia, jak np. sadzenie drzewek pokoju przez polityków i delegowanych tutaj zagranicznych dyplomatów. Obchody z okazji powrotu Hongkongu do macierzy by y okazj do delady jednostek chi skich pod has em podzielamy te
same idea y i ro niemy razem. 1 lipca 2007 r. o nierze chi skiego garnizonu w Hongkongu za o yli nowe mundury w zachodnim stylu: 07 Styl z insygniami na mundurze, co odró nia ich od o nierzy z kontynentu. Wydaje si , e Hongko czycy lubi swoj chi sk armi . Kiedy 3 lata temu po raz
pierwszy otworzono o nierskie koszary dla publiczno ci, zwiedzi o je 270 tys. Hongko czyków. Od
3 lat w chi skich jednostkach organizowane s 15-dniowe letnie obozy dla 150 Hongko czyków powy ej 15 roku ycia. W za o eniu jest to co wi cej ni zwyczajny obóz letni. To tak e swoista lekcja
patriotyzmu, pozwalaj ca m odzie y hongko skiej okre li ich to samo narodow i zwi zki Hongkongu z macierz . Uwa a si , e ta forma kszta cenia postaw m odych Hongko czyków w przysz o ci
zaowocuje utworzeniem oddzia u hongko skiego w armii chi skiej. Patrz: Teddy Ng, SAR youths may
join PLA in future, China Daily (Hong Kong edition), 21.06.2007.

skiego garnizonu na terytorium SAR z militarnego punktu widzenia nie ma specjalnego znaczenia, jest natomiast symbolem przynale no ci tego terytorium do Chin.
Biuro Komisarza MSZ ChRL w Hongkongu48 utworzone zosta o 1 lipca 1997 r.
Odpowiada za kontakty zagraniczne HKSAR, zgodnie z zasadami jedno pa stwo
 dwa systemy i Ustaw Zasadnicz . Hongkong formalnie nie mo e prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej (art. 13), ale faktycznie ma rozleg e kontakty zagraniczne.
Po przej ciu pod zwierzchnictwo ChRL ten region administracyjny uzyska unikalny status mi dzynarodowy. Cho nie jest samodzielnym pa stwem, otrzyma tyle
uprawnie pa stwowych, e przez spo eczno mi dzynarodow faktycznie traktowany jest jak quasi-pa stwo. Jako Hongkong, Chiny (UZ, art. 151) mo e samodzielnie negocjowa i zawiera umowy mi dzynarodowe w wielu dziedzinach. Od
1997 r. u ywaj c tej nazwy HKSAR zawar 160 bilateralnych porozumie z innymi
pa stwami i regionami w dziedzinach tak wa nych, jak technologia informatyczna,
s u by celne, ochrona zdrowia, unikanie podwójnego opodatkowania itp. Uzyskuj c zgod rz du centralnego, zawar tak e ponad 90 dwustronnych umów w dziedzinach takich, jak pomoc prawna i us ugi lotnicze. Jako Hongkong, Chiny uczestniczy w pracach ponad 190 mi dzynarodowych organizacji, których cz onkostwo nie
jest limitowane do pa stw49. W ci gu 10 lat uczestniczy w ponad 3 tys. mi dzynarodowych konferencji, w tym 170 razy jako cz
delegacji ChRL (art. 152).
Hongkong by gospodarzem 6 Ministerialnej Konferencji WTO w 2005 r. i Mi dzynarodowej Konferencji Telekomunikacyjnej (ITU) TELECOM WORLD w 2006
r. Za zgod Pekinu HKSAR utrzymuje w Chinach oraz za granic  w Londynie,
Brukseli, Genewie, Berlinie, w kilku miastach USA oraz w Azji  w asne przedstawicielstwa ekonomiczno-handlowe, u ywaj ce nazwy Hong Kong Trade & Economic Ofce. HKSAR jest najbardziej autonomicznym, niezale nym i wp ywowym
nie suwerennym obszarem na arenie mi dzynarodowej. Jest to unikalny przypadek
w prawie mi dzynarodowym. Ju po podpisaniu Wspólnej Deklaracji w 1984 r. Hong48
The Ofce of the Commissioner of the Ministry of Foreign Affairs of the PRC in the HKSAR
(MFA Ofce). Szef biura w randze wiceministra spraw zagranicznych.
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Hongkong 2007 jest cz onkiem m.in.: ADB  Azjatyckiego Banku Rozwoju; APEC; BIS  Banku
Rozlicze Mi dzynarodowych; ICC  Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego; ICFTU  Mi dzynarodowej Organizacja Wolnych Zwi zków Zawodowych; IHO  Mi dzynarodowej Organizacji Zdrowia;
IMF  Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego; IMO  wiatowej Organizacji Meteorologicznej;
ISO  Mi dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; Interpol  Mi dzynarodowej Organizacji Policji
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Commitee przy OECD, obserwatorem w Komitecie Handlu i Komitecie Rynków Finansowych. W czasach kolonialnych w wielu agendach ONZ funkcjonowa jako terytorium zale ne; w HK dzia a Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchod ców i Biuro Komisji Europejskiej.

kong sta si w 1986 r. cz onkiem GATT, a po jego przekszta ceniu cz onkiem pierwotnym WTO. Od 1992 r. jako Hongkong, Chiny jest cz onkiem APEC, a na dorocznych spotkaniach ugrupowania szef rz du HKSAR ma formalnie ten sam status,
co prezydenci USA, Rosji czy Chin.
HKSAR posiada znacznie wi cej autonomii ni inne autonomiczne regiony w Chinach, i znacznie wi cej praw ni mia jako brytyjska kolonia. W niektórych dziedzinach
s to kompetencje w a ciwe dla samodzielnych podmiotów prawa mi dzynarodowego. Region ma w asn w adz ustawodawcz (parlament, art. 68 UZ); wykonawcz
(rz d); osobne paszporty50 i dowody osobiste, stanowi odr bne terytorium celne i ma
granic oddzielaj c go od Chin kontynentalnych, kontrolowan tak jak przed 1997
rokiem. Loty mi dzy Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi s traktowane jak
loty mi dzynarodowe. Region posiada te w asny mi dzynarodowy kod telefoniczny (852), a rozmowy z kontynentem traktowane s jak rozmowy mi dzynarodowe.
SAR pos uguje si odr bn walut i dysponuje ca o ci dochodów swego bud etu,
nie odprowadzaj c podatków do bud etu centralnego w Pekinie. System prawny HK
bazuje na systemie prawa angielskiego (common law), a jego przestrzegania pilnuje
28 tys. policjantów. Ma w asny system administracyjny i system rejestracji aktów stanu cywilnego. Prawo chi skie, poza kilkoma aktami wyszczególnionymi w Ustawie
Zasadniczej  o obywatelstwie, stolicy, barwach narodowych, adze i hymnie ChRL,
wi cie narodowym, oraz morzu terytorialnym i kalendarzu chi skim  nie ma w HKSAR zastosowania. Hongkong ma rozbudowane kontakty zagraniczne. Utrzymuje je
tak jak niezale ne pa stwo  sk ada ocjalne wizyty i przyjmuje ocjalne wizyty. Jak
stwierdzi a by a sekretarz administracji Anson Chan, Pekin pozostawia rz dowi HKSAR pe n swobod dzia ania w ramach posiadanej przez region autonomii51.
Swoboda ta ograniczona jest w sferze politycznej. Zgodnie z istniej c ordynacj
wyborcz szef rz du SAR powinien by wy oniony w drodze wyborów (election) lub
w wyniku konsultacji spo ecznych (UZ, art. 45). Metod wyboru szefa rz du okre la
Aneks I do Ustawy Zasadniczej, wed ug którego wyboru szefa rz du dokonuje 800osobowy Komitet Elekcyjny52 na 5-letni kadencj (mo e sprawowa urz d 2 kadencje), z akceptacj w adz politycznych w Pekinie. Szef rz du powo uje lokalny rz d
(Rada Wykonawcza), bezpo rednio kieruje terytorium, reprezentuje Hongkong wo50
Paszporty HKSAR wydawane s tylko tym Chi czykom, którzy maj kart sta ego pobytu w HK.
Tak kart mo na otrzyma po 7 latach zamieszkania na terytorium SAR.
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Honorable Mrs. Anson Chan, GBM, JP, Chief Secretary for Administration, Hong Kong SAR Government, Hong Kong, April 19, 2001.
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bec Pekinu, a tak e za granic , w zakresie przewidzianym przez UZ. Zgodnie z art.
44 UZ szefem rz du HKSAR mo e by wy cznie sta y rezydent Hongkongu od co
najmniej 20 lat.
Pierwszym szefem rz du HKSAR by miliarder Tung Chee-hwa, niezwykle ciekawa osobowo . Urodzi si w Szanghaju w 1937 r. w bogatej rodzinie armatora,
zwolennika Kuomintangu, kszta ci si w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
W 1947 r. jego rodzina przenios a si do kolonii, gdzie ojciec za o y rm Orient
Overseas Container Lines. Z czasem sta a si ona jedn z najwi kszych rm armatorskich w regionie Pacyku. Po mierci ojca (1982) Tung Chee-hwa zosta prezesem The Tung Shipping Group and Orient Overseas. Korzy ci da a mu wspó praca
z przemys em zbrojeniowym ChRL, z którym zawar szereg kontraktów na uzbrojenie wojskowe. Przez d ugie lata zaanga owany by w promocj organizacji handlowych Hongkongu. W 1992 r. zosta cz onkiem Rady Wykonawczej Hongkongu
i cz onkiem Komitetu ds. Konstytucji dla Hongkongu. By te d ugoletnim doradc
Biura ds. Hongkongu i Makau przy rz dzie ChRL. Mocno zaanga owany w przygotowanie kolonii do przej cia pod chi sk suwerenno , w oczach Pekinu by idealnym kandydatem na szefa rz du.
Na to stanowisko zosta wybrany 11 grudnia 1996 r., a ju 16 grudnia zosta zatwierdzony przez Sta y Komitet OZPL w Pekinie. Planowa g adko, bez wstrz sów,
wprowadzi by brytyjsk koloni w nieznan rzeczywisto jednego pa stwa 
dwóch systemów. Przyj ambitny cel  chcia swoj administracj uczyni lepsz
ni brytyjskie rz dy kolonialne. Jednak konfucja skie, w tym przypadku antydemokratyczne metody, jakimi chcia osi gn ten cel, zacz y z czasem wywo ywa spoeczne niezadowolenie mieszka ców HKSAR. Próbowa on bowiem kierowa regionem jak rm rodzinn , traktuj c Hongkong jak ma rodzin , a Chiny jak wielk .
Jako g owa rodziny rz dzi w oparciu o krewnych i przyjació , od których oczekiwa
lojalno ci i pos usze stwa. Nikogo nie dopuszcza do podejmowania decyzji. Nie
s ucha , co mówi o spo ecze stwo  sam wiedzia najlepiej, co jest dobre dla Hongkongu. Tung Chee-hwa jako podw adny Pekinu dobrze wype nia oczekiwania rz du centralnego i w a nie to nie podoba o si mieszka com HKSAR. Jest on twórc s ynnego ju powiedzenia  Co jest dobre dla Hongkongu, jest równie dobre dla
Chin, a co jest dobre dla Chin, jest jeszcze lepsze dla Hongkongu.
Niestety, Tung od razu musia walczy z problemami, których nikt nie zak ada .
Pod koniec 1997 r. azjatycki kryzys nansowy zaskoczy tak e gospodark HKSAR.
28 pa dziernika 1997 r. zachwia a si hongko ska gie da  indeks gie dowy Hang
Seng spad 13,7%. W sierpniu 1998 r. osi gn poziom 6.544 punktów (rok wcze niej wynosi 16.820 punkty53), a bezrobocie wzros o z poziomu powy ej 2% do 8,6%
w po owie 2003 r. Problemy socjalne lat 90. XX w. sta y si nagle widoczne, szczególnie ró nice pomi dzy grupami spo ecznymi.
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Patrz: EconoStats: Hang Seng monthly Index and Correlation with SP500.

Spo ecze stwo nie popiera o Tung Chee-hwa, w rz dzie istnia a wobec niego otwarta opozycja. W czerwcu 1997 r., kiedy rozpoczyna urz dowanie, mia poparcie
53% badanych, w grudniu 2001 jego reelekcj popar o ju tylko 16% badanych54.
Pomimo tego kandydat Pekinu, jak go nazywali przeciwnicy polityczni, ponownie uzyska w 2002 r. poparcie w adz centralnych na szefa rz du w kadencji 2002
200755. Mia te za sob wielki kapita . W 2002 r. HKSAR zosta zaatakowany przez
ptasi gryp (zlikwidowano setki kurzych farm, zabito oko o 1 mln kur), a nast pnie
SARS56. Wiosn 2003 r. Hongkong zosta zamkni ty dla wiata zewn trznego, dosz o wr cz do jego ca kowitej izolacji. Najwi kszy hongko ski przewo nik lotniczy
Cathay Pacic zawiesi 40% lotów. Hotele wieci y pustkami. wiatowa Organizacja
Zdrowia ostrzega a przed podró ami do Hongkongu i Chin. Hongkong by jak martwy port. Brak turystów spowodowa bankructwa tysi cy ma ych przedsi biorstw57
i gwa towny spadek popytu wewn trznego. Efektem tego by tak e spadek warto ci
nieruchomo ci o prawie 66% w porównaniu do najwy szego poziomu w 1997 r.
Sytuacja ekonomiczna HKSAR w 2003 r. by a tak z a, e wi kszo spo ecze stwa oczekiwa a wsparcia ze strony Chin, które bezpo rednio lub po rednio by y zaanga owane w po ow hongko skich przedsi wzi 58. Ju w grudniu 2001 r. Tung
Chee-hwa zaproponowa rz dowi w Pekinie utworzenie strefy wolnego handlu mi dzy Hongkongiem a kontynentem, co z jednej strony da oby rmom z Hongkongu
przewag czasow nad innymi, w zakresie dost pu do rynku chi skiego, po wej ciu
ChRL do WTO (11.12.2001)59, a z drugiej o ywi oby gospodark Regionu. Ale Pekin nie spieszy z pomoc . Z jednej strony nie chcia si bezpo rednio anga owa
w rozwi zywanie problemów gospodarczych Regionu, z drugiej za istnia y instytucjonalne przeszkody. Dopiero w 2003 r. negocjacje w sprawie strefy wolnego handlu nabra y przyspieszenia. Ich efektem by o podpisanie 29 czerwca 2003 r. w Hongkongu umowy o bliskim partnerstwie ekonomicznym (Closer Economic Partnership
Arrangement, CEPA), która wesz a w ycie 1 stycznia 2004 r. i wprowadzi a zerowe
stawki na import towarów z Hongkongu do Chin kontynentalnych w 273 grupach taryfowych. Da o to 660 rmom hongko skim  czyli takim, które by y zarejestrowane w Hongkongu co najmniej 3 lata (banki, rmy ubezpieczeniowe i budowlane
The people`s choice, The Economist, December 20, 2001.
Tung`s our man; ve more years , SCMP, The Standard, October 10, 2000.
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Severe Acute Respiratory Syndrome  zespó ostrej ci kiej niewydolno ci oddechowej, na który zmar o wówczas w Hongkongu299 osób.
57
10 tys. w 2001 r.; przed kryzysem liczba bankructw nie przekracza a kilkuset rocznie.
58
Felietonista SCMP tak przedstawia t sytuacj : Zamiast doradza Pekinowi, by trzyma si od
hongko skich spraw z daleka, ludzie prosili o ka dy rodzaj pomocy, by o ywi gospodark w Hongkongu Patrz: Chris Yeung, Separation and integration: Hong Kong-Mainland relations in a ux; w: Lau
Siu-Kai (ed.), The rst Tung Chee-hwa administration: The rst ve years of the Hong Kong Special
Administrative Region, Chinese University Press, Hong Kong 2002, s. 259.
59
Patrz: K. Starzyk, Chi ska Republika Ludowa w WTO; w: rocznik AzjaPacyk, nr 4/2001,
wyd. Adam Marsza ek, Toru 2001.
54
55

 5 lat), p aci y w Hongkongu podatki i zatrudnia y co najmniej po ow pracowników na miejscowym rynku pracy  szeroki dost p do rynku chi skiego na prawach
przedsi biorstwa krajowego60.
Integracja gospodarki regionu z Chinami to proces krótszy, ni wielu zak adao. Po CEPA I podpisano w kolejnych latach nast pne porozumienia o liberalizacji
handlu HongkongChiny61. Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie towary wyprodukowane w Hongkongu otrzyma y zerowe stawki celne na wej cie na rynek kontynentalny.
Do ko ca 2006 r. wydano ponad 19 tys. certykatów dla towarów Made in HK, co
da o kwot eksportu o warto ci 6,8 mld USD. Oznacza to, e od podpisania pierwszego porozumienia CEPA rmy z SAR zaoszcz dzi y na taryfach celnych 618 mln
dolarów62.
Szukaj c dalszych impulsów dla gospodarki Hongkongu, rz d SAR zabiega
o zwi kszenie liczby grup turystycznych z kontynentu. W 1997 r. Hongkong odwiedzi o 13 mln osób, a tym tylko 3 mln z kontynentu; w 2000  3,8 mln; w 2001
 4,5 mln; w 2002  6,8 mln. Pod koniec 2003 r.  na zasadach eksperymentu  Pekin zezwoli na indywidualn turystyk mieszka com granicz cej z Hongkongiem
prowincji Guangdong. W 2004 r. zezwolenie to rozszerzono na wybrane regiony
Chin63, co przynios o natychmiastowe rezultaty. W 2004 r. Hongkong odwiedzi o
21 mln turystów, w tym 12 mln Chi czyków z kontynentu. W 2005 r. odnotowano
prawie 23,5 miliona zagranicznych go ci, z czego ponad po owa to obywatele ChRL,
w 2006  ponad 25 mln, z czego 13,6 mln to Chi czycy z kontynentu64. Wi kszo
turystów z kontynentu zatrzymuje si w Hongkongu tylko jedn dob (dzie + hotel), ale bez nich turystyka by tu w praktyce nie istnia a. Ci tury ci to chi ska klasa rednia, która w Hongkongu wydaje pieni dze na luksusowe towary i rozrywk .
W bezpo redni sposób przyczynia si to do wzrostu gospodarczego, poprzez tworzenie nowych us ugowych miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia, szczególnie w ród
ludzi z niskimi kwalikacjami.
Okres rz dów Tung Chee-hwa obtowa te w burzliwe wydarzenia polityczne,
zwi zane z zapowiedzi wprowadzenia w ycie pakietu ustaw o porz dku publicznym i ustawy o bezpiecze stwie narodowym, zgodnie z art. 23 Ustawy Zasadniczej.
W po owie 2002 r. Pekin zacz nalega na rozpocz cie procesu legislacyjnego, maj cego na celu wprowadzenie w ycie ustaw, zakazuj cych prowadzenia dzia alno ci
skierowanej przeciwko rz dowi centralnemu w Pekinie, takich jak: zdrada stanu (treason), d enie do secesji (secession), pod eganie do buntu (sedition), akcji wywrotoRuby Zhu, CEPA Strides out, Special Report, Bulletin, November 2005.
CEPA I & II: Opportunities for Hong Kong, Hong Kong Trade Development Council, October
2004; ostatnie CEPA V  29 czerwca 2007.
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wych (subversion), zdrada tajemnic pa stwowych, szpiegostwo, a tak e ustaw zabraniaj cych zagranicznym organizacjom lub stowarzyszeniom prowadzenia dzia alno ci
politycznej w regionie oraz wspó pracy wszelkich organizacji politycznych regionu
z dywersyjnymi zagranicznymi organizacjami politycznymi lub podmiotami.
Artyku ten zosta wprowadzony do minikonstytucji Hongkongu po wydarzeniach
4 czerwca 1989 r. na Placu Tiananmen65, kiedy w kolonii milion ludzi wyszed na ulice okazuj c swoje poparcie dla studentów i robotników protestuj cych w wielu chi skich miastach, a przede wszystkim w Pekinie. Pekin chcia mie pe n kontrol nad
rozwojem wszelkich ruchów w Hongkongu, obawiaj c si , e jego teren mo e sta
si baz wywrotow  dla przeciwników ChRL, a jego mieszka cy mog okaza si
nielojalni wobec w adz centralnych.
Tung Chee-hwa szybko przyst pi do realizacji zadania. Rz d HKSAR ju 24 wrze nia 2002 r. zapowiedzia , e zamierza wprowadzi w ycie ustaw o bezpiecze stwie
narodowym do 9 lipca 2003 r. Projekt ten przewidywa m.in. ustawodawstwo daj ce
wi cej w adzy policji, jak np. zwolnienie od obowi zku posiadania nakazu przeszukania
domu osoby podejrzanej o dzia alno terrorystyczn . Ta nadgorliwo szefa rz du
przyczyni a si do dalszego spadku jego popularno ci. Wielu mieszka ców Hongkongu by o przekonanych, e wynika a ona tak e z osobistych zobowi za Tunga wobec
Pekinu. By o publiczn tajemnic , e w latach 80. ubieg ego wieku jego rma eglugowa Orient Overseas znalaz a si na skraju bankructwa, przed którym uratowa j kredyt
gwarantowany przez Bank of China w wysoko ci 120 mln USD.
Og oszenie projektu ustawy o bezpiecze stwie narodowym wywo a o protesty
wszystkich grup spo ecznych: partii politycznych, mediów, organizacji praw cz owieka i przeci tnych mieszka ców Hongkongu. Cho Prokurator Generalny Hongkongu Robert Allcock powiedzia , e jest to projekt najbardziej liberalnej ustawy
o bezpiecze stwie narodowym w obszarze anglosaskiego systemu prawa66, spo ecze stwo by o innego zdania. Uznano j za zagro enie dla praw i wolno ci, zagwarantowanych w samej ustawie zasadniczej Hongkongu oraz wynikaj cych z podpisanych przez Hongkong konwencji mi dzynarodowych. Podkre lano, e wprowadzenie
w ycie art. 23, a w szczególno ci klauzuli dotycz cej pod egania do buntu, naruszy wynikaj c z ducha minikonstytucji zasad jedno pa stwo  dwa systemy,
a tak e przyj te przez Chiny dwustronne i wielostronne zobowi zania mi dzynarodowe w zakresie wolno ci s owa, cznie z zawartymi we Wspólnej Deklaracji Chi sko-Brytyjskiej z 1984 r.
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Podkre lano tak e, e wprowadzenie art. 23 jest sprzeczne z art. 27 UZ, który
stanowi, e mieszka cy Hongkongu mog korzysta z wolno ci s owa, prasy i publikacji; wolno ci stowarzysze , zgromadze ; parad i demonstracji67; praw i wolno ci
do tworzenia zwi zków zawodowych i prawa do strajków. Przypominano te Kart
Praw z 8 czerwca 1991 r., która mówi a, e nie mo na uchwali praw, które by yby
niezgodne z Mi dzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
W rezultacie spo ecznych protestów i jednoznacznie negatywnej oceny tego posuni cia przez Wielk Brytani , Stany Zjednoczone i Uni Europejska, 13 lutego 2003
r. rz d przedstawi now wersj ustawy o z agodzonych sformu owaniach. To tak e
nie zadowoli o protestuj cego spo ecze stwa, które nie chcia o zaakceptowa adnych ustaw ograniczaj cych swobody obywatelskie. Wykonanie tego zadania zostao od o one w czasie.
Narastaj ce frustracje spo eczne wyci gn y ludzi na ulice. W czerwcu 2003 r.,
w rocznic wydarze na Placu Tiananmen, 10 tys. osób demonstrowa o swoj pami
dla oar masakry. 1 lipca 2003 r. oko o 500 tys. osób protestowa o przeciwko ograniczaniu ich praw obywatelskich. Organizatorzy demonstracji dali, aby szef rz du
Tung Chee-hwa przyst pi do rozmów z opozycj , wstrzyma przyj cie ustawy antywywrotowej i przyspieszy przeprowadzenie przemian demokratycznych. W 2004 r.
demonstracje by y znacznie mniejsze.
Tung Chee-hwa nie poradzi sobie z tymi problemami i mimo poparcia Pekinu 10
marca 2005 r. pierwszy szef rz du Hongkongu odszed ze stanowiska, podaj c jako
powód z y stan zdrowia68.
Zast pi go Donald Tsang Yam Kuen69, g ówny sekretarz administracji w rz dzie
Tung Chee-hwa. 10 lipca 2005 r. zosta formalnie wybrany na stanowisko szefa rz du do ko ca kadencji, czyli do 2007 r. To sprawny organizator i manipulator. Szybko
Na ka d manifestacj trzeba uzyska zgod policji, zgodnie z Rozporz dzeniem o przestrzeganiu porz dku publicznego z 2000 r. Z regu y jest ona wydawana. W tym roku (1 lipca 2007) na ulice wysz o wed ug danych organizatorów 68 tys. protestuj cych, wed ug policji 20 tys., wed ug prasy
oko o 40 tys.. Byli tam ludzie w ró nym wieku, tak e dzieci i starsze osoby, chocia ci ostatni szli po
prostu w pochodzie, nie rozumiej c jego celu.
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Lau Siu-Kai ed., The First Tung Chee-hwa Administration.., cyt. wyd. Tung to dla Pekinu nadal
cenny polityk. 12 marca zosta on wiceprzewodnicz cym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej ChRL.
69
Pochodzi z hongko skiej klasy redniej. Urodzi si w Hongkongu w 1944 r. jako najstarszy syn
policjanta; ma pi cioro rodze stwa. Dzieci stwo sp dzi w typowym wielopi trowym mrówkowcu.
Uko czy Kolegium Wah Yah w Hongkongu (1964), nast pnie krótko pracowa jako sprzedawca. W 1967
r. podj prac w administracji pa stwowej. W 19811982 studiowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie
zdoby MA w zakresie administracji publicznej w Kennedy School of Government na Uniwersytecie
Harvarda. W latach 198589 by bezpo rednio odpowiedzialny za realizacje ustale Wspólnej Chi skoBrytyjskiej Deklaracji w sprawie HK (z 1984). W 1995 r. zosta pierwszym w dziejach kolonii Chi czykiem mianowanym na stanowisko sekretarza ds. nansów. To trzecie pod wzgl dem pozycji w rz dzie
stanowisko do tamtego czasu zawsze by o obsadzane przez Brytyjczyków. Jako sekretarz ds. nansów
obroni sta y kurs waluty HK w stosunku do dolara USA (1997). Przez spo ecze stwo jest lepiej przyjmowany ni Tung Chee-hwa. Ale je li Tunga mo na nazwa politycznym neot , to Tsanga niektórzy
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przekszta ci si z poddanego jej królewskiej mo ci w podw adnego Pekinu. Ponownie wygra wybory na stanowisko szefa rz du w marcu 2007 r. Pekin przed nowym szefem rz du postawi wiele trudnych zada do wykonania, o których si mówi
w Hongkongu, e s herkulesowe. Do najwa niejszych i najtrudniejszych nale y
problem wprowadzenia ustawy o bezpiecze stwie narodowym, zgodnie z art. 23 UZ.
Mimo oporu ze strony spo ecze stwa, rz d nie mo e odst pi od przyj cia ustawy
antywywrotowej, gdy ma taki konstytucyjny obowi zek.

Obejmuj c stanowisko szefa rz du Donald Tsang zapowiada , e jego rz dy nie
doprowadz ludzi do wyj cia na ulice. Mia na my li demonstracje polityczne.
Wszystko wskazuje jednak na to, e kadencja Tsanga mo e by bardziej spo eczna ni polityczna. W 2007 r. na ulice wielokrotnie wysz y ró ne grupy spo eczne
 taksówkarze, pomoce domowe, nauczyciele, lekarze i piel gniarki. Wszyscy domagali si podniesienia zarobków i skrócenia pracy do 8 godzin dziennie. W sierpniu i we wrze niu 2007 r. przez ponad 4 tygodnie na ulicach Hongkongu codziennie
demonstrowa y setki robotników budowlanych, domagaj c si podniesienia pensji
i 8-godzinnego dnia pracy70.
W Hongkongu nie ma okre lonej p acy minimalnej ani ustawowo zatwierdzonej liczby godzin pracy. Wi kszo zatrudnionych pracuje od 10 do 12 godzin
przez 6 dni w tygodniu i nie otrzymuje wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy. Np. wi kszo chi skich sprz taczek pracuje 7 dni w tygodniu, od 7. 30 rano do
17. Ich pensja cz sto wynosi tylko 3,9 tys. HKD. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii, gdzie redni dochód na g ow jest zbli ony do poziomu w Hongkongu i gdzie
jest ustalona minimalna pensja oraz 160-godzinny miesi c pracy, ta sama sprz taczka
zarobi aby 10 tys. HKD. Kontraktowy system zatrudnienia na rok lub dwa, z mo liwo ci przed u enia, nie zapewnia wi kszo ci stabilizacji yciowej. Brak tej stabilizacji ju staje si ród em niepokojów spo ecznych. To jeden z g ównych problemów, które rz d Tsanga musi rozwi za .
Drugim wielkim problemem jest walka z bied . Na mapie wiatowej gospodarki Hongkong jest miastem sukcesu. Ceni si tu tych, którzy potra zarabia pieni dze. Biedy nie nale y pokazywa ani si z ni obnosi , gdy jest ona tu czym
wstydliwym, u omnym. Kiedy za mówi si o niej na pierwszych stronach gazet,
wywo uje niezadowolenie rz dz cych, którzy woleliby ten problem ukry w cieniu
gabinetów. Wysokiej rangi przedstawiciel rz du zapytany przez autork , dlaczego
okre laj jako politycznego kameleona. Za wiern i lojaln s u b otrzyma od królowej szlachectwo,
z którego zrezygnowa , staj c si lojalnym podw adnym Pekinu.
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w Hongkongu jest tak du a rozpi to mi dzy bogatymi a biednymi, stwierdzi : My
nie mamy nic przeciwko bogaceniu si ludzi w Hongkongu i doda , ale mamy najlepszy na wiecie system opieki spo ecznej. Do tej drugiej cz ci wypowiedzi mo na
mie powa ne w tpliwo ci.
Hongkong to jedno z najbogatszych miast wiata. Dochód na osob jest tu wy szy
ni Japonii (33.100 USD) i Wielkiej Brytanii (31.800 USD)71. Tworz go g ównie ludzie z pierwszych stron gazet. W dodatku w Hongkongu nie ma silnej, typowej klasy redniej  s ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni. W 2006 r. 10% najbogatszych
gospodarstw domowych konsumowa o 41,4% dochodów wypracowanych, podczas
gdy 10% najbiedniejszych gospodarstw domowych tylko 0,8% wypracowanego dochodu72. 3060% mieszka ców tego obszaru yje na niskim poziomie, z tego 20%
yje w skrajnej biedzie  rednie dochody w tej grupie nie przekraczaj 3500 HKD.
Ludzie ci cz sto nie maj ani pracy, ani miejsca do zamieszkania. Aby dosta zasiek, musz spe nia okre lone kryteria  musz przede wszystkim mieszka na terytorium Hongkongu powy ej 7 lat. Dane statystyczne pokazuj , e w Hongkongu 150
tys. ludzi nie ma godnego miejsca do ycia73. yj w sza asach, na awkach w parkach
i ulicach, w pomieszczeniach zrobionych z desek, kartonów i blachy.
Ci, co maj niewielkie dochody, wynajmuj miejsce do spania w klatce z drutu. Takie klatki buduje si w normalnym mieszkaniu. To hongko ski wynalazek
z lat 40. XX w., kiedy budowano domy-klatki dla uchod ców z kontynentu. Z tamtego okresu pozosta o oko o 100 takich domów, a nowe rosn jak grzyby po deszczu.
W pokojach buduje si trzypoziomowe konstrukcje klatkowe o rozmiarach 0,90 x
1,80 m, w której mie ci si tylko materac do spania74.
W a ciciel mieszkania robi na tym du e pieni dze, gdy za ka d klatk trzeba
zap aci od 1 tys. do 1300 HKD miesi cznie. W mieszkaniu oko o 80 m2, za które
czynsz wynosi kilka tys. HKD, mo na postawi 40 do 50 klatek75. W a ciciele wi kszych lokali dziel je ciankami dzia owymi, tworz c mieszkania dla kilku rodzin.
Prowadzenie takiego interesu jest legalne. Wystarczy si tylko zarejestrowa w odpowiednim urz dzie76.
Mieszkania, a w a ciwie ich niedobór i ceny, s najwi kszym problemem Hongkongu. Budownictwo mieszkaniowe jest tu niezwykle drogie. Jedyn nadziej dla
tysi cy biednych i le zarabiaj cych jest budownictwo komunalne, ale nie jest ono
priorytetem rz du. Tung Chee-hwa na pocz tku swojej kadencji obieca wybudowa

Patrz: CIA The World Factbook 2007  Japonia, Wielka Brytania, Hongkong.
Rz dowy raport o gospodarstwach domowych z 18 czerwca 2007, The Census and Statistics Department, 18 June 2007. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
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85 tys. mieszka komunalnych77 ka dego roku, ale trudno ci opisane powy ej spowodowa y opó nienie tego projektu. Sytuacja mieszkaniowa biednych wci pogarsza
si z roku na rok. Warunki, w jakich yj rodziny korzystaj ce z pomocy spo ecznej,
cz sto ur gaj godno ci cz owieka. Setki rodzin mieszka w tzw. mieszkaniach-celach (cubicle at), wielko ci 3,6 m2 (40 stóp2) pokój bez kuchni, bez klimatyzacji, ze
wspóln toalet na korytarzu i z miejscem tylko na pi trowe ó ka, na nic wi cej78.
W 1953 r. rz d kolonialny przyst pi do budowy domów komunalnych dla biednych.
Wi kszo mieszka komunalnych w Hongkongu przyznawana jest wed ug zasady
jedno okno  jedna rodzina.
Hongkong w ród wysoko rozwini tych pa stw i terytoriów zajmuje pierwsze miejsce pod wzgl dem rozwarstwienia spo ecze stwa. Ma najwy szy wska nik nierówno ci, tzw. wspó czynnik Gini79. Dla Hongkongu wska nik ten w 2006 r. wyniós
0,533. Dla porównania, dla Singapuru wynosi 0,45, dla Wielkiej Brytanii 0,36, dla
Stanów Zjednoczonych 0,35, a dla Japonii 0,25, dla Polski 0,34. Wspó czynnik Gini
0,4 powinien by dla ka dego rz du alarmem, wskazuje bowiem na rosn ce problemy spo eczne.
Wska nik Gini dla Hongkongu w 1991 r. wynosi 0,476; w 1996  0,518; w 2001
 0,525. Ro nie on z dwóch powodów. Po pierwsze, gospodarka regionu oparta jest
w 90% na us ugach, które nie s w stanie wygenerowa nowych miejsc pracy80. Po
drugie, przez wiele lat rzesze najbiedniejszych zasilane by y przez imigrantów z kontynentu. Od 1995 r., w ramach czenia rodzin 150 osób dziennie legalnie mo e przekroczy granic HongkongChiny81, co oznacza 54.750 osób rocznie. W wi kszoOko o 48% Hongko czyków mieszka w domach komunalnych (715.700 mieszka ). 1,2 mln
osób dostaje rz dowy dodatek czynszowy (2503.810 HKD). Czynsz za mieszkanie komunalne wynosi w zale no ci od wielko ci mieszkania i kondycji nansowej lokatora od 400 HKD do 3 tys. HKD
na miesi c. Dla porównania mieszkanie do wynaj cia wielko ci 40 m2, w bloku, kosztuje oko o 8 tys.
HKD miesi cznie. Pod koniec 2006 r. na li cie oczekuj cych na komunalne mieszkanie by 106,6 tys.
rodzin. Patrz: Housing, w: Hong Kong 2006, s. 206208; Shih Wing-Ching, Chairman of Centraline
Properties, Highs and lows on the home front, SCMP, July 1, 2007.
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ci to ludzie bez wykszta cenia, bez zawodu i bez znajomo ci j zyka angielskiego.
Wi kszo z nich oczekuje wsparcia ze strony rz du, co wywo uje niezadowolenie
reszty spo ecze stwa. Rzesze najubo szych zasila te starzej ce si spo ecze stwo,
gdy ludzi po 60 roku ycia nikt tu nie chce zatrudnia . Wed ug Hong Kong Council
of Social Service w 2004 r. w Hongkongu 1,12 mln ludzi y o w biedzie, za w 2006
 1,25 mln.
Bieda jest w HK generacyjna, tzn. przechodzi z rodziców na dzieci. W 2007 r. odnotowano, e w biedzie yje 250 tys. dzieci. Jednym ze sposobów wyj cia z klasy rodziców jest uzyskanie lepszego wykszta cenia, ale w przypadku tych dzieci to trudne,
bo edukacja w Hongkongu jest droga. rednio wydatki szkolne na 1 dziecko to 2.164
HKD miesi cznie, za zasi ek socjalny na ten cel wynosi 1.275 HKD, co wyklucza
wiele dzieci z niektórych szkolnych zaj 82. Jednocze nie Hongkong jest miastem ponad 274 tys. milionerów83, którzy obnosz si ze swoim bogactwem.
Organizacje pozarz dowe przyj y okre la granice ubóstwa poni ej 4 tys. HKD
na osob miesi cznie. Ekonomi ci z Hong Kong University okre laj t kwot na
3750 HKD. Okre lenie owej granicy jest do trudne, poniewa pracodawcy bardzo
broni si przed formalnym ustaleniem minimalnej p acy, musieliby bowiem najmniej wykwalikowanym pracownikom wyp aca regularnie najni sz pensj , a do
tej pory nikt tu takiej nie okre li , nikt te nie okre li maksymalnej d ugo ci dnia pracy. Trudno zatem autorytatywnie stwierdzi , jaka jest rednia pensja w Hongkongu.
Statystyki podaj rednie p ace dla ró nych grup zawodowych. rednia p aca przez
kilka ostatnich lat wynosi a 9,510 tys. HKD, ale oko o 25% gospodarstw domowych84 ma dochody mniejsze ni 8 tys. HKD.
Nie zosta y te okre lone najni sze dochody, które uprawnia yby do ubiegania
si o zasi ek. Wielu robotników zarabia 24 tys. HKD, co nie wystarcza na godziwe
ycie ani na pokrycie podstawowych potrzeb rodziny, nie mówi c ju o wydatkach
zwi zanych ze szko 85. Na terenach oddalonych od centrów miejskich pracuje du a
dzonym poza HK, je li przynajmniej jedno z rodziców posiada o prawo sta ego pobytu w HK. Okaza o
si , e takie prawo przys uguje ogromnej liczbie ludzi  oko o 1,67 mln, a koszty z tym zwi zane szacowano na 710 mld HKD (91 mld USD) w przeci gu 10 lat. HK nie by na tak operacj przygotowany, i dlatego te rz d HK zwróci si do Pekinu o rozstrzygni cie tej kwestii. W efekcie Pekin odmówi
prawa do osiedlenia si w HK tym osobom, które urodzi y si , zanim ich rodzice nabyli prawo sta ego pobytu w HK. Pozostano przy liczbie 150 osób dziennie. Patrz: Yashi Ghai, The NPC interpretation
and its consequences, w: Hong Kong`s constitutional debate: Conict over interpretation, Yashi Ghai
(ed.), Hong Kong University Press, 2000, s. 206; tak e Raphael Jacquet, Hong Kong: 1,67 million
of potential new immigrants, China Perspectives, no. 24, July  August 1999, s. 104.
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grupa nisko zarabiaj cych robotników. Ci, którzy mieszkaj na Nowych Terytoriach
 rolniczym zapleczu Hongkongu  zarabiaj 1 tys. HKD i maj ograniczone mo liwo ci poszukiwania lepszej pracy w centrach miejskich z powodu braku rodków
na drogi dla nich transport86.
W 2005 r. organizacje spo eczne i uniwersytety badaj ce kondycj gospodarstw domowych przyj y, e minimalny najni szy dochód na osob powinien wynosi 3 tys.
HKD, 6400 HKD na 2 osoby; 8 tys. HKD na 3 oraz 9800 HKD na 4 osoby w rodzinie. Jest to wszak e pobo ne yczenie, poniewa wielu sprz taczy ulic zarabia 1,5
1,75 tys. HKD, a wi kszo stra ników ochrony 6 tys. HKD.
W 2005 r. rz d powo a Komitet do walki z bied , który mia okre li granice
ubóstwa w Hongkongu. W jego sk ad weszli zwykli ludzie, organizacje spo eczne,
naukowcy zajmuj cy si sprawami socjalnymi i przedstawiciele wi kszo ci partii87.
W czerwcu 2007 r. zosta przedstawiony raport o dochodach gospodarstw domowych,
z którego wyra nie wynika, e Hongkong nie jest pa stwem dobrobytu, tu bowiem
bogaci staj si bogatsi, za biedni biedniejsi, natomiast klasa rednia kurczy si ,
wch aniana przez grupy wy sze lub ni sze.
Pomoc socjalna ma ograniczony zasi g, co wynika ze skrajnie liberalnego charakteru systemu gospodarczego. Administracja nie stosuje adnych form interwencjonizmu b d ochrony w asnego rynku. Istotnym sk adnikiem przychodów bud etowych jest podatek akcyzowy m.in. na paliwa, tyto , alkohole, samochody.
Elity rz dz ce w niewielkim stopniu kieruj si opiniami zwyk ych ludzi, a cele,
które sobie wyznaczaj , w ma ym stopniu tych ludzi dotycz . Dla elit najwa niejszy
jest dalszy nieskr powany rozwój enklawy i zdaj si one zapomina , e bez klasy
pracuj cej mog tego nie osi gn . Coraz cz ciej na ulice wychodz ludzie, którzy
nie mog zwi za ko ca z ko cem. Do obecnej w adzy zaczyna powoli dociera , e
problemy spo eczne mog sta si niebezpiecznym zapalnikiem. Rz d Tung Cheehwa d ugo unika zajmowania si t spraw . Donald Tsang chc c utrzyma spokój
publiczny musi si ni zaj , tym bardziej, e nakaza mu to te prezydent Hu w czasie lipcowego wi ta, polecaj c zej do mas i zrozumie ich realne potrzeby88.

Jest oczywiste, e wielu ludzi na wiecie ma poczucie narodowej przynale noci. Nie jest to jednak takie proste w przypadku Hongko czyków. B d c poddanymi
Korony Brytyjskiej nie byli Brytyjczykami, byli gorszymi Chi czykami. I cho od
1 lipca 1997 roku Hongkong politycznie sta si cz ci Chin, to wi kszo koloPolly Hui, Youngsters battle to bridge big pay gulf with city, SCMP, December 30, 2005.
Anthony Cheung, Poverty Commission, a poor scheme for a welfare state, SCMP, January
31, 2005.
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nialnych mieszka ców Hongkongu jeszcze nie identykuje si w pe ni z pa stwem
chi skim, czyli z ChRL. Cz sto okre laj siebie jako Chi czyków, czyli nacj , lecz
od razu uzupe niaj z Hongkongu. Maj bardzo silne poczucie przynale no ci terytorialnej. W tym uzupe nieniu jest pewne odci cie si od wspó czesnej historii
ChRL, która dla wielu mieszka ców Hongkongu czy si z ró nego rodzaju osobistymi tragediami.
Przez wiele lat liczbow przewag w kolonii mieli ludzie urodzeni na kontynencie, którzy przybyli tu w trzech g ównych falach imigracji. W okresie kolonialnym
z kontynentalnych Chin importowano tani si robocz . W 1938 r., w momencie zaj cia przez Japo czyków granicz cej z Hongkongiem prowincji Guangdong, do Hongkongu przedar o si oko o 270 tys. uchod ców (spali na ulicach miasta). Szacuje si ,
e w dniu zaj cia Hongkongu przez Japo czyków, 8 grudnia 1941 r., na terytorium
kolonii y o 1,6 mln ludzi, za w 1945 r. 500600 tys. W czasie japo skiej okupacji
wyspy wielu uciek o na kontynent i do Makau. Po wojnie nast pi y powroty  pierwsze z powodu tocz cej si na terytorium Chin wojny domowej, nast pne po kl sce
Kuomintangu i powstaniu ChRL 1 pa dziernika 1949 r. Wówczas koloni zasili y
g ównie nansowe kr gi z Szanghaju i Kantonu (Guangzhou). Nast pna wielka fala
migracji mia a miejsce w latach 60. i 70. ubieg ego wieku. W okresie rewolucji kulturalnej, w ucieczce przed g odem i prze ladowaniami politycznymi, granice z koloni przekracza y tysi ce ludzi  w lutym 1962 r. oko o 70 tys.89. W sumie, w okresie burzliwych wydarze w ChRL w latach 60. i 70. przyby o do Hongkongu z Chin
oko o 200 tys. osób90. Proces ten zatrzyma si dopiero pod koniec lat 70. XX w. i od
tamtego okresu zacz a przewa a ludno urodzona w Hongkongu91.
Badania z 1985 r. nad okre leniem to samo ci mieszka ców terytorium pokaza y,
e 59,5% badanych okre li o si jako Hongko czycy (Xianggang ren), a 36,2% jako
Chi czycy. Ci ostatni byli to g ównie m czy ni urodzeni na kontynencie, z niskimi
dochodami, w podesz ym wieku92. Kiedy w 2002 r. prowadzono podobne badania
 2/3 badanych okre li o siebie jako Hongko czycy (Hong Kong people lub Hongkongers), za 1/3 okre li a siebie jako Chi czycy 93, co nale y rozumie jako poczucie przynale no ci do ChRL.
Making history in Hong Kong, Oxfam Magazine, no. 2, 2005.
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Budowanie patriotycznego poczucia przynale no ci do Wielkich Chin nie jest procesem szybkim, a uczenie patriotyzmu na si , jak to próbowa robi Tung Chee-hwa,
powtarzaj c cz sto slogan Jeste my Chi czykami i jeste my z tego dumni, w Hongkongu nie zdaje w praktyce egzaminu. Badania pokazuj , e m odzi ludzie stawiaj
silny opór przeciwko narodowemu i patriotycznemu wychowaniu94. Maj oboj tny
stosunek do obchodzenia wi t narodowych ChRL, traktuj c obchodzone w Hongkongu ocjalne wi ta 1 lipca i 1 pa dziernika jako jeszcze jedne wi ta95, g ównie
jako dni wolne od pracy. Ich przynale no do Chin nie zosta a jeszcze wykszta cona
 prawd mówi c niewiele wiedz o historii i kulturze swojej ojczyzny. W adze kolonialne nie przywi zywa y adnej wagi do edukacji Chi czyków, za historii Chin
w 12-letnim cyklu edukacyjnym po wi cano niewiele czasu.
W adze centralne chcia yby szybko i nakazowo zlikwidowa te ró nice kulturowe96,
lecz nie da si tego procesu przyspieszy na si . Populacja Hongkongu jest jeszcze
na etapie nieustannie kszta tuj cego si spo ecze stwa i si rzeczy musi do wiadczy ró nych prze y i emocji, eby si narodowo okre li . Nie b dzie to raczej proces szybki. Wydaje si , e okre lenie Chi czyk z Hongkongu wystarcza, by podkre li , e Hongkong to cz
Chin. Wszystko, co w Chinach dobre i widoczne na
wiecie, jest z satysfakcj odbierane w Hongkongu. Jest to miasto drobnego biznesu
 ma ych straganów, butików, restauracyjek, a ich w a ciciele z zadowoleniem witaj tysi ce rodaków z kontynentu, którzy tu codziennie wydaj pieni dze na jedzenie
i przyjemno ci. Mieszka cy Hongkongu ciesz si te z szybkiego wzrostu ekonomicznego i technologicznego Chin, poprawy ich wizerunku na arenie mi dzynarodowej oraz atrakcyjno ci kultury. Wszystko to, wzmocnione bezpo rednimi ludzkimi
kontaktami, powoli, ale nieustannie zbli a obie chi skie spo eczno ci97.
Po 10 latach funkcjonowania Hongkongu w nowych strukturach politycznych
mo na powiedzie , e Hongkong posiada to, czego nie mia przez 156 lat  poczucie
wolno ci i przynale no ci do chi skiego, rodzimego systemu kulturowego. 10 lat po
powrocie Hongkongu do macierzy wielu Hongko czyków rezygnuje z pos ugiwania si paszportami British National Overseas (BNO)98 na korzy paszportów Hong
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Kong Special Administrative Region (art. 154 UZ). Paszport jest dokumentem podró y wydanym przez pa stwo (lub w adze do tego upowa nione), który za wiadcza
o to samo ci i obywatelstwie jego posiadacza. Wed ug danych Hong Kong Immigration Department, w ci gu 10 lat a 4 miliony etnicznych Chi czyków, mieszka ców
HK (60% sta ych rezydentów), z o y o podania o paszport HKSAR. Ich stale liczba
ro nie. Wielu posiadaczy paszportów BNO wyra a opinie, e pos uguj c si nimi,
czuli si jak obywatele drugiej kategorii99.
Jednak rezygnacja z paszportu BNO nie jest jednoznaczna z ca kowitym uto samieniem si z ChRL. Pekin ma to na uwadze i cho móg by ju pozwoli , by Hongkong
zarz dza si sam, nie istnieje ca kowita pewno , e aden antypeki ski kandydat
nie zosta by szefem rz du. Dlatego te dopóki Pekin nie b dzie mia ca kowitego przekonania, e obywatele Hongkongu to obywatele ChRL, nie dojdzie do pe nej liberalizacji systemu wyborczego. Zmiana ordynacji wyborczej mog aby bowiem w skrajnej
sytuacji doprowadzi do powstania niekoniecznie propeki skiego rz du w Hongkongu,
a bior c pod uwag marzenia niektórych polityków o samodzielno ci regionu, móg by
powsta problem tajwanizacji Hongkongu (albo singapuryzacji, gdzie oko o 78%
mieszka ców to Chi czycy). Tego Pekin nie chce. Ma ju jeden Tajwan, który zgodnie
z priorytetowym celem Chin, wcze niej czy pó niej musi wróci do macierzy.

4 lata osobistych obserwacji autorki pozwalaj jej stwierdzi , e na co dzie
w Hongkongu nie wida braku demokracji. To miasto biznesu, opartego o najbardziej
liberalne zasady gospodarki na wiecie, a jego spo ecze stwo jest w wi kszo ci apolityczne100, nastawione na robienie interesów i osi ganie coraz wi kszych korzy ci.
Ma przy tym wszelkie poparcie swego rz du, który dzia a w my l wcze niej przytoczonej zasady du y rynek  ma y rz d, co przek ada si na niskie podatki i ma y
interwencjonizm pa stwowy. Nieskory do polityki jest te biznes Hongkongu, dla
którego polityczna stabilizacja po 1997 r. sta a si ród em zysków ekonomicznych
na niespotykan dot d skal , a przeci tni mieszka cy Hongkongu opowiadaj si za
pewno ci jutra i stabilizacj , a nie za konfrontacj z kontynentem, od którego zaley przysz o terytorium. Hongkong jako miasto biznesu bardziej ceni sobie dobre
mania paszportu BNO by o oko o 5 mln mieszka ców Hongkongu chi skiego pochodzenia, posiadaczy
hongko skiego dowodu to samo ci. Do 30 czerwca 1997 r. do godziny 24 musieli oni zarejestrowa
si w konsulacie Wielkiej Brytanii w Hongkongu. Chiny traktuj ten paszport jedynie jako dokument
podró y. Przed 1 lipca 1997 r. w adze brytyjskie pospiesznie wyda y 225 tys. brytyjskich paszportów
s u bie cywilnej i elicie ekonomicznej Hongkongu.
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i bezpieczne przepisy nansowo-podatkowe ni mo liwo protestowania na ulicach.
Takie protesty w pasa ach handlowych wywo uj otwarte niezadowolenie wszystkich tych, którzy tam w a nie maj swoje ma e stragany ycia. Osobi cie widziaam sklepikarzy walcz cych z protestuj cymi i policjantami, gdy przez demonstracje stracili 80% niedzielnych zysków. Niektórzy politycy podgrzewaj  atmosfer ,
staraj c si wmówi prostym ludziom, e by oby pi knie, gdyby Hongkong mia powszechny system wyborczy, tak jakby ten fakt by panaceum na wszystkie inne trudne problemy Hongkongu, np. niezwykle wysoki stopie zanieczyszczenia powietrza
czy ci gle rosn c bied .
Pami ta te trzeba, e relacje HongkongPekin nie s i nigdy nie b d relacjami
równorz dnych partnerów. Hongkong jest bowiem jedynie administracyjn cz ci
Chin. Cho na zewn trz jest to quasi-pa stwo, to w uk adach z Pekinem jest stron w pe ni podporz dkowan . Hongkong otrzyma od Pekinu samodzielno ekonomiczn i nansow jak adna inna cz
Chin, ale dalszy demokratyczny rozwój
nast pi wy cznie w czasie przez Pekin zaplanowanym. Warto tu zacytowa opini
jednego z projektodawców Ustawy Zasadniczej, Louisa Cha Leung-yunga (autora
wielu znakomitych ksi ek o kung-fu), który uwa a, e nie jest mo liwe doprowadzenie do funkcjonowania systemu wyborów powszechnych w Hongkongu, dopóki
takiego systemu nie ma w Chinach (kontynentalnych). Jiang Zemin powiedzia kiedy , e Chiny na wprowadzenie demokracji potrzebuj 40 lat. Wtedy nastanie jedno pa stwo i jeden system.
Mijaj ca dekada by a do trudna dla obu podmiotów eksperymentu, szczególnie
za kadencji Tung Chee-hwa, która mia a wyra nie polityczny charakter. Pekin w stosunku do HKSAR przyj polityk nieingerencji. Wi kszo elementów tej strategii,
zw aszcza w sferze politycznej i prawnej, funkcjonowa a prawid owo, dzi ki czemu
Hongkong uchroni swoj specyk i to samo .
10 lat funkcjonowania Hongkongu w strukturach ChRL pokaza o te , e sprawdzi a si idea jedno pa stwo  dwa systemy, uwa ana w swoim czasie przez wielu
za czyst utopi . To, co dla Hongkongu najwa niejsze, czyli liberalna gospodarka,
funkcjonuje bez zarzutu, a jego stosunki z Pekinem nabieraj harmonii.

