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LANDFAKTA - HONGKONG SAR, KINA 
 
Officiellt namn:  Hong Kong Special Administrative Region 

 of the People's Republic of China  
Huvudstad:  Hongkong 
Yta:  1.104 km2

Folkmängd:  7 miljoner (6.460 inv./km2) 
Befolkning:  95 % kineser (ca 530.000 utlänningar) 
Befolkningstillväxt:  + 0,9 % (2008) 
Språk:  Kantonesiska och engelska; kunskaper i mandarin  
 (putonghua) ökar 
Religion:   Buddhism, Taoism, Katolicism, Protestantism, Islam, 
  Hinduism, Judendom 
Statsskick:  Särskild Administrativ Region (SAR) 
 inom Folkrepubliken Kina 
Statschef: Hu Jintao, Peking 
Regeringschef:  Donald Tsang 
Utrikesminister:  Yang Jiechi, Peking 
Politiska partier: Democratic Alliance for the Betterment and Progress of  
 Hong Kong (DAB), Democratic Party,  
 Civic Party, League of Social Democrats, Liberal Party 
 HK Association for Democracy and People's Livelihood 
 (ADPL) 
Senaste val:  Legislative Council (LegCo) 2008, Chief Executive 2007 
Nästa reguljära val: Legislative Council (LegCo) 2012, Chief Executive 2012                               
Valuta:  Hongkongdollar (HKD) 
Växelkurs  1 HKD = ca 0,94 SEK (januari 2010) 
BNP (total):  1.654 miljarder HKD (2008) 
BNP/capita:  236.989 HKD (USD 30.800) (2008) 
BNP-tillväxt:  - 3,3 % (beräknad 2009) 
Inflation:  0,5% (2009) 
Arbetslöshet:  5,1% (2009) 
Viktigaste näringar:  Servicesektor (bank, finans, turism och logistik), handel 



Budgetbalans:  - 2 % (Ca 40 miljarder HKD) (2009-10) 
Valutareserv:  1.860 miljoner HKD  (240 miljoner USD) (2009) 
Utlandsskuld:  Noll 
Varuexport inkl. reexport  
(i % av BNP):  2.426 miljarder HKD (146%), (313 miljarder USD) (2009) 
Export:  - 14,3 % (2009) 
Viktigaste exportprodukter:  elektronik, textil 
Varuimport inkl. reimport  
(i % av BNP):  2.635 miljarder HKD (159%), (340 miljarder USD) 
Importtillväxt:  - 13,3 % (2009) 
Viktigaste importprodukter:  Konsumtionsvaror, råmaterial, halvfabrikat, kapitalvaror  
Största handelspartners:  Kina, EU, Japan, Taiwan, USA 
Svensk export till Hongkong:  3,2 miljarder SEK (2008) 
Svensk import från Hongkong: 8,5 miljarder SEK (2008) 
 
 
Historik 
 
Hongkong består av Hongkongön, som tillföll Storbritannien genom fördraget i Nanking år 1842, 
halvön Kowloon, som tillföll Storbritannien genom Peking-fördraget år 1860 samt  New 
Territories och ca 230 öar som genom ett avtal mellan Storbritannien och Kina ingånget år 1898 
arrenderades fram till 1997.  
 
En överenskommelse om Hongkongs framtida ställning träffades i december 1984 mellan 
Storbritannien och Kina. Enligt denna s.k. Joint Declaration återförenades Hongkong i sin helhet 
med Kina den 1 juli 1997 och gavs status som en "Särskild Administrativ Region" (SAR) inom 
Folkrepubliken Kina med omfattande självstyre. Den politiskt utnämnde och samtidigt högste 
ämbetsmannen i Hongkong SAR's administration fick titeln Chief Executive. En "mini-
konstitution" för Hongkong SAR, den s.k. Basic Law, antogs av den kinesiska folkkongressen år 
1990. 
 
De dokument som reglerar Hongkongs autonoma status inom Kina garanterar bl.a. att dess fri- 
och rättigheter skall bestå och att Hongkongs politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, 
lagstiftande och juridiska system skall förbli åtskilda från resten av Kina till 2047.  
  
 
Utrikespolitik 
 
Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik sköts av centralregeringen i Peking. 
 
 
Inrikespolitik 
 
Hongkong styrs idag av en regering under Chief Executive Donald Tsangs ledning. Han utsågs 
formellt av Folkrepublikens regering i april 2007 för en andra regeringsperiod om fem år.  Den 
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nya mandatperioden löper till den 30 juni 2012. Regeringens politik måste förankras i Legislative 
Council (LegCo), Hong Kongs enkammarparlament, bestående av 60 ledamöter, varav 30 är 
direktvalda och 30 av s.k. ”functional” constituences1. De största politiska partierna är det 
regeringstrogna Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) med nio mandat 
i LegCo. Det företagsvänliga Liberal Party (LP) har tre mandat.  De partier som förespråkar full 
demokrati innehar 23 av LegCos 60 platser. Av dessa har Democratic Party nio mandat, Civic Party 
fem samt League of Social Democrats tre mandat.. Demokratianhängarna eftersträvar i första hand ett 
snabbt genomförande av allmänna och fria val av såväl Chief Executive som av samtliga 
ledamöter i den lagstiftande församlingen till LegCo.  
 
Frågan om ökad demokrati och Hongkongs höga grad av autonomi inom konceptet ett land två 
system står högt på den politiska dagordningen. Enligt beslut i Nationella folkkongressens ständiga 
utskott i december 2007 har fullt ut demokratiska val av regeringschef och LegCo ställts i utsikt 
2017 respektive 2020. Peking menade att en snabbare förändring mot ökad demokrati inte var 
förenlig med intentionerna i Basic Law, som anger att utvecklingen mot demokrati/fria val skall 
ske i "a gradual and orderly process". De av Peking sent satta tidpunkterna fick inledningsvis de 
demokratiska partierna att något tappa styrfart, då de i mångt och mycket koncenrerat sig och 
profilerat sig på demokratifrågan, vilket till viss del avspeglades i de senaste parlamentsvalet 
(september 2008). Dessa hade framgångar i de direktvalda valkretsarna, men förlorade i de 
funktionella, vilket i stort medförde oförändrad maktbalans i parlamentet. Med sina 23 mandat 
kan dock oppositionen blockera regeringens lagförslag.  
 
Donald Tsangs popularitet har rasat markant sedan han omvaldes 2007. Han anklagas för att vara 
alltför försiktig och undfallande gentemot Peking. Hanteringen av den finansiella krisen 2008-09 
har dock givit Tsang och hans regering en möjlighet att reparera något av det skamfilade 
förtroendet.  
 
I november 2009 presenterade det sedan länge emotsedda förslaget om rösträttsreformer för 
valen i Hongkong 2012. Förslagen är dock mycket försiktiga till sin karaktär och innebär endast 
marginella förändringar. Demokratianhängarna har reagerat negativt på förslagen och två av 
partierna, Civic Party och League of Social Democrats har lanserat en de facto folkomröstning att 
genomföras före sommaren 2010 i form av fyllnadsval av en LegCo-ledamot i var och en av 
Hongkongs fem valkretsar. Det största demokratiska partiet, Democratic Party, stöder inte 
åtgärden. Regeringen har förklarat att folkomröstningsinstitutet inte finns i Hongkong grundlag 
och att åtgärden därför strider mot konstitutionen. 
 
 
Ekonomisk politik 
 
Hong Kong har under nittonhundratalets senare hälft alltmer utvecklats till en betydande 
handelsplats i Östasien och stark konkurrent till Singapore. Tillverkningsindustrin (kläder, 
leksaker, elektronik), fortfarande i stor utsträckning i ägd av Hongkong affärsmän, har flyttats till 
främst Guangdongprovinsen i södra Kina. Den starka kommersiella uppgången och tillväxten i 
Kina med en ökad export fram till mitten av 2008 har väsentligt bidragit till en ökad efterfrågan 
på finansiella, kommersiella och logistiska tjänster i Hong Kong, som idag domineras av en 
serviceekonomi med en stark finanssektor (banker och investmentbolag), omfattande handel och 
                                                           
1 Functional constituancies, s.k. funktionella valkretsar representerar näringslivet, yrkes- och sociala grupper. 
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logistik (sjöfart och flyg) samt turism. Inkomst- och företagsskatter är mycket låga. Ekonomin är 
en av de friaste i världen och affärsklimatet är öppet och lättillgängligt. Många utländska företag, 
särskilt små och medelstora, väljer att etablera sig i Hongkong innan de tar steget in i Kina. 
Importtullar finns endast på spritdrycker, tobak och drivmedel. Valutan är konvertibel och det 
oberoende rättsväsendet fungerar väl. Turismen är en stor inkomstkälla och slår ständigt nya 
rekord pga de förenklade procedurerna för besökande kineser från fastlandet. 
 
Finanskrisen drabbade Hongkong hårt under 2009 med sjunkande BNP och kraftigt minskad 
export och import. Till stor del tack vare den draghjälp som Kinas fortsatt växande ekonomi givit, 
är Hongkong nu på väg att resa sig ur krisen och förutspås få en viss tillväxt under 2010.  
 
 
Handelspolitik 
 
Hongkong har, enligt Basic Law, rätt att föra en självständig handelspolitik. EU och Hongkong 
har ett gott samarbete i dessa frågor, speciellt inom ramen för WTO. Hongkong var värd för 
WTO:s sjätte ministermöte i december 2005.  
 
1999 undertecknades ett tullsamarbetsavtal mellan EU och Hongkong. Detta innebar en 
formalisering av det redan existerande samarbetet, men visar också på Hongkongs autonomi i 
dessa frågor. EU har som mål att fördjupa samarbetet inom områden som utbildning, forskning 
och miljö. Regelbundna årliga överläggningar om en rad frågor sker på hög tjänstemannanivå 
mellan kommissionen och Hongkongs regering. 
 
Ett särskilt frihandelsavtal mellan Hongkong, Macau och Kina, Closer Economic Partnership 
Arrangement (CEPA) trädde i kraft den 1 januari 2004. Avtalet har stegvis utvidgats till att gälla 
samtliga varugrupper och liberalisering inom ett stort antal tjänstesektorer. En kontinuerlig dialog 
förs om ytterligare åtgärder för att stimulera ömsesidigt handelsutbyte och investeringar.  
 
 
Sveriges relationer med Hongkong 
 
Sverige har en officiell representation i Hongkong sedan 1950-talet. Inför Hongkongs 
återförening med Kina ingick Sverige 1996 ett konsuläravtal med Kina om Hongkong. Sveriges 
Generalkonsulat har sex tjänstemän varav två från Utrikesdepartementet. Sveriges förbindelser 
med Hongkong är främst inriktade på handel och investeringar. Hongkong är en viktig svensk 
handelspartner och ett 130-tal företag med svensk anknytning finns representerade i Hongkong, 
varav flera med regionala huvudkontor. Den aktiva svenska handelskammaren räknar mer än 160 
företag som sina medlemmar. Ca 1.000 personer är registrerade på konsulatets svensklista. 
 
Exportrådet är representerat i södra Kina (Hongkong och Kanton) med sex medarbetare och 
delar lokaler med generalkonsulatet i Hongkong. 
 
Ett halvt dussin svenska professorer/universitetslärare är verksamma vid universiteten i 
Hongkong, som gästföreläsare eller på mer permanent basis. Ett växande antal svenska studenter 
studerar vid universiteten i Hongkong. 
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En svensk kyrkoherde är stationerad i Hongkong med ett ansvarsområde som också omfattar 
Kina. Föreningarna SWEA och SVIV är verksamma i Hongkong.  
 
Hong Kong Trade Development Council har ett representationskontor i Stockholm vars driftsformer 
dock är under omprövning. Vidare finns ett Sweden-China Trade Council, som bl.a. verkar för ökad 
handel med Hongkong, en svensk intresseförening The Royal Sweden-Hong Kong Society jämte 
svensk-kinesiska vänskapsföreningar i Göteborg och Stockholm. 
 
 
Besöksutbytet mellan Sverige och Hong Kong 
 
Officiella delegationer och företrädare för svensk förvaltning och näringsliv besöker ofta 
Hongkong. Kulturutbytet mellan Hongkong och Sverige är väletablerat och svenska artister inom 
främst musik och dans besöker Hongkong med jämna mellanrum. På filmområdet finns sedan 
några år etablerade kontakter och ett besöksutbyte mellan Stockholms Internationella Filmfestival 
och Hong Kong International Film festival (HKIFF). Den största svenska manifestationen i 
Hong Kong torde Ostindiefararens (Götheborg III) besök i månadsskiftet november/december 
2006 ha varit. Besöket kringgärdades av en rad utställningar, seminarier och 
företagspresentationer. 
 
Inkommande officiella besök från Sverige 
 
1999 
- miljöminister Kjell Larsson (miljökonferens i Hongkong) 
- demokratiminister Britta Leijon (Hongkong och Macau) i samband med överlämnandet av  
  Macau till Kina. 
 
2001 
- statssekreterare Sven-Eric Söder, UD 
- statssekreterare Birgitta Boström, Miljödepartementet (miljökonferens i Macau). 
 
2004 
- transport och infrastrukturminister Ulrica Messing  
 
2005 
- 1:e vice talman Per Westberg med utskottsdelegation 
- RD:s näringsutskott 
- kronprinsessan Victoria (designutställning) 
- finansminister Pär Nuder  
- näringsminister Thomas Östros med den svenska delegationen till 6:e WTO:s ministermöte   - - 
- jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist i samband med WTO-mötet.  
 
2006 
- RD:s trafikutskott 
- RD:s miljö- och jordbruksutskottet 
 
2007 
- statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet 
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2009 
- statssekreterare Gunnar Wieslander, UD 
 
 
Utgående officiella besök från Hong Kong 
 
2000 
- Secretary for Environment Gordon Siu 
 
2004 
- Chief Secretary for Administration Donald Tsang (numera regeringschef) 
 
2005 
- Permanent Secretary for Economic Development and Labour, Sandra Lee 
- Secretary for Health and Welfare, Dr York Chow 
 
2007 
- Secretary for Justice Wong Yanlung 
 
2009 
- Financial Secretary John Tsang 
- Secretary for Environment Edward Yau 
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