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  فصلنامه تخصصي علوم سياسي                                                          
  1392 زمستان، پنجمسال نهم، شماره بيست و 

   29/4/1392تاريخ دريافت:                                                                                          
  21/7/1392تاريخ تصويب: 

    37- 60:صفحات                                                                             

  كنگ  دولت و توسعه در هنگ
  ∗يرزاديدكتر رضا ش

 كرج ران،يا ،ياسيواحد كرج، گروه علوم س ،يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيعضو ه

  چكيده
و  يبه نوساز يابيمختلف تالش كردند ضمن دست يدوم، كشورها يپس از جنگ جهان ي در دوره

 يزمره، كشورها نيرا به حداقل ممكن برسانند. در ا شيخو ي جامعه يها تيتوسعه، مشكالت و محدود
 افتيدر وبه فراخور درك  زيجامعه و ن ازيبا توجه به ن كيهر  نيالت يكايو امر قا،يافر ا،ياز آس يمتعدد

 ي توسعه يو اقدام برا يگوناگون، مبادرت به نوساز ياء بر راهبردهابا اتك شرفت،يو پ يخود از نوساز
 وان،يتا ،ي(كره جنوب »ايآس يببرها« ژهيو به و ايشرق آس يكشورها ان،يكردند كه البته در آن م يمل

فاصله خود را از  سرعت،به  ناني. اافتنديدست  يريچشمگ يها يابيسنگاپور، هنگ كنگ) به كام
 ايعمده در شرق آس ياقتصاد يبه قطب ها 1990 ي كم كردند و تا دهه ينعتص شرفتهيپ يكشورها

در هنگ كنگ  يتحول اقتصاد فيعلل، و كم و ك يشدند. پژوهش حاضر درصدد است به بررس ليتبد
  دولت در آن، بپردازد. گاهينقش و جا زيكشورها و ن نياز ا يكيبه عنوان 

  
  كليد واژگان

  گ، دولت.هنگ كن ،يتوسعه، توسعه اقتصاد
  

  قدمهم

 ،ياز كشورها در جهان در حال توسعه نتوانسته است از نظر رشد اقتصاد يگروه ايكشور  چيه
دست  تيبه موفق ايآس يبه اندازه ببرها يسطح زندگ شيو افزا يجهان يكاهش فقر، ادغام در بازارها

به  تيجمعرشد  زانيشده، م چهار برابر باًيسرانه تقر يكشورها درآمدها نيدر ا رياخ يها . در دههابدي

                                                        
 shirzadi2020@yahoo.comنويسنده مسئول، ايميل:  ∗
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كشورها  نياست. ا افتهيبهبود  يريبهداشت، درمان و آموزش به طور چشمگ تيآمده و وضع نيشدت پائ
برون گرا (در  ي بازار و توسعه يبا الگوها يمل ي توسعه يها و برنامه ها نهيزم ها، تيمز بيبا ترك

هفت  يباال نيانگيطور م بهو  دار،يتاب و پاپر ش ي) رشد اقتصادالملل نيبا الزامات نظام ب يهماهنگ
  ي؛ دولت و دخالت ها ايشرق آس ي معجزه يمعتقدند علت اصل يا اند. عده درصد در سال را تجربه كرده

و  يبانك جهان ها، برالي(نول گريد يو آگاهانه آن در اقتصاد بازار بوده است. گروه يفعاالنه، انتخاب
كنش محدود  يبازار برا يروهايو اجازه دادن به ن تدخالت محدود دول پول) معتقدند يالملل نيصندوق ب

  بوده است. يعلت اصل ،ينسب تيثبات اقتصاد كالن و توجه به مز ها، متيو آزادانه، انحراف اندك در ق
كشورها با الزامات  نيا يمل ي توسعه يها برنامه انيم يمناسب و هماهنگ بيترك جادياست ا مسلم

از عوامل  گريد يكيعوامل،  نياست. در كنار ا ايشرق آس ي درك توسعه يبرا يديكل ي تهنك ،يالملل نيب
 ي د بر توسعهيمنطقه بوده است كه هم تأك نيتوسعه در ا شرويژاپن به عنوان پ ا،يشرق آس ي توسعه

نسل اول  ژاپن، ي توسعه توجه داشته است. با توسعه يالملل نيها و الزامات ب داشته، و هم بر تجربه يبوم
 ينديو سپس در فرآ افتيكنگ، سنگاپور) به توسعه دست  هنگ وان،يتا ،ي( كره جنوب ايآس يكشورها
استثناء و مورد ناموفق توسعه در  نها. تدندي) به توسعه رسياندونز لند،يتا ،ينسل دوم (مالز ،يتصاعد

كشور  نيا ي توسعه ندير فرآهنگ كنگ و نقش دولت د ي ادامه، تجربه در بوده است. نيپيليف ا،يشرق آس
  .ميده يقرار م يرا مورد بررس

  

  كنگ هنگ يعموم يها يژگيو .1

واقع شده و  ايآس ي، در جنوب شرق»كنگ  هنگ ي ژهيو يادار ي منطقه« يعنوان رسم اي كنگ هنگ

 ياصل نيبخش كوچك سرزم كيكوچك و  اريبس ي رهيجز 200كنگ و حدود  النتائو، هنگ ريشامل جزا

ـ و از سمت شرق، غرب و جنوب بـه در  ن،ياز شمال به استان گوانگ دونگ چ نيسرزم ني. اشود يم  ياي

ـ بـه وسـعت    قـت يمربع وسعت است كه در حق لومتريك 1092 يمحدود شده، و دارا نيچ كالنشـهر   كي

درجـه در نوسـان    31تا  13 نيفصل سال ب نيو گرم تر نيدارد كه در سردتر يياستوا يياست، آب و هوا

ـ يم 2159فصـول سـال (در حـدود     ي همه يط نيسرزم نيدر ا نيسنگ يها ارش باراناست. ب متـر)،   يل

 ا،يجنوب شرق آس ياز كشورها يو مابق ،ينيهنگ كنگ؛ چ تيدرصد جمع 95است. حدود  يعيطب يامر

   (Thomas M. Leonard, 2006, 764) كشورها هستند. ريو سا ايتانيبر
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كنگ هستند. شهر ويكتوريا پايتخت و مركز  ين شهرهاي هنگتر ويكتوريا و كولون از مهم شهرهاي

كنـگ، مركـز    هنـگ  ي كنگ است. اين شهر مركز تجاري منطقه، و بخش شمالي منطقـه  سياسي هنگ

كنگ است، هر دالر آمريكا معـادل   هاي محدود كشاورزي است. واحد پول اين منطقه، دالر هنگ فعاليت

  ).14 :1387 ،يفيدالر هنگ كنگ است (شر 75/7

مرتفع قرار دارند  هاي ها در ساختمان رو اكثر كارخانه نيدر هنگ كنگ، زمين بسيار كمياب است، از ا

كنگ، افراد خارجي از نظـر تملّـك    هنگ ي ويژه يادار ي ). بر طبق قوانين منطقه379: 1375(چون چا، 

ند. تملّك اين ملـك  يك ملك مسكوني براي اقامت خريداري كن توانند يامالك محدود هستند و فقط م

نيز به شرطي ميسر است كه آنها حداقل يك سال با مجوز اقامت، در كشور چـين زنـدگي كـرده باشـند.     

كنگ نباشند،  هنگ ي كنگ از اين قاعده مستثني هستند. افراد خارجي كه تبعه هنگ ي افراد خارجي تبعه

زمين مورد نظر خـود را از طريـق اجـاره در     نندتوا ها را ندارند. آنها مي امكان اخذ حق مالكيت دائم زمين

هـاي مسـكوني،    كنگـي شـامل زمـين    برداري از سوي افراد غير هنگ هاي قابل بهره اختيار گيرند. زمين

كنگ و سـاير كشـورها در خصـوص     هاي اخير، دولت هنگ تجاري، صنعتي و كشاورزي است. طي سال

هـاي   اند. رئيس و اعضاي نماينـدگي  به امضا رسانده ييهاي آن منطقه، قراردادها استفاده از زمين ي نحوه

اي به شرط پذيرش  المللي و منطقه هاي بين كنگ و همچنين سازمان سياسي كشورهاي خارجي در هنگ

  ).21: 1375چون چا، كنگ ملك مسكوني داشته باشند( توانند در هنگ هاي متبوع، مي متقابل دولت

كنند. پيروان  درصد)، از آيين بودايي پيروي مي 90ود كنگ (حد اكثريت جمعيت هنگ ،ياز نظر مذهب

كنگ حضور دارند. با وجود  از جمله مسيحيت، يهوديت، اسالم، تائوئيسم، و هندو نيز در هنگ انياد گريد

گذارنـد، و در اكثـر    مـي  تـرام اعتقادات مـذهبي اح  ي اي از اعتقادات، مردم به همه گسترده ي چنين دامنه

هـزار   80. بر اساس آخـرين آمارهـاي رسـمي، در هنـگ كنـگ حـدود       ندينما ميمراسم مذهبي شركت 

  كنند.   مسلمان زندگي مي

كنگ، كانتونيزي است و زبان انگليسي به عنوان زبـان اصـلي در    زبان رسمي و اصلي مردم در هنگ

ـ گ ها و مراكز علمي مورد استفاده قرار مـي  هاي دولتي، دانشگاه بيشتر مراكز    تجاري، دستگاه . سـاير  ردي

تك لوگ، اندونزيايي،  ويتنامي،اي،  اند از: آلماني، ژاپني، كره كنگ عبارت هاي مورد استفاده در هنگ زبان

  ).33-35: 1375چون چا، تايي، هندي، اردو، نپالي، پنجابي، و عربي(
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و هاي حمل و نقـل از جملـه بنـادر     اي، ريلي و آبي و زير ساخت كنگ از نظر حمل و نقل جاده هنگ

 ).55: 1387 ،يفيها، بسيار پيشرفته است(شر فرودگاه

  

  ياسيتحوالت س. 2
  يخيتار ي نهيشيپ .الف

ـ جز شود، يم دهينام انگيج انگيش ينيكنگ كه در زبان چ كه اشاره شد، هنگ همچنان اسـت   يا رهي

شـده   رود كانتون واقع ي دونگ و در دهانه مجاور استان كوانگ ن،يچ ياصل نيسرزم يكه در ساحل شرق

در  نيانگلستان بر چـ  يروزيبه دنبال پ 1842بوده، در سال  نياز چ ييكه همواره جز نيسرزم نياست. ا

مهـم و   يبندر تجـار  كيكنگ  هنگ ،يبعد يها دهه يبه تصرف انگلستان درآمد. ط اك،يجنگ اول تر

 يكه روبـرو  زيون را نكارل ي رهيشبه جز 1860در سال  ايتانيشد. بر ايتانيناوگان بر يبرا ينظام يپاسگاه

دست آورد و در سال  بهاطراف آن  يبود، همراه با اراض نيچ نياز سرزم يكنگ قرار داشت و بخش هنگ

كنگ بـه مـرور رو بـه توسـعه و      كرد. هنگ ي آن را اجاره ن،يساله با دولت چ 99قرارداد  كي يط 1898

در  ها ستيكار آمدن كمون يشد. با رو ليتبد يشرق يايمهم در آس يمركز بازرگان كينهاد و به  شرفتيپ

بودنـد، بـه    يناراضـ  هـا  سـت يمونكـه از حكومـت ك   نياز مـردم چـ   يري)، گروه كث1948 -1949( نيچ

كـار آمـدن    يپـس از رو  ژهيكنگ به و خاص حاكم بر هنگ ياقتصاد طيكنگ پناهنده شدند. شرا هنگ

 ،يسـبك، نسـاج   عيصـنا  ي نندهخودكفـا، مولـد و صـادرك    ي منطقه كيآن را به  ن،يچ ستيدولت كمون

كـار آمـدن دنـگ     يرو بـا كـرد و پـول و ثـروت را در آنجـا متمركـز نمـود.        ليتبد كيپوشاك و پالست

ـ بر اهم ن،يدر چ 1980 ي دهه لياوا ي تحوالت اصالح طلبانه تيو تقو نگيائوپيش كنـگ بـه    هنـگ  تي

ـ    نيارتباط چ ي نقطه نيعنوان بهتر  يدرصـد داد و سـتدها   50تـا   30 نيبا جهان خارج افـزوده شـد و ب

دونگ در آنجـا   كوانگ تاناس يها يگذار هيدرصد سرما 90كنگ انجام شد و  هنگ قياز طر نيچ يخارج

ـ سـوم قـرار گرفـت. بـه هـر ترت      ي و لندن، در درجـه  وركيويآن پس از ن يمتمركز شد و قدرت مال  ب،ي

كنـگ بـود. اساسـاً     در هنگدر چين، عصر جديدي براي رشد اقتصادي  1978اصالحات اقتصادي سال 

و سـپس در شـهرها    ركشـو  ي هاي خصوصـي بـود. ابتـدا در حاشـيه     اصالحات مستلزم آزادسازي بنگاه

ريزي و كنترل، و سياست درهاي باز شد و رشد پايـدار و فراوانـي    جايگزين ساز و كار بازار به جاي برنامه
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  اي را به همراه آورد.  گسترده

هـا، سـرمايه و    قتصادي در جنوب چين از طريق تزريـق انبـوه بنگـاه   ا ي كنگ در ايجاد معجزه هنگ

گذاري از ساير منـابع، بـه    اي براي سرمايه بود. اين كشور در عين حال به عنوان واسطه رگذاريمهارت، تأث

بزرگ تجاري چين  ي روازهبه عنوان تنها د 1949ويژه تايوان و كره جنوبي عمل كرده است. ابتدا از سال 

 1960و  1950هاي  ر دههسياست درهاي باز چين منافع سرشاري حاصل كرد. همان گونه كه د بود و از

براي سـرزمين اصـلي چـين بـه شـمار      » غرب فوري«براي غرب بود، اكنون » ين فوريچ«كنگ  هنگ

  ).363-364: ص 1375 چا،كنگ شده است (چون  رود و در هر دو حالت منافع سرشاري عايد هنگ مي

ـ م ي، مذاكرات1980 ي دهه ليدر اوا  ي نـده يسرنوشـت و آ  ي پكـن و لنـدن آغـاز شـد و دربـاره      اني

صـورت   ييهـا  يبررسـ  د،يرسـ  يمـ  انيبه پا 1997آن در سال  ي ساله 99 ي كنگ كه قرارداد اجاره هنگ

و  ودشناخته ش تيمحترم و به رسم ،يابهام چيكنگ بدون ه بر هنگ نيچ تيگرفت و توافق شد كه مالك

كنـگ   ، مـردم هنـگ  1991برخوردار باشد. در سپتامبر  يدر حد عال يداخل يز خودمختارا زيكنگ ن هنگ

خود را انتخاب كردنـد.   يمجلس قانونگذار ندگانيرفتند و نما يرأ يها صندوق يسال به پا 150پس از 

كنـگ   ، هنگيا شده يطراح شياز پ فاتيتشر يط ني، چ1997 هيژوئ كميدر ساعت صفر روز سه شنبه 

ـ     يچـ  بـه نـام تونـگ    يكنگ گرفت و بازرگان معروف هنگ ليتحو را رسماً  يادار سيهـوا بـه عنـوان رئ

 ،يو قـانون  يقبل يها . بنابر توافقديمزبور، منصوب گرد ي هيناح يمجلس قانونگذار استيكنگ و ر هنگ

عمل آن به عنوان  يخود را همچنان حفظ كردند و استقالل و آزاد يها يكنگ حقوق و آزاد مردم هنگ

ـ ا ديمحترم شمرده شد و مقرر گرد ،يالملل نيب يمركز داد و ستد مال كي  نـده يسـال آ  50تـا   طيشـرا  ني

كنـگ   . با الحاق هنگديآن اعمال نظر نما يو روابط خارج يو پكن فقط در امور دفاع ابديهمچنان ادامه 

 گـر يدر د يترل جدكن استيسو و س كي زكنگ ا هنگ ياجتماع يها يو اقتصاد بازار آزاد و آزاد نيبه چ

 ليمتفـاوت تبـد   يبا دو نظام حكـومت  يبه مملكت نيكشور چ گر،يد ياز سو نيپهناور چ نيسرزم ينواح

  ).  226: 1384 ،يشد(جعفر
  ياسيس ي و توسعه يدموكراس .ب

داراي نوعي دموكراسي و خودمختاري محدود بوده، داراي سه ركن اصـلي   1997از سال  كنگ هنگ

عضو و دادگـاه   60(پارلمان) با  عضو، شوراي قانونگذاري 14(كابينه) با  ي اجراييبه شرح زير است: شورا
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  ).18: 1387 ،يفيقضاييه(شر ي استيناف نهايي به عنوان قوه

هاي كليدي سياسـي و   تقريباً مستقل است، پست يكنگ، نظام هنگ ياسيبا توجه به اين كه نظام س

ها را در مجلس به خود اختصاص داده است. نمايندگان  اقتصادي در اختيار حزبي است كه اكثريت كرسي

در  دولـت، هـاي پيشـنهادي    ساير احزاب نيز از طريق حضور در مجلس و اعالم نظر در خصوص برنامـه 

احزاب به رسميت شناخته شده است. در راستاي حفظ  ي هدايت كشور نقش دارند. اين روند از سوي همه

ني پايبند هستند. مجموعـه قـوانين مصـوب مجلـس در خصـوص      دموكراسي، احزاب به اين فرآيند قانو

كشـور را بـه    هـاي  تهاي سياسي و جايگاه آنها در فعالي حضور آنها در فعاليت ي هاي سياسي، نحوه گروه

، »اتحاد دموكراتيك بـراي بهبـود و پيشـرفت   «اين قوانين، حزب  ي روشني مشخص كرده است. بر پايه

ها ضروري است. در چنين شـرايطي،   فعاليت ي و حضور آن در همه كنگ بوده مقتدرترين حزب در هنگ

هاي كالن اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري، برقراري و  جهت موفقيت در بازار اين منطقه و انجام طرح

هـاي انجـام شـده از سـوي مراجـع       گشا است. بـر اسـاس ارزيـابي    حفظ ارتباط با اعضاي اين حزب، راه

  ).20: 1387 ،يفيكنگ يكي از مناطق بسيار باثبات است(شر هنگ ي ويژه ياراد ي المللي، منطقه بين

  

  يتحوالت اقتصاد .3
  ياقتصاد يها تيفعال نهيشيپ. الف

 ي سال اول، با ترانزيت كاال كه پايه 100تجار كشف شد. در  ي سال پيش به وسيله 150 كنگ هنگ

 يرا بـرا  يو تجـار  يانگلستان خـدمات مـال  اساسي اقتصاد آن بود، يك شهر تجاري باقي ماند. استعمار 

ـ كنگ به عنوان  بزرگ و كوچك در منطقه فراهم كرد و هنگ اريبس يها بنگاه و  يتجـار  ي پنجـره  كي

ـ تانيبر يكنتـرل اسـتعمار   نيبه خدمت گرفته شـد. حكومـت چـ    ن،يچ ياصل نيبه سرزم ياقتصاد بـر   اي

) باز خواهد گشت. ني(چياصل نيترل سرزمبه كن تيكه در نها ديد يكنگ را موقت و خودخواسته م هنگ

 نعتيرا به سمت صنايع صادراتي سوق داد. ص يمتعدد، سياست اقتصاد يها ، ضرورت1951پس از سال 

گذاري شد، ولي گسترش صـنعتي   گران مهاجر كه عمدتاً از شانگهاي بودند، پايه صنعت ي شدن به وسيله

هاي قبلي  عتي، كار بازرگانان محلي بود. اكثر آنها زمينهصن ي گذاري يك فرايند پايدار توسعه شدن و پايه

كردند. از آنـان بـا عنـوان     تجارت داشتند، از تفكر تجاري برخوردار بوده و خيلي شبيه بازرگانان عمل مي
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گـذاري   كنـگ پايـه   شود. صنعتگران مهاجر شانگهاي، صنايع نوين را در هنگ ياد مي» كارآفرينان تاجر«

شان در شانگهاي سـفارش داده   آالت و مواد خام را كه براي فعاليت ها توانستند ماشينكردند. بعضي از آن

آالت پيشرفته شروع به فعاليت، و  هاي بزرگ و ماشين كارخانه باكنگ بياورند. آنها  بودند، با خود به هنگ

سـت كـه   به بهترين وجه ممكن عمل كردند. حتي امروزه صنايع نوين نساجي در دست جانشينان آنهـا ا 

  ).372-273: 1375كنگ هستند(چون چا،  اي هنگ ركن صنايع كارخانه

، نـيم ميليـون پناهنـده از سـرزمين اصـلي چـين در       1954سـال   ي و نيمـه  1949سال  ي بين نيمه

درصد افزايش يافت. ترانزيـت كـاال كـه مثـل      27كنگ اقامت گزيدند، و در نتيجه، جمعيت، حدود  هنگ

 يانكنگ تنها راه اتصال م ها شكوفا شد، زيرا هنگ ان داشت، در آن سالكنگ جري خون در زندگي هنگ

ها به درگيـري كـره، ايـاالت     ، به دنبال ورود چيني1951چين و دنياي غيرسوسياليست بود. ولي در سال 

كنگ متوقف شد  رو، ترانزيت كاال در هنگ نيمتحده تجارت ميان چين و دنياي غرب را تحريم كرد. از ا

كنـگ بـه دليـل واقـع شـدن در       . بـراي هنـگ  دير مجبور به دگرگون كردن اقتصاد خود گردكشو نيو ا

بسـيار   ي كوچك پر از تپه ماهور و عدم فعاليت كشاورزي و با ميراث طوالني تجارت و عرضـه  ي منطقه

  بر براي صادرات تنها راه روشن بود.   -فراوان نيروي كار و بازار كوچك داخلي، توليد محصوالت كار

آسـياي   ي ، ده سال قبل از سـاير كشـورهاي تـازه صـنعتي شـده     1959 ي كنگ در اوايل دهه گهن

كنـگ   اقتصادي هنـگ  ي بر صادرات نمود. در آن زمان، به آينده ديشرقي، مبادرت به صنعتي شدن با تأك

 الزم يطكنگ حتي شـرا  چندان خوشبين نبودند. بدون منابع طبيعي يا كشاورزي به عنوان پشتوانه، هنگ

براي دريافت كمك به عنوان يك مستعمره را هم نداشت، در اين زمان، صـنعتي شـدن اجتنـاب ناپـذير     

كنـگ همـراه بـا كـره      هنـگ  جينمود، ولي بازارهاي بزرگ جهان هزاران فرسنگ دورتر بودند. به تدر مي

ـ نام» اژدهـاي كوچـك  «يـا  » چهار ببر«جنوبي، تايوان، و سنگاپور، به عنوان گروه  ون چـا،  چشـدند(  دهي

1375: 334-333.(  

 يو تجـار  يمراكـز مـال   نيتـر  از مهم يكي تيرشد كرد و به موقع اريبس ستميقرن ب يكنگ ط هنگ

شـد.   ليها در جهـان تبـد   اقتصاد نياز بازتر يكيبه  ،ياقتصاد يو از نظر شاخص آزاد افتيجهان دست 

  : ديگرد ليتسه يعوامل مختلف ريكنگ تحت تأث هنگ ياقتصاد ي توسعه

 طيسـاخته شـد و حكومـت آن، محـ     يرانيو كشـت  يبازرگان ،يخدمات تجار ي ارائه ياقتصاد آن برا ول،ا
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  فراهم كرد.  يو تجار يبازرگان ،يشركت تيو فعال ينيكارآفر يبرا يمناسب

ژاپن و تنگـه ماالكـا واقـع     نيدرست ب ،يغرب ي هيانوسيدر اق يرانيكشت ياصل ريهنگ كنگ در مس دوم،

 يبنـدر  يهـا  انـه يپا يمتمـاد  يها دهه يكرده است. برا جاديبنادر جهان را ا نيكارآمدتراز  يكيشده، و 

  در جهان بودند.  ها نيبزرگتر ي كنگ در زمره هنگ

 يتجـار  يازهـا يكرد كه ن جاديرا ا يو بانك يمال التيتسه نيتر شرفتهيو پ نيكنگ كارآمدتر هنگ سوم،

  كند.  نياز كشورها در منطقه را تأم ياريبس

را  يريپـذ  رقابـت  يكنگ وجود داشت كه بخش صـنعت  در هنگ يماهر و منعطف اريكار بس يروين هارم،چ

  . افتنديكرد كه در كارخانجات مهارت محور، تخصص  جاديا

ثروتمنـد و گردشـگران    يهـا  ينيچ يبرا ديو خر يبه عنوان مقصد گردشگر نيكنگ همچن هنگ پنجم،

  . تجار و مسافران شناخته شد ،يالملل نيب

و  يآغاز كرد. خدمات بانكـدار  ستميقرن ب ليخود را در اوا عيسر ي كنگ توسعه بخش خدمات هنگ

و  يكنگ شدند. تمركز گسترده بر خـدمات تجـار   بخش خدمات در هنگ يشدند، مبنا جاديكه ا يتجار

 دراتصارا  يمحصوالت يزيآم تيكنگ به طور موفق ها هنگ دهه يصورت گرفت. برا يالملل نيب يبازرگان

همچـون   ي. اقالمـ شـدند  يمـ  ديكشورها تول گريو د وانيتا ،يژاپن، كره جنوب ن،يكه در چ كرد يمجدد م

و كفـش از   ،يو ابـزارآالت برقـ   ها نيارتباطات راه دور و ضبط صوت، ماش زاتيپوشاك، منسوجات، تجه

  زمره بودند. نيا

ـ كنگ بـه دل  هنگ يدوم، گردشگر يبعد از جنگ جهان ي در دوره مـدرن،   ييمـا يرا بـودن هواپ دا لي

ـ ليم 18. هـر سـال حـدود    افـت ي تياهم اريبس الت،يتسه گريو د يالملل نيب يها هتل گردشـگر بـه    وني

  است.  ياقتصاد مل ي عمده يها از بخش يكي يگردشگر ليدل نيو به هم كنند يكنگ سفر م هنگ

رشد آن  1990 ي خر دههبه سرعت رشد كرد، هر چند در اوا 1950 ي از دهه يا كارخانه ديبخش تول

ـ ها به عنوان تول دهه يكنگ برا . هنگافتيكاهش  گونـاگون از جملـه    يمصـرف  يكاالهـا  ي كننـده  دي

. شـد  يم هشناخت رهيو غ يساعت مچ ك،يلوازم الكترون ك،يانواع پالست ،يپوشاك، منسوجات، اسباب باز

ـ را بـه تول خـود   يجا ،يا كارخانه ديبخش تول 1990 ي حال از اواسط دهه نيدر ع تـر   مهـم  يكاالهـا  دي

حـال،   نيلـوكس داد. در عـ   يكاالهـا  يباال و برخ يبا تكنولوژ كيلوازم الكترون انه،يهمچون قطعات را
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به اسـتان گوانـگ دونـگ     ار،ك يروين يها نهيبودن هز نيپائ ليبه دل ديتول التياز تسه يتيتعداد با اهم

  (Thomas M. Leonard, 2006: 764) منتقل شدند. نيچ

و  وانيژاپن، تـا  كا،يامر ن،يچ يكنگ؛ كشورها هنگ داتيتول يعمده برا يو بازارها يتجار يشركا

پـس از   ي كنگ در دوره هنگ يالملل نيتجارت ب ،يرسم يهستند. بر اساس آمارها ايشرق آس يكشورها

زم و لـوا  هـا  نيكنگ انـواع ماشـ   هنگ يصادرات ي عمده يدوم به سرعت رشد كرد. كاالها يجنگ جهان

 يسوخت، كاالهـا  ،ييهمچون مواد غذا يو واردات آن اقالم ره؛يو غ يمتيق يها منسوجات، سنگ ،يبرق

 نيكنگ، چـ  هنگ ياصل يتجار كيحمل و نقل، و مواد خام هستند. شر زاتيتجه ،يا و كارخانه ينيماش

و  1997ل سـا  رد ايآسـ  يكنگ از بحران مال . هنگشود يرا شامل م يدرصد كل بازده تجار 42است كه 

كشور نسبتاً آرام بود.  نيمتأثر شد اما بحران در ا 2001-2003 يها سال يجهان يكُند شدن رشد اقتصاد

جنـوب   يكشـورها  نيثروتمندتر ي برخوردار است و در زمره ييكنگ از استاندارد باال مردم هنگ يزندگ

درصـد   95حـدود   يخ باسواد. نرستيكشور عادالنه ن نيثروت در ا عيحال، توز نياست. در ع ايشرق آس

  (Thomas M. Leonard, 2006: 765) است.
  اقتصاد يجار يروندها. ب

رو، احترام بـه   نيدارانه شناخته شده است. از ا نظام سرمايه كيكنگ به عنوان  هنگ ينظام اقتصاد

هر كـس،  . بدين ترتيب، رود يآن به شمار م يها يژگيحقوق مالكيت و پايين بودن ماليات، از مهمترين و

بايـد آزادانـه و بـه     اطالعـات بازارها دسترسي دارد.  ي چه داخلي چه خارجي، به طور آزاد و برابر، به همه

  ).  377: 1375ها قابل دسترسي باشد(چون چا،  گروه ي طور ارزان منتشر شود و براي همه

 يها شركت تيفعال يبرا زيرا ن يمناسب تياست كه موقع يجهان يمركز مال كيكنگ  امروزه هنگ

كنگ  فراهم كرده است. هنگ كنند، يتجارت م اينقاط آس گري) و دني(چياصل نيكه با سرزم  يا يخارج

و  يحقوقبا ثبات، نظام  ي جامعه ه،يسرما يها انيجر يهمچون باز بودن به رو يممتاز يها يژگيو

كار  يرويبا ناقتصاد باز  كي تيكنگ مورد حما هنگ يكارآمد و شفاف دارد. بخش خصوص يمقررات

و  ياقتصاد سكيكنگ از نظر ر كارآمد است. هنگ يمقررات ميو رژ يديتول يو بازارها ريپذ انعطاف

 AMB). است نييپا اريبس سكير تيدر وضع يمال سكيو از نظر ر ن،يپائ سكير تيدر وضع ياسيس

Country Risk Report, Hong Kong: 2010, 1-3)  
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ـ كنـگ عبارتنـد از : جمع   هنگ ياقتصاد يجار يها شاخص نيتر عمده  7حـدود   2008در سـال   تي

 ملـي  ناخالص درآمد ؛/. 6 حدود 2000 – 2008 يها در سال تيجمع ي رشد ساالنه نيانگينفر؛ م ونيليم

 – 2008 يهـا  در سـال  يناخالص داخل ديتول ي دالر ؛ درصد رشد سرانه 31420در حدود  2008در سال 

در سال  يناخالص داخل ديسال؛ تول 85سال و در زنان  79در مردان  يبه زندگ دامي ؛ 6/1 حدود در 2000

 – 2008 يهـا  در سـال  يناخالص داخل ديتول ي رشد ساالنه نيانگيدالر؛ م ونيليم 215355حدود  2008

 يدر بخش كشـاورز  يناخالص داخل دياز تول درصدي عنوان به افزوده ارزش درصد؛ 2/5 حدود در 2000

ـ درصـد؛ م  92درصد و در بخش خـدمات   8ت صفر درصد، در بخش صنع  2008صـادرات در سـال    زاني

از  يا كارخانـه  يدالر؛ درصد اقالم صـادرات  ونيليم 392962دالر و واردات حدود  ونيليم 370242حدود 

درصـد؛   19بـاال در كـل صـادرات حـدود      يدرصد؛ درصد صـادرات بـا تكنولـوژ    68كل صادرات حدود 

ـ ليم 54365حـدود   2007در سـال   يخـارج  ميمسـتق  يگذار هيخالص سرما يها انيجر دالر اسـت.   وني

(World Development Report, 2010: 378)   

ـ را در م 21 ي رتبه يكنگ دارا ، هنگ2010سال  يانسان ي بر اساس گزارش توسعه كشـور   170 اني

ـ ل جمعگـزارش، كـ   نيباال است. بر اساس ا اريبس يانسان ي با توسعه يكشورها ي جهان، و در زمره  تي

ـ ليم 2/8حـدود   2030در سـال   تينفر، كل جمع ونيليم 1/7حدود  2010كنگ در سال  هنگ  ر،نفـ  وني

 -2015 يهـا  سال يط تيرشد جمع نيانگي، م7/1حدود  1990-95 يها سال يط تيرشد جمع نيانگيم

د درصـ  6/4حـدود   1970 -2008 يهـا  سال يط يناخالص    داخل ديرشد تول نيانگي/.، م9حدود  2010

    (Human Development, 2010: 184-206) .است

كاالهاي كشاورزي مـورد نيـاز، از    ي كنگ در حد صفر بوده و عمده سهم كشاورزي در اقتصاد هنگ

كنـگ شـامل گـل، سـبزيجات تـازه،       كشاورزي هنـگ  ي شود. محصوالت عمده ساير كشورها تأمين مي

  ماكيان، خوك و ماهي است.  

درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشـكيل   1/8كنگ كه  گوضعيت بخش صنعت و معدن هن

همچون صنعت نساجي و توليد پوشاك، گردشگري، توليد لوازم الكترونيكي از جملـه   ييها نهيدهد، زم مي

  كامپيوتر، صنعت توليد لوازم پالستيكي، اسباب بازي، ساعت سازي است.

ست. در اين منطقه استخراج نفـت انجـام   بشكه در روز ا 292000كنگ  ميزان مصرف نفت در هنگ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

      
  ◊كنگ عه در هنگدولت و توس  

  

٤٧ ◊                   
 

كنگ در زمينه صادرات و واردات نفـت فعاليـت    شوند كه هنگ شود. اين ارقام در شرايطي عنوان مي نمي

  بشكه در روز است. 314700و  22700كند. ميزان صادرات و واردات نفت به ترتيب  مي

دهـد، در   درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مـي  8/91كنگ كه  وضعيت بخش خدمات هنگ

خدمات مالي، بانكي و بيمه، خدمات بازاريابي شامل تبليغات، مشاوره، روابط عمومي، ارتباطات  يها نهيزم

ابراتي، مخ اتهاي مختلف، بخش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و خدم و تحقيقات بازار به شركت

هاي نوين از جمله الكترونيك، بيوتكنولوژي، و نانوتكنولوژي، نظام توزيع شامل عمـده فروشـي و    فناوري

  است.  يخرده فروشي و حمل و نقل، و خدمات گردشگر

ميليـون كيلـو وات سـاعت     3/40و  6/38كنگ بـه ترتيـب    ميزان توليد و مصرف برق در هنگ      

 5/4رات برق اقدام كرده و در حال حاضر ميزان صـادرات ايـن كشـور    صاد ي كنگ در زمينه است. هنگ

ميليارد كيلو وات ساعت اعـالم شـده    9/10كنگ  ميليارد كيلو وات ساعت است. حجم واردات برق هنگ

  .ستا

اي بـر   كنگي با تكيه بر بازار بزرگ موجود در سرزمين اصلي چـين، تمركـز عمـده    هاي هنگ شركت

  ).46-48: 1387 ،يفيانگي دارند(شرفروش و توزيع محصوالت خ

  

  هاي جاري اقتصادي جدول شاخص
  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 سال

  4/209  2/215  1/207  1/189 3/173 8/165 5/158 9/159 توليد ناخالص داخلي (ميليارد دالر)

توليد ناخالص داخلي سرانه (ميليارد

  دالر)

23466 23150 24100 26000 27600  29900  30800  29900  

  -7/2  5/2  7  7 1/7 6/8 2/3 9/1 رشد توليد ناخالص داخلي (درصد)

  2/5  5/3  4  8/4 6/5 9/6 9/7 3/7 نرخ بيكاري

  /.5  3/4  2  2 1 -/.4 -6/2 -3 نرخ تورم(درصد)

Annual Economic Report: Hong Kong, 2010, p12. 
ي جنـوب شـرق آسـيا روابـط اقتصـادي و      كنگ با كشورهاي مختلف جهان به ويژه كشـورها  هنگ

هاي خارجي انجام شده از طرف كشورهاي ژاپـن،   گذاري سرمايه ي سياسي بسيار خوبي دارد. بخش عمده
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سـوي   زچين، سنگاپور، تايلند، انگليس، آمريكا و هلند صورت پذيرفته است. بر مبناي آمـار ارائـه شـده ا   

كنگ از ابتـدا   گذاري خارجي انجام شده در هنگ مايهكنگ، كل سر گذاري هنگ سرمايه ي توسعه ي اداره

كنگ به طـور عمـده    هنگ ي گذاري در منطقه هاي مناسب سرمايه ميليارد دالر است. زمينه 520تاكنون 

ـ  گذاري در اين منطقـه عبـارت   هاي سرمايه ترين زمينه شامل خدمات است. مناسب از: خـدمات مـالي،    دان

هاي نوين از جمله الكترونيـك   اي، خدمات بيمه، فناوري و چند رسانهاي  فناوري اطالعات، خدمات رسانه

كسب و كار، عمـده فروشـي و    ي اي در زمينه و بيوتكنولوژي، مخابرات و ارتباطات راه دور، خدمات حرفه

محصـوالت صـنعتي و مـواد     وليـد هـاي خـاص ماننـد ت    خرده فروشي، گردشگري، حمل و نقـل، پـروژه  

  ).90-91: 1387 ،يفيغذايي(شر

هاي زراعي و منابع طبيعي كمي را در ميان كشـورهاي   كنگ زمين هنگ ي با توجه به اين كه منطقه

 2006مجاورش دارد، بنابر اين بايد بيشتر مواد غذايي و مواد خام را از ساير كشـورها وارد كنـد. در سـال    

  .تميالدي، هنگ كنگ يازدهمين كشور از لحاظ ارزش صادرات و واردات در جهان اس

ميالدي بوده اسـت.   2007ميليارد دالر در سال 7/152كنگ، مبلغ  ميزان ذخاير ارزي و طالي هنگ

كنگ تابع بازار آزاد است. بر مبناي بودجـه ارائـه شـده از سـوي دولـت در سـال        سيستم اقتصادي هنگ

ر اسـت.  ميليـارد دال  4/29هـا معـادل    ميليـارد دالر و ميـزان هزينـه    9/36، ميزان درآمدها معادل 2007

ميليـارد   588، بر مبناي آمار ارائه شده از سوي بانك جهاني، 2007هاي خارجي اين كشور در سال  بدهي

ميليـون دالر بـود    95/6برابـر بـا    2004هاي خارجي دريافت شده در سال  دالر بوده است. ميزان كمك

  ).45-46: 1387 ،يفي(شر

اي،  رآكتورهاي هسـته   ،يكيهاي الكتر ستگاهآالت و د كنگ شامل ماشين اقالم عمده صادراتي هنگ

ـ يهاي ق هاي بخار و آبگرم، مرواريد طبيعي، سنگ ديگ پوشـاك، مـواد پالسـتيكي، اسـباب بـازي،       ،يمت

 ايتـرين عامـل رشـد درآمـده     هاي عكاسي و فيلمبرداري، كفش و محصوالت چرمي است. مهم دوربين

  خدمات مخابراتي در سطح جهان است. تقاضاي دريافت ي سابقه كنگ، افزايش بي صادراتي هنگ

كـاال از   ي كشورهاي جنوب شـرق آسـيا و ايـاالت متحـده آمريكـا عمـدتاً كشـورهاي وارد كننـده        

، ژاپـن،   كنگ به پـنج كشـور چـين    درصد صادرات هنگ 70بيش از   ،2007كنگ هستند. در سال  هنگ

  تايوان، سنگاپور و آمريكا صورت پذيرفته است.
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كاالهـاي    كنـگ شـامل محصـوالت خـام و نيمـه مصـنوعي، قطعـات،        هنگ ياتوارد ي اقالم عمده

كنـگ در   ترين شـركاي تجـاري هنـگ    اي، مواد غذايي و سوخت هستند. مهم مصرفي، كاالهاي سرمايه

 ي،، آلمان ، كـره جنـوب   واردات، به ترتيب كشورهاي چين، اياالت متحده آمريكا، ژاپن، انگلستان ي حوزه

  تند.تايوان و سنگاپور هس

  )2009 -كنگ (صادرات شركاي تجاري هنگ

Annual Economic Report: Hong Kong,2010,p13.  
  

  شود. ديده مي )2009 -كنگ (واردات هنگ يتجار يشركادر جدول صفحه بعد 

  

  

  (درصد) رشد  (درصد) سهم  صادرات ( ميليارد دالر امريكا)  صادرات به
  -8/7  51  161955  چين
  -21  12  36569  امريكا
  -10  4/4  13958  ژاپن
  -16  2/3  10172  آلمان

  -21  4/2  7650  انگلستان

  -4/0  2/2  7014  تايوان
  2/0  1/2  6703  هند

  -13  7/1  5530  يكره جنوب
  -24  7/1  5417  سنگاپور

  -18  5/1  4778  هلند

  -20  12  39535  امارات
  -29  6/0  1879  سوئيس

  -6/12  100  316550  كل
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  يصنعت ي دولت و توسعهپ. 

 جيكسب رشد اقتصادي آماده نبود. به تدر يريزي برا كنگ براي هدايت يا برنامه ابتدا دولت هنگ در

رسيد نيازي به دخالت دولت وجود ندارد. در  اقتصاد رونق گرفت و چنان خوب عمل كرد كه به نظر مي

 زيرهاي خصوصي در خأل عمل نكردند و عملكرد آنها به نهادهاي هماهنگ و  حال، بنگاه نيع

  تواند آنها را مهيا كند، بستگي داشت. هاي مناسب و بسياري از قوانين كه تنها دولت مي ساخت

گيري قوي در جهت اقتصادي بود. عدم  كنگ، يك موضع زيربناي سياست عدم دخالت دولت هنگ

قوانين و مقررات، بندر آزاد، بازار آزاد ارز، و  نيشامل حداقل اعمال نظر دولت در تدو  گرايي، مداخله

و اجتماعي را  ياسجريان آزاد سرمايه و اقتصاد آزاد به طور كلي است. از ديدگاه مثبت، دولت ثبات سي

  )2009 - اتكنگ (وارد شركاي تجاري هنگ
  (درصد) رشد  (درصد) سهم  واردات (ميليارد دالر امريكا)  واردات از
  -11  46  160176  چين
  -21  8/8  30304  ژاپن

  -5/8  5/6  22519  تايوان
  -10  5/6  22392  سنگاپور
  -7/5  3/5  18223  امريكا

  -13  8/3  13211  كره جنوبي

  8/2  5/2  8720  مالزي
  -7/9  1/2  7383  تايلند
  -3/9  2  6744  هند
  -2/6  9/1  6424  آلمان

  -7/8  7/7  26749  امارات
  -5/11  5/1  5292  سوئيس
  -11  100  345174  كل

Annual Economic Report: Hong Kong, 2010, p13. 
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حفظ كرد و مديريت مؤثر و كارايي را اعمال كرد و خود نيز داراي يك نظام حقوقي مستقل بود كه 

كنگ، قانون مالكيت به طور روشن تعريف شده و به  گذاشت. در هنگ قوانين انگليس را به مورد اجرا مي

  شود.  طور آگاهانه از آن حمايت مي

كرد. با وجود تراكم  ن، مترو، هواپيما و عرضه آب سرمايه گذاري ميها، راه آه دولت مستقيماً در راه

هاي كارآمد  باال و سرزمين نامساعد، عملكرد دولت در حركت ترافيك در مناطق شهري خوب بود. پايانه

صورت گرفته، و ساير  دولتهاي  آنها با برنامه ي بخش خصوصي بوده، ولي توسعه ي در مالكيت و اداره

هاي خصوصي فراهم  بيل حمل و نقل عمومي، گاز و برق و تلفن و تلگراف، توسط بنگاهتسهيالت از ق

  ).377-379: 1375شده است(چون چا، 

تسهيالت عمومي، خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي پيوسته در حال بهبود است. نُه سال آموزش 

يافت. دولت همچنين دبيرستان سريعاً گسترش  ي نهادي شد. آموزش دوره 1978اجباري در سال 

 هاي بر آموزش 1980 ي هاي خاص صنعتي را با پول ماليات از صنايع، سازماندهي كرد. از دهه آموزش

  اي تأكيد بيشتري شده است. دومين پلي تكنيك و سومين دانشگاه علوم و تكنولوژي تأسيس شد.  حرفه

را از نظر مالي تأمين دولت بخش خصوصي   هاي كوتاه مدت به صنايع كوچك، صرف نظر از وام

كه  يفراوان وجوه ي انداز و عرضه هاي پايين منجر به وفور پس نكرده است، ولي اوالً سياست ماليات

با بخش  رقابتگذاران خصوصي داده شوند، شده است. ثانياً به جاي  به صورت وام به سرمايه توانند يم

كارانه سال به سال مازاد  الي محافظهخصوصي براي جلب اعتبار مالي مثل كشورهاي ديگر، سياست م

اعتبارات اعمال  ي بودجه چشمگيري را به ارمغان آورده است. ثالثاً چون دولت كنترل زيادي بر توسعه

خالي شدن بخش  موجباعتبارات بانكي كامالً با كشش است و رونق در يك بخش  ي نكرده، عرضه

به منظور سرعت بخشيدن به انتقال تكنولوژي، هاي اخير، دولت  ديگر از اعتبار نشده است. در سال

  ).380 :1375چون چا، هاي خارجي انجام داده است( گذاري هاي هماهنگي را براي جلب سرمايه تالش

كنگ به سازمان تجارت جهاني از يك طرف و تبعيت از نظام اقتصاد آزاد، دخالت  با الحاق هنگ

ها تابع سازوكار عرضه و تقاضا است. در حال حاضر  تگذاري بسيار اندك بوده و قيم دولت در نظام نرخ

 هاي مكاريه ي ها مورد توجه دولت است. دولت تالش دارد در سايه بخش خدمات بيش از ساير بخش

: 1387 ،يفيتجارت جهاني را بهبود بخشد(شر ي المللي جايگاه آن منطقه در عرصه اي و بين منطقه
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  ).54ص

دخالت حداقل دولت در  يعنيمسئله  نيكنگ است، ا اداري هنگ ي آزادترين اقتصاد جهان، منطقه

  كنگ، ناشي از دولت پيشين (انگليس) است. . آزادي اقتصاد هنگياقتصاد يها تيفعال

 تيآغاز نمود. وضع 1950 ي دهه ليصادرات در اوا قيتشو استيخود را با س ي كنگ توسعه هنگ

متفاوت بود.  ايشرق آس يكشورها گريدولت از د ي انهيگرا مداخله رينقش كوچك و غ ليكنگ به دل هنگ

است. در  شتهرا دا يور و بهره يرشد اقتصاد يها نرخ نياز باالتر يكي رياخ ي كنگ در چهار دهه هنگ

بودند، آغاز شد و به  يصنعتگران مهاجر كه اغلب از شانگها ي لهيبه وس شدن يكنگ صنعت هنگ

. افتنديدولت، توسعه  تيكوچك با حما يها . بنگاهافتيتوسعه  يمحل يتجار انيكارفرما ي لهيوس

و  يشيبازار آزاد و عدم دخالت دولت كسب شده است (درو يها استيس ي هيكنگ در سا هنگ تيموفق

  ).276: 1385 ،يعسگر

دولت  ي كوچك دولت و عدم مداخله ي كنگ از جهت ويژگي اساسي، يك اقتصاد باز با اندازه هنگ

اول از ميان  ي كنگ رتبه ميالدي، هنگ 2006هاي انجام شده در سال  . در بررسيدر امور اقتصادي است

كه از سال  ،و  -آزادي اقتصادي را كسب كرده است. فيليپ ها دون كي  ي كشور جهان در زمينه 157

را براي توصيف رفتار » گرايي مثبت دولت عدم دخالت«كنگ بود، واژه  وزير دارايي هنگ 1981تا  1971

به اين معناست كه در اغلب شرايط، » گرايي مثبت دولت عدم دخالت«با اقتصاد به كار برد. دولت 

سازد.  اثر مي بازار را بي وهايريزي دولتي تخصيص منابع به زيان رشد اقتصادي كشور، عملكرد نير برنامه

رد. در در يك اقتصاد باز، پيش بيني بسيار مشكل است تا چه رسد به اين كه كنترل هم صورت گي

كنندگان مجبور به  ها مجبور به پرداخت بهاي خطاها و مديريت نادرست خود بوده، مصرف نتيجه، شركت

به اين معناست كه دولت در اصل پذيرش  بتباشند. كلمه مث هاي خدمات عمومي مي پرداخت تمام هزينه

در امور اقتصادي تعصب  هرگونه پيشنهاد را براي دخالت، رد نخواهد كرد ولي در عين حال، عليه دخالت

دارد. بنابراين، نقش اوليه، فراهم كردن خدمات عمومي و زير بنايي اقتصادي است كه تنها خودش 

. مسئوليت اجتماعي در مقابل نيازمندان مورد تأييد است، زدتواند آنها را به صورت معقولي مهيا سا مي

هاي توزيع مجدد مالي ضعيف شود  ياستهاي اجتماعي و س سياست ي ولي كار اخالقي نبايد به وسيله

  ).346: 1375(چون چا، 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

      
  ◊كنگ عه در هنگدولت و توس  

  

٥٣ ◊                   
 

شده با  كنگ براي جلب منافع همه چيز داشت: ثبات سياسي، نبود كنترل ارزي، پول تثبيت هنگ

المللي، نظام قانوني به خوبي تعريف شده و به خوبي اداره شده، عدم  هاي بين كامل سپرده ي پشتوانه

 1980 ي . در دههكپايين ماليات و موقعيت جغرافيايي بين لندن و نيويور دولت همراه با نرخ ي مداخله

كنگ به  هاي درهاي باز در چين رونق زيادي براي بخش مالي هنگ اصالحات اقتصادي و سياست

ها در  چين به رقابت پرداختند. شمار بانك ي هاي مهم براي گشايش شعبه در دروازه ارمغان آورد. بانك

 134كه از اين ميان،  فتافزايش يا 1989بانك در سال  165به  1977بانك در سال  74كنگ، از  هنگ

كنگ از نظر پرداخت وام، مديريت مالي، تجارت طال و بازار  هنگ 1991بانك، خارجي بودند. در سال 

يك  ).338-342: 1375اقيانوس آرام بود (چون چا،  ي سهام، دومين مركز بزرگ مالي آسيا در حوزه

(چون چا،  هاي اقتصادي كوچك است تسلط بنگاه كنگ،  اي هنگ ابل توجه صنايع كارخانهويژگي ق

  )350: ص1375
  كنگ تكامل اقتصاد هنگ

  1990دهه-1981  1970-1982 1952-1970 1947-1957  
  

تغيير 
  محيط
  

قطع تجارت چين رشد بهبود بعد از جنگ
  ييي و اروپايبازارهاي امريكا

رقابت با كشورهاي تازه 
تي شده و ساير صنع

كشورهاي كم هزينه 
  حمايت گرايي تجاري

  

ظهور مجدد تجارت حمل و 
نقل افزايش رقابت بين 

المللي، اتصال رشد 
  اقتصادي با جنوب چين

        

ساختار 
  اقتصادي

  
  

تجارت حمل و نقل و
  خدمات

منسوجات، پوشاك، وسايل
الكترونيك، مصرفي و 

  پالستيك

پوشاك،منسوجات، تنوع 
رفي، خدمات صنايع مص

  مالي و تجاري

خدمات تجاري، حمل و 
نقل، مالي، لباس و 

منسوجات، تنوع صنايع 
  مصرفي ، جهانگردي

        
هاي  بنيان

  اقتصادي
  
  

بندر عالي، بخش
مجرب تجارب بين 
المللي، كشتيراني 
  وسيع و روابط تجاري

انتقال سرمايه و مهارتها از
  شانگهاي، كارگر كم هزينه

، شالوده كارگر كم هزينه
هاي فيزيكي، 

  (مسكن،حمل نقل)

كيفيت نيروي كار، فن 
آوري قابل دسترس، نظام 

تعديل و قانون باز و با 
شالوده فيزيكي ثبات، 

  نگر آينده
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  1990دهه-1981  1970-1982 1952-1970 1947-1957  

راهبرد 
  اقتصادي

  

شاهكار كشتيراني و
  مزيت هاي تجاري

نايع با جهتگيري تنوع ص بر-صنعتي شدن كار
  صادرات

حركت به سوي ارزش 
افزوده زياد صنعتي، خدمات 

نيرومند تجارت حمل و 
نقل، ساختمان اتصال 

  جديدي با چين

  358 ص منبع: دني ليپزيگر،
  

  گيري نتيجه

  هستند:  يريگ جهيو نت يبند قابل جمع ليذ نيمباحث مقاله در عناو نيتر عمده

ـ   .1  ،يفـق شـرق آسـيا داراي سـه ويژگـي ثبـات كـالن اقتصـاد        مو يكشـورها  ي همـه  يبه طـور كل

  نگر بودند. گيري برون جهت ،يانسان يرويدر ن يگذار هيسرما

هاي مراكز بازرگاني بنا شـده، پـس از گسسـته شـدن      سنّت ي كنگ در حالي كه بر پايه تجارت هنگ .2

ـ روابط از چين، به سرعت راهبردهاي تجارت آزاد را در پيش گرفـت و در ا  اسـتا، بانكـداري رقـابتي    ر ني

  .  افتيخصوصي گسترش 

و  يعـ يدوم، بـدون منـابع طب   يپس از جنگ جهان ي است كه در دوره ييكنگ از جمله كشورها هنگ .3

نسـل اول توسـعه در شـرق     ي محور را آغاز كـرد و در زمـره   صادرات شدن يو صنعت ينوساز ،يكشاورز

  موفق قرار گرفت. يا ) و نمونهايآس ي(ببرهاايآس

 شيو افزا يكاهش فقر، ادغام در اقتصاد جهان ،يچند دهه توانست به رشد اقتصاد يكنگ در ط هنگ .4

  شود. ليتبد ايشرق آس يكشورها نياز ثروتمندتر يكيو به  ابديمردم خود دست  يرفاه و سطح زندگ

  كنگ، كشور ژاپن بوده است. توسعه در هنگ يالگو .5

ـ انگلستان بر ا تيحاكم ي اما به واسطه رود، يبه شمار م نيچ نياز سرزم ييكنگ اگر چه جز هنگ. 6  ني

  اقتصاد آزاد را تجربه كرده است. ي ، تجربه1997تا سال  نيسرزم

و صـادرات مجـدد در    ،يمـال  ،يبازرگـان  ،يمركز تجـار  كيبه عنوان  ستميقرن ب ليهنگ كنگ از اوا .7

و سـپس   ك،يپوشـاك، پالسـت   ،يبك، نسـاج سـ  عيصنا ي درآمده و ابتدا صادركننده ايشرق آس ي منطقه
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  بود. يكاالها و خدمات مخابرات ،يكيالكترون يو كاالها آالت نيماش

بـا   نيارتباط چ ي به عنوان نقطه ن،يطلبان در چ كار آمدن اصالح يبا رو 1980 ي كنگ در دهه هنگ .8

و  هيها، سرما انبوه بنگاه قيتزر قيشد و از طر نيدر چ ها يگذار هيسرما شتريو منشأ ب ل،يجهان خارج تبد

  راه كسب كرد. نياز ا يمنافع فراوان زيبود و خود ن رگذاريمهارت، تأث

 يخودمختار؛ اسـتقالل، بـازار آزاد و دموكراسـ    ي به عنوان منطقه ن،يكنگ پس از استرداد به چ هنگ. 9

  شد. نيتابع چ يو روابط خارج يخود را حفظ كرد و تنها در امور دفاع

بنادر جهان،  نياز مهمتر يكيواقع شده و  يغرب ي هيانوسيدر اق يرانيكشت ياصل ريگ در مسكن هنگ .10

 يازهـا ياسـت و ن  ييخدمات، و حمـل و نقـل هـوا    ،يبانك ،يمال التيتسه نيتر شرفتهياز پ يكي يو دارا

  .كند يم نيكشورها را تأم گريد يتجار

  كمك كرده است اريكشور بس نيصنعت ا يريپذ ماهر، و به رقابت اريكنگ بس كار هنگ يروين. 11

و از نظر شـاخص   ن،يپائ اريآن بس ياسيو س ياقتصاد سكيباال و ر اريكنگ بس هنگ يثبات اقتصاد. 12

  باال است. اريبس ي در رتبه يانسان ي توسعه

و  ينيكـارآفر  يبـرا  يمناسـب  طيكنگ كامالً آزاد و باز بوده است، اما دولت محـ  اگر چه اقتصاد هنگ. 13

ـ   يآن وابسته به نهادهـا  يفراهم كرد و اساساً رشد اقتصاد يو تجار يبازرگان تيعالف و  يهماهنـگ دولت

  .شد يبود كه توسط دولت وضع و اجرا م ينيمناسب و قوان يها رساختيز

آن  يبرا يدر اقتصاد و تنها بسترساز  دولت كوچك و عدم مداخله استيكنگ، س دولت هنگ كرديرو. 14

  بود.

و مقررات، بندر آزاد، بازار آزاد ارز،  نيقوان نيدولت شامل حداقل اعمال نظر در تدو ييگرا داخلهعدم م. 15

  شده است. لياقتصاد جهان تبد نيكنگ به آزادتر رو، هنگ نيبود. از ا هيآزاد سرما انيو جر

 ينولـوژ و انتقـال تك  يخارج يها يگذار هيكوچك، در جذب سرما عيصنا يمال نيدولت عالوه بر تأم. 16

ـ از اخـذ مال  يناشـ  يها را با پول يخاص صنعت يها موفق عمل كرده است. دولت آموزش  عياز صـنا  اتي

  داشت. ديتأك اريبس يا حرفه يها و بر آموزش كرد يفراهم م

بـا اعمـال    ،يبدون كمك خارج ،يانسان ي هيسرما يدارا ه،يكنگ فاقد منابع اول به طور خالصه هنگ. 17

 ،يدر منابع انسـان  يگذار هيصادرات، با سرما قيتشو يها استيتصاد كالن، بدون ساق تيتثب يها استيس
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ـ  يهـا  بـا بنگـاه   ،يصادرات نشيگز يها استيو باز بودن واردات، بدون س  رومنـد، ين يوانسـاالر يد ،يدولت

 ،1970، 1960 ي و رشد باال در دهـه  ،يآرمان يفاقد رهبر ك،يباثبات و دموكرات ياسيبرخوردار از نظام س

  .ديبه توسعه رس 1980
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  فارسي منابع

باس ع و ، ترجمه عباس زندبافتوسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، )1380(اوانز. پيتر  -

  .تهران: طرح نو مخبر،

  .تهران: سروش ،يبانك يترجمه محمد تق ،يشرق يايمعجزه آس ،)1379( يبانك جهان -

  .تهران: سازمان برنامه و بودجه ،ياتيح ي، ترجمه علدولت و رشد )،1378( يليبرگستروم، و -

 ديو سـع  ي، ترجمه احمد سـاع در جهان در حال توسعه استيس )،1387( يكيو رندال، و تريبرنل، پ -

  .تهران: قومس ،يتراب ريم

زمان ، ترجمه غالمعلي فرجادي، تهران: سـا توسعه اقتصادي در جهان سوم، )1370( تودارو. مايكل -

  .برنامه و بودجه، چاپ پنجم

، ترجمـه حميـد سـهرابي و غالمرضـا گرايـي      مقدمه اي بر رشد اقتصادي )،1379( جونز، چـارلزآي  -

  .انتشارات و اجتماعي -امه و بودجه، مركز مدارك اقتصادينژاد،(تهران: سازمان برن

سـعيد نيكـزاد   ، متـرجم:  هنگ كنگ يك حالت منحصر بـه فـرد توسـعه    )،1375( چون چا، لونگ -

ا الريجاني، در : تجربه توسعه در شرق آسيا/ ويراستار: دني ليپزيگر؛ ترجمه و نظارت: غالمعلي فرجادي، ب

  .تهران: مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، ديگران همكاري يوسف نراقي و

شـرق   يكشورهاتجربه  كاهش فقر: ياستراتژ )،1386( يميابراه رزايمرضا حسن زاده، محمد و  -
  .اقتصاد ريتدب يقاتيتهران: موسسه تحق ،ايآس

 -يتوسـعه اقتصـاد  : رشـد شـتابان   يراهنما توسعه؛ ي چرخه) 1375( يمرتض ،يالنسب فيشر -
  .رسا ي، تهران: موسسه خدمات فرهنگايآس يجنوب شرق يكشورها يصنعت

تهران: شركت چاپ و نشر ، تجارت با هنگ كنگ يراهنما )،1387( مواسات اليو ل ومرثيك ،يفيشر -

  .يبازرگان

  .، تهران: آگهها هينظر مكاتب، م،يمفاه: شدن يجهان توسعه، ،ينوساز )،1391( رضا ،يرزاديش -

  .تهران: نشر البرز ،جلد اول دو جلد،، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي )،1371( فرهنگ، منوچهر -

  .يتهران: نشر ن ،يفتاح ميمد ابراه، ترجمه محشدن يصنعت يخيتار يالگو ها )،1379( كمپ، تام -

ـ آدر چ،يلفت و - ، ترجمـه احمـد   و توسـعه  يدر توسعه، در: دموكراس استيس تياولو )،1378( اني
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  .خاكباز، تهران: طرح نو نيو افش انيقليعل

 مهـدي  و يخسـرو  رضـا ي، ترجمه علو توسعه در جهان سوم استيس )،1384( انيآدر ك،يلفت و -

  .ابرار معاصر تهران يه فرهنگتهران: موسس ،يمحمد ريم

ـ )، 1375( يدن گر،يپزيل - ـ       ،ايتجربه توسعه در شرق آس  يترجمـه گـروه ترجمـه بـا نظـارت غالمعل

  .و توسعه يزيپژوهش در برنامه ر يتهران: موسسه عال ،يفرجاد

ـ تهران: سـازمان جغراف  ،ايشرق آس يبا كشورها ييآشنا )،1386( محمدحسن ،ينام -  يروهـا ين يياي

  .مسلح

ـ   يها(روند رود؟ يبه كجا م ايآس )،1385( جان زبت،ين - ـ ترجمـه ناصـر موفق   ،)ايكـالن در آس  ان،ي

  .،يو توسعه علوم انسان قاتيانتشارات موسسه تحق تهران:

ـ هنگ كنگ و منطقه و يادار ژهيمنطقه و، )1386( وزارت امور خارجه - ، تهـران:  ماكـائو  يادار ژهي

  .يالملل نيو ب ياسيدفتر مطالعات س

 ،يكتـاب مـاه علـوم اجتمـاع     ،»يشرق ياياز مدل رفاه آس ييها درس« )،1380( يعل ،يآقا محمد -
  .، خرداد80 مارهش

مجلـه  ، »كنگ كوچك و متوسط در هنگ ياقتصاد يها بنگاه يمال نيتأم يها برنامه«، )1385( نا يب -
  .، آذر464شماره  ،ينامه اتاق بازرگان

، »در هنگ كنگ يمال يو گزارشگر ينظام حسابدار«تا)،  ي(ب يمحسن و حجت سرهنگ نت،يخوش ط -

  .177شماره  كم،يو  ستي، سال بمجله حسابدار

ـ مز يريگ جهت« ،)1385( يباقر و حشمت اهللا عسگر ،يشيدرو - تـازه   ياز كشـورها  يبرخـ  ينسـب  تي

  .23شماره  ،يپژوهشنامه اقتصاد ،»رانيآن با ا سهيو مقا ايشده جنوب شرق آس يصنعت

، فصـلنامه راهبـرد  ، »تحليلي بر بحران اقتصادي شرق آسيا و پيامدهاي آن«)، 1377( ،رضايادرزيش -

  .، بهار و تابستان16ـ15 هاي شماره

 ،»ايبـه تجربـه شـرق آسـ     يبا نگـاه  ييراگ شدن توسعه يجهان«)، 1387( مسعود ديس ،ييشفا يموسو -

  .، شماره چهل و هفتم، تابستانراهبرد
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