ข้อมูลพื้นฐานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ชื่อทางการ -

พื้นที่

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
( Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic
of China - HKSAR)
-

1,103 ตาราง กม. (เล็กกว่าไทยประมาณ 500 เท่า) ประกอบด้วยเกาะ
ฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน ดินแดนที่เรียกว่า New Territories ซึ่งเป็นส่วนที่
ติดชายแดนจีน และเกาะเล็ก ๆ อีก235 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะลันเตา

ประชากร -

7 ล้านคน ร้อยละ 95 เป็นคนจีน

ภาษาราชการ -

อังกฤษ และ จีนกวางตุ้ง คนส่วนใหญ่เข้าใจภาษาจีนกลางได้ดี

ศาสนา -

ส่วนใหญ่นับถือพุทธนิกายมหายานและเต๋า ส่วนศาสนาอื่นที่สาคัญ ได้แก่
คริสต์ อิสลาม และฮินดู

เงินตรา

-

ดอลลาร์ฮ่องกง ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 7.7-7.8
ดอลลาร์ฮ่องกง (1 ดอลลาร์ฮ่องกง ประมาณ 4.53 บาท) (มิ.ย. 2552)

GDP

-

215,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)

GDP Per Capita

-

30,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)

GDP Growth

-

ร้อยละ 2.5 (ปี 2551) ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจของฮ่องกงยังมีความแข็งแกร่ง
และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี (ไตรมาสแรกและไ ตรมาสที่ 2 มีอัตราการ
เจริญเติบโตร้อยละ 7.3 และ 4.3 ตามลาดับ ) แต่ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจ
ของฮ่องกง ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างมาก (ไตรมาสที่ 3 และ 4
มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.7 และ ติดลบ 2.5 ตามลาดับ ) ส่งผลให้ใน
ภาพรวมของปี 2551 ศก. ของฮ่องกงมี อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 2.5
ซึ่งต่าที่สุดในรอบ 10 ปี

อัตราการว่างงาน

-

ร้อยละ 3.5 (ปี 2551)

เงินเฟ้อ -

ร้อยละ 4.3 (ปี 2551)

การปกครอง -

ตามนัยของ Sino - British Joint Declaration นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2540
ฮ่องกง มีฐานะเป็น Special Administrative Region (SAR) ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
(One Country, Two Systems) มีกฎหมายสูงสูงคือ Basic Law
มีอิสระในการบริหารตนเองในระดับสูง (high degree of autonomy)

การบริหาร

ยกเว้นด้านการทหารและการต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอื่น ๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (มีระบบภาษีศุลกากรเป็นของตนเอง)
และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศต่อไป
หัวหน้ารัฐบาลคือ ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive) ปัจจุบัน The Hon. Donald
Tsang Yam-kuen ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดคนที่สอง นับตั้งแต่การกลับสู่การ
ปกครองของจีนในปี 2540 (ผู้บริหารคนแรกคือ นาย Tung Chee-hwa ซึ่งได้
ลาออกจากตาแหน่งเมื่อ 12 มี.ค. 2548) นาย Donald Tsang ได้รับ
การเลือกตั้งโดย Election Committee ของฮ่องกงให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2548 จนถึงเดือนมีนาคม 2550 โดยในวันที่ 25 มีนาคม
2550 ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนใหม่ ผลปรากฏว่า นาย Tsang
ได้รับเลือกตั้งจาก Election Committee เป็นผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเป็นสมัยที่สอง
ซึ่งมีวาระ 5 ปี

-

การค้ากับต่างประเทศ -

-

มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ749.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ(2551) เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 5.3
การส่งออก 362.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2551) เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5.1 โดยแยกเป็น domestic export 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
re-export 350.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่สินค้าส่งออกของฮ่องกงส่ว นใหญ่
เป็นสินค้าที่ผลิตในจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าของเงินหยวนและกฎหมาย
แรงงานฉบับใหม่ จึงทาสินค้ามีราคาแพงและส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
ฮ่องกง
การนาเข้า 387.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2551) เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5.5
การขาดดุลการค้าประมาณ 25.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้ม เศรษฐกิจของ ฮ่องกงปี 2552
เศรษฐกิจ ของฮ่องกง ยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก เนื่องจาก
การค้าต่างประเทศและอุปสงค์ภายในประเทศที่หดตัวลง โดยเมื่อต้นปี
2552 รัฐบาลฮ่องกง คาดว่า อัตราการเจริญเติบโต เศรษฐกิจจะติดลบ
ร้อยละ 2-3 (ติดลบครั้งแรกนับ ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อปี 2541)
อัตราการว่างงานยังคงอยูในระดับสูงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลงอยู่ที่
ระดับร้อยละ 1.6 เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์และระดับราคาสินค้าทั่วโลก
แต่ต่อมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2552 รัฐบาลฮ่องกงได้ปรั บการคาดการณ์
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-

เศรษฐกิจฮ่องกงใหม่ โดยคาดว่า อัตราการเจริญเติบโต เศรษฐกิจจะ
ติดลบร้อยละ 5-6 อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 5 และอัตราการว่างงาน
จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.8
ในระยะกลางและระยะยาวเศรษฐกิจ ของฮ่องกงยังคงมีความเข็งแกร่ง
ความพยายามของภาครัฐในการกระตุ้น เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอาทิ การปรับโครงสร้างไปสู่ เศรษฐกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้
(knowledge-based economy) การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมฮ่องกงเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศและศูนย์กลางการดาเนินธุรกิจชั้น นา
การส่งเริมความร่วมมือกับจีน การพัฒนาความร่วมมือในกรอบ PRD รวมทั้ง
ความเข็งแกร่งของภาคเอกชน และการสนับสนุนจากจีน จะเป็นปัจจัยสาคัญ
ช่วยเกื้อหนุนเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ ของฮ่องกง โดยคาดว่า นับตั้งแต่ปี
2553-2556 อัตราการเจริญเติบโต เศรษฐกิจ จะอยู่ที่ระดับร้อยล ะ 3.5 ต่อปี
และอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงในมิติต่าง ๆ

การค้า (ปี 2551) สินค้า -

-

-

มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 11,995 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.34
ไทยส่งออกไปยังฮ่องกง 10,046 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 15.54
ไทยนาเข้าจากฮ่องกง 1,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.19
ไทยได้ดุลการค้ากับฮ่องกง 8,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2551 ไทยเป็นคู่ค้าในลาดับที่ 10 ของฮ่องกง โดยฮ่องกงเป็นตลาดส่งออก
ลาดับที่ 5 และตลาดนาเข้าลาดับที่ 22 ของไทย
สินค้านาเข้าของไทยจากฮ่องกง 5 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่ง และทองคา (2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (3) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ(4) ผ้าผืน และ (5) สินแร่โลหะอื่นๆ
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ไทยส่งออกไปฮ่องกง 5 อันดับแรก คือ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ (2) อัญมณีและเครื่องประดับ (3) แผงวงจรไฟฟ้า
(4) หนังสือและสิ่งพิมพ์ และ (5) เม็ดพลาสติก
สินค้าที่มีศักยภาพของไทยในตลาดฮ่องกง คือ ข้าวและผลไม้ ข้าวเป็นสินค้า
ชนิดเดียวที่ฮ่องกงนาเข้าจากไทยและบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
โดยมีการส่งออกไปยังประเทศที่สามน้อย ฮ่อ งกงเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 7
ของไทย ส่วนผลไม้นั้น ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
อันดับที่ 2 ของไทยรองจากจีน
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การลงทุน -

จากสถิตขิ อง BOI ตลอดปี 2551 ฮ่องกงลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 5
โดยมีโครงการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2551 ทั้งสิ้น
111 โครงการ มูลค่าการลงทุน 45.6 พันล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่
ฮ่องกงนิยมเข้ามาลงทุนในไทยมากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรม ประเภทบริการ สิ่งทอ
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า
รัฐบาลไทยได้ลงนามความตกลงกับรัฐบาลฮ่องกง 2 ฉบับ คือ
(1) ความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Agreement for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.
2548 และ (2) ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลง ทุน (Agreement for
the Promotion and Protection of Investment) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2548
เป็นปัจจัยทีส่ าคัญทีช่ ่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย

-

การท่องเที่ยว -

ไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ิยมมากเป็นลาดับที่ 3 ของชาวฮ่องกง (รองจากจีน
และมาเก๊า ) จากสถิติ ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย ในปี 2551
มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงมาเทีย่ วไทยจานวน 303,846 คน (ลดลงจากปี 2550
ซึ่งมีจานวน 448,057 คน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองของไทย)

ศักยภาพ -

ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านการบริการในฐานะศูนย์กลางทางการเงิ น
และการกระจายสินค้า หลังจากกลับสู่จีนในปี 2540 ฮ่องกงมียุทธศาสตร์
ที่สาคัญ คือ (1) เชื่อมจีนกับประเทศภายนอก โดยอาศัยความชานาญของฮ่องกง
ในภาคการบริการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจีน (2) รักษาความ
สาคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้า นการบริการทางการเงิน และ
การกระจายสินค้า (3) พัฒนาศักยภาพของฮ่องกงไปสู่สังคมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
อยู่บนพื้นฐานของความรู้ (knowledge – based economy) โดยเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ฮ่องกงเป็นประตูสู่จีน มีมูลค่าการลงทุนในจีนมากที่สุด และเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนนอกชายฝั่งที่สาคัญของจีน
การที่รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกแห่ง
หนึ่งแห่งนั้น ไม่กระทบกับบทบทบาทของฮ่องกงเนื่องจากเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงมี
จุดเน้นด้านการทาธุรกรรมทางการเงิ น ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมซึ่งกันและกันได้ โดยฮ่องกงยังมีจุดแข็ง
ด้านการบริหารจัดการและบุคลากรที่มีความรู้ความรู้ความชานาญ ที่เซี่ยงไฮ้ยัง
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมฮ่องกง

-
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ทั้งนี้ การที่ประเทศจีนจะมีศูนย์กลางทางการเงินถึงสองแห่งจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวม
การเยือนระดับสูงอย่างเป็นทางการของบุคคลสาคัญของไทย
30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2540 15 พฤษภาคม 2552 -

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ยังไม่นับการเยือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในทุกระดับ
............................................................................................................................. ............................
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
กันยายน 2552
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