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Hong Kong toe aan modernisering economie

Volgens sommigen de mooiste skyline ter wereld. Een 24/7 economie. Grote welvaart door een van de meest vrije
economieën ter wereld. In de zon glinsterende wolkenkrabbers en ontelbare luxe boe'eks. Een uiterst eﬃciënt treinen- en metro systeem. Natuur op een steenworp afstand. Hong Kong.
Maar achter deze façade gaat groot leed schuil. Want de inkomensongelijkheid in Hong Kong in combina'e met de
dure kosten van levensonderhoud zorgt er voor, dat honderdduizenden Hong Kong Chinezen niet of nauwelijks in
hun levensonderhoud kunnen voorzien. De grootste boosdoener blijkt de woonkosten te zijn. In de afgelopen 14
jaar zijn de prijzen van woningen met 400% gestegen. Dit leidt er toe dat vele inwoners van Hong Kong niet meer
kunnen betalen dan een zogenaamde grotwoning: Van gaas opgebouwde kamertjes waar ternauwernood een bed
in past. Iets rijkere Chinezen kopen een zogenaamde kistwoning: Iets groter en enige privacy biedend door de opbouw van hout. De middenklasse koopt micro-appartementen: Kamers van nog geen 12 m2, die $400.000 moeten
kosten.
Grote inkomensongelijkheid komt vaak door lage belas'ngen, bijvoorbeeld op kapitaalwinsten en BTW en is vaak
schrijnender naarmate de kosten van levensonderhoud toenemen. De sta's'cus Corrado Gini bedacht in 1912 een
coëﬃciënt die objec'ef de inkomensongelijkheid meet: De Gini-coëﬃciënt. Deze waarde ligt tussen de nul en de
één. Nul houdt in dat iedereen precies evenveel inkomen hee;. Eén houdt in, dat slechts één persoon al het inkomen hee; en de rest helemaal niets.
In Hong Kong ligt deze waarde op 53,7. Van de rijkere landen scoort alleen Zuid-Afrika slechter. In Finland is men
het meest verlicht, met een Ginicoëﬃciënt van net boven de 20.
Bestuurders in Hong Kong zijn nu met
maatregelen begonnen. Zo hebben we al
de introduc'e gezien van een minimumloon. Er is in 2015 een antrust wet aangenomen. En men beijvert zich om onderwijs
te verbeteren en om betaalbare woningen
te bouwen buiten het centrum.
Voor sommigen vloeken in de kerk, maar
een al te vrij economisch systeem leidt tot
onvrede. Hong Kong zal nu langzaam in de
rich'ng van West-Europa groeien.

