VÁZLATOK
XXVII. Kelet-és délkelet-Ázsia újonnan iparosodott gazdaságai

A „KISTIGRISEK”
siker titka: exportösztönző politika → olyan termékek előállítása, amelyek a világpiacon
eladhatók
Japán:
→ példakép
→ legfontosabb kereskedelmi partner, a korszerű technológia forrása
→ a Japán utat járják néhány évtizedes késéssel
Nem rendelkeznek számottevő nyersanyaggal, ezért:
→ feldolgozott ipari terméket exportálnak az USA-ba és az EU országokba
→ működő tőke befogadása Japánból, USA-ból, EU-ból

ELSŐ NEMZEDÉK:
Koreai Köztársaság
Tajvan
Szingapúr
→ gyors fejlődés az 1990-es évektől
→ olcsó munkaerő
→ rendkívül szorgalmas munkások
→ kezdetben munkaigényes termékkel jelentek meg a világpiacon
→ ma már kiváló minőséget állítanak elő melynek hátterében a
→ szakképzett munkaerő
→ K+F tevékenység
→ nehézipari háttér áll
kivitelük szűk keresztmetszetű: autóipari-, elektronikai termékek
A fejlett országok körébe tartoznak.
Koreai Köztársaság (Szöul)
→ szellemi tőke felhalmozása
→ világelsők között van a felsőoktatásban tanulók számában
→ vezető ágazatok: elektronika, híradástechnika (Samsung, LG)
→ hajóépítés, autógyártás (Hyundai)
Tajvan (Tajpej)
→ lakói kínaiak, de a piacgazdaság útján halad
→ USA segélyekkel megtámogatta
→ az egyik legfontosabb tőkeexportőr
→ információs technológiák exportőre (számítógép-memória, chip, laptop)
Szingapúr (Szingapúr)
→ a leggazdagabb országok egyike
→ a világ legfontosabb TNC-inek van itt kirendeltsége
→ pénzügyi és üzleti szolgáltatások
→ kikötője hatalmas áruforgalmat bonyolít le
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Hongkong
→ 1997-től Kínai Népköztársasághoz tartozik, Nagy-Britannia gyarmata volt
→ stratégiai fekvésű terület
→ pénzügyi- és kereskedelmi központ

MÁSODIK NEMZEDÉK
Thaiföld
Indonézia
Malajzia
Fülöp-szigetek
fejlődésük menete eltér az első nemzedékétől
→ jelentős nyersanyag- és energiahordozó-készlettel rendelkeznek
→ fontos a mezőgazdasági termelés is a számukra
→ jelentős a feldolgozóiparuk is
Thaiföld (Bangkok)
→ feldolgozóipari termékekből származik exportbevétele nagy része
(elektronikai cikkek)
→ túrizmus
Indonézia (Jakarta)
→ több, mint 18,100 sziget alkotja
→ legnagyobb szigetei: Jáva, Szumátra, Borneó, Celebesz, Új-Guinea
→ a Föld 4. legnépesebb országa (Kína, India, USA után)
→ kőolaj
→ olcsó munkaerő
→ legfontosabb szigete Jáva, itt él a lakosság 60%-a, innen származik a
mezőgazdasági és ipari termékek döntő része
Malajzia (Kuala Lumpur)
→ kőolaj, ónérc, kaucsuk
→ kiviteli cikkei a feldolgozóipar állítja elő
→ legfontosabb külkereskedelmi kapcsolatok: USA, Szingapúr, Japán
Fülöp-szigetek (Manila)
→ feldolgozóipar
→ elektronikai ipar
→ szövetek, ruhák
→ élelmiszeripari termékek
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