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ROZWÓJ GOSPODARCZY REPUBLIKI KOREI
SZANSĄ DLA POLSKICH EKSPORTERÓW?
Streszczenie: Rozwój gospodarczy Azji spowodował, iż kontynent ten, poza znaczącą rolą
eksportera, stał się bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu. Celem artykułu jest wskazanie
szans rozwoju polskiego eksportu do Republiki Korei oraz możliwych działań rozwój ten
ułatwiających. Autor w oparciu o charakterystykę koreańskiego importu oraz polskiego
eksportu, wskazuje te grupy towarowe, które m.in. dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu UE–Republika Korei mają szansę zwiększyć swój udział na koreańskim rynku.
Słowa kluczowe: eksport Polski, rynki azjatyckie, Republika Korei.

Wprowadzenie
W XXI w. polski eksport był silnie ukierunkowany na rynek Unii Europejskiej – w 2014 r. trafiły na niego towary o wartości 3/4 całej wartości polskiego
eksportu. Jednakże rynek unijny z uwagi na niskie przeciętne tempo wzrostu gospodarczego oraz popytu wewnętrznego nie stwarza polskim przedsiębiorcom
perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju ich działalności eksportowej.
Tymczasem obserwowane tendencje w światowej gospodarce i handlu oraz prognozy na lata następne wskazują na coraz większe znaczenie krajów Azji, których rola w światowym handlu stale wzrasta i ewoluuje z dostawcy produktów
na globalny rynek w największego konsumenta światowej wytwórczości. Wejście
w życie w lipcu 2011 r. dwustronnej umowy o wolnym handlu UE–Republika
Korei oraz osiągane przez koreańską gospodarkę tempo rozwoju stanowią czynniki powodujące, iż należy uznać rynek tego kraju za jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków eksportowych.
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1. Znaczenie dywersyfikacji kierunków eksportu
dla rozwoju gospodarczego kraju – ujęcie teoretyczne
Dochody z tytułu eksportu są czynnikiem wpływającym na wielkość produktu krajowego brutto, zgodnie ze wzorem:
PKB = C + I + G + X – Z
gdzie: C – konsumpcja, I – inwestycje, G – zakupy rządowe, X – eksport, Z – import.
F. Ezeala-Harrison określa eksport towarów, usług i czynników wytwórczych mianem „silnika” napędzającego wzrost gospodarczy państw [Misala,
2012, s. 16]. Ekspansja eksportowa przedsiębiorstw na rynki zagraniczne umożliwia poprawę ich produktywności m.in. poprzez zwiększenie produkcji i uzyskanie korzyści skali, dodatkowo należy podkreślić znaczenie kreacji transferu
wiedzy do organizacji w wyniku pozyskania przez nią nowych doświadczeń na
rynkach zagranicznych, która następnie w procesie dyfuzji może być rozpowszechniana wśród innych przedsiębiorstw [Grossman, Helpman, 1991; Falvey,
Foster, Greenaway, 2002; Piermartini, Rubínová, 2014].
W teorii ekonomii postulat dywersyfikacji eksportu można oprzeć na koncepcji portfelowej, zakładającej m.in. poszerzenie asortymentu celem minimalizacji ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk zewnętrznych, wpływających
negatywnie na uzyskiwane dochody z tytułu eksportu towarów. Dywersyfikacja
działalności eksportowej może przybierać zasadniczo dwie formy: produktową
i geograficzną. Wielu badaczy wpływu tego zjawiska na rozwój gospodarczy
skupia się w swoich rozważaniach na produktowym charakterze dywersyfikacji
[Herzer, Nowak-Lehmann, 2006; Bleaney, Greenaway, 2001], jednakże jej wymiar geograficzny generuje podobne korzyści. Dywersyfikacja kierunków sprzedaży zapewnia większą stabilność dochodów z tytułu tej działalności, ograniczając wpływ negatywnych zjawisk mogących oddziaływać na poziom sprzedaży
na jednym czy kilku rynkach w danym regionie. Pozyskanie nowych rynków
zbytu, przy jednoczesnym zachowaniu obecności na dotychczas eksplorowanych
rynkach, może prowadzić do uzyskania efektu skali dzięki zwiększeniu rozmiarów produkcji, a jednocześnie wymusza rozwój produkcyjno-organizacyjny
przedsiębiorstwa, któremu sprzyja także zdobywane na nowych rynkach doświadczenie i pozyskiwana wiedza rynkowa. Wspomniana wcześniej dyfuzja
wiedzy umożliwia jej rozprzestrzenienie się w gospodarce i prowadzi w efekcie
do wzrostu innowacyjności oraz postępu technicznego, będącego głównym
czynnikiem wzrostu gospodarczego (tzw. reszta Solowa) w modelu wzrostu Solowa–Swana [Gust-Bardon, 2012, s. 112-113].
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Reasumując, korzyści wynikające z dywersyfikacji kierunków sprzedaży
eksportowej stanowią niewątpliwie czynnik sprzyjający uzyskaniu wyższej dynamiki wzrostu gospodarczego przez kraj eksportera.

2. Charakterystyka rozwoju gospodarczego Republiki Korei
Republika Korei jest jednym z krajów Azji, które w drugiej połowie XX w.
odnotowały najbardziej znaczący rozwój gospodarczy. Jego odzwierciedlenie
stanowi fakt, iż o ile w latach 60. XX w. PKB per capita w tym kraju nie przekraczał 25% średniego poziomu na świecie, to na początku XXI w. wskaźnik ten
był wyższy ponaddwukrotnie od średniej wartości światowej [www 2].
Sukces ten był możliwy dzięki skutecznej polityce gospodarczej, opartej
w dużej mierze na aktywnej polityce proeksportowej. Należy przy tym podkreślić długofalowe korzyści związane z rozwojem eksportu koreańskiego: przychody z eksportu były przeznaczane m.in. na import nowoczesnych technologii
oraz dóbr przemysłowych wykorzystywanych do dalszego rozwoju przemysłu
koreańskiego, ekspansja na rynki zagraniczne zachęcała koreańskich producentów do dalszego wzrostu produktywności i jakości wytwarzanych produktów,
a poszerzenie rynku zbytu o rynki zagraniczne umożliwiło wykorzystanie efektów skali produkcji, co było wcześniej niemożliwe z uwagi na relatywnie niewielki rynek wewnętrzny [Kightley, 2013, s. 121].
Cechą charakterystyczną rozwoju koreańskiego eksportu była istotna rola
państwa aktywnie uczestniczącego w realizacji przyjętej strategii proeksportowej.
Na przykład w latach 1962-1976 wdrożono trzy plany pięcioletnie zakładające
modernizację gospodarczą Republiki Korei. Administracja państwowa w oparciu
o posiadane analizy prorozwojowe dokonywała wyboru produktów mających
szansę odnieść sukces na rynkach zagranicznych oraz współpracując z producentami z sektora prywatnego, tworzyła strategiczne plany rozwoju ich produkcji. Koreańskie firmy mogły m.in. korzystać z subsydiów, ulg podatkowych,
kredytów preferencyjnych oraz zwolnień z cła importowego [Kightley, 2013,
s. 124-125].
Realizacja przyjętej strategii stanowiła początek procesu modernizacji koreańskiej gospodarki, prowadzącego ten kraj ku osiągnięciu obecnej pozycji na
międzynarodowej arenie gospodarczej. Dzięki systematycznemu unowocześnianiu produkcji i modelu zarządzania oraz konsekwentnej promocji aktywności
eksportowej koreańskich producentów, nawet negatywne skutki kryzysu azjatyckiego końca lat 90. XX w., miały relatywnie krótkotrwały wpływ na rozwój
gospodarczy Korei.
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łącznej wartości całego polskiego eksportu na ten rynek. Kolejne miejsca w tym
zestawieniu zajęły: metale (10,7% udziału w polskim eksporcie na rynek koreański), pojazdy i urządzenie transportowe (6,3%), wyroby ceramiczne (6%),
tworzywa sztuczne (5,5%) oraz produkty przemysłu chemicznego (5%).
Analizując strukturę towarową za pomocą czterocyfrowego kodu nomenklatury HS, można stwierdzić, że głównymi polskimi produktami eksportowymi
na koreański rynek w latach 2010-2013 były:
• silniki spalinowe,
• wieprzowina3,
• części do urządzeń budowlanych,
• oraz części i akcesoria do pojazdów samochodowych.
Porównawcze zestawienie struktury towarowej eksportu Polski ze strukturą
importu Republiki Korei wskazuje, iż do grupy towarów o znacznym potencjale
dla rozwoju polskiego eksportu do Republiki Korei, które obecnie mają duże
znaczenie w polskim eksporcie na rynki zagraniczne ogółem oraz jednocześnie
w koreańskim imporcie, można zaklasyfikować m.in.:
• niektóre oleje ropy naftowej,
• leki,
• wyroby walcowane,
• maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych,
• aparaturę do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych,
• odbiorniki telewizyjne,
• pojazdy samochodowe,
• statki pasażerskie i towarowe oraz inne jednostki pływające.
Wśród głównych barier rozwoju polskiego eksportu do Republiki Korei
eksperci Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy polskiej ambasadzie w Seulu
wymieniają stopień ochrony tamtejszego rynku, realizowany poprzez wysoki
poziom stawek celnych oraz liczne bariery pozataryfowe [Republika Korei…,
s. 21]. Jednak należy upatrywać szansy istotnej poprawy tej sytuacji w podpisanej 15 października 2009 r. dwustronnej umowie o wolnym handlu pomiędzy
Unią Europejską a Republiką Korei, której postanowienia zaczęły obowiązywać
od 1 lipca 2011 r. [Republika Korei…, s. 17]. Dotyczy ona m.in. liberalizacji
przepływów towarowych i usługowych oraz dostępu do rynku zamówień publicznych, ochrony inwestycji oraz praw własności intelektualnej. Znaczna część
udogodnień weszła w życie w dniu wdrożenia umowy, pozostałe mają być
wprowadzone w ciągu kilku lat.
3

W lutym 2014 r. wskutek wystąpienia przypadków choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)
u dzików w Polsce Korea wprowadziła zakaz importu wieprzowiny z Polski.
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Wśród pozostałych barier istotnie utrudniających rozwój obecności polskich produktów na koreańskim rynku należy wymienić:
• znaczną odległość geograficzną pomiędzy rynkami,
• różnice kulturowe utrudniające nawiązywanie współpracy handlowej przez
polskich przedsiębiorców,
• brak dostatecznej wiedzy polskich eksporterów o rynku koreańskim,
• większe ryzyko handlowe niż w przypadku rynku UE, co może zniechęcać
polskie podmioty do dywersyfikacji kierunków ekspansji eksportowej.
Prognozy ekonomiczne wskazują na dalszy wzrost znaczenia Azji w globalnej konsumpcji. Celem zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w tym
procesie niezbędne jest podjęcie przez odpowiednie instytucje rządowe i pozarządowe szeregu działań wspierających polskich przedsiębiorców w ekspansji na
poszczególne rynki zagraniczne, w tym na rynek koreański. Działania te można
podzielić na następujące grupy:
• działania o charakterze instytucjonalnym – wśród których należy wymienić
m.in. postulat powołania do życia Agencji Rozwoju Eksportu (jako organu
zajmującego się wyłącznie realizacją zadań w zakresie prowadzenia skutecznej, długofalowej polityki proeksportowej, promocji polskiego biznesu za
granicą, wsparcia usługowego dla polskich eksporterów oraz działalności doradczo-informacyjnej), a także, na bazie istniejącej Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Eximbanku
do kompleksowej obsługi transakcji eksportowych w zakresie kredytowania,
ubezpieczania oraz doradztwa finansowego;
• działania o charakterze promocyjno-lobbingowym, mające za zadanie kreację
dobrego wizerunku polskich produktów na badanych rynkach azjatyckich poprzez rządowe wsparcie działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa w ramach imprez wystawienniczo-targowych czy misji gospodarczych
oraz prowadzenie aktywnego lobbingu na rzecz poszczególnych podmiotów
polskich, co jest szczególnie istotne w przypadku zamówień publicznych;
• działania o charakterze edukacyjnym, pozwalające potencjalnym polskim
eksporterom zapoznać się ze szczegółowymi, aktualnymi analizami i informacjami dotyczącymi poszczególnych rynków, zarówno na płaszczyźnie
makro-, jak i mikroekonomicznej;
• działania o charakterze prorozwojowym – w celu ogólnego rozwoju polskiej
gospodarki, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, poprzez wsparcie sektora badawczorozwojowego w zakresie wszelkich działań na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki oraz efektywnej współpracy świata biznesu i nauki.
Z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań w kontekście dłu-
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gofalowej polityki prorozwojowej należy dostrzec zasadność postulatu koncentracji działań i funduszy na wybranych branżach, generujących obecnie
(bądź o wysokim stopniu prawdopodobieństwa generowania w przyszłości)
wysoką wartość eksportu netto, także po uwzględnieniu wartości dodanej,
a zarazem charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności [Strategia proeksportowego…, s. 35]. Należy także podkreślić konieczność kontynuacji działań na rzecz ogólnej poprawy otoczenia biznesu oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej, również w kwestiach podatkowych.

Podsumowanie
Dywersyfikacja rynków zbytu dla polskich produktów jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju polskiego eksportu, a w konsekwencji polskiej gospodarki. Chociaż coraz częściej polscy przedsiębiorcy dostrzegają duże znaczenie rynków azjatyckich w światowej konsumpcji i imporcie, to jednak z uwagi
na skalę trudności procesu ekspansji nasza obecność na tamtejszych rynkach,
w tym także koreańskim, jest na razie znikoma.
Wejście w życie zapisów umowy o wolnym handlu UE–Republika Korei
powinno znacząco ułatwić unijnym eksporterom pozyskanie koreańskich odbiorców dla swoich produktów, pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu zostanie ten fakt wykorzystany przez polskie podmioty. Niewątpliwie potrzebne
w tym celu jest aktywne wsparcie ze strony polskich instytucji rządowych i pozarządowych.
Oczywiście warto podkreślić, iż polscy eksporterzy w swoich działaniach
handlowych muszą brać pod uwagę aspekty kulturowe wpływające na zwyczaje
handlowe panujące w Republice Korei, a także specyficzne preferencje konsumentów (zwłaszcza w zakresie eksportu przetworzonych wyrobów spożywczych), dlatego wejście na rynek koreański z produktem powinno być poprzedzone szczegółową analizą i badaniami rynkowymi, jednak trudności te nie
powinny dyskwalifikować rynku koreańskiego jako jednego z atrakcyjnych kierunków ekspansji eksportowej dla polskich firm.
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IS THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
OPPORTUNITY FOR POLISH EXPORTERS?
Summary: The Asian economic development caused, that this region had become a very
attractive market. The author shows chances of the development of the Polish export into
the Republic of Korea and possible actions, facilitating this development. The author is
describing the structure of the Korean import and the Polish export, as well as is pointing
the most perspective of the group goods for the Polish export into the Korean market.
Keywords: export of Poland, Asian markets, Republic of Korea.

