Ekonomika
Saskaņā ar Centrālās izlūkošanas pārvaldes datiem Dienvidkorejas ekonomika pēc iekšzemes
kopprodukta 2015. gadā ierindojas 14. vietā pasaulē. No Āzijas valstīm to apsteidz vienīgi Ķīna, Japāna un Indija.
Dienvidkorejas galvaspilsēta Seula ir viens no pasaules finanšu centriem, tomēr tās augsto novērtējumu negatīvi
ietekmē pastāvīgā militārā spriedze ar autoritāro Ziemeļkoreju.
Strauja ekonomiskā augšupeja Dienvidkorejā aizsākās 1960 gados. Pirms tam tai bija vienāds attīstības
līmenis ar nabadzīgajām Āfrikas un Āzijas valstīm. 50-jos gados pēc Korejas kara ar ASV finansiālo palīdzību tika
ierīkotas skolas, uzbūvēti moderni ceļi un komunikācijas. Straujo izaugsmi sekmēja arī ciešā sadarbība starp
valdību un uzņēmējiem, kredītu pieejamība un importa ierobežojumi.
Lielāko īpatsvaru Dienvidkorejas iekšzemes kopproduktā veido pakalpojumi (60%), apstrādes rūpniecība –
30%. 2015. gadā IKP pieaugums bija 2,6%. Līdzīgi citām valstīm arī Dienvidkoreja piedzīvoja recesiju 2008. un
2009. gadā.
IKP pieaugums (%)
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Galvenie lauksaimniecības produkti ir rīsi, sakņaugi, mieži, dārzeņi, augļi. Attīstīta cūkkopība, vistkopība,
piena lopkopība un zivsaimniecība.
Dienvidkoreja ir līderis augsto tehnoloģiju izstrādē un ražošanā; attīstīta ir automašīnu, kuģu, tērauda
izstrādājumu, petroķīmisko produktu, sadzīves elektronikas, robotu un pusvadītāju ražošana. Dienvidkoreja ir
piektā nozīmīgākā automašīnu ražotāja pēc Ķīnas, ASV Japānas un Vācijas un atpazīstama ar tādas markas
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automašīnām kā Hyundai Kia. Lielākie kuģu būves uzņēmumi pasaulē ir Dienvidkorejas Hyundai Heavy Industries,
Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, and STX Offshore & Shipbuilding.
Dienvidkoreja atrodas vienā no visvairāk militarizētajām zonām, tādēļ attīstīta ieroču un kara tehnikas ražošana
gan vietējam tirgum, gan eksportam. Elektroenerģija pārsvarā tiek saražota atomelektrostacijās un
termocentrālēs.
Dienvidkorejā ir augstākā interneta pieejamība uz vienu iedzīvotāju un labākais interneta pārklājums
pasaulē. Dienvidkoreja ir līderis operatīvās atmiņas mikroshēmu ražošanā.
Korejas būvniecības uzņēmumi ir īstenojuši lielākos pasūtījumus Tuvajos Austrumos un Āzijā, cita starpā,
Korejas būvnieku veikums ir Petronas dvīņu torņi Kualalampurā, kā arī divi augstākie debesskrāpji pasaulē
Taipejas finanšu centrs un Burj Khalifa debesskrāpis Dubajā.
Pasaulē plaši pazīstami ir Dienvidkorejas konglomerāti Samsung group, Hyundai Group, LG group,
Daewoo Group, Kia Motors u.c.

Ārējā tirdzniecība
Dienvidkorejas preču ārējās tirdzniecības apgrozījums vienmērīgi pieauga no 2002. gadam līdz par 2008.
gadam. Globālās ekonomiskās krīzes dēļ ārējā tirdzniecība būtiski samazinājās 2009. gadā, kad eksports un
imports salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās attiecīgi par 14% un 26%. Tomēr jau 2010. gada eksporta apjomi
pārsniedza ne vien krīzes gada, bet pat par 11% 2008. gada eksporta vērtību. 2015. gada eksporta vērtība bija
526,8 miljardi USD, importa vērtība – 436,5 miljardi USD. Tirdzniecības saldo ir pozitīvs un sasniedza 90,3
miljardus USD.
Dienvidkorejas preču eksporta – importa dinamika (miljardi USD)
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Visvairāk eksportē elektroierīces un aparātus (26% no kopējā eksporta 2015. gadā), savukārt importē
naftas produktus (24%).
Nozīmīgākie Dienvidkorejas ārējās tirdzniecības partneri ir Ķīna, ASV un Japāna.
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Nozīmīgākie eksporta partneri 2015. gadā

Avots: Korea Customs Service - http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english

Nozīmīgākie importa partneri 2015. gadā
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Investīcijas
Pēc Korejas Bankas datiem Korejas uzkrātās tiešās investīcijas ārvalstīs 2015. gada beigās veidoja 278,4
miljardus USD, pieaugot par 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārsvarā investēts ASV. Savukārt uzkrātās
ārvalstu tiešās investīcijas Korejā 2015. gada beigās bija 174,6 miljardi USD, sarūkot par 3% salīdzinājumā ar 2014.
gada beigām. 23% no Dienvidkorejas tiešajām investīcijām uzkrātas Japānā, 21% - ASV.
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Uzkrātās tiešās investīcijas (miljardi USD)

Avots: Bank of Korea, www.bok.or.kr

Korejas valdība cenšas atbalstīt uzņēmumus, kuros piesaistītas ārvalstu investīcijas. Kā piemēru var minēt
LG. Philips LCD, kas investējis 5,05 miljardus USD septītās paaudzes plānkārtiņu tranzistora-šķidro kristālu displeju
ražotnē Paju, kas atrodas tikai pāris kilometrus no demilitarizētās zonas. Valdība cenšas attīstīt valsts pierobežas
apgabalus, tādēļ veido lielu industriālu kompleksu Paju.
Pie veiksmes stāstiem var minēt britu mazumtirgotāja Tesco investīcijas Dienvidkorejas lielveikalu tīklā
(36 veikali) un General Motors investīcijas Daewoo automašīnu ražotnē.
Ārvalstu investīciju piesaisti veicina nodokļu atvieglojumi un brīvās ekonomiskās zonas. Informatīvu
atbalstu ārvalstu uzņēmējiem sniedz Dienvidkorejas Tirdzniecības un investīciju veicināšanas aģentūra (Korea
Trade-Investment Promotion Agency - KOTRA).
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