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Spo�eczno-kulturowe uwarunkowania  
sukcesu gospodarczego Republiki Korei 

Wst�p 

W ca�ej historii gospodarczej �wiata mo�emy znale�� niewiele krajów, które 
w przeci�gu bardzo krótkiego czasu osi�gn��y fenomenalny sukces gospodarczy. 
Bezapelacyjnie za przyk�ad takiego kraju nale�y uzna� Republik� Korei, pa�stwo 
po�o�one na po�udniu Pó�wyspu Korea�skiego, którego PKB per capita w 1953 r., 
czyli w roku zako�czenia wojny korea�skiej, kszta�towa�o si� na poziomie  
1072 USD, i które przekroczy�o psychologiczn� barier� 10 tys. USD w 1993 r.  
(10 320 USD)1, czyli w przeci�gu 40 lat. Uwa�a si�, �e za po�udniowokorea�ski 
sukcesu gospodarczy odpowiedzialne w ogromnej mierze by�y czynniki spo�ecz-
no-kulturowe. 

Celem niniejszego artyku�u jest zbadanie czy rzeczywi�cie czynniki spo�ecz-
no-kulturowe mia�y pozytywny wp�yw na wzrost gospodarczy Republiki Korei 
w latach 1953-2013. Aby tego dokona� zostanie przeprowadzona kompleksowa 
analizy literatury po�wi�conej rozwojowi gospodarki Korei Po�udniowej. 

1. Sytuacja gospodarcza Republiki Korei w 1953 roku 

W latach 1950-53 na Pó�wyspie Korea�skim toczy�a si� bratobójcza wojna 
pomi�dzy Korea�sk� Republik� Ludowo-Demokratyczn� (agresorem), potocznie 
zwan� Kore� Pó�nocn� a Republik� Korei, potocznie zwan� Kore� Po�udniow�. 
Zawieszenie broni (nie traktat pokojowy) zosta�o podpisane 27 lipca 1953 r. i osta-
tecznie podzieli�o Pó�wysep Korea�ski na dwie cz��ci – komunistyczn� Pó�noc 
i prozachodnie Po�udnie. 

Podzia� Korei z ekonomicznego punktu widzenia by� dla Republiki Korei 
niekorzystny – na pó�nocy pó�wyspu znajdowa�a si� zdecydowana wi�kszo�� 
zasobów naturalnych, tak potrzebnych do odbudowy kraju ze zniszcze� wojen-

                                                           
1  A. Madison, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD, Groningen Growth and Develop-

ment Centre, http://www.rug.nl/research/ggdc/ [dost�p: 25.11.2014]. 
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nych. W zwi�zku z górzystym ukszta�towaniem terenu2 oraz ogólnym zacofa-
niem metod produkcji, rolnictwo nie mog�o si� sta� ko�em zamachowym gospo-
darki. Dodatkowym mankamentem by�o samo po�o�enie pa�stwa, którego s�-
siedztwo by�o niezwykle nieprzychylne – otwarcie wrogie pa�stwa bloku komu-
nistycznego (KRL-D, Chrl, ZSRR) oraz niedawny okupant, Japonia, z któr� Korea 
Po�udniowa ma zatarg terytorialny o wyspy Dokdo (kor.)/Takeshima (jap.)/ 
LiancourtRocks (ang.). Odleg�ym Stanom Zjednoczonym zale�a�o na istnieniu 
pa�stwa po�udniowokorea�skiego wy��cznie z powodu zimnowojennej konfron-
tacji ze Zwi�zkiem Radzieckim. Spo�ecze�stwo Republiki Korei by�o niezwykle 
biedne – wspomniane we wst�pie 1072 USD PKB per capita w 1953 r. by�o znacz�-
co ni�sze od PKB PRL (2521 USD), Meksyku (2579 USD) czy nawet Namibii (2233 
USD)3, co mog�oby si� wydawa� bardzo dziwne z dzisiejszej perspektywy. Po�u-
dniowokorea�skie spo�ecze�stwo by�o te� niewykszta�cone, a stopa analfabety-
zmu w 1953 r. wynosi�a a� 78%4. 

Ta krótka analiza sytuacji Republiki Korei po zako�czeniu wojny korea�skiej 
daje obraz kraju, którego pomy�lno�� gospodarcza by�a wielce niepewna. W�adze 
Korei Po�udniowej oraz sami obywatele, w obliczu niezwykle trudnej sytuacji, 
zdecydowa�y si� inwestowa� ogromne �rodki w jedyny kapita� jaki posiada� kraj 
– kapita� ludzki. 

2. Czynniki spo�eczno-kulturowe i ich wp�yw na gospodark�  
    Republiki Korei 

2.1. Nowa etyka konfucja�ska 

Nauki Konfucjusza, chi�skiego filozofa �yj�cego na prze�omie VI i V w. p.n.e., 
mia�y ogromny wp�yw na kszta�towanie si� korea�skiej filozofii i etyki. W czasach 
dynastii Joseon, panuj�cej w Korei w latach 1398–1910, konfucjanizm sta� si� ofi-
cjalnym systemem filozoficzno-religijnym. Upadek dynastii Joseon oraz aneksja 
Korei przez Cesarstwo Japo�skie w 1910 r. przyczyni�y si� do upadku znaczenia 
konfucjanizmu w korea�skim spo�ecze�stwie, jednak�e pi�� kardynalnych cnót 
konfucjanizmu nadal cieszy si� ogromnym powa�aniem w Korei. Tych pi�� cnót to: 
– synowskie oddanie i szacunek dla ojca, 
– oddanie �ony m��owi, 
– bezwzgl�dna zasada starsze�stwa w porz�dku spo�ecznym, 
– wzajemne zaufanie w relacjach mi�dzyludzkich, 
                                                           
2  70% powierzchni kraju stanowi� góry i wzniesienia.  
3  A. Madison, op. cit. 
4  L. Kim, Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning, Harvard Business 

Press, Boston, MA 1997, s. 61.  
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– absolutna lojalno�� poddanego wobec w�adcy. 
Wy�ej wymienione cnoty sta�y si� podstaw� korea�skiego (czy te� szerzej – 

dalekowschodniego) porz�dku spo�ecznego. Przyczyni�y si� one do utworzenia 
niezwykle hierarchicznego spo�ecze�stwa ze wszelkimi tego zaletami, m.in. po-
czuciem obowi�zku, pos�usze�stwem lojalno�ci�, jak i wadami, w tym nisk� mo-
bilno�ci� spo�ecze�stwa, brakiem inicjatywy. 

W okresie stopniowego odchodzenia Korea�czyków od nauk Konfucjusza, 
na Pó�wyspie Korea�skim coraz wi�kszego znaczenia nabiera�o chrze�cija�stwo, 
które na trwa�e dotar�o na pó�wysep dopiero w 1884 r. wraz z misj� ewangeliza-
cyjn� ameryka�skiego protestanckiego misjonarza, H.N. Allena5. Chrze�cija�stwo 
wprowadzi�o do Korei nowoczesne szkolnictwo oraz etyk� protestanck�. Z syn-
tezy dwóch systemów warto�ci – Wschodniego (zorientowanego na rodzin�  
i wspólnot�) oraz Zachodniego (pragmatycznego, nastawionego na zysk ekono-
miczny), powsta�a nowa etyka konfucja�ska. Odrzuca�a ona gradualny podzia� 
spo�ecze�stwa na cztery grupy: uczonych i urz�dników pa�stwowych; rolników; 
rzemie�lników; kupców, co pozwoli�o biznesmenom oraz in�ynierom realizowa� 
swoje projekty w nowej rzeczywisto�ci industrialnej6. 

Nowa etyka konfucja�ska charakteryzuje si� pi�cioma g�ównymi cechami: 
1) k�adzie ogromny nacisk na edukacj�, której wi�cej miejsca po�wi�cono 

w podrozdziale 2.2.; 
2) rodzina oraz formalnie zawarte znajomo�ci odgrywaj� ogromne znaczenie 

w �yciu spo�ecznym i ekonomicznym Korei Po�udniowej. Bardzo cz�sto naj-
wa�niejszym kryterium przyj�cia do pracy b�d� powierzenia firmy w zarz�d 
nie b�d� kompetencje, do�wiadczenie, lecz wi�zy krwi, b�d� fakt uko�czenia 
tej samej uczelni lub pochodzenia z tego samego miasta7; 

3) nowa etyka konfucja�ska k�adzie nacisk na harmonijny rozwój stosunków 
interpersonalnych. Oznacza to, �e wszelkie formy konfliktu musz� zosta� 
wyrugowane z �ycia spo�ecznego. Ich miejsce powinny zaj�� kooperacja, 
konsensus oraz solidarno�� spo�eczna; 

4) nale�y d��y� do osi�gni�cia najwy�szego celu w harmonii ze samym sob� 
i otoczeniem. Bardzo wa�ny jest w zwi�zku z tym samorozwój. Zachód 
uczyni� Korea�czyków zorientowanymi bardziej na dzia�anie i przysz�o�� – 
przestali by� pasywni i wzi�li „�ycie w swoje r�ce”; 

5) du�e znaczenie w nowej etyce konfucja�skiej przypisywane jest dyscyplinie.  
 
 

                                                           
5  S. Kim, The impact of early Presbyterian missionary preaching (1884-1920) on the preaching of the Korean 

church, Wilfrid Laurier University, http://scholars.wlu.ca/ [dost�p: 25.11.2014]. 
6  L. Kim, op. cit., s. 68.  
7  G.R. Ungson, R.M. Steers, S. Park, Korean Enterprise: The Quest for Globalization, Harvard Business 

Press, Boston, MA 1997, s. 43.  
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2.2. Znaczenie edukacji w Republice Korei 

Edukacja spo�ecze�stwa Po�udniowej Korei by�a jednym z g�ównym moto-
rów wzrostu gospodarczego kraju i nadal nim pozostaje, chocia� w du�o mniej-
szym stopniu, w zwi�zku z ograniczeniami korea�skiego systemu edukacyjnego. 
Dla Korea�czyka zdobycie odpowiedniego wykszta�cenia jest spraw� kluczow�, 
poniewa� to jak� uko�czy szko��, determinuje ca�e jego pó�niejsze �ycie. Rów-
nie� rodzicie po�wi�caj� ogromn� uwag�, aby ich dzieci dosta�y si� na jak najlep-
szy uniwersytet. W zwi�zku z tym dokonuj� ogromnych po�wi�ce�, co obrazuj� 
dane o udziale wydatków na edukacj� w dochodzie narodowym. W 1984 r. pu-
bliczne i prywatne wydatki na edukacj� w Republice Korei stanowi�y 13,3% PNB, 
co w porównaniu do 5,7% PNB Japonii z 1982 r. i 6,7% PNB Stanów Zjednoczo-
nych z 1981 r.8 Wynik ten jest imponuj�cy, w szczególno�ci bior�c pod uwag� 
fakt, �e spo�ecze�stwo po�udniowokorea�skie by�o znacznie mniej zamo�ne ni� 
spo�ecze�stwa ameryka�skie czy japo�skie w tym okresie. 

Po�udniowokorea�ski system edukacyjny charakteryzuje si� niezwykle ostr� 
konkurencj� w�ród studentów, ogromn� liczb� egzaminów, funkcjonowaniem 
wielu instytucji, których g�ównym zadaniem jest przygotowanie ucznia do eg-
zaminów, oraz wspomnianymi wy�ej ogromnymi nak�adami finansowymi9. 
Jednym z podstawowych za�o�e� powojennej edukacji w Republice Korei mia�a 
by� jej egalitarno��. Oznacza�o to zerwanie z d�ug� tradycj�, wed�ug której dost�p 
do szkolnictwa mieli tylko wybrani. W pó�nych latach 70. XX wieku zjawisko 
analfabetyzmu by�o tak nieistotne, �e rz�d Republiki Korei przesta� zbiera� dane 
na jego temat. Najbardziej spektakularny wzrost mo�na zauwa�y� w segmencie 
szkó� wy�szych – liczba studentów wzros�a prawie 16-krotnie w latach 1953–
1994. Ogromny post�p nast�pi� tak�e w dziedzinie szkolnictwa �redniego – tutaj 
Korea osi�gn��a ponad 7-krotny wzrost w danym wy�ej wspomnianym okresie10. 

Korea�scy uczniowie osi�gaj� tak�e bardzo wysokie wyniki w nauce, czego 
dowodem s� wyniki badania PISA. PISA bada zdolno�ci uczniów w trzech ob-
szarach: czytania i interpretacji przeczytanego tekstu, matematyki oraz rozumo-
wania w naukach przyrodniczych. W ka�dym z bada�, które od 2000 r. odbywaj� 
si� co 3 lata, korea�scy uczniowie osi�gali �redni� z trzech obszarów powy�ej  
541 pkt. Plasuje to ich w absolutnej czo�ówce11. 

Jednak�e po�udniowokorea�ski boom edukacyjny ma tak�e swoje ciemne 
strony. Szko�y wychowuj� m�odych ludzi w duchu rywalizacji, co sprawia, �e 

                                                           
8  L. Kim, op. cit., s. 68. 
9  Y. Lee, Views on education and achievement: Finland’s story of success and South Korea’s story of decline, 

KEDI, „Journal of Educational Policy”, http://eng.kedi.re.kr/, 7(2), 2010, s. 384.  
10  L. Kim, op. cit., s. 62. 
11  PISA Results 2000-2012, Organizacja Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju, http://stats.oecd.org/ 

[dost�p: 26.11.2014]. 
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du�o trudniej jest im pracowa� w grupie ni� uczniom szkó� zachodnich. Dodat-
kowo szko�a sta�a si� „fabryk�” uczniów przygotowanych do egzaminów, nie do 
funkcjonowania w „normalnym �wiecie”, dlatego te� wi�kszo�� studentów b�d� 
absolwentów przed podj�ciem pierwszej prawdziwej pracy w jednym z wielkich 
korea�skich przedsi�biorstw przechodzi wielotygodniowe szkolenia i treningi, 
na których to rozwijaj� niezb�dne im umiej�tno�ci i kompetencje. Nauka polega 
na bezrefleksyjnym przyswajaniu wiedzy, w szkole nie ma miejsca na praktyczne 
zastosowanie zdobytej wiedzy, co wida� najwybitniej na przyk�adzie nauki j�zy-
ków obcych – przeci�tny Korea�czyk bez wi�kszego problemu zrozumie zadane 
mu pytanie w j�zyku angielskim, jednak nie b�dzie w stanie udzieli� na nie od-
powiedzi. 

2.3. Uwarunkowania pracowito�ci Korea�czyków 

Korea�czycy s� jednym z najbardziej zapracowanych narodów na �wiecie.  
W 1980 r. przeci�tny Korea�czyk sp�dzi� w pracy 2864 godzin. W 2012 r. Korea�-
czycy nadal znajdowali si� w czo�ówce najbardziej zapracowanych nacji – z 2163 
godzinami zaj�li drugie miejsce, tu� za Meksykanami (2226 godzin)12. Nale�y 
zastanowi� si� co sprawia, �e Korea�czycy sp�dzaj� w pracy du�o wi�cej czasu 
ni� �rednia dla krajów OECD (1980 r. - 1918 godzin, 2012 r. - 1773 godzin). 

Po pierwsze, Korea�czycy przyzwyczaili si� do �ycia w nieprzyjaznych 
i wymagaj�cych warunkach. W zwi�zku z bardzo trudnym po�o�eniem geopoli-
tycznym, tj. s�siedztwem ogromnych mocarstw – Chin, Japonii, Rosji (w prze-
sz�o�ci tak�e Mongolii), Korea cz�sto stawa�a si� teatrem wojen i by�a przedmio-
tem politycznych rozgrywek mi�dzy s�siadami. Wykszta�ci�o to w Korea�czy-
kach instynkt przetrwania, który pozwoli� im zachowa� ich w�asny unikalny 
j�zyk, alfabet i kultur�. Osi�gn�li to poprzez samozaparcie i ci��k� prac�. Ich 
do�wiadczenia historyczne przyczyni�y si� do wykszta�cenia „psychiki han”. 

„Psychik� han”13 mo�na zdefiniowa� jako uczucie pretensji, �alu, które jest 
nieobce wi�kszo�ci Korea�czyków. W zwi�zku z histori� (licznymi inwazjami 
i wiekami bycia pod przemo�nym wp�ywem innych krajów, b�d� nawet pod ich 
okupacj�) oraz konfucjanizmem (z ca�� hierarchiczn� konstrukcj� spo�ecze�stwa) 
mieszka�com Pó�wyspu Korea�skiego towarzyszy�o ci�g�e uczucie frustracji oraz 
wielu innych negatywnych emocji. B�d�c ci�gle pod czyim� zwierzchnictwem – 
ojców, pracodawców, królów czy mocarstw o�ciennych, Korea�czycy wytworzyli 
mechanizm t�umienia swoich w�asnych emocji, przez co nauczyli si� okazywa� 
ogromny szacunek osobom wy�ej postawionym w hierarchii, mimo uczu�, jakimi 

                                                           
12  Ibidem. 
13  J. Huer, Psychology of Korean Han, The Korean Times, http://www.koreatimes.co.kr/ [dost�p: 

27.11.2014]. 
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w�a�ciwie darz� te osoby. Jednocze�nie ka�dy Korea�czyk jest w stanie zrobi� 
wszystko, aby tylko uzyska� uznanie swoich rodziców b�d� pracodawców. 

„Psychika han” jest wa�na jeszcze z jednego wzgl�du – rywalizacji z Japoni�. 
Cz�sto twierdzi si�, �e wszyscy Korea�czycy nienawidz� Japo�czyków za 
zbrodnie przez nich dokonane w okresie kolonialnym. Jednak�e odczucia Kore-
a�czyków w stosunku do Japo�czyków s� du�o bardziej skomplikowane. To 
prawda, �e spora cz��� spo�ecze�stwa nie darzy Japonii sympati�, jednak�e chy-
ba nie ma Korea�czyka, które nie szanowa�by ogromnego dorobku Japonii i nie 
podziwia� ich osi�gni�� w zakresie technologii czy gospodarki. Korea�czyk zapy-
tany o to, który kraj najbardziej mu imponuje najprawdopodobniej odpowie, �e 
w�a�nie Japonia. W zwi�zku z tym Korea�czycy, chc�c jak najszybciej „pokona�” 
Japoni�, pracuj� bardzo ci��ko dla dobra i presti�u swojego kraju.  

Kolejnym wa�nym czynnikiem, który determinuje fakt, �e Korea�czycy s� 
jednym z najbardziej pracowitych narodów �wiata, jest zwyk�e przyzwyczajenie 
do ci��kiej pracy i po�wi�ce�, wyniesione ze szko�y. O ile Korea�czycy na stu-
diach, jak sami mówi�, odrobin� si� „leni�”, to nadal maj� w zwyczaju sp�dza� 
du�o czasu w bibliotekach, ucz�c si� do egzaminów. W zwi�zku z powy�szym, 
opuszczaj�c mury uczelni m�odzi Korea�czycy s� w stanie ci��ko i intensywnie 
pracowa� przez kilka b�d� kilkana�cie godzin dziennie. 

Istotny jest równie� czynnik presji otoczenia – Korea�czyk nadal b�dzie sie-
dzia� w pracy po godzinach za niewielkie pieni�dze (dodatkowe 2–3 godziny 
wi�cej dziennie, za które otrzyma 5000 wonów, ok. 16–17 z�) tylko dlatego, �e inni 
czyni� podobnie i nie chce si� wy�amywa� z grupy. Móg�by za to zosta� napi�t-
nowany. Podobna sytuacja mia�aby miejsce na Zachodzie w korea�skim przed-
si�biorstwie – Amerykanie b�d� Niemcy wyszliby z biura o odpowiedniej godzi-
nie, natomiast Korea�czycy nadal by pracowali. Wynika to z faktu, �e pracowni-
kowi zostaj�cemu w pracy po godzinach, w opinii Korea�czyków, bardziej zale-
�y na dobru firmy. 

Jednak Korea�czycy bardzo cz�sto p�ac� ogromn� cen� za po�wi�canie si� 
pracy. Wspó�czynnik samobójstw w Korei jest najwy�szy ze wszystkich krajów 
OECD. O ile w 1995 .r wynosi� on „tylko” 11,2 samobójstw na 100 000 mieszka�-
ców, o tyle w 2009 r. kszta�towa� si� ju� na zatrwa�aj�co wysokim poziomie 28,4 
samobójstw na 100 000 mieszka�ców14. W 2012 r., ju� po raz 10 z kolei, Republika 
Korei zaj��a niechlubne pierwsze miejsce w zestawieniu z wynikiem 28,1 samo-
bójstw na 100 000 mieszka�ców, podczas gdy �rednia dla wszystkich krajów 
OECD kszta�towa�a si� na poziomie 12,1 samobójstw na 100 000 mieszka�ców15. 

                                                           
14  Health status, Suicide rates, Organizacja Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju, http://stats.oecd.org/ 

[dost�p: 27.11.2014]. 
15  C. Lee, Korea’s suicide rate remains top in OECD, „The Korean Herald”, http://www.korea- 

herald.com/ [dost�p: 27.11.2014].  
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Ogromnym problemem s� te� s�abe wi�zi rodzinne. Korea�czyk pracuj�cy 
w Seulu, w wywiadzie dla „Forbesa”, �ali si�, �e ze wzgl�du na dojazdy do pracy 
oraz konieczno�� sp�dzenia wielu godzin w pracy, prawie nie widuje si� 
z dzie�mi16. Takie sytuacje nie nale�� do wyj�tków. Efektem nadmiaru pracy s� 
tysi�ce dzieci, które wychowuj� si� w�a�ciwie bez udzia�u rodziców, poniewa� 
same po�wi�caj� wiele czasu na nauk�. Wydajno�� pracy w Republice Korei na-
le�y do najni�szych w�ród krajów OECD. W 2012 r. wynosi�a ona tylko 45% wy-
dajno�ci Stanów Zjednoczonych. Ni�sz� wydajno�� osi�ga�y tylko gospodarki 
krajów Europy 	rodkowo-Wschodniej i latynoskie17. 

3. Ograniczenia dla wzrostu gospodarczego Republiki Korei  
    wynikaj�ce z uwarunkowa� spo�eczno-kulturowych 

Okazuje si� jednak, �e uwarunkowania spo�eczno-kulturowe Republiki Korei 
mog� te� by� hamulcem dla jej rozwoju gospodarczego. Hierarchiczne spo�ecze�-
stwo, by�o niezwykle korzystne dla rozwoju kraju w czasach, kiedy Korea by�a 
imitatorem (tj. w latach 1960–1990). Korea�czycy produkowali na zagranicznych 
licencjach towary, których wytwarzanie w krajach Zachodu by�o zbyt drogie. 
Z czasem Korea�czycy zacz�li kreatywnie udoskonala� owe produkty, jednak 
w okolicach 1990 r. ich kraj stan�� w obliczu stagnacji. Jedynym wyj�ciem by�o 
otworzenie si� na nowe idee. Cz��ciowe otwarcie si� na m�odszych pracowników 
i innowacyjno�� mia�y miejsce, jednak nawet obecnie Korea uwa�ana jest za 
sprawnego imitatora zaawansowanych produktów z Zachodu. Wida� to na 
przyk�adzie Samsunga, którego produkty cz�sto wygl�daj� jak produkty Apple. 
Aby korea�skie przedsi�biorstwa sta�y si� prawdziwie innowacyjne musia�yby 
ca�kowicie porzuci� hierarchi� jako podstaw� �adu korporacyjnego. 

Kolejny problem dla wzrostu gospodarczego ma swoje �ród�o zarówno 
w hierarchii, jak i rodzinnym charakterze zarz�dzania firmami – kreacja bod�ców 
do pracy. W korea�skich przedsi�biorstwach, w przeciwie�stwie do tych za-
chodnich, system awansów i wynagrodze� nie zale�y od osi�gni�� pracownika, 
zale�y natomiast od wieku i czasu jaki pracownik sp�dzi� w firmie. Nie sprzyja to 
tworzeniu bod�ców do pracy. Wi�kszo�� decyzji nale�y do w�adz firmy, które 
cz�sto s� autorytarne w procesie decyzyjnym, co sprawia, �e pracownik mo�e 
czu� si� nieistotny. Równie� szansa na znalezienie si� we w�adzach firmy jest 

                                                           
16  P. Olson, The World's Hardest-Working Countries, “Forbes”, http://www.forbes.com/. 
17  Productivity statistics, Organizacja Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju, http://stats.oecd.org/ [do-

st�p: 27.11.2014]. 
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niewielka, poniewa� przy wyborze dyrektorów preferuje si� cz�onków rodziny 
i pracowników zewn�trznych18. 

Pal�cym problemem jest bardzo niska produktywno�� pracy. Sami Korea�czy-
cy zdaj� sobie spraw� z tego, �e bezsensownym jest przesiadywanie w pracy po 
godzinach. Prawdopodobnie Korea musi poczeka� na prze�om, kiedy to prezes 
jednego z chaeboli zdecyduje, �e 2–3 nadgodziny ka�dego dnia nie s�u�� dobru firm. 

W coraz bardziej globalizuj�cym si� �wiecie mi�kkie kompetencje, takie jak 
praca w grupie czy otwarte i krytyczne my�lenie, staj� si� z dnia na dzie� wa�-
niejsze. Jednak�e korea�ska szko�a nie nad��a za zmianami. Pomimo bardzo 
wysokich wyników w uzyskiwaniu wiedzy, korea�ska szko�a jest niewydolna. 
Nale�a�oby j� otworzy� na nowe pomys�y i przeorientowa� na bardziej praktycz-
ne wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

4. Sytuacja gospodarcza Republiki Korei w drugiej dekadzie XXI wieku 

W ci�gu 60 lat od wojny korea�skiej, Republika Korei osi�gn��a wr�cz feno-
menalny sukces gospodarczy. Z jednego z najbiedniejszych krajów na �wiecie 
zmieni�a si� w gospodarczego giganta – w 2011 r. by�a 7 najwi�kszym eksportem, 
a 9 importerem towarów na �wiecie19. Korea Po�udniowa jest jednym z najbar-
dziej technologicznie rozwini�tych krajów na �wiecie20 (cz�sto mówi si� nawet 
w jej przypadku o „kulcie technologii”), a jej eksport produktów high-tech w 2012 r. 
ust�powa� eksportowi japo�skiemu o niewiele ponad 2 mld USD21. W 2013 r. 
PKB per capita PPP Korei Po�udniowej wynios�o 33 440USD, podczas gdy dla 
Japonii – 37 630USD (ró�nica nieca�ych 4 000 USD na korzy�� Japonii)22. Jeszcze 
w 2000 r. ró�nica ta wynosi�a ponad 8000 USD, czyli w 13 lat zmniejszy�a si� po-
nad dwukrotnie. Tak wi�c jedno z marze� Korea�czyków, aby „pokona�” Japo-
ni�, mo�e si� nied�ugo zi�ci�. Korea�skie marki, takie jak Samsung, LG czy Kia s� 
znane zdecydowanej wi�kszo�ci konsumentów na ca�ym �wiecie. Równie� kore-
a�ska kultura popularna z roku na rok zdobywa sobie coraz szersze grono fanów 
tak�e w Amerykach czy Europie. 

 
 

                                                           
18  S. Yoo, S.M. Lee, Management Style and Practice of Korea Chaebols, „California Management Review”, 

vol. XXIX, nr 4, Summer 1987, Berkeley, CA, 1987, s. 103.  
19  International Trade Statistics, Leading traders, 	wiatowa Organizacja Handlu, http://www.wto.org/ 

[dost�p: 27.11.2014]. 
20  Japan and the United States Lead the List of Most Technologically Advanced Countries of 2014, Venture 

Capital Post, http://www.vcpost.com/  [dost�p: 27.11.2014]. 
21  High-technology exports (current US$), Bank 	wiatowy, http://data.worldbank.org/ [dost�p: 27.11.2014]. 
22  GDP per capita (current US$), Bank 	wiatowy, http://data.worldbank.org/ [dost�p: 27.11.2014]. 
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Podsumowanie 

Jak wykazano wy�ej, Republika Korei osi�gn��a ogromny sukces gospodarczy 
i bez w�tpienia czynniki spo�eczno-kulturowe si� do tego przyczyni�y. Hierar-
chiczne i zdyscyplinowane spo�ecze�stwo, egalitarny system edukacyjny 
i niezwyk�a pracowito�� Korea�czyków zaowocowa�y ogromnym wzrostem stan-
dardu �ycia, a marzenie ca�ych korea�skich pokole�, aby „pokona�” Japoni� jest 
z roku na rok coraz bli�sze realizacji. Niestety, w ostatnich latach tempo wzrostu 
gospodarczego Korei spad�o (w latach 1990–2000 wynios�o �redniorocznie 12,2%, 
natomiast w latach 2001–2012 7,2%)23 i mo�na si� w tym doszukiwa� równie� �ró-
de� spo�eczno-kulturowych. Paradoksalnie, czynniki spo�eczno-kulturowe, które 
przez wiele lat nap�dza�y wzrost po�udniowokorea�skiej gospodarki, sta�y si� dla 
niej baga�em. Aby Republika Korei mog�a nadal si� rozwija� powinna zreformo-
wa� swój ustój spo�eczno-kulturowy.  
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Streszczenie 

Artyku� stanowi opis wp�ywu uwarunkowa� spo�eczno-kulturowych panuj�cych 
w Republice Korei na wzrost gospodarczy tego kraju. Opis zaczyna si� od przedstawie-
nia trudnej sytuacji gospodarczej Korei Po�udniowej i jej nieprzychylnego otoczenia 
geopolitycznego zaraz po zako�czeniu wojny korea�skiej w 1953 r. Nast�pnie przepro-
wadzona jest syntetyczna analiza pozytywnego wp�ywu czynników spo�eczno-
kulturowych – nowej etyki konfucja�skiej, systemu edukacyjnego oraz pracowito�ci 
Korea�czyków na wzrost gospodarczy kraju. Trzecia cz��ci artyku�u skupia si� na ogra-
niczeniach dla wzrostu gospodarczego, wynikaj�cych z czynników spo�eczno-
kulturowych – niskiej produktywno�ci pracy, braku efektywnych bod�ców do pracy czy 
nieprzystosowania do zmieniaj�cego si� otoczenia systemu edukacyjnego. Ostatni roz-
dzia� to opis sukcesu gospodarczego, jaki Korea osi�gn��a w 60 lat od zako�czenia bra-
tobójczej wojny, w ogromnej mierze w�a�nie dzi�ki uwarunkowaniom spo�eczno-
kulturowym kraju. 

S�owa kluczowe: gospodarka Korei, nowa etyka konfucja�ska, wzrost gospodarczy 

SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF ECONOMIC SUCCESS 
OF THE REPUBLIC OF KOREA 
Summary 

The article describes the impact of socio-cultural conditions on economic growth of the 
Republic of Korea. It starts with describing the difficult economic situation of South 
Korea and its unfavorable geopolitical environment immediately after the Korean War in 
1953. Then it analyzes the positive impact of socio-cultural factors - a new Confucian 
ethics, the education system and the diligence of Koreans on the economic growth of the 
country. The third part of the article focuses on the limits to growth, due to the socio-
cultural factors - low labor productivity, lack of effective incentives to work or malad-
justment to the changing environment of the educational system. The last section de-
scribes the economic success that Korea achieved 60 years after the end of fratricidal war, 
largely thanks to the socio-cultural determinants of the country. 


