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VOORWOORD
De Republiek Korea staat bekend als een van de “Aziatische tijgers”. Deze
uitdrukking verwijst naar de sterke economische groei die de laatste decennia
werd opgetekend. De recent verkozen president, Moon Jae-in, laat een wil zien
om te breken met de vorige regering en rekent de economie en de diplomatie
tot haar prioriteiten. Zij wil “van Zuid-Korea een eerlijke en rechtvaardige
samenleving maken” met meer transparantie, wat een goed voorteken is voor de
handelspartners en de buitenlandse investeerders.
Het land wordt omringd door twee zeeën en een gedemilitariseerde zone vormt de
scheiding met Noord-Korea waardoor de economie van het land sterk afhankelijk
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is van de internationale handel. Met één van de meest open economieën ter wereld
als grootste exporteur ter wereld en een tiende plaats als grootste importeur ter
wereld.
De wereldwijd erkende deskundigheid op het gebied van hightech, liet het land
toe om verschillende economische crisissen te overbruggen en maakte er
een onmiskenbare handelspartner van. De knowhow op het vlak van ICT wordt
gebruikt in diverse sectoren gaande van o.a. de gezondheidszorg, energie tot de
automobielsector.
Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in
samenwerking met haar partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders
Investment & Trade, Brussel Invest & Export en l’Agence wallonne à l’exportation
et aux Investissements étrangers, deze gezamenlijke economische zending van
10 tot 17 juni 2017 naar de Republiek Korea organiseert. Wij zijn ervan overtuigd
dat deze voor onze Belgische bedrijven een mooie gelegenheid biedt om hun
troeven op de Zuid-Koreaanse markt uit te spelen.
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Adjunct-directeur-generaal

Directeur-generaal
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(een openheidsgraad van bijna 90%), bereikte het land in 2016 een zesde plaats

REPUBLIEK KOREA

EXECUTIVE SUMMARY
Met een BBP van 1.411 miljard USD was de Republiek Korea in 2016 de 4de grootste
economische macht in Azië en de 11de grootste op wereldvlak. Het land verwierf
deze positie dankzij uitzonderlijke groeicijfers vanaf de jaren ‘60. Sinds 2012 is
deze groei enigszins vertraagd, maar de vooruitzichten voor 2017 overstijgen de
2,5% en bereiken zelfs 3,0% voor 2018.
Daar waar de traditionele economie vooral steunde op de landbouw heeft de Republiek Korea met enorm succes economische hervormingen doorgevoerd die van
4

het land een wereldwijde economische speler hebben gemaakt. In 2016 werd de
Republiek Korea de 6de uitvoerder en de 10de invoerder ter wereld. Sinds een aantal

EXECUTIVE SUMMARY

jaren kan het land bogen op een handelsoverschot. De keerzijde van de medaille
is de sterke afhankelijkheid van deze handelsuitwisselingen, waardoor het land
kwetsbaar is voor schokken van buitenaf.
De Republiek Korea sloot in 2011 een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie,
het meest ambitieuze handelsakkoord dat ooit door de Europese Unie werd afgesloten en ook het eerste met een Aziatisch land.
De inflatie van het land wordt beheerst (rond de 2%) en de schommelingen in de
wisselkoersen van de Zuid-Koreaanse munt zijn onder controle, hetgeen buitenlandse investeringen aanmoedigt. Deze laatste genieten ook van subsidies en fiscale voordelen in de “Foreign Investment Zones”.
Omdat het met grote en talrijke uitdagingen wordt geconfronteerd op gebied van
energie is de Republiek Korea van plan om enerzijds de productiecapaciteit van
nucleaire energie op te voeren en anderzijds de sector van de hernieuwbare energie te ontwikkelen. Haar bijdrage aan COP21 stelt zich ook tot doel om de uitstoot
van broeikasgassen tegen 2030 met 37% te laten dalen. Voor de toekomst zal
deze sector dus van het allergrootste belang zijn.
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De ICT-sector speelt al sinds vele jaren een vooraanstaande rol in de Zuid-Koreaanse economie. De overheid ondersteunt deze sector en heeft meer bepaald
het “K-ICT Spectrum Plan” goedgekeurd dat tot doel heeft om tegen 2018 het eerste 5G-netwerk open te stellen. De uitgaven voor O&O en de investeringen waren al
aanzienlijk, maar zullen hierdoor nog toenemen.
Om het hoofd te bieden aan de veroudering van haar bevolking heeft de regering
ook van de gezondheidssector een prioriteit gemaakt. Het is de bedoeling om de
‘smart healthcare’ en de ‘e-health’ verder te ontwikkelen.
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Hoewel heel wat Zuid-Koreaanse fabrikanten ervoor gekozen hebben hun geluk
historische plaats in de economie van het land weten te behouden. De Republiek
Korea was in 2016 de 4de grootste uitvoerder van staal ter wereld. Bovendien wil
de regering de efficiëntie van de maritieme sector optimaliseren tegen het einde
van dit decennium. Ook de automobielindustrie heeft niet stilgezeten en geraakt
steeds bekender wereldwijd. Deze industrie heeft zich als prioriteit de ontwikkeling
van milieuvriendelijke voertuigen gesteld, een zeer belangrijke sector.
Na enkele sleutelcijfers (deel 1) en een macro-economische analyse (deel 2)
buigen we ons meer in detail over de vier voornoemde sectoren die tot de meest
dynamische van de Republiek Korea behoren. Enkele recente succesverhalen van
Belgische bedrijven sluiten deze studie af (deel 4).
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te zoeken in deze vooraanstaande sectoren heeft de zware industrie toch haar
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REPUBLIEK KORE

GEOGRAFIE
De Republiek Korea bedekt het zuidelijke gedeelte
van het Koreaanse schiereiland. Het heeft Noord-Korea
als enige buurland en is omringd door de Gele Zee
en de Japanse Zee.
Een grondgebied van

99.720 km²

(3 keer zo groot als België) waarvan

63,9% bebost is.

3.000 eilanden, waarvan het grootste Jeju-do is ten
zuiden van het schiereiland.

20 nationale parken.

3X
POLITIEK
1 Republiek
1 hoofdstad: Seoel; en andere belangrijke
economische metropolen: Busan, Incheon, Ulsan

1 president: Moon Jae-in
(sinds de verkiezingen van 9 mei 2017)

9 provincies, 7 metropolen
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DEMOGRAFIE
1 nationale taal: Koreaans. Engels is de taal die wordt gebruikt in de
zakenwereld.

50.924.172 miljoen inwoners (juli 2016)
27

ste

meest bevolkte land ter wereld

82,5% van de totale bevolking woont in een stad.
43,3% van de Zuid-Koreanen zijn atheïst, maar 31,6%
zijn christelijk (24% protestants, 7,6% katholiek), 24,2%
zijn boeddhist en de overige 0,9% hebben een andere of een
onbekende religie (2010).
Index van menselijke ontwikkeling (IDH):
(België

22

18

de

11

plaats

)

ste

REPUBLIEK KOREA IN ENKELE CIJFERS

ECONOMIE
11

de

economische macht ter wereld (in koopkrachtpariteit)

1.246 KRW = 1 EUR
(op 17 mei 2017)
BBP per inwoner in KKP:
Groei van het BBP:

34.387 USD (2015)

2,7% ( 2016)

Openheidsgraad van bijna

90%
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2 ECONOMISCHE GEGEVENS

2.1 SLEUTELINDICATOREN
2.1.1 BBP
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land

NOMINAAL BBP

wordt bepaald door de productie van rijkdom van

ECONOMISCHE GEGEVENS
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haar economische actoren (huishoudens, bedrijven

Volgens de gegevens van het IMF bereikte het nominaal

en overheid). Het wordt vaak beschouwd als de be-

BBP (tegen lopende prijzen) van de Republiek Korea

langrijkste indicator om de gezondheid van een eco-

1.411 miljard USD in 2016. In 2017 zal het BBP 1.472

nomie te beoordelen.

miljard USD bereiken volgens Trading Economics,

KLASSEMENT VAN LANDEN VOLGENS HET NOMINAAL BBP (2016)

POSITIE

LAND

BBP (IN MILJARD USD)

1

VERENIGDE STATEN

18.569

>>

EUROPESE UNIE

16.408

2

CHINA

11.218

3

JAPAN

4.939

4

DUITSLAND

3.467

5

VER. KONINKRIJK

2.629

6

FRANKRIJK

2.463

7

INDIA

2.256

8

ITALIË

1.851

9

BRAZILIË

1.799

10

CANADA

1.529

11

REPUBLIEK KOREA

1.411

12

AUSTRALIË

1.259

...

...
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BELGIË

...

...
467

...

Bron: IMF (februari 2017)
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terwijl het IMF 1.498 miljard USD voorspelt. De Repu-

van 3,3% in 2014 en 2,6% in 2015). Het is het vierde

bliek Korea is zo de 11 economische wereldmacht en

zwakste resultaat sinds 1998, na de registratie in

plaatst zich voor Australië en na Canada. Op het Azi-

2009 (financiële crisis) en in 2012 (daling van de

atisch continent behaalt de Republiek Korea de vierde

mondiale vraag en de MERS-epidemie).

de

plaats, na China, Japan en India. Ter vergelijking: België
staat op de 25ste plaats in de wereld.

De economische groei benadert het OESO-gemiddelde dat geschat wordt op 2%, terwijl de groei de
afgelopen tien jaar meer dan het dubbele bedroeg

constante prijzen) bedroeg 27.538 USD in 2016 en

(bron: Trésor français). Door een vertraging van de

zou toenemen tot 34.832 USD in 2022.

binnenlandse vraag, heeft de Centrale Bank op 16
januari 2017 de economische groeiverwachtingen

GROEI

voor het lopende jaar verlaagd tot 2,5%. De Centrale
Bank hoopt toch deze beweging om te buigen via een

De economische groei van een land meet de evolutie

aantal maatregelen zoals fiscale stimulansen voor

van het reële BBP (tegen constante prijzen, zonder

de aankoop van een wagen en een verlaging van de

rekening te houden met inflatie).

beleidsrente om de export te bevorderen.

De Republiek Korea kende de afgelopen dertig jaar

Gesteund door de Verenigde Staten, voorziet de re-

een spectaculaire groei. Haar sterke aanwezigheid

gering een aanzienlijke verhoging van zowel de uit-

in het internationale handels- en financiële verkeer,

gaven voor defensie als voor openbare investeringen,

maakt de Republiek Korea echter kwetsbaar voor ex-

gefinancierd door hogere belastingen op sigaretten

terne schokken. De secundaire sector vertegenwoor-

en een belasting op informele economie. De groei-

digt gemiddeld 40% van het BBP, de tertiaire sector

prognose van het land, uitgevoerd door de econo-

neemt de resterende 58% voor zich en slechts 2%

mische en internationale instellingen, overtreffen de

wordt toegeschreven aan de primaire sector.

2,5% die de Bank van Korea (BOK) verwacht. In 2018
zou de groei nog gunstiger moeten zijn.

Sinds 2012 zien we een vertraging van de groei, die
wordt veroorzaakt door de Middle East Respiratory

Groeiverwachtingen voor 2017

Syndrome (MERS) epidemie. Deze heeft niet enkel

> IMF: 3,0%

de lokale consumptie aanzienlijk aangetast, maar ze

> Wereldbank: 2,8%

leidde ook tot sterke schommelingen in de verkoop

> OESO: 2,6%

van auto’s en elektronica.

> Investeringsbanken: 2,5% (gemiddeld)
> Bank van Korea: 2,5%

Het BBP evolueert naar 2,7% in 2017 (ten opzichte

> COFACE: 2,5%
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Het jaarlijkse BBP per hoofd van de bevolking (tegen
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REËLE JAARLIJKSE GROEI EN VOORUITZICHTEN IN %
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5,5

5,2
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Bron: CIA, OESO, Bank van Korea

VERDELING PER SECTOR
De primaire sector groepeert alle activiteiten voor

De secundaire sector omvat alle activiteiten die als

de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals de

doel hebben om een natuurlijke grondstof tot een

landbouw, de bosbouw, de visserij en de jacht. Deze

afgewerkt product om te vormen. In 2016 was deze

sector vertegenwoordigde 2,2% van het Zuid-Ko-

sector goed voor 38,6% van het Zuid-Koreaanse

reaanse BBP in 2016. Rijst is het belangrijkste land-

BBP. Vier belangrijke activiteiten kunnen hierbij

bouwproduct van het land, maar gerst, tarwe, maïs,

onderscheiden worden. Zo vertegenwoordigde de

sojabonen en sorgho worden eveneens geteeld. De

nijverheidsindustrie niet minder dan 29,3% van het

veeteelt is ook op grote schaal toegenomen.

BBP. Een kwart daarvan omvat elektrische en elek-
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VERDELING VAN HET ZUID-KOREAANSE BBP PER SECTOR (2016)

2,2%

Landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw

5,7%

Bouwsector

3,3%

Elektriciteit, gas en water

0,2%

Mijnbouw en steengroeven

8,2%

Groot- en kleinhandel

8,0%

Vastgoed en leasing

7,3%

Openbaar bestuur en defensie

5,4%

Geldwezen en verzekeringen

5,3%

Onderwijs

5,3%

Professionele, wetenschappelijke en technische diensten

4,6%

Gezondheid en sociale diensten

4,0%

Transport en opslag

3,8%

Informatie en communicatie

2,7%

Restaurants en hotels

2,6%

Culturele diensten en andere

2,2%

Diensten aan bedrijven

2,1%

Textiel en lederwaren

1,4%

Elektrische en elektronische apparatuur

2,3%

Voeding, drank, tabak

1,4%

Transportmiddelen

2,6%

Niet-metaalhoudende minerale producten

0,8%

Chemische producten

7,6%

Hout, papier

0,7%

Machines en apparaten

0,6%

Petroleum- en steenkoolproducten

4,3%

Metaalproducten

4,3%

Precisie-instrumenten

0,9%

Onedele metalen

0,5%

Andere producten

Bron: Statistics Korea (2016)

tronische apparatuur. De Republiek Korea is ook

en de mijnontginning (0,2%). De minerale rijkdom-

‘s wereld grootste producent van halfgeleiders.

men van Zuid-Korea bestaan voornamelijk uit goud

Transportmiddelen en chemische producten zijn de

en zilver.

tweede en derde belangrijkste secties van de ZuidKoreaanse industrie.

De tertaire sector, de sector van de diensten, nam
een aandeel van 59,2% van het BBP voor zich. De

De andere drie activiteiten van de secundaire sec-

diensten die het meest bijdragen aan het nationale

tor zijn de bouwsector (5,7%), de openbare diensten

BBP zijn de groot- en kleinhandel (8,2%) en de han-

voor water-, elektriciteit- en gasvoorziening (3,3%)

del in vastgoed en verhuur (8,0%).
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29,3%
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2.1.2 INFLATIE
De inflatie duidt op een algemene verhoging van de

te bepalen, meet men de evolutie van de index over

prijzen van goederen en diensten over een gegeven

een bepaalde periode.

periode. Men spreekt ook wel over een stijging van de
levenskost of een daling van de koopkracht.

In december 2015, bereikte de Zuid-Koreaanse inflatie met 1,3% haar hoogste niveau in 16 maanden.

De consumptieprijsindex is net als in België de meest

In het voorjaar van 2016 daalde de inflatie opnieuw

gebruikte maatstaf. Hij weerspiegelt de prijsevolutie

en sinds september 2016 was er weer een toename.

van een geheel aan basisproducten en –diensten die

De Bank van Korea, BoK afgekort, verwacht in 2017

gezinnen kopen voor hun consumptie. Om de inflatie

een inflatie van 1,8%.

MAANDELIJKSE INFLATIE IN %

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%

0,8

0,7

0,4

0,5

1,3

1,5

1,5

1,4

2,0

1,9

juli 2016

augustus 2016

september 2016

oktober 2016

november 2016

december 2016

januari 2017

februari 2017

0,0%

juni 2016

0,5%

mei 2016
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Bron: fr.global-rates.com
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2.1.3 RENTEVOET
De BoK bepaalt de monetaire politiek van het land.

niet enkel de andere banktarieven op korte en lange

Eén van haar rollen bestaat er in om de stabiliteit

termijn (hypotheken, leningen, spaarrentes, …) be-

van het financiële systeem te garanderen. De BoK

ïnvloeden, maar eveneens de wisselkoersen alsook

kan enerzijds de tarieven verlagen om uitgaven en

meerdere marco-economische indicatoren zoals de

investeringen aan te moedigen met als doel de eco-

werkgelegenheidsgraad en de consumptieprijzen.

nomische activiteit te stimuleren, maar anderzijds
De laatste stijging van de Zuid-Koreaanse basisren-

economische activiteit te vertragen en zo inflatie te

te dateert van begin 2011 (van 3,0% naar 3,25%).

vermijden.

Sindsdien heeft de BoK herhaaldelijk haar basisrentetarief verlaagd: eenmaal in 2015 (van 1,75% tot

Als instrument gebruikt de BoK onder andere de

1,50%) en eenmaal in 2016 (van 1,50% tot 1,125%)

“Bank of Korea Base Rate”, de Zuid-Koreaanse

wat overeenkomt met een daling van 50 basispun-

basisrente. Een stijging of een daling van de ba-

ten. De rentevoet is nu 1,25%, wat historisch gezien

sisrente ontlokt een brede waaier aan reacties, die

haar laagste niveau is.

BANK OF KOREA BASE RATE, VAN 2011-K1 TOT 2017-K2 IN %

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
2017 2

2017 1

2016 4

2016 3

2016 2

2015 4

2016 1

2015 3

2015 2

2015 1

2014 3

2014 4

2014 2

2014 1

2013 3

2013 4

2013 2

2013 1

2012 3

2012 4

2012 2

2012 1

2011 3

2011 4

2011 2

2011 1

0,0%

Bron: Statistics Korea
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kunnen de tarieven ook verhoogd worden om de

REPUBLIEK KOREA

2.1.4 WISSELKOERS
De stijging van de KRW tegenover de Japanse yen

(KRW) ten opzichte van de euro tot het voorjaar van

is erg sterk geweest tot en met juni 2015 (100 JPY

2015. In april 2015 dook de KRW onder de barrière

= 899 KRW). De KRW heeft ten opzichte van de Ja-

van 1 EUR voor 1.200 KWR (1 EUR = 1.175 KRW)

panse munt een waardevermindering ondergaan tot

en bereikte het haar hoogste niveau in die periode.

en met juni 2016. Sindsdien wordt de waarde van de

Daarna ondervond de KRW grote schommelingen tot

KRW ten opzichte van de yen hervat. In april 2017

april 2017 (1 EUR = 1.191 KRW).

werd 100 JPY gewisseld tegen 1.004 KRW.

In vergelijking met de dollar steeg de waarde van de

Om een bruuske daling van de nationale munt te

KRW tot de zomer van 2014 (1 USD = 1.020 KRW in

vermijden, heeft de Bank van Korea haar deviezen-

juli 2014), alvorens te dalen en het niveau van 1 USD

reserves tijdens de periode van waardevermindering

voor 1.200 KWR te overschrijden in februari 2016,

aangehaald. Eind april 2017 was Zuid-Korea de 7de

het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar. Sinds-

grootste drager in de wereld van vreemde valuta na

dien is de waarde van de KRW in vergelijking met de

China, Japan, Zwitserland, Saudi-Arabië, Taiwan en

dollar terug gestegen. In april 2017 wisselde 1 USD

Rusland (bron: IMF).

tegen 1.117 KRW.
WISSELKOERS VAN DE WON T.O.V. DE EURO (EUR/KRW), DE AMERIKAANSE DOLLAR
(USD/KRW) EN DE YEN (100 JPY/KRW), APRIL 2012-APRIL 2017
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800
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De afgelopen vijf jaar steeg de Zuid-Koreaanse won

Bron: Statistics Korea/ X-rates (april 2017)
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REPUBLIEK KOREA

2 ECONOMISCHE GEGEVENS

2.2 BUITENLANDSE HANDEL
OP MONDIAAL NIVEAU
De Republiek Korea is sterk afhankelijk van internati-

Deze stabiele en positieve beoordeling van het land is

onale handel. Ze heeft een van de meest open econo-

te danken aan een aantal criteria. De Republiek Ko-

mieën ter wereld met een openheidsgraad van 90%

rea neemt de derde plaats in op het vlak van over-

(bron: Trésor France).

heidsfinanciëring, net na Noorwegen en Qatar. Voor
het eerst komt de Republiek Korea de top 10 binnen

ECONOMISCHE GEGEVENS
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Voor het derde jaar op rij plaatst het Wereld Econo-

op het gebied van infrastructuur. De Republiek Korea

misch Forum de Republiek Korea op de 26ste plaats

kent eveneens significante verbeteringen op andere

in de lijst van de meest concurrentiële landen. België

vlakken zoals in de publieke sector, de veiligheids-

staat op de 17de plaats.

sistuatie, de bedrijfsboekhouding, de efficientie van
de arbeidsmarkt, …

VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN
Tot dusver (april 2017) heeft de Republiek Korea 16

in de verlening van diensten, overheidsopdrachten

handelsakkoorden goedgekeurd en onderhandelt het

en investeringen. Het akkoord omvat ook garan-

nog over 9 andere akkoorden.

ties met betrekking tot het mededingingsbeleid, de
transparantie in de regelgeving en de bescherming

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en

van intellectuele-eigendomsrechten.

Zuid-Korea trad in werking op 1 juli 2011. Het is het
meest ambitieuze handelsakkoord dat ondertekend

In het kader van het vrijhandelsakkoord tussen de EU

werd door de Europese Unie en bovendien het eerste

en de Republiek Korea, steeg volgens de Europese

akkoord dat werd afgesloten met een Aziatisch land.

Commissie de balans van de Europese export naar
Zuid-Korea met 55% in 5 jaar en bespaarden Euro-

Het leidde tot beduidende veranderingen, zoals de

pese bedrijven 2,8 miljard EUR dankzij de afschaf-

afschaffing van de douanerechten op de meeste ver-

fing of de vermindering van de douanetarieven. De

handelde producten tussen de twee partners, even-

bilaterale handel in goederen tussen de EU en de

als een vermindering van de administratieve belem-

Republiek Korea is sinds 2011 elk jaar toegenomen

meringen voor handel en een wederzijdse openheid

tot een recordniveau van 90 miljard EUR in 2015 (ex-
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EFTA
Canada

China

EU
Turkey

Korea
India

USA
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Vietnam

ASEAN

Peru
Australia
Chile

New Zealand

Bron: KITA (www.kita.org/gateway/aboutKorea.do)

port en import). Vervolgens daalde de handel met de

De Minister van Financiën van de Republiek Korea

Republiek Korea echter tot 85,9 miljard EUR in 2016.

drukte in juli 2016 zijn ambitie uit om het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie verder te ontwik-

De handelsbalans van de EU veranderde van een te-

kelen, ondanks de Brexit.

kort in 2012 naar een handelsoverschot in de daaropvolgende jaren. Het surplus bedroeg 5,4 miljard

In 2015 tekende de Republiek Korea een belangrijk

EUR in 2015 en 3,1 miljard EUR in 2016.

handelsakkoord met haar grootste handelspartner
China. De overeenkomst biedt een geleidelijke ver-

De Republiek Korea is een van de tien voornaamste

laging van de douanerechten op meer dan 90% van

exportmarkten van de EU. Naast de traditionele ex-

de producten die verhandeld worden tussen de twee

port van machines, transportmiddelen en chemi-

landen. Het akkoord sluit echter ook enkele land-

sche producten opent het akkoord nieuwe perspec-

bouwgrondstoffen uit (rijst, rundsvlees, varkens-

tieven voor veel kleine Europese ondernemingen in

vlees, peper, inktvis, …), wat leidt tot bezorgheid bij

sectoren zoals voedsel en drank, verpakking, sport-

de Zuid-Koreaanse boeren. De overeenkomst be-

uitrusting, …

lemmert ook de toegang tot de Chinese verwerkende
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Singapore
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sector, zoals de automobielsector en de productie
van schermen. Daarentegen zouden de regelgevende beperkingen afgeschaft worden in sectoren zoals
diensten, investeringen, financiën en cultuur.
HET VRIJHANDELSAKKOORD TUSSEN DE EU EN
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Zuid-Korea heeft zich eveneens wijd opengesteld

DE REPUBLIEK KOREA IS DE MEEST AMBITIEUZE

voor de Iraanse markt. De twee landen hebben be-

OVEREENKOMST DIE OOIT DOOR DE EUROPESE

sloten om hun handelsverkeer te verdrievoudigen.
Sinds augustus 2016 besloten ze de euro te gebrui-

UNIE WERD ONDERHANDELD.
KAREL DE GUCHT, VOORMALIG EUROPEES
COMMISSARIS VOOR HANDEL (2011)

ECONOMISCHE GEGEVENS

ken voor hun transacties in plaats van de Amerikaanse dollar om zo de Amerikaanse economische
sancties te omzeilen voor Iran.
“DE CIJFERS SPREKEN VOOR ZICH. DE
EFFECTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONZE
OVEREENKOMST MET DE REPUBLIEK KOREA
MOETEN SCEPTICI HELPEN OVERTUIGEN
VAN DE VOORDELEN DIE EUROPA HAALT
UIT DE TOENAME VAN DE VRIJHANDEL.
WANNEER ONZE BEDRIJVEN GEMAKKELIJKER
KUNNEN EXPORTEREN OF WANNEER DE
BESPARINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE
AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN
GEHERINVESTEERD KUNNEN WORDEN IN DE
ONTWIKKELING VAN BEDRIJVEN, WORDT
DE EUROPESE GROEI GESTIMULEERD, WAT
LEIDT TOT HET BEHOUD EN DE GROEI VAN
DE WERKGELEGENHEID. DEZE VERJAARDAG
GEEFT ONS VERSCHEIDENE REDENEN OM DE
TOUWTJES IN HANDEN TE NEMEN EN ALLE
ANDERE LOPENDE HANDELSAKKOORDEN VAN
DE EU AF TE RONDEN.
CECILIA MALMSTRÖM, EUROPEES COMMISSARIS
VOOR HANDEL (JULI 2016)
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ZUID-KOREAANSE HANDELSBALANS
De Zuid-Koreaanse export en import zijn de afgelo-

In 2016 daalde de Zuid-Koreaanse export met 5,9%.

pen jaren op een vergelijkbare manier geëvolueerd.

De import kende een afname van 6,9%, wat leidde

Na een daling van de handel in 2009 (als gevolg

tot een lichte daling van de handelsbalans (van 90,3

van de wereldwijde financiële crisis), zijn de uitvoer

miljard USD in 2015 naar 89,2 miljard USD in 2016).

en invoer op twee jaar tijd opnieuw gestegen met

Het is belangrijk om op te merken dat de handelsba-

respectievelijk 52,7% en 62,3%, tot meer dan 500

lans tussen 2014 en 2015 bijna is verdubbeld (van

miljard USD in 2011. De handelsbalans bleef op het-

47,2 miljard USD naar 90,3 miljard USD). Als 6de ex-

zelfde niveau tot 2014 alvorens de daling.

porteur en 10de importeur in de wereld in 2016, bede internationale handel.

EVOLUTIE VAN DE TOTALE ZUID-KOREAANSE EXPORT EN IMPORT, 2007-2016,
IN MILJARD USD

P R ÉV I S I O N S

HANDELSBALANS
(rechteras)

350

0

EXPORT
(linkeras)

300

-20

IMPORT
(linkeras)
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20

2015

400

2014

40

2013

450

2012

60

2011

500

2010

80

2009

550

2008

100

2007

600

Bron: Korea International Trade Association (april 2017)
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houdt de Republiek Korea een dominante positie in
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2.2.1 EXPORT
PER PRODUCT
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In 2016 vertegenwoordigen de eerste drie product-

De kernreactoren, de verwarmingsketels, de machi-

groepen samen de helft van de Zuid-Koreaanse

nes, de toestellen en de mechanische werktuigen

export. Meer dan een kwart van de Zuid-Koreaanse

vertegenwoordigen 11,8% van de export, een da-

export focust op elektrische machines en apparaten

ling van 6,3% ten opzichte van het jaar voordien. Het

(27,1%). De motorvoertuigen nemen 12,6% in van

zeevervoer en de binnenscheepvaart hebben echter

het exporttotaal ten opzichte van 9,2% in 2015.

de grootste daling waargenomen (-13,7%).

EXPORT PER PRODUCT (TOP 10), 2016

27,1%

Elektrische machines en apparaten

12,6%

Motorvoertuigen

11,8%

Kernreactoren, verwarmingsketels,
machines en mechanische werktuigen

6,7%

Zeevervoer en binnenscheepvaart

5,6%

Kunststoffen

5,6%

Optische toestellen

5,5%

Minerale brandstoffen, minerale oliën
en bitumineus materiaal (afval van asfalt)

3,8%

Gietijzer, ijzer en staal

3,6%

Organische chemische producten

2,2%

Gietijzer, ijzer en staal

15,5%

Andere

Bron: Korea International Trade Association (april 2017)
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PER CONTINENT
Meer dan de helft van de Zuid-Koreaanse export is

export naar andere continenten is afgenomen. Dit

bestemd voor het Aziatische continent (57,4%).

is het gevolg van de achteruitgang van de globale

Daarna volgen Noord-Amerika en Europa met res-

vraag, alsook van de lage prijzen van olieproducten.

pectievelijk 14,4% en 12,5%. Tussen 2015 en 2016

Afgezien daarvan zou de Zuid-Koreaanse uitvoer op-

steeg de export naar Afrika met 16,6%, terwijl de

nieuw stijgen in 2017.
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EXPORT PER CONTINENT, 2016

57,4%

Azië

14,4%

Noord-Amerika

12,5%

Europa

5,1%

Latijns-Amerika

5,3%

Midden-Oosten

3,5%

Oceanië

1,8%

Afrika

Bron: Korea International Trade Association (april 2017)
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In 2016 was een kwart van de Zuid-Koreaanse export

maar ziet ook een daling van 4,8%. Hongkong (6,6%)

bestemd voor China (25,1%). Deze exportbeweging

en Vietnam (6,6%) bewegen wel in de goede richting

vertoonde echter een daling van 9,3%. De Verenigde

met een stijging van respectievelijk 7,8% en 17,5%.

Staten is de tweede Zuid-Koreaanse klant (13,4%),

België strandt op de 33ste plaats.

EXPORT PER LAND (TOP 10), 2016

25%

China

13%

Verenigde Staten

7%

Hongkong

7%

Vietnam

5%

Japan

3%

Singapore

2%

Taïwan

2%

India

2%

Mexico

2%

Marshalleilanden

32%

Andere

Bron: Korea International Trade Association (april 2017)

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2.2.2 IMPORT
PER PRODUCT
De eerste productgroep “Minerale brandstoffen, mi-

reactoren, verwarmingsketels, machines, apparaten

nerale oliën en bitumineus materiaal (afval van as-

en mechanische werktuigen” (10,6%) komen op de

falt)” vertegenwoordigt 20,1% van de totale import,

tweede en derde plaats, maar dalen ook met respec-

een daling van 20,9% ten opzichte van 2015. “Elek-

tievelijk 3,3% en 0,9%.

trische machines en apparaten” (17,8%) en “Kern-
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IMPORT PER PRODUCT (TOP 10), 2016

20,1%

Minerale brandstoffen, minerale oliën
en bitumineus materiaal

17,8%

Elektrische machines en apparaten

10,6%

Kernreactoren, verwarmingsketels, machines,
apparaten en mechanische werktuigen

4,2%

Optische toestellen

3,4%

Motorvoertuigen

3,5,%

Gietijzer, ijzer en staal

2,8%

Organische chemische producten

2,8%

Ertsen, slakken en as

2,3%

Kunststoffen

1,5%

Diverse producten van de chemische industrie

31%

Andere

Bron: Korea International Trade Association (november 2016)
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De Republiek Korea kiest voornamelijk voor de im-

2015 en 2016. Europa is de tweede grootste leveran-

port vanuit het Aziatische continent. Azië vertegen-

cier in Zuid-Korea, gevolgd door het Midden-Oosten

woordigt zo bijna de helft van de invoer van het land

(11,6%). Noord-Amerika komt op de 4de plaats met

(49,7%). Deze afhankelijkheid daalde echter met

een daling van 21,0%.

16,9% tussen 2014 en 2015 en met 6,9% tussen

IMPORT PER CONTINENT, 2016

49,7%

Azië

16,2%

Europa

11,6%

Midden-Oosten

13,3%

Noord-Amerika

4,1%

Oceanië

3,7%

Latijns-Amerika

1,1%

Afrika

0,1%

Andere

Bron: Korea International Trade Association (november 2016)
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PER LAND
Net zoals bij de export is China ook voor de import

port vanuit Vietnam met 27,4% tijdens diezelfde pe-

de belangrijkste handelspartner van de Republiek

riode. België is de 40ste leverancier van Zuid-Korea.

Korea en vertegenwoordigt het 21,4% van de invoer
Voor meer details over de handel van België met de

en 2016. Japan en de Verenigde Staten vervolledi-

Republiek Korea kan de bilaterale nota “De handels-

gen de top 3 met respectievelijk 11,7% en 10,6%.

relaties van België met de Republiek Korea” geraad-

Saoedi-Arabië en Qatar verliezen aan belang en da-

pleegd worden, die werd opgesteld door de Dienst

len met respectievelijk 19,5% en 38,8% ten opzichte

Statistieken van het Agentschap voor Buitenlandse

van het voorgaande jaar. Daarentegen steeg de im-

Handel (www.abh-ace.be).

IMPORT PER LAND (TOP 10), 2016

21,4%

China

11,7%

Japan

10,6%
4,7%
4%

Verenigde Staten
Duitsland
Taïwan

3,9%

Saoedi-Arabië

3,7%

Australië

3,1%

Vietnam

2,5%

Qatar

2,1%

Rusland

32,3%

Andere landen

Bron: Korea International Trade Association (november 2016)
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van het land, een lichte daling van 3,6% tussen 2015

REPUBLIEK KOREA

2 ECONOMISCHE GEGEVENS

2.3 DIRECTE BUITENLANDSE
INVESTERINGEN
buitenlandse investeringen. Deze zones zijn aan-

gen (DBI) wanneer een onderneming minstens 10%

trekkelijke DBI-zones omdat ze subsidies en belas-

van het kapitaal van een buitenlandse onderneming

tingvoordelen inhouden. De DBI in diensten zoals

verwerft met als doel er controle over uit te oefenen

toerisme en logistiek worden eveneens aangemoe-

en het beheer ervan te beïnvloeden. Deze operaties

digd. Bovendien kunnen gekwalificeerde DBI worden

worden meestal in twee grote groepen onderver-

vrijgesteld van btw en indirecte belastingen op het

deeld: de zogenoemde “greenfield”-investeringen,

ingevoerde kapitaal tijdens de eerste drie jaar.

die als bedoeling hebben een nieuwe onderneming
op te richten en de “brownfield”-investeringen of

INKOMENDE DBI

overnames die ernaar streven de controle over een

In 2015 daalde de inkomende DBI van Zuid-Korea

bestaande onderneming over te nemen.

naar 4.104 miljoen USD, het laagste niveau in tien
jaar. Deze slechte uitkomst is voornamelijk te wijten

INVESTERINGSBELEID

aan de desinvestering in de Tesco-keten. In 2016

De Republiek Korea telt twee buitenlandse inves-

ging het inkomende DBI opnieuw de hoogte in en be-

teringszones (of Foreign Investment Zones) voor

reikte het 10.827 miljoen USD.

KMO’s en grote ondernemingen, gefinancierd door

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGSSTROMEN, IN MILJOEN USD
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Men spreekt van Directe Buitenlandse Investerin-

UITGAANDE DBI
BALANS

Bron: OESO, 02/05/2017
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In 2013 zette de Export Import Bank of Korea (EXIM)

Nations) en dit nam in 2015 toe tot 4.170 miljoen

de belangrijkste investeerders van de Republiek Ko-

USD of 18% van het totale DBI.

rea op een rij: Japan stond op de eerste plaats met
27,8%, gevolgd door de Verenigde Staten (18,1%)

Het DBI in Europa concentreert zich vooral in Cen-

en Nederland (9,6%).

traal-Europa, meer specifiek in Slowakije, Tsjechië
en Polen.

De verwerkende industrie is de voornaamste ontAANDEEL MONDIALE DBI-STROMEN

vanger van deze investeringen met 40,8%.

Op dit moment is het aandeel van de Directe Buitenlandse Investeringen van de Republiek Korea

in 2015, een cijfer dat moet stijgen in 2016.

stabiel op wereldvlak, wat wijst op het vertrouwen
onder de bevolking. In 2016 steeg zowel het aan-

UITGAANDE DBI

deel van de DBI van de Republiek Korea als van

In 2005 investeerde de Republiek Korea 752 miljoen

België. Deze positieve tendens moet nog bevestigd

USD in de ASEAN (Association of Southeast Asian

worden in 2017.

AANDEEL MONDIALE DBI-STROMEN

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

-2,00%

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,00%
-1,00%

2005

1,00%

REPUBLIEK KOREA
BELGIË

Bron: OESO, 02/05/2017
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109 “greenfield”-investeringen werden geregisteerd
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BELGISCHE DBI IN DE REPUBLIEK

INVESTERINGSKLIMAAT

KOREA

In 1998 werd de Foreign Investment Promotion Act

Solvay neemt een prominente plaats in Zuid-Korea

(FIPA) opgericht. De FIPA biedt verschillende voor-

in en is al meer dan 40 jaar aanwezig in het land. Het

delen voor DBI. Bovendien begeleidt Invest Korea

telt er 500 medewerkers en creëert een lokaal om-

investeerders tijdens hun “one-stop shop”-project.

zetcijfer van meer dan 500 miljoen EUR. In 2011 in-

ECONOMISCHE GEGEVENS
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vesteerde Solvay er een bedrag van 13 miljoen EUR.

In 2008 deed het Ministerie van Handel, Industrie

Umicore is eveneens aanwezig in Zuid-Korea en

en Energie een aanvulling op deze wet, die tot doel

heeft een O&O-centrum in het zuiden van het land

heeft om meer transparantie te geven wat betreft

opgericht en levert o.a. aan LG en Samsung.

beperkingen op buitenlandse investeringen en om
aan buitenlandse investeerders net zoals aan bin-

Tot slot nam AB Inbev in 2017 de Zuid-Koreaanse

nenlandse investeerders meer zekerheid en veilig-

brouwer Korean Oriental Brewery over voor 4,2 mil-

heid te bieden. Dit geeft hen de mogelijkheid om in

jard EUR.

vraag te stellen of een bepaalde investering al dan
niet onderhevig is aan beperkingen.

Ook andere Belgische bedrijven zijn aanwezig in de
Republiek Korea via hun dochterondernemingen:

In januari 2016 werden enkele verplichtingen ten

Agfa, Barco, Bekaert, Besix, Puratos, UCB, …

aanzien van de regering ingetrokken of werd hun
termijn verlengd. In juni van datzelfde jaar, versoepelde de quota voor buitenlandse werknemers voor

ZUID-KOREAANSE DBI IN BELGIË

KMO’s voor de eerste twee jaar na hun oprichting.

In België zijn er verschillende Zuid-Koreaanse vestigingen: Hyundai, LG Electronics, Korea Institute

De Foreign Direct Investment (FDI) restrictiveness in-

for Advancement of Technology (KIAT), Kia Motors

dex van de OESO wordt berekend op basis van de be-

Belgium, Korean Air, Asiana Airlines en Krea Telecom

perkingen van de DBI, de goedkeuringsmechanismen,

(KT).

de operationele beperkingen en beperkingen op de
buitenlandse arbeidskrachten. De Republiek Korea is

In 2016 kocht Korea Investments & Securities de

zeer open voor financiële markten en communicatie.

Astrotoren in Brussel, een van de meest prestigieuze

De energie-, vervoer- en media-sector blijft relatief

passieve gebouwen van Europa.

gesloten ten opzichte van de andere OESO-landen.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

FDI RESTRICTIVENESS

Luxemburg
Portugal
Slovenië
Tsjechische Republiek
Nederland
Estland
Finland
Spanje
Duitsland
Letland
Hongarije
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Griekenland
Denemarken
België
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Engeland
Ierland
Frankrijk
Slowakije
Italië
Japan
Chili
Zweden
Turkije
OESO-gemiddelde

0,067

Polen
Zwitserland
Noorwegen
Verenigde Staten
Oostenrijk
Israël
Republiek Korea

0,135

Australië
Canada
Ijsland
Mexico

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Nieuw-Zeeland

Bron: UNCTAD, World Investment Report 2016, pg 110
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2.4 RISICOWAARDERING
2.4.1 RISICOWAARDERING VOLGENS DE CREDENDO GROUP
Delcredere|Ducroire, Belgisch openbaar kredietver-

zelf, maar ook door macro-economische of systeem-

zekeraar en lid van de Credendo Group, verzekert

gebonden factoren die de betalingscapaciteit van het

bedrijven en banken tegen politieke en commerciële

geheel aan debiteuren in een land beïnvloeden.

risico’s van internationale handelstransacties die

ECONOMISCHE GEGEVENS
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vooral betrekking hebben op uitrustingsgoederen,

Zowel voor exporttransacties met kortlopend kre-

industriële projecten, aannemingswerken en dien-

diet als voor transacties met middellang/langlopend

sten aan ondernemingen. Daarnaast werkt de Cre-

krediet kan de Credendo Group in “open account”

dendo Group voor het analyseren van deze risico’s

dekking verlenen tegen het politieke en het com-

samen met banken op basis van risk-sharingsche-

merciële risico, d.w.z. zonder dat een bankgarantie

ma’s. In het kader van die activiteit stelt de Credendo

vereist is, en zonder verdere bijzondere voorwaar-

Group een landenrangschikking op volgens het risico

den. De maximale dekking werd door de Credendo

dat ze voor de investeerders inhouden. Voor de Re-

Group voor het land vastgelegd op 2.250 miljoen

publiek Korea zijn de conclusies zowel op politiek als

EUR voor de korte termijn kredieten en de speciale

op commercieel vlak uitstekend.

transacties en op 2.250 miljoen EUR voor de middellange/lange termijn kredieten en investeringen.

EXPORTOPERATIES

Conform de OESO-regeling is de maximale aflos-

De politieke risico’s waaraan investeerders in de

singstermijn voor transacties met middellang/lang-

Republiek Korea worden blootgesteld zijn miniem:

lopend krediet met de Republiek Korea vastgesteld

zowel op korte, middellange en lange termijn als

op 5 jaar. Financieringen van concessionele aard zijn

voor de speciale transacties krijgt het land een

uitgesloten.

klasse 1 op 7. Met politieke risico’s bedoelt men
alle gebeurtenissen die voor de verzekerde of debiteur overmacht vormen zoals oorlogen, revoluties,

DIRECTE INVESTERINGEN

natuurrampen, deviezenschaarste en willekeurige

De Credendo Group verzekert bij directe investerin-

overheidsmaatregelen.

gen in de Republiek Korea tegen het risico op oorlog,
het risico op onteigening, willekeurige overheids-

Het commerciële risico situeert zich in klasse A, d.w.z.

maatregelen en het transferrisico i.v.m. de betaling

een zeer laag risico. Het gaat om het risico dat de pri-

van de dividenden of de repatriëring van kapitaal. Die

védebiteur in gebreke blijft, nl. dat hij niet aan zijn ver-

risico’s kunnen afzonderlijk worden verzekerd, maar

plichtingen kan voldoen of dat hij er zich aan onttrekt

ook in alle mogelijke combinaties. Alle aanvragen

zonder wettige reden. Het commerciële risico wordt

worden geval per geval behandeld op basis van een

niet alleen bepaald door de situatie van de debiteur

gedetailleerde analyse.
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Bron: www.credendogroup.com

Het risico op oorlog omvat zowel het risico op een

tentiële negatieve gedragswijzigingen ten aanzien

extern conflict als het risico op binnenlands politiek

van buitenlandse investeerders. De Zuid-Koreaanse

geweld. Het binnenlands politieke geweld omvat, op

score van 1 op 7 duidt op een zeer beperkt risico op

zijn beurt, het extreme geval van een burgeroorlog,

dit punt.

maar ook de risico’s op terrorisme, burgeroproer,
sociaal-economische conflicten en raciale en etni-

Het transferrisico is het risico dat voortvloeit uit

sche spanningen. De Republiek Korea heeft een ge-

een gebeurtenis of een beslissing van buitenlandse

middelde score van 3 op een schaal van 7.

overheden die de transfer van het kredietbedrag betaald door de debiteur verhindert. Met een score van

Het risico op onteigening en willekeurige overheids-

1 op 7 rangschikt het land zich in de categorie van

maatregelen heeft niet enkel betrekking op de ri-

zeer lage risico’s.

sico’s op onteigening en het niet-nakomen van de
contractuele verbintenissen door de overheid, maar

Meer informatie is beschikbaar op

ook op de risico’s die verband houden met de (slech-

www.credendogroup.com.

te) werking van het gerechtelijke apparaat en de po-
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2.4.2 ANDERE RISICO-INDICATOREN
Tal van instellingen maken inschattingen van de

onder de meest efficiënte van heel Azië, maar

risico’s van zakendoen in een land. We geven hier

heeft wel hoge kosten. Algehele naleving van

slechts een selectie van de bekendste:

overheidsreglementering blijft moeilijk ondanks
de leidersrol die Korea speelt in het uitrollen van

> Volgens de “Global Competitiveness Report 2016-

ECONOMISCHE GEGEVENS
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e-goverment toegang.

2017” van het World Economic Forum staat de

> Volgens de “Economic Freedom Index 2016”

Republiek Korea op een 26ste plaats van de 138

van de Heritage Foundation staat de Republiek

landen die gerangschikt worden op basis van

Korea op een 27ste plaats van 178 landen met een

hun concurrentiekracht. Ondanks een verbeterde

score van 71,7 en staat het zo in de categorie van

score blijven ze op dezelfde positie als de vorige

“mostly free”.

twee jaren trappelen. België bezet de 17de plaats.

> Volgens de indicator “Ease of Doing Business

De Republiek Korea scoort voornamelijk sterk

2017” van de Wereldbank, die onderzoekt hoe

in de macro-economische context (3de plaats),

makkelijk handelsrelaties onderhouden kunnen

marktgrootte (13 ) en innovatie (20 ). Daar

worden, bezet de Republiek Korea de 5de plaats

staat tegenover dat het land ondanks recente

op 190 landen. Dit is één plaats lager dan in 2016

vooruitgang nog werk voor de boeg heeft op het

maar blijft merkelijk beter dan België, dat op een

vlak van de ontwikkeling van financiële markten

42ste plaats staat.

de

ste

(80ste) en de efficiëntie van de arbeidsmarkt
(77ste).

> Op 08/08/2016 heeft Standard and Poor’s de
krediet rating van de Republiek Korea met 1 niveau

> De Republiek Korea staat op de 27

plaats op

verhoogd van AA- naar AA, de derde hoogste

136 landen wat betreft het gemak om handel

rating die S&P toekend. Dit volgde op de upgrade

mee te drijven volgens de “Global Enabling Trade

naar AA2 die Moody’s reeds in december 2015

Report 2016” van het World Economic Forum.

had toegekend. Op dat moment kreeg Zuid-Korea

België staat op de 10 plaats. De Republiek Korea

voor het eerst een derde hoogste ranking van een

doet het zeer goed op het vlak van infrastructuur

belangrijke

ste

de

plaats

wereldwijd)

door

hun

internationale

kredietbeoordelaar.

sterke

Fitch geeft het land een AA-, het vierde hoogste

haveninfrastructuur en bereikbaarheid, maar

niveau. Al dus heeft de Republiek Korea een hogere

ook door een brede acceptatie van het internet

rating dan buurlanden China en Japan gekregen

door zowel de overheid als de privésector. De

van de drie belangrijkste kredietbeoordelaars.

(10

de

administratie bij het importeren in dit land valt
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3.1 ENERGIE
De Republiek Korea is de 9de grootste energieverbrui-

invoer (voor bijna 98%). Daarmee is het één van de

ker ter wereld (gegevens uit 2015). Het verbruik van

grootste energie-invoerders ter wereld.

primaire energie bereikte er 276,9 miljard ton olie-

SECTORALE ANALYSE
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equivalent (TOE) in 2015. De Zuid-Koreaanse ener-

Zuid-Korea staat vandaag dus voor grote uitdagin-

giebehoeften stijgen bovendien nog steeds. Volgens

gen op gebied van energie. Naast de afhankelijkheid

schattingen zou de vraag naar elektriciteit binnen dit

van zijn leveranciers verbruikt het land ook veel fos-

en 20 jaar verdubbelen en het totale energieverbruik

siele energiebronnen en behoorde het daardoor vol-

zou jaarlijks gemiddeld met 0,9% moeten stijgen.

gens Statista in 2016 tot de landen met de grootste
koolstofuitstoot ter wereld (7de plaats). De fossiele

Het land heeft zelf weinig energiebronnen op zijn

energiebronnen (petroleum, steenkool en aardgas)

grondgebied en is dus bijzonder afhankelijk van de

zorgen samen voor niet minder dan twee derde van

VERBRUIK VAN PRIMAIRE ENERGIE PER SOORT ENERGIE, 2015

41%

Petroleum

31%

Steenkool

14%

Aardgas

13%

Nucleaire energie

1%

Hernieuwbare energie

Bron: U.S. Energy Information Administration / BP Statistical Review of World Energy 2015
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de Zuid-Koreaanse elektriciteitsproductie, tegenover 13% nucleaire energie (voornamelijk vanwege
de tijdelijke sluiting van een aantal nucleaire centrales) en 1% aan herbruikbare energie, de sector
waarin het land de meeste vooruitgang wil boeken.
Zuid-Korea wil ook haar productiecapaciteit aan nucleaire energie verhogen door nieuwe centrales te
bouwen. Volgens de schattingen van de World Nu-

43

clear Association produceerde Zuid-Korea 549 Twh
elektriciteit, een volume dat jaarlijks met gemiddeld

SECTORALE ANALYSE

4% is gestegen sinds 2000.
In 2015 heeft Seoel een bijdrage gepubliceerd tot
de COP21 waarin als doelstelling wordt geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen met 37% te
verlagen tegen 2030. Dit plan werd als “belangrijk”
beschouwd door Ban Ki-Moon, Secretaris-generaal
van de VN.
De regering is van plan om deze problemen aan te
pakken door een transitie in de elektriciteitsproductie via de ontwikkeling van enerzijds nucleaire energieprojecten en anderzijds de hernieuwbare energiebronnen.
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3.1.1 PETROLEUM
Petroleum is de belangrijkste energiebron van het

ciële crisis in Azië. De vraag ging vervolgens opnieuw

land en voldoet aan 41% van de primaire vraag

in stijgende lijn, tot aan de wereldcrisis van 2008.

(2015). In het midden van de jaren 1990 was dit nog

Sindsdien is er opnieuw elk jaar een verhoging.

tot 66%.
Volgens de Korea National Oil Kompany (KNOC) heeft
44

In 2015 verbruikte Zuid-Korea 2,4 miljoen vaten pe-

het land enkele oliereserves, maar aan het overgrote

troleum en condensaten per dag, waarmee het land

deel van de vraag wordt voldaan via de invoer. Het

grootste verbruiker ter wereld is. De vraag

land voerde in 2015 ongeveer 2,8 miljoen vaten ruwe

naar het zwarte goud evolueert in gelijke tred met

petroleum en condensaten in per dag en steeg daar-

de economische activiteiten. Zo steeg het verbruik

mee naar de 5de plaats op de ranglijst van olie-in-

aanzienlijk in de loop van de jaren 1990, om daarna

voerders. 83% van het ruwe petroleum is afkomstig

in 1997 sterk terug te vallen als gevolg van de finan-

uit het Midden-Oosten.

de 8
SECTORALE ANALYSE

ste

KNOC'S GLOBAL EXPLORATION PROJECTS

United Kingdom
Kazakhstan
Azerbaijan

Canada
Russian Federation
USA

Libya

Usbekistan

Yemen

Republic of Korea
Malaysia

Venezuela
Colombia

Nigeria
Peru
U.A.E Area 1,2,3

Bron: Korea National Oil Corporation
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Naast deze groeiende sterke afhankelijkheid is Zuid-

gionale partners van het land. Deze gaat in dalende

Korea ook een van de belangrijkste spelers op gebied

lijn, gezien de toenemende concurrentie van nieuwe

van raffinage. Het land heeft 6 raffinaderijen, waar-

raffinaderijen in Azië en in het Midden-Oosten.

van er 3 tot de grootste ter wereld behoren. Dankzij
De Zuid-Koreaanse bedrijven uit deze sector ontwik-

bije jaren produceren deze nu lichte en schone petro-

kelen zich op internationaal vlak vooral in de explo-

leumproducten. Zuid-Korea voerde in 2015 ongeveer

ratie en exploitatie van het zwarte goud om de be-

1,3 miljoen vaten geraffineerde petroleumproducten

voorrading van het land zeker te stellen. In december

uit per dag. Dit volume is aanzienlijk gestegen in de

2015 investeerde de KNOC in 16 productiesites en 8

laatste jaren, maar het ritme van de groei zal in de

olievelden verspreid over meerdere landen.

toekomst vooral afhangen van de vraag van de re-

INVOER VAN RUWE PETROLEUM PER LAND, 2015

30%

Saoedi-Arabië

14%

Koeweit

10%

Verenigde Arabische Emiraten

11%

Qatar

13%

Irak

4%

Iran

6%

Rusland

12%

Andere landen

Bron: U.S. Energy Information Administration/Global Trade Atlas, Korea Customs and Trade Development Institution
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de modernisering van deze raffinaderijen in de voor-

REPUBLIEK KOREA

3.1.2 STEENKOOL

46

Steenkool voldoet aan 31% van de primaire ener-

Van de 53 centrales die het land rijk is zijn er 11 al

gievraag in de Republiek Korea. Het verbruik steeg

meer dan 30 jaar in dienst en 3 zelfs meer dan 40

bruusk met 59% tussen 2005 en 2014, vooral ge-

jaar. Het Ministerie van Handel, Industrie en Energie

stuwd door de elektriciteitsproductie. Deze is goed

is van plan om de oudste centrales te sluiten om de

voor 60% van het nationale steenkoolverbruik, waar-

steenkool-voetafdruk van het land verminderen. Het

bij het overgrote deel van de resterende steenkool

Ministerie heeft beslist om parallel hieraan ook te

wordt benut in de industriële sector.

investeren in hernieuwbare energiebronnen. De con-

SECTORALE ANALYSE

structie van 20 nieuwe installaties is gepland tegen
De Zuid-Koreaanse centrales genereren samen een

2020, waarmee de afhankelijkheid van buitenlandse

capaciteit van 24,5 GW, het equivalent van 30% van de

bevoorrading zal afnemen.

totale Zuid-Koreaanse elektriciteitsproductie. Het land
is de 4de grootste steenkoolinvoerder ter wereld, na
drie andere Aziatische landen: China, India en Japan.

INVOER VAN STEENKOOL PER LAND, 2015

45%

Australië

25%

Indonesië

17%

Rusland

7%

Canada

3%

Verenigde Staten

2%

China

1%

Anderen

Bron: U.S. Energy Information Administration/International Trade Center
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3.1.3 GAS
Aardgas vertegenwoordigt 14% van het Zuid-Ko-

deze minder dan 1% van het verbruik.

reaanse verbruik van primaire energie. Het nationale
verbruik werd in 2015 geschat op 45 miljard m³, ofwel

Gezien het land niet over een internationale gaslei-

meer dan het dubbele van wat in 2000 geregistreerd

ding beschikt is het volledig afhankelijk van LNG (li-

werd. Het verbruik loopt de laatste jaren terug (-17%

quified natural gaz) dat sinds 1987 wordt ingevoerd.

tussen 2013 en 2015), wat kan worden verklaard

Met 45.000 miljard m³ is Zuid-Korea de 2de grootste

door een heropleving van de nucleaire energie en de

invoerder van LNG ter wereld, slechts voorafgegaan

val van de steenkoolprijzen. Ondanks een recente da-

door Japan.

belangrijke bron van schone fossiele energie.

Zuid-Korea telt 5 stations voor hervergassing, met
een totale capaciteit van 133 miljard m³ per jaar en

In weerwil van de geschatte reserves van 250 Bcf

een verbruikersratio van 34%. Van deze capaciteit

(miljard kubieke voet) in december 2014, is de natio-

heeft KOGAS 98% in handen, wat betekent dat amper

nale productie van aardgas verwaarloosbaar en dekt

2% door de privésector wordt beheerd.

INVOER VAN LNG PER LAND, 2015

37%

Qatar

11%

Indonesië

12%

Oman

11%

Maleisië

4%

Nigeria

2%

Yemen

8%

Rusland

6%

Australië

4%

Bruneï

5%

Andere landen

Bron: U.S. Energy Information Administration/BP Statistical Review of World Energy 2015
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ling van de vraag naar aardgas blijft deze toch een
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3.1.4 NUCLEAIRE ENERGIE
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Het Zuid-Koreaanse park telt 25 nucleaire reactoren,

tijd bevroren als gevolg op het ongeluk in Fukushima.

die ongeveer 13% van de elektriciteit produceren voor

De Republiek Korea is de tweede snelste constructeur

het land, tegenover 86% voor de fossiele energiebron-

ter wereld van nucleaire reactoren, ook hier voorafge-

nen en 1% voor de hernieuwbare energiebronnen.

gaan door Japan.

Zuid-Korea wil de geïnstalleerde capaciteit van zijn

Tegen 2035 zou het vermogen van het Zuid-Koreaan-

park verhogen en voorziet om tegen 2029 nog eens 10

se nucleaire park meer dan moeten verdubbelen om

bijkomende reactoren in werking te stellen. Daarnaast

uit te komen op bijna 43 GW. Het aandeel van de nu-

zouden tegen 2025 4 reactoren worden gesloten.

cleaire energie in de nationale energiemix zou daarmee stijgen tot 29%.

De Commissie voor nucleaire veiligheid heeft in juni
2016 de bouw van twee nieuwe reactoren (Shin Kori 5

De productie van energie uit nucleaire bronnen is on-

en 6) goedgekeurd, met elk een capaciteit van 1.400

geveer 40% goedkoper dan de productie uit steenkool

MW. Deze zullen tegen 2022 in het Zuid-Oosten van

(bron: Jolpress). Het gaat bovendien om een lage

het land dichtbij Busan worden gebouwd door de ex-

steenkoolenergie, die CO2-emissies heeft die verge-

ploitant Kore Hydro & Nuclear power (KHNP). Hoewel

lijkbaar zijn met deze afkomstig van hernieuwbare

dit project al in 2011 werd goedgekeurd, werd het een

energiebronnen.

3.1.5 HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
De dag van vandaag is de bijdrage van hernieuwbare

groene groei. Het land voorziet om meer dan 42 mil-

energie aan de totale Zuid-Koreaanse energiemix

jard KRW (33 miljard euro) te investeren in schone

nog zeer beperkt. Hoewel slechts 1% van het elektri-

energie tegen 2020 en ook om de administratieve

citeitsverbruik in 2015 afkomstig was van hernieuw-

beperkingen te schrappen, die de uitbreiding zouden

bare energiebronnen vertegenwoordigde deze sectie

kunnen vertragen. De regering wil de productie van

toch 5% van de energieproductie van het land.

hernieuwbare energie met 13 miljoen kW per jaar
laten stijgen tegen 2020, wat overeenkomt met 26

Zuid-Korea heeft zich echter geëngageerd voor een
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steenkoolcentrales.
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Het Ministerie van Handel, Industrie en Energie heeft
beslist om zijn standaarden voor hernieuwbare
energiebronnen (Renewable Portfolio Standards of
RPS) te verhogen met 5% in 2018, met 6% in 2019
en met 7% in 2020. De voorgaande doelstellingen
waren respectievelijk 4,5%, 5% en 6%. Het systeem
van de RPS verplicht elektriciteitsleveranciers ertoe om een deel van hun energie te betrekken uit
windenergie, fotovoltaïsche, biomassa- of geothermische energie. De Zuid-Koreaanse RPS bedragen
momenteel 3,5%.
“De regering zal overbodige reglementeringen opheffen en haar steun verhogen om de sector van de
hernieuwbare energie te promoten” verklaarde Chae
Hee-Bong, Viceminister van Handel, over het beleid
inzake energie en energiebronnen. Het plan voorziet
ook om het eigen verbruik te verhogen door particulieren en industrie toe te laten hun overschot aan
fotovoltaïsche energie te verkopen.
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3.2 ICT
Het belang van de ICT-sector voor de Republiek Ko-

Deze sterke drang naar O&O vertaalt zich ook in de

rea kan onmogelijk overschat worden. Toen de eco-

aangevraagde octrooien. Volgens de laatste be-

nomische crisis toesloeg in 1997 werd het gestage

schikbare gegevens wordt de Republiek Korea inder-

herstel ingezet vanuit de ICT-industrie. Tussen 1995

daad 3de geklasseerd van de landen die de meeste

en 2016 is de productie van de ICT-sector gegroeid

ICT-octrooien deponeren bij het United States Pa-

van 44,8 miljard USD naar 400 miljard USD.

tent and Trademark Office (USPTO) en 4de bij het
Europees Bureau voor Octrooien (OEB). De World

SECTORALE ANALYSE
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Traditioneel is Zuid-Korea gekend voor de hardware,

Intellectual Property Organization (WIPO) klasseert

zoals schermen en halfgeleiders, maar ook smart-

sinds 2007 een land eerst in functie van het aan-

phones, televisies enzoverder. Denk hierbij onder

tal octrooiaanvragen per BBP en bevolking. Op het

meer aan Samsung en LG Electronics. Maar ook op

gebied van bedrijven, neemt LG Electronics de 3de

het vlak van ICT-diensten en software blijft Zuid-

plaats in en Samsung Electronics de 7de voor wat

Korea innoveren.

betreft de octrooien gedeponeerd bij het European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) en

Nu stuurt de Zuid-Koreaanse overheid aan op een

het International Institute of Electrical and Electro-

kentering en het heeft aangekondigd meer te zullen

nics Engineers (IEEE).

inzetten op een combinatie van software en hardware, beschreven als “ICT convergence”. Denk hier-

Tegelijk legt de hegemonie van deze twee wereld-

bij aan ICT-toepassingen in de financiële industrie,

spelers in de ICT-industrie een zwakte bloot, met

auto-industrie, de medische sector, het onderwijs,

name de gebrekkige samenwerking tussen de ver-

… In die context heeft Zuid-Korea haar zinnen gezet

schillende O&O actoren binnen de Koreaanse sa-

op doorgedreven onderzoek en ontwikkeling (O&O)

menleving. In 2015 stond Korea op een 25ste plaats

in de slimme wagen en het Internet of Things.

van de 35 OESO landen wat betreft samenwerking
tussen bedrijven. Ook in de samenwerking tussen
bedrijven en universiteiten is er nog werk aan de

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

winkel (17de plaats). De Global Competitiveness

Ongeveer één derde van al de bedrijfsuitgaven aan

Index klasseert het land 29ste op de 138 voor de sa-

Onderzoek en Ontwikkeling (‘BERD’ or Business En-

menwerking tussen universiteiten en bedrijven op

terprise R&D Expenditure) binnen de OESO-landen

het gebied van O&O. De Bloomberg 2017 Innova-

gaan naar ICT. Dit komt neer op 0,5% van het BBP in

tion Index, die de 50 meest innovatieve landen ter

2013. De Republiek Korea doet merkelijk beter dan

wereld klasseert, rangschikt de Republiek Korea op

dit gemiddelde, met 1,77% van het BBP. Daarmee

zijn beurt op de 1ste plaats qua O&O-intensiteit, toe-

investeert Korea meer in de ICT-industrie dan in al de

gevoegde waarde van arbeidskrachten en octrooi-

andere industrieën gecombineerd. Zoals de grafiek

activiteit. Voor wat betreft de hightechconcentratie

op de pagina hiernaast aantoont ligt de focus van de

klasseert het rapport het land op de 4de plaats, voor

uitgaven voornamelijk op ICT-productie.

Duitsland en na Israël. De Verenigde Staten behou-
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BERD-GEHALTE IN % VAN HET BBP

4,0%
BERD intensity

3,5%

of which ICT services

3,0%

of which ICT manufacturing

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

Bron: OESO, 2015

den de 1ste plaats door hun sterke concentratie aan

kunnen behouden, terwijl andere reuzen, zoals Ja-

hightechbedrijven.

pan en de Verenigde Staten hun aandeel gehalveerd
zagen. De ICT-sector nam in 2013 maar liefst 30%
van de totale Koreaanse uitvoer voor haar rekening,

DE REPUBLIEK KOREA IN DE WERELD

in 2015 was dit gestegen naar 33%.

Binnen de OESO-zone was de ICT-industrie in 2013
goed voor 5,5% van de totale toegevoegde waarde.

De ICT-sector neemt een dermate belangrijke rol in

Voor Korea bedroeg het aandeel in de toegevoegde

binnen de Koreaanse economie dat ze in belang-

waarde zelfs 10,7%. Dit dankt Korea voornamelijk

rijke mate bijdraagt tot het handelsoverschot dat

aan haar cutting edge positie op het vlak van hard-

Korea jaarlijks genereert. Dit overschot liep in 2013

ware (computer, elektronica en optische produc-

op tot 44 miljard USD. Door in 2013 ter waarde van

ten). Deze subsector alleen al was goed was voor

170 miljard USD te verschepen en voor 81 miljard te

7,4% van die totale toegevoegde waarde, waarmee

importeren verhinderde de ICT-sector met andere

ze groter is dan de volledige toegevoegde waarde

woorden een tekort op de balans van meer dan 50

van de Japanse ICT-industrie.

miljard USD.

De wereldwijde export van ICT-materiaal verdubbel-

Hardwareproducten vormen de ruggengraat van

de tussen 2001 en 2013 van 800 miljard USD naar

de Zuid-Koreaanse export. Denk daarbij vooral aan

1.600 miljard USD. In deze periode is Zuid-Korea

componenten zoals halfgeleiders en display scher-

het enige OESO-land dat haar exportaandeel heeft

men, die in 2015 goed waren voor 60% van de totale

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

51

SECTORALE ANALYSE

Israël
Republiek Korea
Japan
Finland
Chinees Taipei
Zweden
Zwitserland
Denemarken
Duitsland
Slovenië
Verenigde Staten
Oostenrijk
China
België
Frankrijk
Singapore
Ijsland
Estland
Australië
Nederland
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Tsjechische Republiek
Noorwegen
Hongarije
Canada
Italië
Portugal
Spanje
Nieuw-Zeeland
Turkije
Slowakije
Polen
Griekenland
Roemenië
Mexico

0,0%

REPUBLIEK KOREA
TOEGEVOEGDE SECTORALE WAARDE IN % VAN DE TOTALE TOEGEVOEGDE WAARDE

12,0%
COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS

10,0%

SOFTWARE PUBLISHING

8,0%

TELECOMMUNICATIONS
IT AND OTHER INFORMATION SERVICES

6,0%
4,0%
2,0%

SECTORALE ANALYSE

52

Republiek Korea
Japan
Ierland
Zweden
Hongarije
Verenigde Staten
Tsjechische Republiek
Finland
Verenigd Koninkrijk
OESO
Estland
Slowakije
Duitsland
Luxemburg
Nederland
Zwitserland
Frankrijk
Slovenië
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Canada
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Noorwegen
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Ijsland
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0,0%

Bron: OESO, 2015

export. Zuid-Korea is onder meer de belangrijkste

platformen is er beterschap op komst. De gemid-

exporteur van LCD-schermen of van Dynamic Ran-

delde groei tussen 2009 en 2014 bedroeg 16,4%.

dom-Access Memory (DRAM). De andere belangrijke
subsector binnen de ICT zijn communicatietoestel-

De ICT Development Index (IDI) klasseert het land in

len, waarvan 90% mobiele telefoons. Onder meer

2016 net zoals in 2015 op de 1ste plaats. De Repu-

dankzij een agressieve setting in de lagere prijsca-

bliek Korea dankt een dergelijke evaluatie aan het

tegorieën wisten de Zuid-Koreaanse bedrijven voor

feit dat er een samenvloeiing tussen verschillende

7,8% meer te verkopen in 2015, een trend waarvan

sectoren zoals biologie, financiën, toerisme en cul-

verwacht wordt dat ze zich doorzet in 2016.

tuur mogelijk is die niet te vergelijken valt met andere landen.

De internationale handel in ICT-diensten vervierdubbelde tussen 2001 en 2013 en nam in dat laatste
jaar 5,8% van de totale exportwaarde binnen de ICT-

HET MINISTERIE VAN WETENSCHAP,

sector op zich. Met een aandeel van 0,48%, 0,38%

ICT EN TOEKOMSTPLANNING

en 0,48% in respectievelijk 2001, 2007 en 2013

In de Republiek Korea wordt de ICT-industrie geleid

ten opzichte van de ICT-goederen hinkt Zuid-Korea

door het Ministerie van Wetenschap, ICT en Toe-

achterop. Daarmee staat het op een 25ste plaats we-

komstplanning. Het feit dat deze drie sectoren sa-

reldwijd. Ierland is de koploper, terwijl België zich op

men worden behandeld onder één en dezelfde Mi-

de negende plaats heeft genesteld. Onder meer met

nister is een teken dat de Zuid-Koreanen geloven in

de initiatieven binnen big data en Internet of Things

de wisselwerking tussen deze drie. De strategie op

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

het vlak van ICT is dan ook om deze te gebruiken

Korea veel lager dan in andere landen met een hoge

ten voordele van sectoren zoals de wetenschap en

internetverspreiding. Slechts 1 op de 8 ouderen ver-

de toekomst. Meer specifiek heeft de regering “een

klaart het internet te gebruiken.

gelukkiger Zuid-Korea met breder gebruik van ICT”
tot doel en dit door:

Dat de Republiek Korea een voorloper is op het vlak

1. Het gebruik van ICT om sociale problemen op te

van ICT wordt bewezen door een zeer recente ver-

lossen
2. Het verminderen van de communicatiekosten per
gezin
3. Het uitbouwen van een veilige en handige
internetomgeving
(elektronische) postkantoren

Toekomstplanning in januari 2017 dat het “K-ICT
Spectrum Plan” aanvaard werd door de regering.
Dit is een plan van de overheid om een totaal van
1.300 Megahertz bandbreedte te verzekeren enkel
en alleen bestemd voor het vijfde generatie (5G)
netwerk tegen het einde van 2018. De bedoeling van
Zuid-Korea is om het eerste land ter wereld te zijn

Het land weet deze strategie goed aan te houden en

dat over een 5G-netwerk beschikt en zo het best

doet dan ook niet slecht op wereldniveau. Volgens de

in staat zijn om wereldwijd de eigen normen op te

ICT Development Index 2016 gepubliceerd door de

leggen. Hoewel de wereldwijde commercialisering

International Telecommunication Union (ITU) staat

van het 5G-netwerk niet voor 2020 geconcretiseerd

de Republiek Korea, net zoals in 2015, op de eerste

zal kunnen worden, gaat de concurrentie reeds van

plaats van 175 landen in de wereld wat betreft ICT-

start. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2018

toegang, -gebruik en -vaardigheden. Dit betekent

zal Zuid-Korea voor het eerst haar capaciteiten in-

dat ze hoog scoren op het aantal vaste telefoonlij-

zake 5G tonen door de bezoekers ervaringen in hoge

nen of gsm’s per inwoners, op de toegang tot het

definitie en virtuele realiteit te bieden. Zelfrijdende

internet (8ste plaats), het gebruik van internet (3de

en intelligente auto’s, artificiële intelligentie robots,

plaats), het bezit van een computer en het bezitten

draadloze opladers voor auto’s en dergelijke zullen

van ICT-vaardigheden (3de plaats). In de top 10 staan

straks werkelijkheid worden in Zuid-Korea.

nog twee andere Aziatische landen (Japan en Hongkong) en 7 Europese landen. België bevindt zich op

“The ministry will form a team to work on areas that

een 22 plaats.

industries urgently need like technologies for Nar-

ste
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rowBand IoT (NB-IoT), wireless charging for comHet is wel zo dat in Zuid-Korea het internetgebruik

pact cars and new Koreasat satellites, and carry out

nog steeds veel hoger ligt bij mannen dan bij vrou-

the K-ICT Spectrum Plan at a rapid pace” zei Choi

wen. In Europese landen is dit verschil er ook, maar

Young-hae, Algemeen Directeur van het “Creative

veel minder uitgesproken. Het gebruik van internet

Economy Policy Bureau”, Minister van Wetenschap,

door ouderen mensen (75 jaar of ouder) ligt in Zuid-

ICT en Toekomstplanning.
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4. Het leveren van geluk via het netwerk van

klaring van het Ministerie van Wetenschap, ICT en
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De veroudering van de Zuid-Koreaanse bevolking is

totale vraag te bevoorraden. Zuid-Koreaanse bedrij-

één van de grootste uitdagingen voor de regering. In

ven maken de mid-lower-end apparatuur. Niet enkel

2012 heeft dit land de kaap van 50 miljoen inwoners

een groeiende verouderende bevolking, maar ook

bereikt waarbij in 2016 26,9% van de bevolking ou-

het feit dat vele Zuid-Koreaanse dokters opleiding

der is dan 55 jaar en dit aantal stijgt noemenswaar-

gevolgd hebben in de Verenigde Staten en in Europa

dig. De vergrijzing gaat zelfs sneller dan in Japan.

en zo dus gewoon zijn om geavanceerde medische

Tijdens de laatste 40 jaar is de groep van 65-plus-

apparatuur van overzee te gebruiken, dragen bij tot

sers verdrievoudigd. Deze groep heeft voor het eerst

het groeiend gebruik van geïmporteerde apparatuur.

de kaap van de 6,9 miljoen overtroffen en bedraagt

Tezelfdertijd moeten buitenlandse producenten met

bijna 13,4% van de bevolking.

de nodige aandacht kijken naar de prijszetting door
de overheid en het terugbetalingsbeleid aangezien

Bij het aangaan van deze uitdaging, is de Zuid-Ko-

Zuid-Korea worstelt met de kostenbeheersing onder

reaanse overheid grotendeels afhankelijk van de gro-

zijn nationaal gezondheidszorgsysteem.

te bedrijven die naar innovatieve oplossingen zoeken.
Er ontstaat een wisselwerking waarbij de regering pri-

De lokale productie van medische apparatuur komt

vé gedreven onderzoek en ontwikkeling in de sectoren

van meer dan 2.000 KMO’s en de grote Zuid-Ko-

van biotechnologie en gezondheidszorg actief onder-

reaanse chaebols. Omdat deze industrie een groei-

steunt, bijvoorbeeld door een deregularisatie van de

motor is voor de Zuid-Koreaanse overheid, krijgen

toegang tot de markt van medische apparatuur.

de Zuid-Koreaanse lokale producenten de nodige
ondersteuning. Men wil de sterke Zuid-Koreaanse

DE MARKT VAN MEDISCHE

technologie en kennis zoals deze in ICT integreren

APPARATUUR

in de bestaande medische apparaten om een ‘smart

De markt van medische apparatuur in de Republiek

healthcare’ of ‘e-health’ te ontwikkelen. De ‘e-wea-

Korea is stadig gegroeid van een kosten-gebaseerd

rables’ zijn in volle opgang. Dit zou hun sterkte kun-

marktvolume van 5.020 biljoen KRW in 2014 naar

nen worden op de lokale en buitenlandse markten.

5.266 biljoen KRW in 2015. Deze groei is enerzijds

Bij Zuid-Koreaanse chaebols ziet men deze belang-

gedreven door een stijgende verouderde bevolking –

rijke shift reeds komen. Zuid-Korea heeft twee grote

Zuid-Korea staat op de eerste plaats van OESO-lan-

smartphone bedrijven (Samsung Electronics en LG

den wat betreft de groei van zijn verouderde bevol-

Electronics) en deze zijn de laatste jaren hevig aan

king (4,3%) – en anderzijds de groei in de industrie

het investeren in gezondheidszorgapplicaties en

van medische apparatuur in ontwikkelingslanden die

wearable devices zoals de ‘S Health application’ en

importeren van Zuid-Koreaanse producenten.

de ‘smart watch’. Het doel is om in deze markt de
apparaten slimmer, goedkoper en efficiënter te ma-

Het land hangt af van high-end medische apparatuur

ken. Deze grote bedrijven hebben de kennis van elek-

van de VS, de EU en Japan om ongeveer 60% van zijn

tronica, de budgetten en de steun van de overheid.
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In 2015 exporteerde Zuid-Korea het meest naar de VS,

Industries 10 robots aan lokale zorginstituten in
Zuid-Korea om zo de markt overzee te veroveren
tegen het einde van 2017. Zij gebruiken de Zuid-Ko-

sche apparatuur en dit voornamelijk uit de VS, Japan

reaanse markt als uitvalsbasis om robots te testen

en Duitsland. België staat op een 36ste plaats. De im-

bij o.a. hulpverlening aan patiënten in de revalida-

port vanuit Westerse landen is vooral high-end end

tie. De eerste robot gebruikt in de chirurgie dateert

dure medische producten. De goedkope en low-end

van 2015 en ondanks de tegenargumenten m.b.t.

producten komen uit China of van lokale producen-

veiligheid en gebruik wordt deze robot steeds meer

ten. GE Medical Systems, Boston Scientific, Siemens,

gebruikt. De kerntechnologie van deze robot is nog

Olympus en Hitachi zijn grotere spelers waarvan de

steeds gepatenteerd door andere landen, waardoor

producten in Zuid-Korea worden geïmporteerd.

de Zuid-Koreaanse overheid probeert om de lokale

dan China en Japan. België komt op een 30

kerntechnologie te verzekeren door van deze indusDE TRENDS VAN DE TOEKOMST

trie een strategische sector te maken en door hevig

Op de Zuid-Koreaanse markt van medische appara-

te investeren in deze industrie. Een trend waar we

tuur hebben de hoofdrolspelers de neiging om zich

later op terug komen.

te specialiseren in enkele segmenten, bijvoorbeeld
Samsung Medison in diagnostische beeldvormings-

Zoals hierboven vermeld zijn er voor buitenlandse be-

systemen, GE Healthcare in CT-scans, MRI, medi-

drijven tal van opportuniteiten in de Zuid-Koreaanse

sche beeldvorming, HYUNDAI Heavy Industries in

markt van medische apparatuur en instrumenten.

operating robots, ROCHE Korea in glucose en urine

Voornamelijk indien het bedrijf zich specialiseert in

analysatoren en LUTRONIC in laser apparatuur.

leeftijdsgebonden ziektes, maar ook indien het bedrijf
slimme medische apparatuur op de Zuid-Koreaanse

Toch kijken al deze bedrijven voor de toekomst in

markt wil introduceren. Goede handelsrelaties tus-

de richting van het lanceren van slimme medische

sen de EU en Zuid-Korea hebben geresulteerd in een

apparatuur voor massaconsumptie die gericht is

vlottere toegang tot de markt en er zijn reeds verschil-

op een steeds groter wordend publiek van gezond-

lende verdelers en importeurs van Europese medische

heidsbewuste mensen. Individuele levensstijl, di-

apparatuur aanwezig in Zuid-Korea. Het feit dat 60%

ëten, sport en activiteiten krijgen steeds meer be-

van de vraag in de Zuid-Koreaanse medische industrie

wustwording bij de Zuid-Koreanen en daar speelt

nog steeds afhankelijk is van import, voornamelijk wat

de industrie graag op in. Zuid-Korea wil groeien op

betreft zeer dure apparatuur zoals MRI en CT-scans,

het vlak van 'smart healthcare' en 'e-health'. Zo

kan buitenlandse bedrijven ook aansporen om uit te

lanceerde Samsung recentelijk een hoogtechnolo-

breiden naar de Zuid-Koreaanse markt. Te meer omdat

gisch echografie-apparaat dat gebruik maakt van

de import hiervan bijna niet gereguleerd is en privé-

zelflerende algoritmen om zelf diagnoses te stel-

zorgverstrekkers zelf kunnen beslissen deze appara-

len. Of nog, op 27 juni 2016 leverde Hyundai Heavy

tuur aan te kopen op basis van hun winstgevendheid.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

55

SECTORALE ANALYSE

plaats.

Daarentegen importeert Zuid-Korea ook veel medi-

ste

REPUBLIEK KOREA

Het juridische kader rond medische apparatuur

Het Zuid-Koreaans Ministerie van Volksgezondheid

wordt in de Republiek Korea voorzien door de “Me-

heeft als onderdeel van zijn beleid als doelstelling de

dical Devices Act” die bepaalt dat de regelgeving

groei van pharmaceuticals en medische apparatuur

van deze sector valt onder de bevoegdheid van het

aan te moedigen als de industrieën van de toekomst.

ministerie van Voedselveiligheid en Geneesmidde-

Hiervoor willen ze de overzeese medische appara-

lenbewaking (MFDS). Zij heeft ervoor gezorgd dat

tuur markt vergroten via:

certificatie vereist is voor alle medische apparatuur

SECTORALE ANALYSE
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in Zuid-Korea voor productie, import en export.

> een volledige toegang tot de Chinese markt via het
Korea-China FTA;

Daarenboven tekende Zuid-Korea als eerste Aziatisch

> on-site productontwikkeling via het ondersteunen

land op 1 juli 2011 een Vrijhandelsovereenkomst met

van ondernemerschap bij artsen en door het

Europa. Dit zorgt ervoor dat verschillende producten

uitbreiden van klinische studies;

zonder importtarieven kunnen geïmporteerd wor-

> het ondersteunen van de ontwikkeling van

den. Voor andere producten verlagen de tarieven nog

geavanceerde, hoog waardevolle producten in

jaarlijks tot ze 0% zullen bedragen. De toegang tot de

individuele segmenten. Voor dit laatste voorzien

Zuid-Koreaanse markt als ook de certificeringspro-

de Ministeries van Welvaart, Toekomstplanning en

cedures zijn geleidelijk aan versoepelt.

Industrie een gezamenlijke totale investering van
115,5 biljoen KRW.

Zuid-Korea heeft ambitieuze plannen om tegen
2020 enkele doelstellingen te bereiken in de me-

Van 13 tot 17 maart 2017 begaven 42 bedrijven en 16

dische sector. Het actieplan met de naam “Phar-

lidstaten van de EU zich naar Seoel om er deel te ne-

mavision 2020” heeft tot doel om Zuid-Korea in de

men aan de “UE Gateway business mission” waarvan

top 10 van mondiale spelers in de farmaceutische

het thema healthcare & medical technologies was.

industrie te plaatsen. De Pharma Boardroom ver-

Deze missie was de derde van 20 missies die werden

wacht dat de farmaceutische markt een volume van

georganiseerd tussen 2016 en 2020 en meer dan 700

USD 24,3 miljard zal bereiken tegen 2020. En voor de

afspraken met ondernemers mogelijk maakten.

industrie van medische apparatuur wil ze in de top
7 van globale wereldleiders staan. Ze willen een ex-

Kim Han-Joong, voorzitter van het strategisch co-

portcijfer van 12,5 miljard USD bereiken tegen 2020

mité van CHA Health Systems en lid van de raad

en 130.000 nieuwe werkkrachten tewerkstellen. In

van bestuur van Samsung reageert als volgt op het

2012 was Zuid-Korea de 3de grootse medical devices

Pharmavision 2020 plan: "This country has develo-

markt van Azië en 13 in de wereld. Het is een ambi-

ped healthcare systems based on the welfare mo-

tieus plan van de overheid om op 8 jaar tijd met zeker

del, but now we must turn from a welfare to indus-

6 plaatsen te stijgen op de ranking.

try model. Secondly, until now, the government has

de
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Bron: OESO

controlled much of the system, but it must become

dustrie en gezondheid (KHIDI) heeft als doel een

more market oriented. Thirdly, our interest has been

platform te creëren dat het toekennen van O&O-

historically limited to the domestic market; the Re-

budget zal vergemakkelijken voor een bedrag van

public of Korea must move from a domestic model

USD 350 miljoen per jaar. Dit platform zal voorname-

to a global market."

lijk gevoed worden met de big data van de Nationale
gezondheidsverzekering (NHI). (Pharma Boardroom

Het Koreaanse instituut voor ontwikkeling van in-

– juni 2015)
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3.4 ZWARE INDUSTRIE
De splitsing van het schiereiland Korea in 1948

79 USD bedroeg, bereikte het in 1977 reeds een be-

schiep twee uit hun evenwicht gebrachte econo-

drag van 944 USD. Het BBP steeg tot 19,6% in 1969.

mische eenheden. Noord-Korea bezat de meeste

Deze verwezenlijking wordt nu aangeduid als “het

natuurlijke rijkdommen en zware industrieën die

mirakel van de Han rivier”.

tijdens de bezetting door de Japanners werden ont-
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wikkeld; Zuid-Korea het grootste deel van de land-

Vanaf de jaren tachtig en negentig wierpen de Zuid-

bouwmiddelen en een groot aantal arbeidskrachten.

Koreaanse fabrikanten zich ook op geavanceerd

De industriële ontwikkeling in het zuiden concen-

technische industrieën, zoals computercomponen-

treerde zich aanvankelijk op de lichte productie van

ten en halfgeleiders evenals de dienstensector. De

exportgerichte goederen, vooral in de arbeidsinten-

productie wordt overheerst door chaebols, grote

sieve industrieën zoals textiel en kleding, schoeisel,

bedrijfsconglomeraten met zeer gediversifieerde

en levensmiddelen, terwijl de binnenlandse markt

activiteiten.

sterk werd afgeschermd.
De zware industrie heeft zijn belangrijke rol in de
Een militaire coup door generaal Park Chung Hee

economie van de Republiek Korea van in het verleden

in 1961 zorgde ervoor dat in het begin van de jaren

nog niet verloren. We bekijken volgende drie subsec-

zeventig het zwaartepunt begon te verschuiven in

toren: de staalindustrie die met de productie van

de richting van de zware industrie. De belangrijkste

staal een onmisbare schakel vormt voor het suc-

industrieproducten zijn staal, elektronica, speel-

ces van andere industrieën; de scheepsbouw waar

goed en petrochemische producten. Ten slotte is de

Zuid-Korea zonder problemen kan meespelen op het

bouwsector sterk in opkomst. Met zijn zeven 5-jaren

wereldtoneel en de auto-industrie die het handels-

fase plan wist hij de Zuid-Koreaanse economie terug

kenmerk is van dit land.

op te starten na de Koreaanse oorlog. Onder zijn leiding werden havens, wegen, treinsporen, energiefa-

DE STAALINDUSTRIE

brieken en andere levensnoodzakelijke constructies

De staalindustrie is zowat de ruggengraat van de

door hard werkende Zuid-Koreanen in het leven ge-

Zuid-Koreaanse economie daar ze een grote onder-

blazen over heel het land. Maar met hard werkende

steuning biedt aan de automobiele constructie, de

mensen alleen kon hij dit niet realiseren, hij zocht

scheepswerven, de infrastructuur en tal van andere

daarom financiële steun in het buitenland. Tijdens

belangrijke industrieën. Staal is onmisbaar in de

de verdere jaren zeventig investeerde Park actief in

Zuid-Koreaanse economie.

de staalindustrie, machines, scheepsbouw, elektronica enzovoort. De agricultuur werd vervangen door

Deze industrie groeide in de jaren zeventig nadat de

industrie en Zuid-Korea bleeft zijn plaats behouden

overheid de POSCO molen bouwde om Seoels snel

als land met de hoogste economische groeisnelheid.

groeiende automobiel, scheepsbouw en bouwindus-

Daar waar vóór de coup in 1961 het BBP per capita

trieën te bedienen. In 1988 kende de industrie 200
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staalfabrieken. Ook vandaag nog zijn de grootste

in 2015) en dit hoofdzakelijk naar China, de VS en

staalproducenten in Zuid-Korea POSCO en Hyundai

Japan. De export van Zuid-Korea vertegenwoordigde

Steel Co.

ongeveer 7% van de gehele staalexport wereldwijd
in 2015. En het volume van zijn staalexport in 2015

Economist en auteur Ha-Joon Chang getuigt in zijn

was minder dan een derde van dat van 's werelds

boek 'Bad Samaritans': “The Republic of Korea also

grootste exporteur China. In absolute termen, vorm-

provides another dramatic example of a successful

de staal 4% van het totale bedrag aan goederen dat

public enterprise in the form of the (now privatized)

door Zuid-Korea geëxporteerd werd in 2016.

steel maker, POSCO (Pohang Iron and Steel Company). The Korean government made an application to

In 2015 steeg het marktaandeel van import voor

the World Bank in the late 1960s for a loan to build

Zuid-Koreaans staal in alle Zuid-Koreaanse top ex-

its first modern steel mill. The bank rejected it on

portbestemmingen behalve in China, Japan, Indo-

the grounds that the project was not viable. Not an

nesië en Maleisië.

items at the time were fish, cheap apparel, wigs and

DE SCHEEPSBOUW

plywood. Korea didn’t possess deposits of either of

Aan drie kanten omringd zijn door water maakt van

the two key raw materials – iron ore and coking coal.

Zuid-Korea een oceanische natie die sterk afhangt

Furthermore, the Cold War meant it could not import

van import voor wat betreft o.a. energiebronnen en

them from nearby communist China. They had to be

van export voor zijn geproduceerde goederen via

brought all the way from Australia. And to cap it all,

de maritieme routes. Maritiem transport is Zuid-

the Korean government proposed to run the venture

Korea’s levenslijn. Tijdens het “mirakel van de Han

as a SOE. What more perfect recipe for disaster? Yet

rivier” leek het perfect logisch om van de scheeps-

within ten years of starting production in 1973, (the

bouw een strategische industrie te maken in de jaren

project was financed by Japanese banks), the compa-

zeventig, aangezien deze industrie voor veel werk-

ny became one of the most efficient steel-producers

gelegenheid kon zorgen en de ondersteunende in-

on the planet and is now the world’s third largest.”

dustrieën, zoals de staalproductie, kon boosten. Na
Wereldoorlog II concentreerde Japan zich met de re-

De top tien van staalproducerende landen zag er in

constructie van zijn industrie op de scheepsbouw en

2015 als volgt uit: China op nummer 1, gevolgd door

China volgde niet veel later met het ontwikkelen van

Japan, Indië, de VS en Rusland en met Zuid-Korea

deze industrie met de hulp van investeringen door

op een zeer respectabele zesde plaats. Wanneer we

de overheid. Zuid-Korea bleef niet achter en heeft nu

kijken op het niveau van de bedrijven zien we dat

een grote kustlijn met vele havens: Busan, Incheon,

POSCO op de vierde plaats staat met een staalpro-

Ulsan, Mokpo en Pohang zijn de belangrijkste haven-

ductie van 41.975 miljoen ton in 2015.

steden.

De Republiek Korea is 's werelds vierde grootste

De scheepsbouw is een sleutelfiguur in de Zuid-Ko-

staalexporteur. In 2016 heeft Zuid-Korea 30,9 mil-

reaanse industrie, naast elektronica en automotive.

joen kubieke ton geëxporteerd (2,2% minder dan

Met deze industrieën valt of staat het land. Deze
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unreasonable decision. The country’s biggest export
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industrie wordt gedomineerd door negen bedrijven,

komen 7 op de 10 wagens van het conglomeraat

maar Hyundai Heavy Industries Co., Samsung Hea-

Hyundai (4 Hyundai en 3 KIA).

vy Industries Co. en Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co. zijn Zuid-Korea’s top drie scheeps-

Praktisch vanuit het niets heeft Zuid-Korea deze indus-

bouwbedrijven en tevens drie van de grootste spe-

trie opgebouwd en uitgewerkt tot één van de belang-

lers in de wereldwijde scheepsbouw.

rijkste motoren van haar economie. Begin jaren zestig
was Zuid-Korea één van de armste landen ter wereld,

SECTORALE ANALYSE
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De Zuid-Koreaanse scheepsbouw is zeer sterk ont-

maar dit veranderde toen generaal Park Chung Hee aan

wikkeld en de Republiek Korea is tweede (na China)

de macht kwam in 1961 en Seoel zijn eerste vijf jaren

op de wereldranglijst van scheepsbouwende landen.

ontwikkelingsplan initieerde in 1962. Het is vanuit dit

Echter, door een algemene daling van de scheeps-

plan dat de Zuid-Koreaanse automotive industrie ge-

bouw op de wereldmarkt in de tweede helft van de

boren is. Dit plan en de daarop volgende industriële be-

jaren tachtig daalden de inkomsten uit de export van

leidsmaatregelen stelden de hoogste prioriteit aan de

schepen sterk.

creatie van een ”nationale” auto-industrie.

Recent ondervindt deze sector in Zuid-Korea een

In deze beginfase was Zuid-Korea zeer afhankelijk

kleine crisis. De drie grootse scheepsbouwbedrijven

van de import van buitenlandse auto-onderdelen

noteerden elk een recordverlies in 2015 en

zodat de regering zich wel moest mengen door het

2016 ziet er niet veel beter uit. Een daling in de

subsidiëren van lokale producenten en het aanmoe-

energieprijzen op wereldvlak in combinatie met

digen van joint ventures met internationale partners

een overproductie van schepen in het begin van dit

om zo technische knowhow te verwerven.

decennia en de algemene vaartvermindering van
de internationale handel vormen de oorzaak van

In de komende jaren ontstonden de grote Zuid-

deze situatie. Maar meer nog, de groeiende Chinese

Koreaanse autobedrijven, zoals Hyundai en KIA en

scheepsbouwindustrie is in staat om goede schepen

kreeg de nationale markt steeds meer vorm en be-

te bouwen aan een lagere kostprijs. De concurrentie

kendheid. De totale productie van nationale auto’s

wordt steeds groter. Als een maatregel hiertegen

bleef stegen en geleidelijk aan begon Zuid-Korea

plant de Republiek Korea om ongeveer 9,6 biljoen

met de export van auto’s. In de jaren ‘80 en begin

USD uit te geven tegen 2020 om de industrie te

‘90 werd Zuid-Korea de 8ste grootste exporteur op de

helpen met de nieuwe vloed van orders en uitgestelde

automarkt. Maar ook deze sector leed onder de Azia-

verliezen. De overheid voorziet 6.500 miljard KRW in

tische financiële crisis in 1997 en een verzadiging en

financiële ondersteuning om de efficiëntie van de

overcapaciteit van de markt zorgden voor de nodige

scheepvaartbedrijven te versterken tot het einde van

uitdagingen in deze sector. Op de dag van vandaag

dit decennia.

staat Zuid-Korea op de 5de plaats als producent en
exporteur van auto’s ter wereld.

DE AUTO-INDUSTRIE
In deze industrie speelt de Republiek Korea zonder

Een trend die niet enkel te zien is op de markt van

twijfel mee op het wereldtoneel. In Zuid-Korea zelf

medische apparatuur, maar ook in de auto-indus-
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trie is de verdere ontwikkeling en uitwerking van

De overheid reageert hierop met een plan om tegen

de wisselwerking tussen apparatuur (hardware) en

2020 een era van commercialisering van eco-vrien-

ICT-toepassingen (software). Zo bouwt Zuid-Korea

delijke wagens te bereiken en dit op vier manieren:

niet enkel actief aan auto-onderdelen voor elektri-

1.Competitieve eco-vriendelijke wagens ontwikkelen

sche wagens, maar is het ook de plek om Intelligent

2. Het verspreiden van lage kosten en hoog

Transport Systems (ITS) te ontwikkelen.

efficiënte infrastructuur
3. Het verhogen van de sociale interesse om een

De trend naar het bouwen van eco-vriendelijke auto’s kende een hoogtepunt in 1998 wanneer Hyundai

eco-vriendelijke wagen te kiezen
4. Verbetering van de wetgeving

hydrogene auto’s begon te ontwikkelen. Ook al hebben ze een hogere efficiëntie dan elektrische wa-

De grote Zuid-Koreaanse bedrijven op hun beurt re-

gens, de hydrogene auto zal je niet veel zien rijden in

ageren hierop met verschillende initiatieven.
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de straten van Zuid-Korea wegens de hoge kostprijs
KT Corporations zet in op het verspreiden van mo-

in het land.

biele opladingsstations voor elektrische wagens en
wilt daarmee van Seoel ‘s werelds eerste stad met

De overheid kijkt meer in de richting van de elektri-

de meeste opladingsinfrastructuur voor elektrische

sche wagen. De grote bedrijven focussen zich op de

wagens maken. De Overheid mikt op 1.400 elektri-

massaproductie van batterijen voor elektrische wa-

sche oplaadstations en 80 waterstofstations tegen

gens. De overheid investeert in onder andere 100%

2020. Hyundai Group gaat investeren in O&O voor

elektrische openbare bussen en tal van opladings-

het ontwikkelen van eco-vriendelijke wagens en

stations zullen gebouwd worden.

plannen om hun kerntechnologie van motoren en
batterijen voor dit type van wagens te verzekeren.

Met een doelstelling als het eiland Jeju volledig kool-

Terwijl Hyundai KIA zijn aanbod van eco-vriendelij-

stof vrijmaken tegen 2030 door elektrische wagens

ke automodellen zal verhogen van 7 naar 22 tegen

aan te voeren en enkel hernieuwbare energie toe te

2020. Daardoor hopen ze genoeg auto’s te verkopen

laten, zou Zuid-Korea wel eens het voorbeeld kunnen

en tegen 2020 ‘s werelds tweede grootste speler te

zijn voor landen die de ernst van de klimaatproble-

worden in de eco-vriendelijke auto-industrie.

matiek inzien en er iets aan willen doen. Tegelijkertijd is dit een enorme boost voor de Zuid-Koreaanse

Wat betreft intelligent Transport Systems gaat Zuid-

auto-industrie, een industrie die in 2016 een aanbod

Korea al enkele jaren terug. De Hi-Pass waarmee je

had van 12 verschillende types eco-vriendelijke wa-

de tol vanop autostrades betaalt zonder te moeten

gens. Op dit moment ligt de prijs van deze auto’s te

stoppen was reeds lang in gebruik in Zuid-Korea,

hoog om de vooropgestelde doelstellingen te behalen

wanneer Europa er nog maar van droomde. In de Re-

en is er een tekort aan opladingsstations. Dit laatste

publiek Korea zijn het de telecommunicatiebedrijven

omdat de kost van het installeren te hoog ligt alsook

die deze trend sturen, terwijl het in Amerika, Europa

door een gebrek aan deelname in de privésector om

en Japan eerder de automakers zijn. Zowel Samsung

de nodige infrastructuur te installeren. Een gebrek

Electronics, LG Electonics als de SK group zijn de

aan wetgeving helpt uiteraard ook niet.

laatste jaren aan het kijken wat ze kunnen betekenen
op de markt van elektrische wagens.
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en het kleine aantal stations om de auto op te laden
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Solvay heeft zich weten aan te passen om gebruik

logie, kwaliteit en vooral onderzoek en ontwikkeling

te kunnen maken van de opeenvolgende opportuni-

in het visier zou nemen. Solvay heeft daarop zijn ves-

teiten van de versnelde ontwikkeling van Zuid-Korea

tigingsstrategie grondig herzien, onafhankelijk van

sinds de jaren ’60. In 1975 zette Solvay haar eer-

de chaebols maar beroep doende op allianties waar

ste stappen in samenwerking met de grote Zuid-

open innovatie en initiatieven van het type start-up

Koreaanse groepen “chaebols”: de vervanging van

naar voren worden gebracht. De door de overheid

de import door industriële productie ter plaatse van

aangeboden en voor iedereen toegankelijke steun

traditionele goederen, een transitie die het land

aan buitenlandse investeringen vormde ook een be-

nodig had om zijn industriële ontwikkeling te lan-

langrijk voordeel. Uit deze evolutie ontstonden vanaf

ceren; van synthetisch silica voor de productie van

2003 volgende sites:

schoenzolen (eerste fabriek te Incheon in 1975, met
Oriental Chemicals) tot barium- en strontiumcar-

> Onsan: site met producten van adipinezuur, het

bonaten voor kathodestraalbuizen (traditionele te-

belangrijkste bestanddeel voor nylons en speciaal

levisies in 1987 te Ulsan, met Samsung) en tot ma-

ontwikkelde polyamide-afleidingen voo de elek-

terialen voor platen voor autodeuren (in 1989, met

tronische en de auto-industrie

Hanhwa). De start was moeizamer dan verwacht

> Onsan: site met producten van fluorderivaten voor

omwille van de onervarenheid van de eerste buiten-

elektronische toepassingen, infrastructuur, auto-

landers die te maken kregen met onverwachte ver-

industrie, lithiumbatterijen, process gas met zero

schillen in de cultuur van het zakendoen. De diepe

impact op de opwarming van de aarde

Aziatische crisis van 1997-98 zorgde er overigens

> Incheon, waar de producten van synthetische si-

ook bijna voor dat deze bedrijven definitief over de

lica in productie worden gebracht, tot op de dag

kop gingen.

van vandaag een ingrediënt voor de productie van
“groene” autobanden van de nieuwe generatie

Paradoxaal genoeg heeft deze turbulente periode

> Gunsan, een nieuwe silicasite (2016) om geleide-

toegelaten om de vastberadenheid van het manage-

lijk aan Incheon te vervangen en te moderniseren

ment en de plaatselijke arbeidskrachten ten aanzien

waar de steeds meer verstedelijkte omgeving de

van moeilijkheden te ontdekken. Het heeft de Zuid-

duurzame industriële ontwikkeling beperkte

Koreaanse economische spelers ook doen inzien dat

> Ochang, site van een hightech partnerschap in or-

de ontwikkeling gebaseerd op achterhaalde gekopi-

ganische materialen met verschillende toepassin-

eerde producten aan lage prijs geen toekomst had

gen: pigmenten voor LCD-beeldschermen, OLED,

en dat de groei duurzamer zou zijn als men techno-

slimme en semi-transparante ruiten, ...

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

> Uiteindelijk de oprichting in 2014 van een groot
centrum voor onderzoek en ontwikkeling te Seoel,
op de campus van de bekende Ewha Womans University. Deze bijzondere site in een heuvelachtige
omgeving in het hart van de stad, laat toe om de

65

verdiensten van de zakenwereld te combineren
met deze van de academische werelden, wat vele
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initiatieven gebaseerd op ideeën en synergieën
van alle aard mogelijk maakt door de veelheid
aan betrokken spelers, en dit met respect voor
de onafhankelijkheid van de groep. Dit centrum is
ook de basis van de Business Unit Special Chem,
waarvan het internationale top management en
de gespecialiseerde producten voor de meest diverse toepassingen profiteren van de nabijheid en
de intimiteit met de belangrijkste Zuid-Koreaanse
en Aziatische klanten.
De traditionele producties van Solvay in Zuid-Korea
in de jaren ‘70-‘80 zijn helemaal verdwenen en vervangen door een gamma met hoogtechnologische
inhoud, vaak ter plaatse ontwikkeld. Deze innoverende en diversifiërende inspanning is door de ZuidKoreaanse autoriteiten voorgesteld als voorbeeld
van een model van buitenlandse investeringen. Men
kan denken dat deze transformatie over een relatief
korte periode inspiratie gegeven heeft aan de hele
groep om haar groei te richten op technologie en
duurzame ontwikkeling, met respect voor het plaatselijke ecosysteem en alle betrokkenen.
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De historische wortels van Umicore gaan meer dan

UMICORE IN ZUID-KOREA

200 jaar terug. De groep in haar huidige vorm is het

Umicore startte haar activiteiten in Zuid-Korea in

resultaat van het samengaan van een aantal non-

1987. Een marketingeenheid werd toen opgericht

ferrobedrijven, die geleidelijk evolueerden tot een

voor de verkoop van producten voor de chemische

wereldspeler in materiaaltechnologie en recyclage.

en primaire batterijindustrieën.

De groep focust zich op toepassingsgebieden waar

Productie van herlaadbare batterijen

haar expertise in materiaalkunde, scheikunde en

Gezien het groeipotentieel van de batterijindustrie in

metallurgie een reële toegevoegde waarde gene-

Zuid-Korea besloot Umicore om een fabriek te bou-

reert. De hoofdactiviteiten zijn toegespitst op pro-

wen voor de productie van materialen voor herlaad-

pere technologieën, zoals autokatalysatoren, mate-

bare batterijen. De productieactiviteiten werden in

rialen voor herlaadbare baterijen en recyclage.

juli 2000 opgestart in Cheonan, niet ver van Seoel.

Umicore stelt wereldwijd 10.000 medewerkers te-

De capaciteit van de fabriek in Cheonan werd in de

werk en genereert een omzet van € 11 miljard (ref.

loop der jaren stelselmatig opgevoerd. Vandaag is

2016).

deze fabriek de grootste Umicore-vestiging voor de
productie van kathodematerialen voor herlaadbare
lithiumionbatterijen.
Umicore heeft in 2008 een onderzoekscentrum in
Cheonan opgericht, niet ver van haar productieeenheid en in de nabijheid van de belangrijkste batterijproducenten. In dit centrum worden materialen
voor nieuwe batterijtoepassingen ontwikkeld en getest, in nauwe samenwerking met de klanten.
Umicore heeft haar wereldwijde hoofdkwartier voor
materialen voor herlaadbare batterijen in Seoel en
stelt ca. 380 medewerkers in deze sector tewerk.
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Productie van autokatalysatoren
De productie van autokatalysatoren in Zuid-Korea
gebeurt binnen de joint-venture Ordeg Co. Dit bedrijf is een 50:50 joint-venture tussen Umicore en de
Zuid-Koreaanse partner Oriented Chemical Industry
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(OCI) Co.
Ordeg is in 1985 opgericht door Degussa en OCI
voor de productie van autokatalysatoren in Onsan.
Dankzij de wereldwijde overname van de edelmetalenafdeling van Degussa in 2003, belandde de jointventure in de portefeuille van Umicore.
In 1996 is een eerst testcentrum gebouwd in Ansan
met als doel plaatselijk snel en vlot te kunnen inspelen op de noden van de lokale klanten.
Gezien de steeds strengere eisen in verband met de
uitlaatgasemissies en de toenemende vraag naar
autokatalysatoren zijn de productiecapaciteiten in
Onsan stelselmatig verhoogd.
Met het oog op de verdere ondersteuning van de
Zuid-Koreaanse klanten heeft Umicore in 2015 in
een nieuw testcentrum in Songdo geïnvesteerd.
Deze investering ondersteunt het doel van Umicore
om een strategische partner te zijn in de Zuid-Koreaanse automobielindustrie.
Ordeg heeft haar hoofdkwartier in Seoel. Het bedrijf
stelt 200 medewerkers tewerk.
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Nanocyl SA, gespecialiseerd in koolstofnanobuizen,

Het paradepaardje van het bedrijf, de NC7000™, is

is een wereldwijde pionier in de ontwikkeling, produc-

de referentie op gebied van nanobuizen binnen de

tie en verkoop van koolstofnanobuizen en producten

thermoplastische industrie. De belangrijkste toepas-

die daarop gebaseerd zijn. Het bedrijf richt zich op de

singsvelden zijn de plastics voor de verpakking van

uitdagingen binnen energie, transport en elektronica,

elektronische componenten, de vloeistofcircuits van

maar ontwikkelt ook duurzame oplossingen voor de

voertuigen, de externe delen van voertuigen bestemd

rubbermarkt.

om behandeld te worden met elektrostatische lak en
de elektroden van diverse batterijtypes.

Dit Belgische bedrijf is een spin-off van de universiteiten van Namen en Luik en werd in 2002 met de

Nanocyl werkt samen met andere industriële part-

steun van privé-investeerders opgericht door de

ners, research centra en universiteiten met als doel

professoren J.B. Nagy en J.-P. Pirard. In 2004 inves-

de ontwikkeling van nieuwe materialen op basis van

teerde Nanocyl in een pilootfabriek voor de produc-

koolstofnanobuizen. De KMO heeft ervaring in pro-

tie van koolstofnanobuizen als bevestiging dat het

jecten van gezamenlijke industriële ontwikkeling en

bedrijf het potentieel heeft om over te gaan tot een

heeft al meegewerkt aan een groot aantal internati-

industriële productie. Vanaf 2005 brak Nanocyl door

onale projecten zoals Horizon 2020, FP7, ERA-nets

op de markt met een eerste commercieel gebruik van

en Eurostars frameworks. Haar ervaring als private

haar producten binnen de elektronicasector. Vanaf

researcheenheid wordt bovendien erkend door het

2007 kwam daar ook nog de automobielindustrie bij.

Franse Ministerie van Onderzoek en Onderwijs via een

In 2013 werden de eerste verkopen gerealiseerd voor

Agrément Crédit d’Impôt Recherche.

lithium-ionbatterijen en vanaf 2014 startten de commerciële ontwikkelingen voor rubberproducten.

Deze KMO richt zich sterk op de verbetering van haar
performantie evenals op de veiligheid en duurzaam-

Nanocyl is één van de grootste fabrikanten van kool-

heid van zijn producten. Het bedrijf beschikt over een

stofnanobuizen ter wereld met een jaarlijkse produc-

verkoopkantoor in Japan en over een netwerk van

tiecapaciteit van 460 ton. Daarnaast bedraagt de

verdelers en technisch onderlegde agenten in Eu-

jaarlijkse productiecapaciteit van Plasticyl™ (meng-

ropa, Zuid-Korea, China, Thailand en Taiwan. Deze

vorm van thermoplastiek en nanobuizen) 3.500 ton.

wereldwijde aanwezigheid laat het bedrijf toe om zijn
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klanten op korte termijn te bedienen conform de internationale normen.
De keuze om zich te vestigen in Zuid-Korea was dan
ook strategisch. Dit haast onvermijdelijke land is
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zeer dynamisch en gericht op innovatie, doet grote
investeringen in O&O en omvat vestigingen van en-
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kele van de grootste groepen wereldwijd in de autoindustrie, elektronica en telefonie. Een aantal van de
eerste commerciële ontwikkelingen van Nanocyl op
gebied van elektronica en automobielindustrie werden overigens gerealiseerd in samenwerking met
Zuid-Koreaanse bedrijven. Al bijna tien jaar investeert
Nanocyl dan ook tijd en commerciële energie om haar
industriële positie in de Republiek Korea verder te
versterken.
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