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Chungnam, Semiannual
Obszar:
Liczba mieszkańców:
Stolica:
Największe miasta:

8 352 km2 (8,6% powierzchni kraju)
2,116 mln (8 . miejsce w Republice Korei)
Naepo New Town (w budowie)
Cheonan (615 tys.), Asan (307 tys.), Seosan (170 tys.)

Położenie geograficzne:
Prowincja jest częścią makroregionu Hoseo. Zachodnią granicę wyznacza Morze Żółte.
Na wschodzie Chungcheongam-do (inaczej Region Chungcheong Południowy) graniczy
z następującymi regionami (od północy): Gyeonggi-do, Chungcheongbuk-do i Jellabuk-do oraz
Miastem Metropolitalnym Daejeon i Specjalnym Miastem Autonomicznym Sejong.
Podział administracyjny:
Prowincja Chungcheongnam-do podzielona jest na: 8 miast (si) i 7 hrabstw (gun). W związku z
wydzieleniem dotychczasowego centrum administracyjnego w Daejeon w odrębną jednostkę
(miasto metropolitalne) nowa stolica jest budowana w hrabstwie Hongseong. Od 2013 r. rezydują
tam władze regionu.
Władza polityczna:
Władza w regionie sprawowana jest przez Gubernatora oraz Radę Regionu złożoną z 30
deputowanych. Od 1 lipca 2018 r. Gubernatorem Seong-jo YANG (na 4-letnią kadencję).
Gospodarka:
W 2014 r. regionalny PKB wyniósł ok. 76,5 mld USD (ok. 36 000 USD per capita). Szczególnie
dynamiczny wzrost miał miejsce w latach 2001-2010 (średnio 10,1% rocznie). Poziom bezrobocia
wynosi ok. 2,5%.
Struktura gospodarki:
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
Przemysł
Usługi

10,8% (6,8% więcej niż średnia krajowa)
41,2% (8% więcej niż średnia krajowa)
48% (14,8% mniej niż średnia krajowa)

Chungcheongnam-do posiada rozwinięty sektor przemysłowy. Na terenie regionu powstaje 12%
produkcji koreańskiego przemysłu samochodowego (m.in. fabryka samochodów Hyundai Motors
w Asan) oraz 14% światowej produkcji ekranów ciekłokrystalicznych (50% koreańskiego exportu
i 25% światowego rynku w tym segmencie; kompleks Samsung Display Centre w Asan).
Prowincja jest ważnym w skali kraju ośrodkiem wytwarzania wysokoprzetworzonych produktów
stalowych (30% krajowej produkcji stali; zakłady Hyundai Steel w Dangjin). Obszar Daesan
stanowi jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu petrochemicznego w Azji PółnocnoWschodniej (produkuje rocznie ok. 2,6 mln ton etylenu i ok. 10 mln ton produktów naftowych;
zespół zakładów Samsung General Chemicals / Samsung Total).
Region wykazuje największą nadwyżkę handlową wśród wszystkich regionów koreańskich (ok. 60
mld USD rocznie). Kwartalna wartość eksportu wynosi 20-22 mld USD. Do głównych
produktów eksportowych należą: półprzewodniki (50% eksportu), produkty petrochemiczne
(15%) ekrany ciekłokrystaliczne (10%), komputery (10%), samochody i części samochodowe.
Główni odbiorcy eksportu to: Chiny (30%), Hongkong (20%), Wietnam (19%), USA (6%),
Wietnam (4%), Indie, Australia i Brazylia.
Chungcheongnam-do pozostaje jednak nadal w znacznej mierze regionem rolniczym. Blisko 450
tys. mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa lub rybołówstwa. Kwartalna wartość eksportu
produktów rolnych to ok. 110 mln USD (w tym 21 mln USD produkty rybne i 5 mln produkty
związane z gospodarką leśną). Główni odbiorcy to: Chiny (20%), USA (18%), Japonia (12%),
Wietnam (10%). Oprócz ryb kluczowymi produktami (wartość rocznego eksportu w mln USD),
owoce (gruszki 21, truskawki 1,2, kasztany jadalne 6,7) i warzywa (kapusta pekińska 1,2) i kwiaty
(storyczyki 1,2). Najnowszym hitem eksportowym (głównie do Chin) jest żeńszeń. W I kwartale
2018 r. wartość eksportu wyniosła 30 mln USD.
Turystyka:
Najwyższym wzniesieniem jest znajdująca się w parku narodowym góra Gyeryong. Park ten
słynie też ze swoich formacji skalnych oraz starych świątyń. W 1978 r. otworzono Morski Park
Narodowy Tean, obejmujący kilka najładniejszych plaż koreańskich. Corocznie we wrześniupaździerniku na terenie regionu odbywa się „Baekje Cultural Festival”. Przedsięwzięcie to
poświęcone jest promocji historii i kultury związanej z narodem Baekje, który w okresie 18 r.
p.n.e. do 660 r. stworzył wysokorozwiniętą państwowość na terenie dzisiejszej południowozachodniej Korei (szczyt rozwoju w IV w.). Pozostałości materialne kultury Baekje zostały w
2015 r. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Korea posiada 12 miejsc na liście).
Obszary współpracy Wielkopolska – Chungcheongnam-do:
W ostatnich latach współpraca najintensywniej rozwija się w dziedzinie wymiany doświadczeń
w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich oraz
planowania przestrzennego i budowy metropolii. Chungcheongnam-do jest również celem
wyjazdów misji gospodarczych organizowanych przez Departament Gospodarki. Województwo
Wielkopolskie przyjmuje również misje gospodarcze organizowane przez Koreańską Agencję
Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA).
Oficjalna strona regionu:

http://www.chungnam.net/englishMain.do

Kontakt do osoby z BWM, która opiekuje się współpracą z regionem:
Michał Kolasiński
tel. 61 626 66 54
e-mail: michal.kolasinski@umww.pl

