Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce
Bazary w KRLD
Zapewne wiele osób przyjmie z niedowierzaniem informację o istnieniu bazarów w
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.
To jest jednak fakt. W Pyongyangu (Phenian) – stolicy kraju – na prospekcie Thongil
znajduje się „Bazar na prospekcie Thongil”, a każda dzielnica posiada nowoczesny targ.
Bazary otwierane są również na prowincji.
Wcześniej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej funkcjonowały targi
wiejskie.
Targ wiejski w Korei Północnej, jako jedna z form handlu, gdzie dokonywano aktów
kupna-sprzedaży części produktów rolnych, mięsnych, a także sprzętu gospodarstwa
domowego, tworzył w przeszłości, wspólnie z handlem państwowym, krajową sieć
handlową.
Mimo, że targowisko wiejskie – jako jedna z form handlu – istniało w socjalistycznym
społeczeństwie, to nie był ono w pełni kontrolowane przez Plan Państwowy, a ceny
kształtowały się na nim na bazie podaży i popytu.
Targowisko wiejskie jest kapitalistyczną formą handlu, lecz rząd zgodził się na nią
mając na uwadze rozwój spółdzielczych i prywatnych gospodarstw oraz zróżnicowany
popyt społeczeństwa.
Obecnie zamiast targu wiejskiego dynamicznie rozwija ją się targowiska nowego typu,
gdzie odbywa się handel nie tylko produktami rolnymi i mięsnymi lecz także wszelkimi
produktami przemysłu lekkiego. Ten szybki rozwój bazarów miejskich jest obserwowany
z baczna uwagą na równi z innymi inicjatywami ekonomicznymi podjętymi w ostatnich
latach przez rząd KRLD.
Ich przykładem może być właśnie „Bazar na prospekcie Thongil” w stolicy, który
znajduje się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynku o powierzchni handlowej
ponad 6930m kw.
Zarówno mieszkańcy Pyongyangu jak i obcokrajowcy chętnie odwiedzają to miejsce.
Sprzedaje się tam ziarno, warzywa, owoce, mięso, ryby, gotowe produkty spożywcze,
obuwie, odzież, wyroby galanteryjne i sprzęt domowy, elementy wyposażenia mieszkań i
wiele innych, zupełnie jak w domu handlowym. Jakość wyrobów jest bardzo dobra, a
ceny rynkowe, lecz administracja kontroluje nieuzasadnione ich podwyżki.
Jeden z wyższych urzędników Rady Ministrów zapewnia, że rząd popiera powstawanie
nowych bazarów dlatego, że odgrywają one pozytywną rolę w zaopatrzeniu ludności w
warunkach, gdy kuleje produkcja i ilość towarów na rynku spowodowane brakiem
surowców, paliwa i energii elektrycznej.
Koreańczycy mówią, że obecnie w trudnych warunkach ekonomicznych państwo
podejmuje elastyczne i zdecydowane przedsięwzięcia pozwalające pracować targom na
równi z państwową siecią handlową.

