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 تعاليبسمه
 

   نکات برجسته پژوهش خبری نکات برجسته پژوهش خبری  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  میلیاادد درد  جاگاااه  1.657میلیون نفر و حجم تولید ناخالص داخلی  51کره جنوبی با جمعیت بیش از

 .به خود اختصاص داده است 2019گازدهم اقتصاد جهانی و چهادمین اقتصاد آسیا دا دد سال 

  براساس آماد منتشر شده از سوی وزادت تجادت  صنعت و انرژی کره جنوبی صاددات اگان کشاود دد ساال

ددصاد دشاد داشاته اسات و  5.5حادود  2017میلیادد درد دسیده که دد مقاگسه با سال  605به  2018

 میلیادد برسد. 633به ددصدی  3.7با دشد  2019شود اگن دقم دد سال بینی میپیش

 مایددی باه سامت  70و  60های جهت دهی کلی نظام اقتصادی توسط دولت کره جنوبی به وگژه دد دهه

های بزدگ و جلوگیری از دقابت افراطی  باه منظاود پدگاد آوددن نظاام اقتصاادی اگجاد و حماگت از بنااه

 غیروابسته بوده است. 

 انکی دد کاره جناوبی بارای موفقیات بخاش صانعتی از اهمیات ملی کردن بخش ب  به عقیده اقتصاددانان

های بهره ترجیحی پاگین دد های بلندمدتی با نرخخطیری برخودداد بوده است  زگرا بخش بانکی دولتی وام

 داد. اختیاد صناگع قراد می

 هاای افیتهای مختلف دد قالب معگکی از ابزادهای حماگت از تولید دد کره جنوبی استفاده از اعطای کمک

 های بزدگ دا فراهم کرد. مالیاتی و قانونی بود که زمینه دشد شرکت

  و  های کوچک و متوسط آغاز شد  گراگش دولت کره جنوبی به سمت بنااه1997پس از وقوع بحران مالی

به عنوان داهکادی برای حل مشکل بیکاادی باه دسامیت اگن کشود های کوچک و متوسط دد توسعه بنااه

 د.شناخته ش

 هاای هاای کوچاک و متوساط باا بناااهزمینه مشادکت بنااه دد کره جنوبی گذادان خادجیحضود سرماگه

 کرد. بزدگ و نفوذ آنها به بازادهای صادداتی دا فراهم

 هاای تجاادی فعارناه دولت کره جنوبی  به جای تروگج صاددات از طرگق بازاد آزاد  با اساتفاده از سیاسات

 دد اگن کشود کمک کرده است. صاددات  به دشد صنعت 

 گراناه دولات جذب موفقیت آمیز تکنولوژی خادجی توسط کره جنوبی تا حد زگادی به دلیل نقش مداخلاه

 دد اکتساب و توسعه تکنولوژی بوده است. 

 های مهم نهادی کاره جناوبی دد حماگات از تولیاد  متمرکاز کاردن قاددت سیاساتاذادی گکی از نوآودی

 بوده است.« دگزی اقتصادیهیئت برنامه» به نام ایفراوزادتخانه اقتصادی دد گک نهاد
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   مقدمه مقدمه  
ای دد داساتای اهادات توساعه های اساسی دد جهت دشد اقتصادی هر کشودی  توجه به تولید و تقوگت آنگکی از مؤلفه

وکااد  تجاادت دشاد اقتصاادی از جملاه کسابهای مؤثر بار که تولید با ددگیر کردن ساگر مؤلفه باشد  چراآن کشود می

ای پذگری اقتصاد دا دد سطح منطقاهگذادی و ... زمینه دشد و دقابتخادجی  کاهش فقر و اگجاد عدالت اقتصادی  سرماگه

اناداز گاذادی و تعیاین چشامدو  حماگت از تولید گکی از محودهاای اساسای سیاساتکند. از همینو جهانی تسهیل می

از موفاق  کشاودهایتجرباه ناااهی باه برای مطرح شدن دد جاگااه اقتصاد جهانی است. دد اگن داساتا   جهانی کشودها

هاا و اقادامات ماؤثر با اتخاذ سیاستاگن کشود دد داستای دشد و توسعه صنعتی دولت  دهدنشان می  کره جنوبیجمله 

است و طی پنج دهاه کاره جناوبی دا از  کرده های اقتصادی اگن کشود اگفاخود نقش اساسی دد حماگت از تولید و بنااه

کشودی فقیر به سطح کشودهای پرددآمد جهان دسانده است؛ به همین دلیل  دهبران اقتصادی جهاان تحاول اقتصاادی 

تقوگات و  داساتایدد هاای کاره جناوبی اقدامات و تدش برخی دو  مرودی براز همیناند. کره جنوبی دا معجزه نام نهاده

قاراد  از تولیاد دگزان کشود برای حماگتدوی سیاستاذادان و برنامهتواند تجربیات ادزشمندی دا پیش  میحماگت از تولید

تادش دادد شارح مختصاری از اقادامات دو که به شیوه اسنادی گردآودی شده اسات  گزادش پیشدهد. بر اگن اساس  

 ت و تقوگت تولید بازگو نماگد.حماگ به منظودصودت گرفته دد اگن کشود دا 

  جهانجهاندر در   کره جنوبیکره جنوبی  جايگاه اقتصادیجايگاه اقتصادی  
میلیاادد درد  جاگاااه گاازدهم  1.657و حجم تولید ناخاالص داخلای  میلیون نفر 51بیش از جمعیت کره جنوبی با 

آماد منتشر همچنین  براساس  1به خود اختصاص داده است. 2019دا دد سال  صاد آسیاتو چهادمین اق اقتصاد جهانی

میلیاادد درد  605باه  2018 شده از سوی وزادت تجادت  صنعت و انرژی کره جنوبی صااددات اگان کشاود دد ساال

 2019شود اگن دقم دد ساال بینی میددصد دشد داشته است و پیش 5.5حدود  2017دسیده که دد مقاگسه با سال 

 22سرزمینی کوهستانی و پوشیده از جنال باوده و تنهاا کره جنوبی که  2میلیادد برسد. 633ددصدی به  3.7با دشد 

  پس از پاگاان گاافتن جنا  3باشد و به لحاظ منابع معدنی نیز بسیاد فقیر استددصد خاک آن قابل کشت و زدع می

هااگی نظیار کشودی بسیاد فقیر باود  اماا اتخااذ سیاسات 1960دردی دد ابتدای دهه  70کره با ددآمد سرانه حدود 

ها  سوق دادن بخاش های مختلف به آنها  جلوگیری از دقابت شدگد میان بخشهای خاص و ادائه کمکبخشانتخاب 

های بزدگ  مدگرگت مصرت خصوصی به منظود انباشت سرماگه و مداخله دد باازاد اعتباادات و خصوصی به اگجاد بنااه

نج بخاش اساتراتژگک شاامل فاورد  های خاص با تکیه بار تولیادمحودی و تمرکاز بار پاهداگت آنها به سوی بخش

ترگن اقتصادهای جهان کرده امروزه اگن کشود دا تبدگل به گکی از موفق سازی و الکترونیکپتروشیمی  خوددو  کشتی

  4است.

                                                           
 09/02/1398(  2019المللی پول)دسانی معاونت دگپلماسی وزادت امود خادجه به نقل از گزادش صندوق بین. پاگااه اطدع1

 28/12/1398(  2019المللی پول)معاونت دگپلماسی وزادت امود خادجه به نقل از گزادش صندوق بیندسانی . پاگااه اطدع2

  1390. شیرزادی  دضا  دولت و توسعه دد کره جنوبی  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی  شماده پانزدهم  تابستان 3
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  سياست کره جنوبی در مسير رشد اقتصادیسياست کره جنوبی در مسير رشد اقتصادی    
ای کاره بنیاناذاد تحورت توساعهآغاز شد.   با الاوگیری از سبک ژاپن جنوبی واد دشد اقتصادی دد کرهحرکت جهش

با کودتای نظامی به قاددت دساید. دوش وی دد سااماندهی  1961بود که دد سال  «پادک چون  هی»ژنرال   جنوبی 

بر تصمیمات چکشی  ساده و سرداست بود. وی که دد ژاپن تحصیل کارده اقتصاد  دوشی کامدَ غیربودوکراتیک مبتنی

هاای اساسای گیاریای با محودگت دولت دد جهاتژاپن اطدع داشت  برنامه توسعه بود و از عوامل موفقیت اقتصادی

-های متمرکز بر شیوه خلق و هداگت اعتباد توسط بانکاقتصاد  به سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل

هاای ژاپنای مانناد نهای متولی و داهبر توسعه نیز به طود قابال تاوجهی از ساازمادهی به سازمانها بود. او دد شکل

هاا ملال تهدگاد  همچنین  پادک از انواع حرباه 1وزادت مالیه  وزادت تجادت و صنعت و بانک توسعه ژاپن تقلید کرد.

 2.های مالی برای همراهی و ددگیر کردن بخش خصوصی دد دوند توسعه کشود استفاده کردتطمیع  دخالت و انایزه

   تحقق رشد اقتصادیتحقق رشد اقتصادی  دردرمنتخب کره جنوبی منتخب کره جنوبی صنايع صنايع  

 صنعت فوالد 

-دهنادهدا اگجاد کرد دشد نماود. برخای وام 3بعد از آنکه دولت کادخانه فورد پوسکو 1970صنعت فورد کره دد دهه 

ها برای ساخت گک مجتمع فورد گکپادچه پاسا  ایکره مانند بانک جهانی به سه مودد ددخواست وامالمللی بین های

دد نهاگت منابع مودد نیااز دا از   از سه باد تدش ناکام دد تأمین مالی ساخت آن مجتمع فورد ندادند و دولت کره پس

سال پس از شاروع  10تأمین کرد. مجتمع فورد دولتی پوسکو  «اکس اگم»های بانک محل خسادت جن  ژاپن و وام

ای تبادگل شاد. اگان ظ کااداگی هزگناهبه کاد چهادمین فوردساز بزدگ دنیا و گکی از کادآمدترگن فوردسازان از لحاا

  سازی شده است.شرکت اکنون خصوصی

 صنعت خودرو 

جناوبی کره جنوبی توانست خوددوسازی دا طی نیم قرن  از صفر به سطح بازاد جهانی برساند. صنعت خاوددوی کاره 

خاوددو تبادگل شاده ترگن صااددکننده به بزدگ 1980ای که اگن کشود پس از سال همواده شاهد دشد بوده  به گونه

ترگن واددکننده خوددوهای کره آمرگکاست و تعداد قابل تاوجهی از محصاورت نیاز دد داخال کشاود باه است. بزدگ

بعد از چین  آمرگکا  ژاپن و آلمان دتبه پنجم دد ساخت خوددو دا به خاود  2008دسد. کره جنوبی دد سال فروش می

 اختصاص داده است.

 صنعت پتروشیمی 

ز صناگع استراتژگک کره جنوبی پتروشیمی است. کره جنوبی دتبه پنجم ظرفیت تولید اتیلن جهان و دتباه گکی دگار ا

دی داشته است. نکته حائز اهمیت دد کره جنوبی اگن است کاه اگان کشاود باا مید 2007هشتم صاددات دا دد سال 
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 8/12/1394؛ هفته نامه تجادت فردا  «اونه شکوفا شد؟نااهی به مدل توسعه دد کره جنوبی؛ اقتصاد کره جنوبی چ». 2

از  146دد دتباه  500دد فهرسات فودچاون جهاانی  2012توسط پادک تائه جون تأسایس شاد. اگان شارکت دد ساال  1968. گروه پوسکو دد سال  3

تارگن دد دتبه چهاادم بازدگ 2015دد سال  نیز میلیون تن فورد خام 41.975با تولید معادل  اگن شرکت فوردهای جهان جای گرفت. بزدگترگن شرکت

فورد پوسکو به عنوان سودآودترگن فوردساز آسیا و دومین تولیدکننده فاورد دد جهاان  2010دد سال تولیدکنندگان فورد جهان قراد گرفت. همچنین 

 باشد.از لحاظ حجم بازاد می



 

4 

 

ای نفت جهان دا دد خود جاای داده اسات. ترگن پارگشااه هترگن و پیشرفتهوجود نداشتن منابع داخلی انرژی  بزدگ

 پارگشااه بزدگ حهان متعلق به کره جنوبی است. 12ابق اطدعات اداده انرژی آمرگکا  سه پارگشااه از مط

 صنعت کشتی سازی 

دهد کاه پس از ژاپن دومین سازنده کشتی دد جهان است. سیر تحول صنعت کشتی سازی کره نشان میجنوبی کره 

ساز بین المللی معرفی شود. دولت کاره دد کشود کشتی مدت زمان بسیاد کوتاهی توانست به عنوان گکاگن کشود دد 

میددی  صنعت کشتی سازی دا به عنوان بخش با اولوگت بااری اساتراتژگک بارای ادتقاای اقتصااد ملای  1960دهه 

ساازی لندمدت برای توسعه کشتیه مدت و بشناساگی و طراحی کرد. همچنین اگن کشود نقشه داه و طرح جامع کوتا

دا کسب کند. دد حاال حاضار  تقرگباا   سازی مقام اولمیددی از لحاظ کشتی 2000دد دهه دا تدوگن کرد و توانست 

 متعلق به کره جنوبی است.  شودهاگی که دد سراسر جهان ساخته مینیمی از کشتی

 صنعت الکترونیک 

های حیااتی اقتصااد ستون 1990گادانه و وساگل الکترونیکی پس از سال  تولید و صاددات نیمه دساناها  نماگشارهای

دهند. بخش الکترونیک و فناودی اطدعات و ادتباطات به توساعه کاره جناوبی منجار شاده دا تشکیل میجنوبی کره 

آمادهاا نشاان شاود. ترگن موتود دشد اقتصادی اگن کشود گاد مایاگن بخش به عنوان مهمکه از ظهود است؛ به طودی

ددصد کل دشد اقتصادی اگن کشود دد سال  35.6دهد که سهم بخش فناودی اطدعات و ادتباطات دد کره جنوبی می

و  LCD- TFTهاای هاا  تلفان هماراه  تلوگزگاونهاادیافزادهای نیماهمیددی بوده است. اگن کشود دد سخت 2013

 1های آندگن است.بازی ترگن دد صنعتو برجسته بوده تلوگزگون دگجیتال پیشرو
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  های بزرگ در رشد اقتصادی کره جنوبیهای بزرگ در رشد اقتصادی کره جنوبینقش شرکتنقش شرکت  
هاای صنعتی و اقتصادی  توجه به اگجاد و حماگت از شارکت هعهای کره جنوبی دد مسیر تحقق توساز جمله سیاست

دد  آنهاافعالیات شود و  با مالکیت و مدگرگت خانوادگی اداده می نوعا  واست  «چبول»معروت به  بسیاد بزدگ بوده که

ها هسته اصالی تمرکاز و انحصااد اقتصاادی و ماالی دد کاره جناوبی دد واقع  چبولهای صنعتی است. تمامی زمینه

های انتشااداتی  بایس باال و سازی  ساختمان سازی تا شرکتطیف وسیعی از صناگع الکترونیک  کشتیهستند و دد 

به طود متوسط  1995های بزدگ اول کره دد سال لند. پنج واحد از شرکتهای بستکتبال و فوتبال و هتلدادی فعاتیم

شارکت  30همچنین اند. زمینه مختلف صنعتی دقابت کرده 30ها دد اند که اگن شرکتشرکت بوده 40هر گک دادای 

شارکت  100از  نای بخاش کشااودزی فعالناد و تقرگباا های اقتصادی به اساتلبزدگ اول کره جنوبی دد تمامی بخش

مجتمع بزدگ کاره  30  1995ها تعلق دادد. دد سال تهای بزدگ شرکشرکت به اگن مجتمع 70صنعتی بزدگ کره  

 41اند و سهم آنها دد تولید ناخاالص داخلای بخاش صانعت ددصد تولید ناخالص داخلی اگن کشود دا تولید کرده 16

ددصاد  50دهناد اماا اشتغال کره دا به خود اختصاص میددصد  5ها ددصد بوده است. همچنین  هرچند اگن شرکت

دد واقاع   های بانکی به آنها اختصاص گافته باود.ددصد کل وام 14و  1995میلیادد دردی کره دد سال  130صاددات 

داد توسعه صنعتی دد اگن کشاود شاده بودناد  ساهم بسازاگی دد دشاد ها که به فرمان و با حماگت دولت عهدهچبول

 1 بر عرصه اقتصادی مسلط شدند. 1960ها دد اواسط دهه اند  به وگژه زمانی که اگن گروهکره جنوبی داشته اقتصادی

  اقدامات دولت کره جنوبی در حمايت از توليداقدامات دولت کره جنوبی در حمايت از توليد  

دد حماگات از تولیاد و تارگن عامال ترگن و محودیمهم های بزدگ کره جنوبی دد شرکت دخالت و مدگرگت مستقیم دولت

هاگی به شرح ذگال صاودت گرفتاه دود که با استفاده از ابزادهای و سیاستصنعتی دد کره جنوبی به شماد میتحقق توسعه 

 است:

 اقتصادی به سوی صنایع بزرگ مقیاس جهت دهی نظام 

مایددی باه سامت اگجااد و  70و  60هاای جهت دهی کلی نظام اقتصادی توسط دولت کره جنوبی به وگژه دد دهاه

های بزدگ و جلوگیری از دقابت افراطی  به منظود پدگد آوددن نظام اقتصادی غیروابسته باوده اسات. حماگت از بنااه

ای بود و حتی صاددات هم به جای آنکه محرک ها دغدغه اصلی سیاستاذادان کرهتا اگن اواخر محدودگت ترازپرداخت

کشود داه حل نهاگی وابساتای ن دد آن شد. سیاستاذادادشد تلقی شود  ابزادی برای کاهش تراز خادجی محسوب می

هاای فناوداناه مطلاوب ها دا اگجاد نوعی نظام اقتصادی با قابلیاتگذادیاندازهای خادجی و تأمین مالی سرماگهبه پس

شد علت اصلی مشاکل ها ممکن سازد. گمان میدانند که زندگی مطلوب مردم دا بدون کسری مزمن تراز پرداختمی

گیری به نفع صناگع موضع»ای است و به همین دلیل ناکافی بودن سرماگه و صناگع کارهای واسطهها دد تراز پرداخت

ادتقاا »کردند که اگن اصل دد کره به دا برای افزاگش خودکفاگی دد اگن کشود ضرودی قلمداد می« سناین و شیمیاگی

 معروت است.« ساختاد صنعتی

 تأمین مالی 

                                                           
آذد   «. نقش دولت کره جنوبی دد تولد و دشد برندهای موفق جهانی6الاوی داهبردی حماگت از تولید: »های مجلس با عنوان . گزادش مرکز پژوهش1
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بخش بانکی دد کره جنوبی برای موفقیت بخش صنعتی از اهمیت خطیری برخودداد اقتصاددانان ملی کردن  ه عقیدهب

. دد دادمیهای بهره ترجیحی پاگین دد اختیاد صناگع قراد های بلندمدتی با نرخبوده است  زگرا بخش بانکی دولتی وام

 1962های بانکی بین وام کل ددصد از 58های سیاستاذادی شده بود که ترگن ابزاد اجرای اهدات دولت واممهمواقع  

به  1985-1963ها دا طی دوده های سیاستاذادی شده به کل وامآگد. دولت نسبت وامبه حساب می 1987و 

همانند بسیادی از  ددصد ناه داشت و از آنجا که 60باری  امد ک 1974و  1972تا  1968های استلنای سال

زگادی از منابع مالی  سهم  ره تحت کنترل سفت و سخت دولت بودکشودهای دد حال توسعه  تخصیص اعتباد دد ک

 .شدهای مطلوب نظر دولت هداگت میبه سمت بخش

های خصوصی با توجه به کردن بنااهترگن ابزاد مطیعتسلط دولت بر اعتبادات مالی که مهمدد حال حاضر نیز 

تا « های شهربانک»های دولتی معروت به رخی از بانکبکه ادامه دادد. هر چند   وابستای شدگد آنها به وام بوده است

ها تحت دل از دولت نبود  زگرا اگن بانکسازی آنها به معنای استقخصوصی شدند اما خصوصی 1982د سال حدی د

های واقع وام ند. ددهای به شدت مقروض بودود مجبود به پرداخت وام به بنااهنظر بانک مرکزی که وابسته به دولت ب

سازی آن پس از خصوصی (ای و گا برخودداد از اولوگت دد جیره بندی اعتباداتهاگی با نرخ بهره گادانهسیاستی)وام

 دسید.  1982-1985ددصد دد دوده  67.6به  1962-1981صد دد دوده دد 56زگاد شد و از  ها عمد بانک

 نظارت بر مواد اولیه 

تر از سلطه بار ی اعمال می شود  هر چند کم اهمیتهای بخش عمومبنااهر مواد اولیه که به واسطه از نظادت دولت ب

منابع مالی است نباگد غفلت کرد. دولت کره مالک صناگع داهبردی مانند نفت  زغال سن   کودهای کشااودزی  گااز  

 فورد و تولید انرژی الکترگکی است.

 های مالیاتیمعافیت 

هاای هاای مختلاف دد قالاب معافیاتکره جنوبی استفاده از اعطای کماک گکی دگار از ابزادهای حماگت از تولید دد

-های کره جنوبی از دهااذد ددگافات داناتهای بزدگ دا فراهم کرد. چبولمالیاتی و قانونی بود که زمینه دشد شرکت

های مختلف توانستند حرکت خود دا بارای باه دسات گارفتن نقاش دشاد صااددات و دشاد های اقتصادی و معافیت

هاا دد دشاد میددی کاه نقاش چباول 1960اگل دهه میددی آغاز نماگند. همچنین از او 1960عتی از اواگل دهه صن

ها از پرداخات می توان گفت چبول  ای برای آنان دد نظر گرفت. برای ملالاقتصادی مشخص شد دولت امتیازات وگژه

هاای گمرکای  افازاگش ساقف د. همچناین تخفیافها معات شدنمالیات از جمله مالیات بر ددآمدها و مالیات شرکت

 ضمانت صادداتی و دد اختیاد قراد دادن ادزهای دولتی از اقداماتی بود که دد شکل وسیع مودد توجه قراد گرفت.

 های ناکارآمدادغام شرکت 

دولات  که به اضافه ظرفیت موقتی دد برخی صناگع بزدگ منجر شاد  1970گذادی دد اواخر دهه پس از دونق سرماگه

پا به صحنه گذاشت. چهاد شرکت فعاال « برنامه تجدگد سازماندهی صناگع سناین و شیمیاگی»با  1980کره دد سال 

ادغام شدند. بعادها ادعاا شاد « شرکت صناگع ساخت و ساز کره»ت تولید انرژی الکترگکی دد قالب دد صنعت تجهیزا

های دولات آن دا ملای ن دلیل برای برخوددادی از حماگتتر از آن است که سودآود باشد و به اگکه اگن شرکت بزدگ

کردند. کیا گکی از سه خوددوساز دد حوزه خوددوهای سوادی به خروج از آن حوزه و ساخت کامیون و اتوبوس مجبود 

هاای ساناین برقای کاه شد تا وقتی تقاضا افزاگش گافت دوباده به ساختن خوددو سوادی بازگردد. دد صنعت ماشاین
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اجاازه هشت شرکت دد آن فعال بودند نیز سه شرکت)هیوسان   سان  گون  و کولون( دد هم ادغام شدند و به آنهاا 

تخصصی و گران قیمت بسازند. دو شرکت که دد صنعت ذوب مس فعال بودند نیاز دد  داده شد فقط محصورت کامد 

هاای ماالی باناک توساعه کاره و از کمک  ن کادهم ادغام شده  گکی دا مجبود به خرگد سهام دگاری کردند و برای آ

 های بانکی برخودداد گردگد.استمهال بازپرداخت وام

ساازی  دخ داد. صناگع کشاتی 1988-1984های بین سال نیز های ناکادآمد دولتیها و فروش بنااهدود دگار از ادغام

بیش از همه مودد توجه قراد گرفتناد. ساه ساخت و ساز برون مرزی و کودهای کشاودزی که صناگع دو به افول بودند 

شرکت دد هام ادغاام شادند. دد  17سازی دد قالب شرکت کشتی 63منحل شدند و  1983تولیدکننده کود دد سال 

ها اجارا شاد و  ها و انحدل گسترده شرکتتجدگد ساختاد عمده صنعت ساخت و ساز برون مرزی با ادغام 1986سال 

 نیز مجبود به تعطیلی گا ادغام شدند. 1988-1986های ه سالبنااه ناکادآمد دد فاصل 82

 های کوچک و متوسطتوسعه بنگاه 

های کوچک و متوسط آغاز شد و مسائورن   گراگش دولت کره جنوبی به سمت بنااه1997پس از وقوع بحران مالی 

ای مانناد هیونادای  دگ کارههاای بازهای پی دد پای کاادگران از شارکتای تصمیم گرفتند تا با توجه به اخراجکره

کیاموتودز  سامسون   گلداستاد و ... تدابیر رزم دا برای تهیه و تدادک امکانات مناسب جهت اگجاد مشاغل کوچاک و 

کنترل تودم دد حد امکاان و اگجااد فضااگی مناساب بارای دشاد و   متوسط به منظود کاهش میزان بیکادی دد کشود

صانعتی کوچاک و متوساط های اقتصادی بازدگاانی و کنند. بدگن منظود بنااه توسعه صناگع کوچک و متوسط اتخاذ

ها به عناوان داهکاادی بارای حال های گوناگون به وگژه بخش الکترونیک فعال شدند و توسعه اگن بنااهکره دد زمینه

الکترونیاک و  مشکل بیکادی به دسمیت شناخته شد و استراتژی اقتصادی براساس توسعه اقتصاد دانش بنیان  تجادت

های کوچک و متوساط باا گذادان خادجی زمینه مشادکت بنااهقراد گرفت. همچنین  حضود سرماگه سرماگه خطرپذگر

تعاداد  1997-2006هاای باین ساال کاهتر کرد. به طاودیهای بزدگ و نفوذ آنها به بازادهای صادداتی دا فراهمبنااه

به  99.1های اقتصادی از شان دد کل بنااهمیلیون دسید و سهم 3.02میلیون به  2.67های کوچک و متوسط از بنااه

 ددصد افزاگش گافت.  87.5ددصد به  74.4سهم اشتغال نیز از   ددصد افزاگش گافت. همچنین 99.9

های کوچک و شد و بنااههای بزدگ میکره جنوبی نصیب بنااه های دولتحماگت 1970و  1960دد دهه همچنین  

د به مراجعه به بازاد غیردسمی برای ددگافت اعتباد با نرخ های بهره دو برابر بازاد اعتباد دسمی بودند. اماا متوسط مجبو

با اهدات وگاژه با هدت تسهیل اعتباد بانکی به بنااه های کوچک و متوسط  1980صندوق ضمانت اعتباد کره دد دهه 

های فناودی پیشارفته قاراد دهاد  دد اختیاد استادتاپماگه خطرپذگر تأسیس شد تا به صناگع دوستاگی کمک کند  سر

تار کماک شاود تاا هاای قادگمیوچک و متوسط تقوگت شود  به بناااههای کهای جمعی و تعاونی بین بنااهفعالیت

تجادی همچنین گک شرکت فناودی خود دا به دوز کنند و حتی برخی از عملیات خود دا به خادج برون سپادی کنند. 

دد اواساط دهاه برای بازادگابی صاددات کمک کند. از طرت دگاار   های کوچک و متوسطد تا به بنااهوگژه تأسیس ش

شرکت تروگج » 1979و دد سال  کرد تصوگبدا  های بزدگنااهطرح ادغام عمودی)دوابط پیمانکادی( با بدولت  1970

 های کوچک و متوسط تأسیس شد. بنااههای آموزشی به برنامهبا هدت ادائه کمک فنی و  «صناگع کوچک و متوسط
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استمهال بادهی مالیااتی   های مالیاتی مانند ذخیره استهدک تصاعدی  معافیت از مالیات بر ددآمدها و مشوقمعافیت

دد اگان کشاود انجاام  ی بود که دد حماگت از توساعه صاناگع کوچاک و متوساطکادهاگ دگارو کاهش نرخ مالیات از 

 گرفت.

  صنعتیتوسعه است سیدر پیش گرفتن 

ای سااختاد صانعتی دا ابزادی رزم  ولی ناکافی برای ادتق «گذادیمدگرگت سرماگه»سیاست  جنوبی  سیاستاذادان کره

ساه دساته اقادامات دا دد « قاانون توساعه صانعتی»دد داستای سیاست   به همین دلیل  دانستنددد کوتاه مدت می

حفاظتی برای تسهیل دد فرآگند انطباق که شامل محدودگت واددات محصورت نخست اقدامات دستود کاد قراد دادند: 

دوم اقدامات مربوط باه باشد.   میهای آشکاد استها و گادانههای مواد اولیه خام  نظادت بر قیمتدقیب  کاهش تعرفه

گساترش ظرفیات شاامل محادودگت ودود و  کاه دستیابی به مقیاس بهینه تولید و جلوگیری از دقابت افراطی اسات

 و شاودها و گاا خاروج از باازاد و تقسایم باازاد مایهای توصیه شده دولت  کاهش هماهن  دد ظرفیتتولیدی  ادغام

هاگی مانناد ای برای فعالیتشامل ادائه اعتبادات گادانه گیرد کهدا دد برمیودی بهبود بهرهنیز سومین دسته از اقدامات 

هاا(  گاداناه بارای قطعاات ماشاین ها)ملد ع دو به افول(  جانشینی واددات نهادهفزاگش ظرفیت)گا کاهش آن دد صناگا

های خصوصی و مؤسساات های تحقیقاتی مشترک بین بنااههای کادآموزی و برنامهمخادج تحقیق و پیشرفت و برنامه

  شود.میحکومتی تحقیقاتی 

های مهام داهبارد توساعه دد صناگع منتخب نیز از دگار وگژگی های انتخابیمداخله« گام به گامی»ماهیت همچنین  

کره جنوبی دد ابتدا  دد طول دوده جااگازگنی  د طول زمان تغییر کرده است؛ ملد د که باشدصنعتی دد اگن کشود می

د دوی سازی به تولید ماواد شایمیاگی  پتروشایمی و فاورد فاز صنعتیکرد اما دواددات  بر تولیدات مصرفی تأکید می

سازی و صناگع الکترونیک دفات. همچناین  حماگات سازی  کشتیآودد. پس از آن بود که دد فاز بعد به سراغ اتومبیل

هاای دکاود  های انتخابی با اعمال قوانین سخت همراه بوده است؛ با اگن حال حتای دد طاول دودهدولت کره از بخش

گاذادی محیط مناسبی برای سرماگهاقدام شد و اگن داد قطع نمیهای اولوگتای دولت به بخشی گادانهاهاعطای قرض

 بخش خصوصی فراهم کرد.

 رانت مولد 

هاگی است که به عنوان بنیادهای بزدگ اقتصاادی قاادد های دولتی محدود به چبولدسترسی به دانت جنوبی دد کره

هاا دد واقع  سیاست صنعتی دد کره  بنااهها و کسب و کادها هستند. به ادائه عملکرد مطلوب و گکسان دد همه شاخه

جاوگی هاای داناتهزگنه هاما چند دلیل باعث شد  های دولتی به فعالیت دد صناگع جدگد ترغیب کرده استدا با دانت

مانعی دد مسیر دشد و توسعه اگن کشود نباشد. اول اگنکه وقتی تعاداد کمای از  جنوبی برخدت دگار کشودها دد کره

شاود. زگارا جوگی و مقداد آنها کمتر میهای دانتها برخودداد باشند  شیوع فعالیتی انحصادی به دانتمردم از دسترس

شاوند. دوم آنکاه جوگی منصارت مایدانند بخت اندکی برای نفوذ دد دولت دادند از دانتدگاران با توجه به اگنکه می

 باه تواننادباا مخاادج انادک مای  انتی برخوددادنددد قالب گک گروه از دسترسی انحصادی به بازادهای د که هاچبول

هااگی جوگی باا چناین موقعیاتهای مختلف دانتجوگی خود دست گابند زگرا دد قالباطدعات مربوط به دقبای دانت

ها بنیادهای بزدگ اقتصادی هستند که دد چندگن بازاد فعالیت کرده  به اگان ترتیاب اند. سوم اگنکه چبولدو بودهدوبه

هااگی دد زنایجوگی دا کاهش دهند. دد چنین وضعیتی اگر چانههای دانتتوانند هزگنهدسته بندی کردن موانع میبا 
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زنای هاا دا آساان تار های جنبی فراهم کند  چانههای دگار وجود داشته باشد که مجال بیشتری برای پرداختزمینه

 .توان سروسامان دادمی

هاای ناکادآماد بسایادی بناااه  همانند دگار کشودهای مجری سیاسات صانعتی جنوبی دد کرهالبته ناگفته نماند که 

های صاناگعی باوده اسات دد تواناگی آن دولت دد متوقف کردن دانت کشودها با دگار  اگن کشوداما فرق  ؛وجود دادند

تار از ی جدگد و اغلاب بازدگهااند. اگن انضباط دولتی دد کناد ادتقای صنعتی که خود شامل اگجاد دانتکه پوگا نبوده

های فناودانه خاود دا بهباود دهناد. ها پدگد آودده تا قابلیتای محکم برای بنااهانایزه  شودقبل دد صناگع مولدتر می

زنی و مناقشه بین دولت و بخش خصوصی بوده که گاهی به ناچاد باا اقادامات البته اگن فرآگند فرآگندی مداوم از چانه

 دسیده است.قهری به اجرا 

-ها دا به دست میکمتر از دگار کشودهای دد حال توسعه مهم است که چه کسی دانت اگن کشودبه همین دلیل  دد 

اگجااد کنناد کاه « ای همیشاهگاک بااد بار»هاگی از نوع های دولتی دد کره ممکن است هزگنهدانت  آودد. به عبادتی

 گذادند. دت چندانی بر ناکادآمدی تولید نمیها آثاد بلندمکوچک هستند  ولی آن دانت احتمار 

 سیاست تجاری فعاالنه 

های تجاادی فعارناه صااددات  باه دولت کره جنوبی  به جای تروگج صاددات از طرگق بازاد آزاد  با استفاده از سیاست

دد جهت  ایهای دولت به طود فزاگنده  تمام سیاست1960اگن کشود کمک کرده است. دد طول دهه دد دشد صنعت 

دگازی دولتای  تاوبم باا افزاگش صاددات هداگت شدند اما اگن گسترش از طرگق بازاد آزاد انجام نارفت  بلکه با برناماه

تعهد بسیاد قوی دگاست جمهودی نسبت به آن انجام شد. دد عمل  چاونای پیشرفت اگن تادش هماه جانباه بارای 

ماگه و مقامات دولتی که دئیس جمهود دگاست آن دا بر عهده صاددات طی جلسات ماهیانه اعضای کابینه  صاحبان سر

 گرفت.داشت  مودد نظادت و بردسی قراد می

 تکنولوژیگیری از بهره 

گرانه دولت دد اکتساب و تا حد زگادی به دلیل نقش مداخله جذب موفقیت آمیز تکنولوژی خادجی توسط کره جنوبی

هاای و اساتفاده از کماک  ای دا دد خادج تروگجتعلیم مدگران و مهندسان کره کشودده است. اگن وتوسعه تکنولوژی ب

دد ماذاکرات  جنوبی فنی کشودهای خادجی به خصوص به شکل مشاودان مستقل دا تشوگق کرده است. همچنین کره

ره جناوبی های مربوط به تکنولوژی دد کهای دولت دد چانه زنیهماهنایو   مختلفی برای جوازهای تکنولوژی دخیل

کره جنوبی به خصوص دد زمینه صناگع سناین دد مودد اگنکه کادام تکنولاوژی دا انتخااب  بسیاد گسترده بوده است.

بهباود بخشاد و چطاود هاای وادد شاده دا تکنولوژی خادجی دا با شراگط محلی تطبیق دهد  تکنولاوژیچاونه   کند

های جدگدی دا اگجاد کند  تواناگی تحساین برانایازی دا از یدد داخل تکنولوژچاونه اشکارت دا برطرت کند و اگنکه 

 خود نشان داده است.

  گذاری اقتصادیقدرت سیاستمتمرکز کردن 

دد حماگت از تولید  متمرکز کردن قددت سیاستاذادی اقتصاادی دد گاک  کره جنوبیهای مهم نهادی گکی از نوآودی

رساتی معااون نخسات وزگار باود. ادغاام کاردن دو پباه سر« اقتصادیدگزی هیئت برنامه»ای گعنی نهاد فراوزادتخانه

-دگزی اقتصادی موجب حذت تضاد منافع باین وزادتخاناهدد هیئت برنامه« بودجه بندی»و « برنامه دگزی»مسئولیت 

ات عدقمند به سرماگه گذادی بلندمدت هستند( و وزادت امود مالی )که باه ثبا برنامه دگزی و صناگع )که معمور  های
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کادآمادتر از سااگر اگن کشود . دفع چنان تضادی موجب شد اجرای سیاست صنعتی دد شدکوتاه مدت عدقمند است( 

 1کردند.کشودهای مجری سیاست صنعتی از قبیل ژاپن و فرانسه باشد که با آن تضاد دست و پنجه نرم می

 اجتماعی شدن ریسک خصوصی 

کارد  اقادام باه دگزی اقتصاادی تهیاه میت برناماهئاساله کاه هیپنج ای توسعه اقتصادیهدولت کره از طرگق برنامه

داد. صاناگع انتخاابی امکاان دسترسای های گسترده ماالی باه آنهاا مایداد کرده و کمکهای اولوگتشناساگی بخش

دد برابار  گذادی دولتی  معافیت مالیاتی  همچنین حماگتای  منابع سرماگهای و سهمیهترجیحی به اعتباد و ادز گادانه

اگان صاناگع « هداگت ادادی»واددات و محدودگت ودود بخشی دا داشتند. اما از سوی دگار  دولت از طرگق به اصطدح 

کارد. پیاماد نهااگی اگان تباادل هاا داهباری میدا از نظر تملک و گسترش فناودی  افزاگش ظرفیات و اصادح قیمت

های بالقوه بود که دولت دگسک« شدن دگسک خصوصیاجتماعی » سازی نظامها  نهادگنهاقتصادی میان دولت و بنااه

دانسات.  جناوبی گرای کارهتوان هساته دولات توساعهکرد. اگن دا میگذادی خصوصی دا تحمل میمرتبط با سرماگه

های دولتای گاا دهی  ضمانتآگد ملل بیمه سپرده  آخرگن مرجع واممیهای مختلفی ددشده به شکلدگسک اجتماعی

های بحرانی دد معرض مشکل هستند. اماا دولات کاره جناوبی اقادام باه تهیاه هاگی که از ناحیه بنااهنه به بانکگادا

باا گاک ابازاد انضاباط . ساپس  های خصوصی کردالمللی و تخصیص منابع مالی ادزان به بنااهسرماگه از بازادهای بین

کرد. بنابراگن دد اقتصااد باا دشاد سارگع هداگت می های خصوصی دامالی دقیق به شکل کنترل جرگان سرماگه  بنااه

شاده کننده گادانه باگد از معیادهای تعیینشد  گعنی بنااه ددگافتها بر اساس قاعده معامله به ملل داده میکره  گادانه

ات وگژه دسایدن باه اهادگذادی دد آماوزش  تحقیاق و توساعه و باهدولت از نظر میزان تولید  کیفیت تولید  سرماگه

هاای خصوصای صادداتی پیروی کند. عملکرد صادداتی به عنوان محک اصلی دولت بارای تخصایص اعتبااد باه بنااه

گذادی خصوصای دا سارماگه« شادن دگساک خصوصایاجتمااعی »دد حالی که نظاام . از سوی دگار  شداستفاده می

های باالقوه ناهعملکارد صاادداتی  هزگ از طرگق پاگش مستقیم و آزمون بازاد بر اساس جنوبی تشوگق کرد  دولت کره

 کاه اگان کناد  مهااد کاردهاگی دا که دولات تضامین میمین منابع مالی از محل اگجاد بدهیأبه شکل ت« کژمنشی»

سازی و منطقی کردن فعالیت صناگعی که دچااد گساترش بهینه -1: گرفتانجام میبخشی عمدتا  به دو شکل انضباط

 .شده دد صناگعی که موفق بودند های بد ادادهدشکستای بنااهو -2بیش از حد شده بودند و 

 خصوصی -همکاری عمومی 

های اقتصاادی خصوصای شاکل شود که میان دولت و بنااهبه نوع ادتباطی مربوط میجنوبی دگار کره  سیاست مهم

تعامال ساازنده و توانستند « شدن دگسک خصوصی اجتماعی»های اقتصادی براساس نظام گرفته است. دولت و بنااه

قواعاد باازی دا « شدن دگسک خصوصی اجتماعی»از طرگق نظام نیز دولت  و جوگانه دا گسترش دهنددوابط همکادی

های توساعه کشاود کماک کناد  توانست به تحقاق برناماهتعیین کرد. تنها نیروی اقتصادی پاگداد دد آن زمان که می

ای برخاودداد مزگت سازماندهی  پرسنل  تسهیدت و مناابع سارماگههای اقتصادی کشود بودند که از گروهی از تشکل

                                                           
آذد   «. نقش دولت کره جنوبی دد تولد و دشد برندهای موفق جهانی6الاوی داهبردی حماگت از تولید: »های مجلس با عنوان گزادش مرکز پژوهش. 1
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نهاگتاا  مجباود باود   های کشود دا که گک ابزاد مهم سیاستاذادی بود دد دست داشتبودند. اگرچه دولت کنترل بانک

 1.داهی برای سازش و همکادی با بخش خصوصی پیدا کند

 اقدامات کره جنوبی در حمايت از توليد

 

  بندیبندیجمعجمع  
تجربه کره جنوبی دد حماگت از تولید دد جهت دشد اقتصادی آن کشود  برای اگران که تقرگبا  همزمان باا اگان کشاود دوناد 

صنعتی شدن دا دد پیش گرفت  مفید و بسیاد ادزشمند است. تعرگف و اتخاذ گک سیاست صانعتی منساجم کاه باا تعیاین 

صودت گرفات  از جملاه  الی به سمت آنها و حماگت همه جانبه دولت از آنهاداد و هداگت منابع مصناگع استراتژگک و اولوگت

با اگفای نقش محاودی  کره جنوبی داهبردهای مهم دولت کره جنوبی دد جهت دشد و توسعه اقتصادی است. دد واقع  دولت

و تعیین کننده دد حماگت از تولید  ابتدا به تلبیت و تقوگت صناگع استراتژگک دد اگن کشود پرداخت و پاس از آن باا اتصاال 

های کوچک و متوسط  حداکلر توان و ظرفیت بخاش بنااههای متعددی از زنجیرهو پیوستای میان صناگع بزدگ دولتی به 

جهت دهی نظام اقتصاادی باه ساوی صاناگع بازدگ   با دد اگن داستاصادی خود به کاد گرفت. خصوصی دا برای دشد اقت

سیاسات   اتخااذ هاای ناکادآمادادغام شرکت  های مالیاتیمعافیت  اگجاد تأمین مالی آنها  نظادت بر مواد اولیه  مقیاس

همزماان  خصوصای -مکادی عمومیهو اگجاد  اجتماعی شدن دگسک خصوصی  گیری از تکنولوژیبهره  تجادی فعارنه

به تقوگت بخش دولتی و خصوصی دد اقتصاد پرداخت  به طودگکه  مجموعه اقدامات انجام شاده دد اگان کشاود طای 

تبدگل کرده است. بناابراگن  تجرباه  چند دهه متمادی امروزه کره جنوبی دا به گکی از اقتصادهای موفق آسیا و جهان

تقوگات تولیاد بایش از پایش نیازمناد گاک دولات مقتادد و توانمناد دد حاوزه دهد  حماگات و اگن کشود نشان می

سیاستاذادی اقتصادی و سیاسی است تا با اتخاذ داهبردهای منسجم و هدفمند و عزم و تدش همه جانبه دد اجارای 

تای و هاای دولداهبردهای اتخاذ شده  انجام اصدحات رزم دد داستای دشد اقتصادی و هماهنای میاان سااگر بخاش

 خصوصی  بستر توسعه اقتصادی با حماگت مؤثر از تولید دا فراهم آودد. 

                                                           
 8/12/1394هفته نامه تجادت فردا  ؛ «نااهی به مدل توسعه دد کره جنوبی؛ اقتصاد کره جنوبی چاونه شکوفا شد؟. 1

ايع جهت دهی نظام اقتصادی به سوی صن

بزرگ مقياس
نظارت بر مواد اوليهتأمين مالی

های کوچک و متوسطتوسعه بنگاههای ناکارآمدادغام شرکتهای مالياتیمعافيت

سياست تجاری فعاالنهرانت مولدنعتیدر پيش گرفتن سياست توسعه ص

گيری از تکنولوژیبهره
گذاری متمرکز کردن قدرت سياست

اقتصادی
اجتماعی شدن ريسک خصوصی

خصوصی-همکاری عمومی


