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 نگاهی به نقش دولت در تحول صنعتی کره جنوبی

 

 3علیرضا ناصری ، 2یی آرانعباس عصار ،1 راضیه محمدی صابر

 

 

 

 .ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،اقتصاد ارشد کارشناس 1
 .ایران تهران، ،هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ،دکتری اقتصاد 2
 اقتصاد، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.دکتری   3

 

 

-در تمامی مکاتب اقتصادی از دولت بعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی که می: چکيده

کند یاد شده است. اما اینکه حدود  تواند نقش قابل توجهی در فرآیند رشد و توسعه  ایفا

هایی و به چه میزان باشد تا به معضلی بزرگ تبدیل مداخله دولت در اقتصاد در چه زمینه

نشده و بتواند بسترهای الزم جهت رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید سوالی است که 

حاضر بدنبال پاسخ همراه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این راستا پژوهش 

توانند نقش اساسی خود را به نحوی ایفا نمایند که ها میبه این سوال است که آیا دولت

اقتصاد را به سمت رشد و توسعه سوق دهند؟ بدن منظور تجربه دولت کره جنوبی در 

های مطالعه حاضر حاکی مسیر صنعتی شدن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته

نمونه بارزی از دخالت موثر دولت در فرآیند  توانرا می کره جنوبیاز آن است که دولت 

های علمی، . دولت این کشور با آگاهی کامل از عقب ماندگیدانستتوسعه اقتصادی 

تعامل با از طریق اقتصادی، فن آوری و اجتماعی در مقابل کشورهای توسعه یافته غرب و 

گان در تصمیم سازی ها و همچنین تعامل با محیط های خارجی و کشور های نخب

شرایط رفاه و رشد اقتصادی ، توانست  ازطریق اجرای سلسله برنامه های توسعه پیشرفته

 هد.های توسعه یافته غربی قرار دکره جنوبی را در ردیف کشور ونموده را فراهم 

 

 جنوبی دولت، توسعه اقتصادی، کره :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 تغییر .است گرفته قرار بازنگری و تغییر دستخوش بارها گذشته قرن طی  ،آن وجود دالیل و دولت نقش به نگرش نوع    

 بستر در . گرددمی دولت مخارج ترکیب و اندازه تغییر بنابراین و دولت به شده محول های مسئولیت و وظایف تغییر باعث نگرشها

. دهد توضیح مختلف کشورهای میان در و زمان طی در را دولت رشد و اندازه تغییر تواندمی که دارد وجود عواملی ها، نگرش این

 سیاسی، حقوق جمعیتی، متغیرهای شهرنشینی، درجه اقتصاد، باز بودن سرانه، میزان درآمد به توان می عوامل این جمله از

 نژادی، تعدد میان داریمعنی همچنین روابط (. 1332کرد )سوری، اشاره درآمد توزیع و عمومیبخش  محصوالت نسبی قیمت

م(
دو

ل 
سا

ی )
سان

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
22 

د 
جل

 /
1 

  /
ین

رد
رو

ف
 

19
31

ص
 /

13-
41 



 45-51، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

54 
 

 آمده دست به دولت اندازه با دولت مالی تمرکز میزان گذاری( وقانون ساختار و انتخاباتی نهادهای سیاسی )قواعد مذهبی، و زبانی

 (.1335است )سامتی و دیگران، 

در ارتباط با کشورهای در حال توسعه اکثر اقتصاددانان جهان متفق القول اند که برای چیره شدن بر تنگناهای     

موجود در این کشورها دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ضروری است. آنها معتقدند مشکالت کشورهای در حال توسعه 

را به عهده بازار آزاد و سازو کار قیمت گذاشت. بخش خصوصی نیز در این توان حل آنها آنچنان پیچیده و گسترده است که نمی

کشورها به دالیل مختلف از جمله توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و  انگیزه های الزم توانایی حل این معضالت را ندارد. بنابراین 

 (.1336ورهاست )صیاد زاده و همکاران ، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی این کش

اینکه حضور دولت به عنوان عملگر اقتصادی بتواند تا چه اندازه در راستای رشد و توسعه اقتصادی باشد سوالی است      

دهد، هر زمان که که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است اما نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می

 کند؛  ایفا جامعه اجتماعی و اقتصادی توسعه در مهمی دولت وظایف خود را به طور کارامد اجرا کرده  توانسته است نقش

 ناکارآمد تخصیص موجبات اقتصاد، در آن نادرست های گری تصدی و مداخالت و دولت مخارج افزایش  حال، در عین    

 شده است. اجتماعی رفاه کاهش و بازار سیستم عملکرد در اختاللباعث  و را فراهم نموده جامعه عمومی منابع

در این مطالعه تجربه دولت کره جنوبی به عنوان یک نمونه موفق در حوزه دخالت در اقتصاد این کشور مورد بررسی     

ز کرد و با وجود آغا 1161گیرد. کشوری که به عنوان یک دیر آغازگر توسعه روند توسعه اقتصادی اش را از دهه قرار می

مشکالت فراوان از جمله نرخ رشد اقتصادی پایین و حدود ساالنه سه درصد، نرخ بیکاری فزاینده، منابع طبیعی ناکافی و درآمد 

-ای، توانست با شناسایی مشکالت و برنامهسرانه پایین، نرخ پس انداز اندک و ضعیف بودن پایه صنعتی و صاردات صنایع کارخانه

ز جانب دولت که بر پایه انباشت دانش و تجارب موجود در کشور از طریق تعامل و دخالت اثرمند نخبگان در ریزی هایی ا

ها به همراه دولت، و ایجاد ارتباط سازنده حتی با دشمنان، به توسعه سریع اقتصادی در چند دهه ریزیسازی و برنامهتصمیم

 اخیر دست یابد.

د این مطالعه توجه به  نقش دولت کره جنوبی به عنوان نمونه ای بارز از یک دولت با توجه به آنچه ذکر شد رویکر    

های زمانی مختلف با اتخاذ نقشهای متفاوت، بستر الزم را جهت دستیابی به توسعه ملی فراهم نماید منعطف که توانست در برهه

باشد. از این رو ابتدا نگاهی به  تصاد ایران میو نیز درس گرفتن از تجربیات موفق این کشور در راستای تحول صنعتی در اق

مبانی نظری مداخله دولت در فرآیند توسعه صنعتی داشته سپس وضعیت عمومی ، پیشینه تاریخی و تحوالت سیاسی و 

اقتصادی کره جنوبی را بررسی کرده  داشته و در نهایت نیز وضعیت چند صنعت منتخب را در مسیر صنعتی شدن این کشور 

 .خواهیم کرد بررسی

 

 مبانی نظري

شاید بتوان سه موج از نظریه پردازی های صورت گرفته در مورد نحوه ارتباط دولت با توسعه صنعتی را از هم تفکیک    

 ( 1144، 1نمود: )اوانز

غلبه دیدگاه های کینزی و توجه به نظریات افرادی همچون گرنشنکرون،  1161-1151در موج اول، طی دهه های     

رودنشتاین رودن، پرو و هیرشمن ، منجر به رویکردی گردید که بر نارساییهای بازار تکیه داشت. از این رو دخالت دولت ضروری 

 های نتیجه بخش وجود داشت. ی به قابلیت های دولت در اعمال دخالتتشخیص داده شد. ضمن اینکه اطمینان بیش از حد

شکل گرفت حاکی از یک عکس العمل نسبتا رادیکال به رویکرد فوق بود . با  1191موج دوم، که از اواخر دهه     

که در آن تکیه بر ساز و های دولتی ، راهبردی ارائه شد های دولت و هزینه های باالی ناشی از دخالتانگشت نهادن بر نارسایی

کار بازار ، اساس تلقی شده و دولت مناسب، در قد و قامت دولت حداقل تصور می شد. در این الگو هر نوع شکست و نارسایی در 

 بازارهای مختلف ،کم هزینه تر از نارسایی های ناشی از دخالت دولتی ارزیابی می گردد.

                                                           
1 Evans 
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گرفته بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه دارد . در این رویکرد دولت به  شکل 1111اما موج سوم که از اوایل دهه     

آورد بایست کوتاه ترین و سریع ترین مسیر را با مجموعه اطالعاتی که بدست میعنوان سکاندار کشتی توسعه تصور شده و می

ان بخش خصوصی هستند و این دو در صورت تعیین کند. موتور محرکه ای که کشتی را در مسیر فوق به راه می اندازد کار آفرین

 مشارکت ساختار های جامعه مدنی، قادر خواهند بود چرخه و پایدار توسعه را به حرکت درآورند .

های موجود به هنگام تفسیر منابع اصلی توسعه اقتصادی موفق کره جنوبی، دو خط فکری مطرح در راستای رویکرد     

ار رژیم اقتصادی این کشور تاکید دارد، در حالیکه دیگری بر نقش دولت در فرآیند توسعه تمرکز شود. یکی بر ماهیت بازار مدمی

 (. 2111، 2یون)کند می

ورزند که نه دولت ، بلکه بازار صحنه گردان اصلی در توسعه اقتصادی کره اقتصاددانان نئوکالسیک ناب تاکید می    

تواند به نحوی از انحاء کاراتر از بت به این ادعا که صرفنظر از سطح توسعه، دولت میجنوبی بوده است.. این حامیان بازار آزاد نس

گیرند. در بازار باشد، بدبین هستند. آنها دولت کوچک را نسبت به دولت بزرگ تبلیغ کرده و پیروزی بازار بر دولت را شاهد می

کره در اثر چندین عامل کلیدی بوده است از قبیل:  ( نیز پیشنهاد داده، توسعه موفق1113این دیدگاه که بانک جهانی )

گذاری مشوق های بیطرفانه، رقابت بین المللی، بازارهای تخصیص کارای نهاده ها بر اساس مزیت نسبی ایستا، طرح سیاست

وزش و سالمت گذاری هنگفت در آمنسبتا رقابتی عوامل تولید، محیط با ثبات اقتصاد کالن، اختالل در قیمت های نسبی، سرمایه

 (.2111، 5( )یون4،1133؛ وولف3،1132)باالسا

 -؛ لوده 1111، وید، 1131خط فکری دیگر، وزن و اهمیت بیشتری برای نقش آفرینی دولت قائل است )آمسدن،     

مه، . بر طبق این نظر توسعه اقتصادی سریع کره به معنای واقعی کل 6(1111؛ جونزو ساکونگ، 1136؛ پورتر، 1131نویراس،

تحت فشار دولت محقق شده است. طی مراحل اولیه توسعه اقتصادی، به قلمرو مداخله دولت به تخصیص صالحدیدی اعتبار 

مالی ،ملی کردن صنایع راهبردی و تاکتیک های انتخاب صنایع برنده گسترش یافته بود. این طرفداران مداخله دولت معتقدند 

های اقتصادی پنج سرعتی غیر عادی ممکن شد که دولت از طریق یک سری برنامه گسترش صادرات کره عمدتا به این دلیل با

های معینی را با ارائه مشوق های صادراتی مالی و بودجه ای و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات ، تغذیه کرد ساله بخش

های در حال توسعه به ت هایی که در سایر اقتصادتا به صنایع صادراتی تبدیل شوند. سیاست هایی که در کره اجرا شد از سیاس

( دریافت که کره با بیشتر کشور های در حال توسعه از حیث انضباطی 1131. آمسدن )9(1116کار بسته شد کاراتر بود )ووانگ ،

ه معنای که دولت بر بنگاه های خصوصی اعمال می کرد، تفاوت داشت. او نشان داد چگونه دولت مکررا در نقش کارآفرین ب

 شومپیتری عمل کرد.

 بررسی وضعيت عمومی، تاریخی و سياسی کره جنوبی

 وضعيت عمومی -الف

کره جنوبی واقع در شرق دور آسیا، از جنوب به اقیانوس آرام، از شرق به دریای ژاپن، از غرب به دریای زرد و از شمال به 

مربع مساحت، تقریبا یک هفدهم مساحت ایران را دارا بوده و کیلومتر  11.239باشد. این کشور با شمالی محدود میکشور کره

(. کره جنوبی سرزمینی به نسبت هموار با آب و هوای 1311درصد اراضی آن قابل کشت و زرع می باشد )شیرزادی ،  22تنها 

گرم و مرطوب و  ای است. در نقاط مختلف این کشور آب و هوای متنوعی وجود دارد که در مجموع تابستانهایمعتدل و جلگه

زمستانهای سرد را برای این سرزمین رقم زده است. عمده ترین محصوالت کشاورزی آن برنج، گندم، سویا، سیب زمینی، ذرت و 

                                                           
2 Yoon 
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های خوراکی است و برنج، ماده غذایی عمده مردم بوده و نقش حیاتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی این کشور ایفا سایر دانه

 .(1396کند )باقری،می

این کشور از لحاظ منابع معدنی بسیار فقیر است. منابع معدنی موجود در این کشور عبارتند از سنگ سیمان،     

ای به خارج صادر می شود، هیچ یک از مواد تنگستن، کائولن، سرب و روی. به جز سیمان که تولید آن به مقدار قابل مالحظه

دهد و وابستگی شدیدی در این مورد به خارج وجود دارد. ذغال سنگ ور را نمیمعدنی موجود، کفایت تولیدات و نیاز صنعتی کش

(. همچنین از لحاظ دسترسی به منابع سوخت های فسیلی 1396و سنگ آهن در این کشور تماما از خارج وارد می شود  )باقری،

 فقیر بوده و از این رو وابستگی کامل به منابع انرژی خارجی دارد.

 ی و تحوالت سياسیپيشينه تاریخ -ب

سرزمین کره طی پانصد سال گذشته تا پایان جنگ جهانی دوم همواره تحت استعمار از سوی بیگانگان و بخصوص ژاپن 

تحت اشغال ژاپن بود. پس از شکست ژاپن در جنگ  1145به کشور ژاپن ملحق شد و تا سال   1111بوده است.  کره در سال 

بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد که بخش شمالی آن به تصرف شوروی سابق و بخش  ، کره به دو1145جهانی دوم در سال 

، در پی 1143، رسما موجودیت پیدا کرد. از سال 1143جنوبی نیز به تصرف آمریکا درآمد. جمهوری کره سرانجام در سال 

گذاشت که به طور خالصه  تشکیل حکومت مستقل در کره جنوبی ، این کشور چندین دوره چالش و تکامل سیاسی را پشت سر

 به آن ها اشاره می شود:

 ، تحت حکومت رییس جمهور سینگمان ری با تمایل شدید به اقتدار گرایی.1161-1143جمهوری اول : -1

 ، دوره دموکراتیک تحت حکومت چانگ که با کودتای نظامی کنار گذاشته شد.1161-1161جمهوری دوم : -2

 اقتدارگرایی تحت حکومت پارک چونگ هی.، دوره 1192-1161جمهوری سوم :-3

 ، دوره بسیار اقتدار گرا که با ترور رئیس جمهور پارک پایان یافت.1191-1193جمهوری چهارم :-4

 ، دوره اقتدارگرایی حکومت رئیس جمهور چون دو هوآن1139-1131جمهوری پنجم : -5

 حکومت روه تائه وو. ، دوره حرکت به سوی دموکراتیک شدن با1112-1133جمهوری ششم : -6

 ، دوره اصالحات حکومت کیم یانگ سام.1119-1112جمهوری هفتم : -9

 ، به رهبری کیم دائه جونگ.2111-1119جمهوری هشتم : -3

 ، به رهبری پارک دائه جون.2112-2111جمهوری نهم : -1

 به بعد، به رهبری روه موک هیون 2112جمهوری دهم : -11

 

 و تحوالت اقتصادي برنامه ریزي در کره جنوبی

 (0691شرایط اقتصادي در دوره پيش از استقالل) قبل از دهه  -الف

سرزمین کره طی پانصد سال گذشته تا پایان جنگ جهانی دوم همواره تحت استعمار از سوی بیگانگان و بخصوص     

ی در راستای پیشرفت وتوسعه آن ( هیچ گونه اقدام1145-1111ژاپن بوده است. طی سال هایی که کره در اشغال ژاپن بود )

صورت نگرفت و سیاست کلی تابع سیاست استعماری ژاپن به منظور افزایش ظرفیت عرضه مواد غذایی بود و تنها برخی صنایع 

 در قسمت شمالی شبه جزیره کره راه اندازی شد.  1131کوچک تولیدی در دهه 

به  1143پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی، دولت آمریکا که از سال     

مدت سه سال در این کشور قدرت را در دست داشت، اقداماتی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی کره جنوبی انجام داد اما با شروع 

ت زیادی به اقتصاد کره جنوبی وارد آمد و بیشتر امکانات بالقوه صنعتی کشور ، صدمات و خسارا1151جنگ بین دو کره در سال 

میلیارد  1191این کشور همچنان متکی به کشاورزی بود. در این دوره بیش از  1153منهدم شد. پس از پایان جنگ در سال 

و همچنین مهار تورم به دولت کره  دالر کمک های خارجی به ویژه از طریق سازمان ملل و آمریکا جهت بازسازی صنایع کلیدی

درصد  1.9کشور به  GNPدولت آمریکا اوضاع این کشور را تثبیت کرد و رشد  1143تا 1145جنوبی پرداخته شد. از سال 
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رسید. پس از جنگ ، اقتصاد کره جنوبی کامال به کمکهای خارجی وابسته شده بود و تمام مواد خام و کاالهای مصرفی و مواد 

 شد. ن کشور توسط کمکهای آمریکا خریداری میخوراکی ای

درصد برخوردار شدند و اقتصاد کره جنوبی  21تولیدات صنعتی از رشد متوسطی معادل  1159-1154طی سال های     

، متعاقب کاهش کمکهای آمریکا به این کشور، رشد 1161تا 1153درصد را تجربه کرد. در سالهای  5.5رشد متوسط ساالنه 

درصد تنزل پیدا کرد. در واقع اقتصاد کره جنوبی پس از جنگ کامال به کمک های  4.3، 1.3، 4.6، 6.2به ترتیب اقتصادی 

آمریکا متکی بود به طوری که تقریبا تمام مواد خام، کاالهای مصرفی و مواد غذایی این کشور با کمک مالی و اعتباری آمریکا 

 .3(1114شدند )اندرو،خریداری می

 عه اقتصادي کرهدوره توس -ب

کره جنوبی وارد دوره جدیدی از حیات اقتصادی و اجتماعی خود گردید .کره جنوبی توانست با  1161با شروع دهه     

های پنج ساله توسعه اقتصادی به عنوان یکی از عمده ترین کشورهای تازه صنعتی شده در سطح جهان مطرح شود. اجرای یرنامه

کردند از جمله: اشتغال زایی، فقر زدایی و باال بردن رفاه عمومی ، توسعه صادرات دافی را دنبال میاین برنامه های پنج ساله اه

صنعتی، توسعه صنایع در تمام کشور خوکفایی داخلی و ایجاد توازن در بخش های اقتصادی، منطقه ای و صنایع )شریف 

 (.1395النسبی، 

دی کره جنوبی به پنج مرحله تفکیک و در هر مرحله سیاست های شود فرآیند توسعه اقتصادر این بخش تالش می    

(، مرحله توسعه صنایع شیمیایی و سنگین 1192-1162دولت بررسی گردد . این مراحل عبارتند از: مرحله جهش صادرات )

ران ( و مرحله بح1119-1114(، مرحله جهانی شدن )1112-1131(، مرحله تثبیت و آزاد سازی اقتصادی )1193-1191)

 (.1113-1119اقتصادی )

 (0691-0691جهش صادرات ) -ج

اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کره جنوبی با تاکید بر جهش صادرات و با هدف ارتقای صادرات از طریق     

سیاست جایگزینی  51صنایع سبک و کاربر مانند پارچه بافی و پای افزار تدوین شد. سیاست اقتصادی کره جنوبی در دهه 

رفه ها و سهمیه های باالی وارداتی بود که با توجه به اندازه کوچک بازار واردات کاالهای مصرفی بی دوام و واسطه با کمک تع

داخلی و نیاز شدید به سرمایه موفقیت آمیز نبود و همین امر باعث شد که با روی کار آمدن دولت ژنرال پارک چونگ هی، 

 از طریق ارتقای صادرات تغییر یابد.   های اقتصادی از بازسازی دوران پس از جنگ و جایگزینی واردات به توسعه اقتصادیسیاست

 131دولت جهت گسترش صادرات، در این دوره اقداماتی جهت بهبود اوضاع انجام داد. از جمله کاهش ارزش ون از     

ز ، تبدیل سامانه چند گانه نرخ ارز  به سامانه ساده تک نرخی، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی را ا1164دالر در سال  265به 

درصد در سال جهت افزایش پس اندازهای خصوصی،  اعطای یارانه های مستقیم صادراتی به بنگاه های  31درصد به  15

صادراتی ، کاهش تعرفه های مواد و تجهیزات وارداتی برای تولید محصوالت صادراتی ، کاهش مالیات بر شرکت ها ، نرخ بهره 

عملکرد گمرک و باز گذاشتن دست بنگاه های بازرگانی جهت  به کارگیری  پایین ، استهالک ویژه دارایی ها و تسهیل در

 ، دفتر بررسی های اقتصادی(.2414426های خارجی )گزارش سرمایه

های مقداری و کاهش تعرفه ها دنبال نمود. البته با لغو محدودیت 1169به عالوه دولت آزاد سازی واردات را در سال     

های وارداتی و کاالهای سرمایه ای مورد نیاز تولید ، اساسا برای تسهیل واردات مواد خام، نهادهسیاست آزاد سازی واردات 

شد محصوالت صادراتی در نظر گرفته شد، در حالی که ورود کاالهای مصرفی به سبب کمبود ارز خارجی به شدت جلوگیری می

 . 1(1116)پارک، 

درصد تولید ناخالص ملی و رشد صادرات  1جنوبی، رشد میانگین ساالنه دستاورد اولین برنامه توسعه اقتصادی کره     

 بود. 1192میلیون دالر در سال  1644به  1162میلیون دالر در سال  55درصد از  41با میانگین 

                                                           
8 Andrew 
9 ParK 
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 (0696-0691توسعه صنایع شيميایی و سنگين ) -د

سبک کاربر به صادرات صنایع سنگین و  (، راهبرد صادرات صنعتی از صنایع1191-1193در مرحله دوم توسعه )    

شیمیایی سرمایه بر و تکنولوژی بر مانند ماشین آالت و پتروشیمی تغییر کرد. ظهور کشورهای در حال توسعه با کارایی بیشتر 

در  در صنایع سبک کاربر، تورم باالی کره که باعث شده بود رقابت پذیری قیمتی محصوالت صادراتی کره را در مقابل کشورهای

ها که به علت نیاز فزاینده به واردات تجهیزات و ماشین آالت سرمایه حال توسعه دیگر تضعیف شود، مشکل مزمن تراز پرداخت

ای و واسطه ای جهت صادرات محصوالت صنعتی سبک به وجود آمده بود و کمک به صنایع دفاعی از جمله دالیلی بودند که 

 یایی و سبک شدند. سبب شکل گیری راهبرد توسعه صنایع شیم

دولت کره هفت صنعت از جمله فوالد، کشتی سازی، ماشین آالت، پتروشیمی، الکترونیک، فلزات آلیاژی و غیر آلیاژی را 

به عنوان صنایع راهبردی و موردنظر گزینش نمود. این صنایع از امتیاز بازده فزاینده نسبت به مقیاس و تکنولوژی استاندارد 

 دند.تولیدی برخوردار بو

برخی از اقدمات دولت در این دوره عبارتند از:  تامین مالی توسعه صنایع شیمیایی و سنگین از طریق پرداخت وام     

های تجاری، تاسیس صندوق ملی های تولیدی نظیر بانک توسعه کره و بانکهای بلند مدت با نرخ بهره اندک توسط بانک

ه وجوه با بهره اندک به صنایع راهبردی، معافیت بنگاه های فعال در بخش جهت افزایش عرض 1194سرمایه گذاری در سال 

صنایع راهبردی از مالیات بر شرکت ها، اجازه فعالیت به برخی انحصارات در تولید و  ظهور موسسات دولتی در برخی صنایع 

 راهبردی نظیر فوالد و پتروشیمی. 

کره جنوبی در افزایش سرمایه گذاری داخلی در صنایع راهبردی دستاورد اجرای برنامه دوم توسعه از سوی دولت     

توسعه  91نمود یافت و موجب توسعه صنایع شیمیایی و سنگین و تغییر ساختار صنعتی به نفع این صنایع شد. اما در اواخر دهه 

یت بیش از حد صنایع گذاری، فعالیت با ظرفشدید صنایع شیمیایی و سنگین کره اثراتی از جمله عدم کارایی در سرمایه

راهبردی، تمرکز توان اقتصادی در تعداد اندکی از موسسات بزرگ و تقلیل نسبی موسسات متوسط و کوچک اندازه به بار آورده 

عرضه پول  91بود. همچنین به علت پشتیبانی شدید مالی دولت از صنایع شیمیایی و سنگین سرمایه بر، در نیمه دوم دهه 

، دفتر بررسی های 2414426و به پیدایش سطوح باالی تورم و دستمزد منجر شده بود ) )گزارش سریعا افزایش یافته 

 اقتصادی(.

 (0691-0661تثبيت و آزادسازي اقتصادي ) -ه

اثرات یک جانبه رشد اقتصادی در دومین برنامه توسعه اقتصادی کره سبب پیدایش مشکالتی در سال های اولیه دهه     

تر ساخت شرایط را وخیم 1131فتی و رکود گسترده جهانی و کاهش زراعت در شالیزار های برنج در سال شد. بحران دوم ن 31

درصد و افزایش شتابنده در شاخص قیمت عمده فروشی  5.2و در نتیجه به کسری وسیع در تراز پرداخت ها، نرخ رشد منفی 

 منجر شد. 

تصادی را به سمت تثبیت و آزاد سازی بر اساس اصول بازار های اقدولت جهت مقابله با مشکالت پیش رو سیاست    

تغییر داد. دولت در راستای کاهش تورم، سیاست انقباضی پولی را مورد توجه قرار داد و بر همین اساس نرخ رشد عرضه پول از 

ی بودجه دولت کاهش یافت و این خود سبب کاهش کسر 1133درصد در سال  15.2به  91درصد در سال های پایانی دهه  31

و آموزش فنی نیروی انسانی علی  11(R&Dنیز شد. ایجاد انگیزش و پشتیبانی های مالی دولت از فعالیت های تحقیق و توسعه )

رغم اهمیت راهبردی آنها، ارتقا رقابت بین       بنگاه های داخلی از طریق ایجاد محدودیت بر تمرکز توان اقتصادی در دسته 

موسسات بزرگ و حمایت از موسسات کوچک و میان اندازه ،کاهش سیاست اعطای وام و لغو پرداخت نرخ های بهره ترجیحی تا 

                                                           
10 Research and Development 
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، تاسیس نهاد های مالی جدید شامل بانک های تجاری که تا آن زمان ممنوع بود از دیگر اقدمات مهم دولت در این 1132سال 

 روند.دهه به شمار می

 

 

 (0699-0661): روند آزاد سازي تجاري 0جدول                        

 سال 
1

163 

1

199 

1

132 

1

133 

1

115 

نرخ آزاد سازی 

 )درصد( واردات

6

1.9 

5

2.9 

9

6.6 

1

4.3 

1

1 

 دفتر بررسی های اقتصادی 2414426منبع : برگرفته از گزارش                    

های تورمی کنترل به بعد عملکرد اقتصاد کره رو به بهبود گذاشت، فشار 31با اجرای اقدامات ذکر شده، از میانه دهه     

ارزش افزوده باال مانند نیمه هادی ها، رایانه، خودرو و ماشین آالت و توسعه صنعتی از طریق رونق صادرات کاالهای صنعتی با 

به دنبال فرآیند سیاسی مردمی شدن حکومت، نرخ رشد سطح دستمزد ها در  1131ادامه یافت. با این وجود در اوایل سال 

افزایش ارزش ون کره، رقابت  وری گردید. همچنین با توجه بهدرصد فراتر از نرخ رشد بهره 22بخش صنایع با میانگین ساالنه 

روبه رو شد. در اوایل دهه  1111میلیارد دالر در سال  3.9پذیری این کشور رو به تضعیف گذاشت و تراز حساب جاری با کسری 

کاهش یافت و نرخ تورم در بخش کاالهای مصرفی شتاب گرفت. همچنین رشد  1112نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  11

درصد در  21.2به  1133درصد در سال  32.1ل یافت و به کاهش سهم آن ها در تولید ناخالص ملی از محصوالت صنعتی تقلی

 ، دفتر بررسی های اقتصادی(.2414426منجر گردید )گزارش  1112درصد در سال  29.3و به  1111سال 

 (0669-0661دوره جهانی شدن ) -و

به روی کار  1113توسعه، دولت جدید را که در فوریه سال  کاهش رشد اقتصادی در نتیجه اقدامات سومین برنامه    

( با رویکرد ایجاد ساز و کاری نوین برای توسعه 1119-1113آمد بر آن داشت که اصالحات بنیادی را در برنامه پنج ساله )

آمده مقررات زدایی در  اقتصادی بر اساس مقررات زدایی و رقابت آزاد صورت دهد. از این رو دولت با آگاهی کامل از شرایط پیش

 بخش های مالی و اجرایی را آغاز کرد . 

در کنار این اصالحات نهادی دولت تالش های خود را به افزایش رقابت پذیری صنعتی معطوف ساخت.  پشتیبانی     

عی، پشتیبانی از های اجتماگذاری در زیر ساختمالی فعالیت های تحقیق و توسعه، توسعه تکنولوژی و نیروی انسانی، سرمایه

 روند.های دولت کره در این دوره به شمار میفعالیت های بازرگانی کوچک و میان اندازه از جمله فعالیت

به دنبال تضعیف ارزش ین  1116مدتی پس از آغاز این برنامه، اقتصاد کره با رونق مواجه شد. با این وجود، در سال     

رونیک، پارچه بافی، کشتی سازی و خودرو که  نقش مهمی در رشد اقتصاد کره داشتند، ژاپن صنایعی نظیر نیمه هادی ها، الکت

گذاری رو به کاهش گذاشت و صدمات قابل توجهی از کاهش ارزش ین متحمل شدند. در نتیجه رشد باالی صادرات و سرمایه

 دفتر بررسی های اقتصادی(. 2414426نرخ تورم نیز کاهش یافت )گزارش 

  1113 1114 11115 1116 11119 

 442.6 434.4 456.5 331.9 3322.3 تولید ناخالص داخلی )میلیارد دالر(

 1511 11543 11139 3469 9434 تولید ناخالص ملی سرانه )دالر(

           نرخ رشد)درصد(

 5.5 9.1 3.1 3.6 5.3 تولید ناخالص داخلی 

 4.1 6.1 3.9 3.4 5.3 تولید ناخالص ملی 

           رشد)درصد(نرخ 
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 6.1 9.2 1.1 3.3 6.4 کل صنایع

-2.1 کشاورزی،شیالت و جنگلداری  1.6 3.9 4 2.5 

 6.2 9.5 11.3 11.4 5 صنایع کارخانه ای

 6.5 9.1 11.1 11.3 9.6 خدمات

 136.1 121.9 125 16 32.2 صادرات*)میلیارد دالر(

-93 )درصد(**نرخ تغییر  - 16.3-  31.3-  3.9-  5-  

 144.6 151.3 135.1 112.3 33.3 )درصد(***واردات

-2.5 )درصد(*نرخ تغییر  - 22.1-  32-  - 11.3-  3.3-  

-1.5 تراز تجاری)میلیارد دالر(  6.3-  11-  21.6-  3.4-  

-3.3 1.1 تراز جاری)میلیارد دالر(  3.5-  23-  3.1-  

 2.6 2 2 2.4 2.3 نرخ بیکاری )درصد(

 کليدي کره: شاخص هاي 1جدول             

 * صادرات بر اساس فوب                    

 ** واردات بر اساس سیف                            

 *** تغییرات درصدی نسبت به سال گذشته           

 های اقتصادی(دفتر بررسی 2414426منبع: برگرفته از وزارت اقتصاد و دارایی )برگرفته از گزارش           

به ذکر است یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوره برای کره جنوبی رخ داد، عضویت در سازمان همکاری و الزم     

های صنعتی و تجاری خود را مجددا اصالح بود. کره جنوبی برای دستیابی به این مهم، سیاست 1116توسعه اقتصادی در سال 

های زیر را به اجرا در مدیریت و کنترل تجاری خود را حذف کرد و سیاستهای مستقیم صادراتی و نظام سنتی کرد و تمام یارانه

 (1311آورد: )شیرزادی، 

 هزار قلم کاالی صنعتی و کشاورزی. 21های گمرکی در مورد کاهش عمومی نرخ تعرفه -1

 قلم کاالی وارداتی. 111های دولتی حدود حذف اجاره تعرفه  -2

 تضمین حداقل سهمیه بازار برای محصول برنج خارجی.  -3

 ها و غیره برای تامین نظر سازمان تجارت جهانی.اصالح قوانین داخلی در مورد حق نشر، لیسانس  -4

 های مالیاتی.های صنعتی و معافیتمتوقف کردن سیاست ارائه یارانه  -5

 دهد.( نشان می1119-1114 (جدول زیر شاخص های کلیدی اقتصاد کره را در دوره جهانی شدن 

 دوره بحران اقتصادي -ز

از تایلند آغاز شد و آثار آن نوامبر همان سال در کره جنوبی نمایان شد. در این  1119بحران مالی آسیا در ژوالی     

ند. این بانک ها های تجاری نوپا درگیر حجم زیادی از استقراض از بانک های خارجی شده بود های کره به ویژه بانک دوره بانک

از برتری نرخ های بهره پایین بین المللی ناشی از رکود اقتصاد ژاپن و افزایش اعتبار خارجی کره پس از پیوستن به سازمان 

 همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار شده بودند.

ریسک واقعی آن و موقعیت  های بزرگ کره ای بدون توجه بهاین بانک های تجاری، منابع حاصله را در اختیار بنگاه     

دادند. این بنگاه ها منابع خارجی حاصله را به مصرف طرح های غیر مولد و یا مالی شرکت دریافت کننده اعتبارات، قرار می

دادند. نهایتا این بحران با کردند مولد هستند، اختصاص میگذاری بیش از حد در طرح هایی که آنها به اشتباه فکر میسرمایه

 ندوق بین المللی پول، آمریکا و ژاپن مهار شد.کمک ص

 نگاهی به چند صنعت منتخب در مسير تحول صنعتی کره جنوبی
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گیری و پویایی صنایعی از جمله: فوالد، صنایع شیمیایی، خودرو، کشتی سازی و در این قسمت توضیحاتی درباره شکل

 شده است.( ، در مسیر توسعه یافتگی کره جنوبی ارائه ICTالکترونیک )

 

 

 فوالد -الف  

، هیچ گونه صنعت فوالدی در کره جنوبی و شبه جزیره وجود نداشت. در اوایل دهه 1111قبل از سلطه ژاپن در سال     

تحت نظر دولت ژاپن دو کارخانه فوالد سازی ژاپن به بنادر شمال شرقی کره، نزدیک منچوری که از معادن سنگ آهن و  1121

هزار تن فوالد در سال کرد. این فعالیت صنعتی تا  51ردار بود وارد شد و در این مکان شروع به تولید ذغال سنگ مناسبی برخو

 (.1331هزار تن در سال افزایش یافت )طالیی،  551قبل از خروج ژاپن از کره به اوج خود یعنی به  1143سال 

شد و شبه جزیره در بخش جنوبی خود از آن برخوردار تولید فوالد در کره علی رغم رشد باال با تکنیک اولیه انجام می    

نبود و تنها یک واحد کوچک با ظرفیت تولید ساالنه پنج هزار تن فوالد خام فعال بود. همزمان با پایان جنگ میان دو کره در 

وبی موفق شد که ، کره جن1159، تولید فوالد مزبور به سه هزار تن کاهش یافته بود. با کمک های آمریکا در سال 1145سال 

هزار تن بالغ شد. از این رو اقتصاد  65به  1161هزار تن افزایش دهد که در اوج خود در سال  22ظرفیت تولید فوالد خود را به 

( به شدت به واردات فوالد برای تامین نیازهای 1161-1166کره از آغاز مرحله جدید رشد خود در برنامه اول توسعه این کشور )

 (.1331و وابسته شد ) طالیی، داخلی متکی 

هزار تن بالغ شد که با توجه  به  511( متوسط نیاز این کشور به فوالد به 1161-1166در برنامه اول توسعه کره )    

شد. از آنجا که پارک چونگ هی راز پیوستن به درصد این نیاز مستقیما از خارج وارد می 61هزار تنی این کشور ،  22تولید 

قول های کمک  یشرفته را دارا بودن قدرت تولید فوالد می دانست، تصمیم گرفت از ژاپن و آمریکا کمک بگیرد.کشورهای پ

ها را به اوج آمریکا و ژاپن از یک سو و موافقت بانک ترمیم و توسعه برای آغاز مطالعاتشان در مورد پروژه فوالد کره جنوبی امید

 خود رساند.

ریزی کره جنوبی با ارسال نامه اساس مطالعات ژاپن و با کمک بانک جهانی، شورای برنامه، بر  1166جوالی  21در      

رسمی به هشت شرکت بین المللی فوالد، از آنها درخواست کرد که در تامین مالی صنعت فوالد کره جنوبی شرکت کنند .در این 

د.  اما این پروژه در نهایت از سوی ژاپنی ها مورد میان سه شرکت آمریکایی، سه شرکت آلمانی و سه شرکت ژاپنی حضور داشتن

درصد آلمان، ایتالیا و انگلیس  31درصد آمریکا ،  31استقبال قرار نگرفت و شرکت فوالد پوسکو از طرف کره جنوبی با قبول 

تیجه رسید که با درصد تاسیس شد شد اما در نهایت به دلیل راضی نبودن از عملکرد کار، پارک چونگ هی  به این ن 21هرکدام 

 توان فوالد داشت و کسانی باید مسئول باشند که از ظرفیت های الزم برخوردار باشند .روابط سیاسی افراد نمی

بررسی های دقیق  "، دولت کره خبر ناخوشایندی را از بانک جهانی دریافت کرد مبنی بر اینکه1163در نوامبر     

روژه فوالد کره را زیر سوال برده است. تراز پرداخت های کره به آن میزان قوی نیست گذاری در پاقتصادی، منطقی بودن سرمایه

کند که کره اولویت های خود را مورد تجدید نظر قرار که بازپرداخت منابع خارجی را تضمین کند . بانک جهانی پیشنهاد می

مجددا امکان استفاده از منابع "برخوردار است. دهد و ماشین سازی را دنبال کند که از سرمایه کمتر و تکنولوژی آسان تری

 خارجی برای کره جنوبی از میان رفت. 

-با حذف اعتماد پارک چونگ هی از آمریکا و اروپا و تمرکز کارها بر ژاپن، توافق همکاری ژاپن برای ایجاد فوالد کره    

ن محصول فوالد کره جنوبی از کارخانه خارج اولی 1191صبح اول آوریل سال  11جنوبی به امضای طرفین رسید و در ساعت 

 شد.

کند که با هر ضریب اهمیتی برای تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی خارجی در واقع تجربه فوالد کره جنوبی ثابت می    

 2114(. کره جنوبی در سال 1331برای توسعه، توسعه جز کار سخت و فرآیند صحیح مدیریت آن قابل حصول نیست )طالیی 

 فق شد به پنجمین تولید کننده فوالد جهان تبدیل شود و این نتیجه تالش های جسورانه کره در راه اندازی این صنعت بود.مو
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                      صنایع شيميایی -ب

های پتروشیمی آغاز شد. احداث مجتمع1191بدنبال سیاست های حکومت رشد صنایع شیمیایی کره از اوایل دهه     

نتیجه تالش حکومت در راستای برنامه نوسازی این صنعت بود. از نیمه دوم دهه  1191در   12و یوچان 1192در  11اولسان

برنامه  1136به بعد، پس از افت قیمت نفت و افزایش تعداد تولید کنندگان، مرحله دوم رشد صنعت رخ داد. در سال  1131

ند می کرد  لغو شد و همین امر سبب شد سرمایه گذاران استقالل ها و توسعه ظرفیت را قانون متوسعه پتروشیمی که قیمت

کامل را در تصمیم گیری بدست آورند و فعالیت خود را که قبال با کمبود مواد اولیه روبه رو شده بود، به مواد پتروشیمی اصلی 

میلیون تن اتیلن  3.5تولید گسترش دهند. تغییراتی از این دست موجب ایجاد جهش سوم در صنایع پتروشیمی کره شد که با 

 در هر سال، کره را به مقام پنجم در دنیا رساند. 

دهد که این صنعت پنج مرحله را پشت سر گذاشته به طور کلی تاریخچه توسعه صنعت پتروشیمی کره نشان می    

 بازگو شده است:به طور خالصه  1111تا  1161است. در جدول زیر فرآیند توسعه صنایع شیمیایی کره در طول دهه 

 : مراحل مختلف توسعه صنایع شيميایی کره1جدول 

 پتروشیمی زمینه اصلی تولید دوره
مواد شیمیایی 

 حساس

 1161دهه 
پاالیش نفت/ کود 

 شیمیایی

برنامه برای تولید 

PVC  و مجتمع

شیمیایی 

اولسان/نخستین دوره 

 رشد

تولید کاالی نهایی 

با تکنولوژی 

 وارداتی

 1191دهه 
پتروشیمی )عمدتا مواد 

 اساسی/ تولیدات عمومی(

مرحله اولیه رشد / 

تکمیل مجتمع 

شیمیایی یوچان و 

 اولسان

تولید کاالهای 

نهایی به وسیله 

پردازش مواد 

وارداتی / تولید 

مشابه و غیر خالق 

مواد با استفاده از 

 تکنولوژی وارداتی

 1131دهه 

پتروشیمی )عمدتا 

شیمیایی(/مواد شیمیایی 

 پلیمری

مرحله رشد زیاد / 

توسعه و احداث امکانات 

 جدید در مجتمع ها

ترکیب ساده مواد / 

آغاز توسعه ، تولید 

و پردازش مواد 

 جدید

 1111دهه 
مواد شیمیایی حساس / 

 مواد جدید / بیوتکنولوژی

مرحله اشباع / تکمیل 

/  Daesanمجتمع 

 توسعه و تکمیل

مرحله اولیه تولید 

 مواد جدید 

 دفتر بررسی های اقتصادی 2414419 برگرفته از گزارش                            

                                                           
11 Ulsan 
12 Youchun 
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نتیجه اتخاذ تصمیمات ذکر شده که با همکاری های دولت این کشور  توانست مراحل مختلف برنامه ریزی را با      

میالدی توسط این  2119موفقیت پشت سر بگذارد، کسب رتبه پنجم ظرفیت تولید اتیلن جهان و رتبه هشتم صادرات در سال 

 کشور بود.

 

 

 صنعت خودرو -ج

رشد سریع صنعت اتومبیل کره در دوران آغازین خود شدیدا تحت تاثیر صنعت اتومبیل سازی ژاپن بوده است. جذب     

و بومی کردن فرآیند های تولید و تکنولوژی، مشخصه تاریخی صنعت اتومبیل کره است. فرآیند توسعه صنعت خودرو سازی کره 

( پیشرفت در تولید انبوه و 3( ایجاد صنایع اساسی برای تولید و 2قطعات مجزا، ( مونثاژ ساده 1توان در سه مرحله جنوبی را می

 توسعه صادرات اتومبیل بیان کرد.

 (0691-0691مرحله اول: مونتاژ ساده قطعات مجرا )

قانون حمایت از صنعت  "، دولت کره برنامه پنج ساالنه توسعه صنعت اتومبیل را تنظیم کرد.  همچنین 1162در سال 

کرد، در که امکان اعطای معافیت گمرگی برای اجزا و قطعات وارداتی و معافیت مالیاتی برای صنایع مونتاژ را فراهم می "مبیلاتو

همان سال توسط دولت اعالم شد. حمایت از صنایع مونتاژ داخلی در مقابل واردات اتومبیل خارجی از دیگر اقدامات حمایتی 

 تاسیس شد.  1162در  13مدرن به وسیله شرکت اتومبیل سازی سیانارادولت بود. نتیجتا اولین کارخانه 

در کنار افزایش ظرفیت مونتاژ داخلی اقداماتی نیز جهت افزایش تولید داخلی صورت گرفت. اما بدلیل وجود مشکالتی 

ش برای رفع این در تال 1194در این صنعت از جمله هزینه باال، کیفیت پایین و مقیاس محدود تولید، حکومت کره در سال 

 را ارائه داد.  "برنامه بلند مدت توسعه صنعت اتومبیل  "مسائل برنامه جدیدی تحت عنوان 

 مرحله دوم : ایجاد صنایع اساسی براي توليد

های بومی اتومبیل با استفاده از ظرفیت تولید داخلی از مونتاژ صنعت اتومبیل کره در مرحله دوم با هدف توسعه مدل    

برنامه تولید اتومیبل بومی را با هدف   16و سهان 15، کیا 14طعات به سمت صادراتی شدن پیش رفت . سه بنگاه هیوندایساده ق

 درصد از قطعات اتومبیل طراحی نمودند.  5درصد اتومبیل در داخل و وارد نمودن  15ساخت 

همه قسمت ها و  1131آغاز شد و در  سال  هزار واحد برای هر مدل 51با  1195تولید با این استراتژی از اوایل سال     

شد. همزمان نیز دولت قواعدی را برای تجهیزات اتومبیل، هرچند با کیفیت پایین تر از استاندارد بین المللی در داخل تولید می

 اطمینان از ثبات شرایط موجود وضع کرد تا ناکارایی های ناشی از فقدان رقابت خارجی را از بین ببرد. 

 به بعد( 0691سوم: پيشرفت در توليد انبوه و توسعه صادرات اتومبيل )مرحله 

، با بهبود شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی، بنگاه های کره ای توانستند شرایط مناسبی را در 1132پس از سال     

هزار واحد در سال  121و با ظرفیت  بازار پیدا کنند و شروع به افزایش سریع ظرفیت خود کردند. کیا با همکاری مزدا موتور ژاپن

وارد عرصه تولید شد. در همان سال هیوندای با احداث دومین کارخانه در اولسان ظرفیت خود را به یک و نیم میلیون واحد 

، عنوان چهارمین  صادرکننده اتومبیل را به خود اختصاص  1139هزار واحد به آمریکا در  314افزایش داد. هیوندای با صدور 

را تجربه  1139اد. شرکت های دوو و کیا موتور نیز از طریق شرکای بازرگانی خود ورود موفقیت آمیزی به بازار آمریکا در د

 کردند.

                                                           
13 saenara 
14 Hyandai 
15  Kia 
16 Saehan 
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های جهانی، از اهمیت زیادی برای صنایع اتومبیل کره برخوردار بود . این نشان دهنده آن موفقیت های مذکور در بازار 

، 2414419از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قادر به رقابت در بازار بین المللی بودند )گزارش بود که اتومبیل های کره ای هم 

 دفتر بررسی های اقتصادی(.

 کشتی سازي -د

دهد مدت زمانی که طول کشید تا این کشور یک کشور کشتی ساز سیر تحول صنعت کشتی سازی کره نشان می    

صنعت کشتی سازی را به عنوان صنعت با اولویت باالی  میالدی 1161ه کره در دهبین المللی شود، خیلی کوتاه بود. دولت 

 استراتژیک برای ارتقای اقتصاد ملی شناسایی و طراحی کرد. 

این کشور همچنین نقشه راه و طرح جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای توسعه صنعت کشتی سازی را     

میالدی از لحاظ کشتی سازی مقام اول را کسب کند. دولت این کشور در جهت ارتقای  2111تدوین کرد و توانست در دهه 

 صنعت کشتی سازی به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را به نظارت، راهنمایی و حمایت حرفه ای صنعت واگذار کرد، 

صنعت کشتی سازی در حال ظهور های مربوط به توسعه همچنین یک پنجره واحد و نقطه شفاف، برای همه جنبه های فعالیت

کره ایجاد کرد. همین سیاست باعث شد که در حال حاضر تقریبا، نیمی از کشتی هایی را که در سرتاسر جهان ساخته می شود، 

 .متعلق به کره جنوبی باشد

 : مهمترین اقدامات انجام شده در صنعت کشتی سازي کره جنوبی1جدول 
 اقدامات صورت گرفته دوره

 1161دهه 

)مرحله آماده 

سازی برای 

 مدرنیزاسیون(

دولت کره صنعت کشتی سازی را به عنوان 

صنعت با اولویت باالی استراتژیک برای ارتقاء 

اقتصاد ملی شناسایی و طراحی کرد./ نقشه راه 

و طرح جامع کوتاه مدت ، میان مدت و بلند 

 تدوین گردید. برای توسعه ای صنعت مدت 

 1191دهه 

)مرحله 

 جهش(

سیاست ارتقای صنعت کشتی سازی یکپارچه، 

طراحی و فرموله شده و طرح اقدام برای آن/ 

دولت به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را 

به نظارت، راهنمایی و حمایت حرفه ای صنعت 

واگذار نموده و همچنین یک پنجره واحد و 

نقطه شفاف ، برای همه جنبه های فعالیتهای 

نعت کشتی سازی در حال مربوط به توسعه ص

 ظهور کره ، ایجاد نمود

 1131دهه 

)سرعت 

 رشد باال(

تشویق کارآفرینان و همکاری بخش خصوصی 

بزرگ برای سرمایه گذاری و مشارکت فعال در 

 صنعت کشتی سازی

 1111دهه 

)مرحله 

 بلوغ(

سرمایه گذاری بی دریغ برای آموزش های فنی 

 و زیر ساخت های پشتیبانی  R&Dو امکانات 

 کمیسیون اقتصاد کالن 2برگرفته از گزارش شماره              
 

 (ICTصنعت الکترونيک ) -ه
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دهد که آمارها نشان می. شودمی کره جنوبی یادرین موتور رشد اقتصادی کشور تبه عنوان مهم ICT از ظهور بخش    

 میالدی بوده است. وضعیت توسعه2113اقتصادی این کشور در سال  درصد کل رشد 1/41در کره جنوبی  ICT سهم صنعت

ICT  میالدی  2112دهد که این کشور رتبه اول در جهان را در میزان نفوذ پهنای باند اینترنت در سال در کره جنوبی نشان می

به  ،در جهان ICT پیشرو در صنعتمیالدی داشته است. این کشور  2113ل در سا را و رتبه چهارم از نظر میزان کاربر اینترنت

و تلویزیون دیجیتال و گسترش رقابت جهانی آن  TFT-LCD ها، تلفن همراه، تلویزیون هایخصوص در سخت افزار نیمه هادی

در برخی از بخش های نرم افزار و برجسته ترین در صنعت بازی های آنالین است. این کشور همچنین در جهت ایجاد دولت 

کامل کردن کاربرد فناوری اطالعات به طور فزاینده نسبت به خدمات دولتی و ابتکار عمل دولت الکترونیک گام به الکترونیک با 

آمادگی دولت الکترونیک جهانی سازمان ملل متحد  2113جلو را به وجود آورده است. این کشور رتبه اول را در گزارش سال 

 .برای شاخص توسعه دولت الکترونیک دارد

 

 و نتيجه گيري جمع بندي

آغاز کرد. پس از کودتای  1161کره جنوبی به عنوان یک دیر آغازگر توسعه، روند توسعه اقتصادی اش را از دهه     

و روی کار آمدن ژنرال پارک چونگ هی برنامه ریزی هایی جهت رهایی از این مشکالت بعمل آمد.. برنامه  1161نظامی در سال 

برای بهبود اوضاع نابسامان کره باید شیوه ای را اتخاذ کنند که عالوه بر حفظ اصول  سیدند کهریزان کره ای به این نتیجه ر

اقتصاد بازار، دولت نیز مداخله هایی در اقتصاد داشته باشد تا شرایط دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم گردد. ترکیب نیروی کار 

 در کنار نقش موثر دولت نتایج اقتصادی چشمگیری پدید آورد. ارزان با تکنولوژی و سرمایه بهره مند از هزینه پایین 

های خاص صادراتی رشد بخش 1112دولت کره با تدوین یک سلسله برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، از سال     

و موانع غیر تعرفه ای و ها، یارانه، تامین مالی با نرخ بهره اندک تعرفه را با فراهم آوردن انگیزش های خاصی نظیر کاهش مالیات

نرخ های ارز معین مدیریت نمود. دولت کره در مراحل اولیه توسعه با در نظر گرفتن ناکارایی بازار در تخصیص منابع، مداخله 

 خود را آغاز نمود و با استفاده از نیروی کار فراوان و نرخ های دستمزد پایین به تمرکز بر روی مونتاژ کاالهای نهایی یا به طور

کلی کاالهای مصرفی پرداخت. سپس در مرحله بعدی توسعه صنایع کاالهای سرمایه ای مانند ماشین آالت کاالهای واسطه ای 

را دنبال نمود. این میزان از مداخله تمایل دولت را به پیشرفت صنایع از طرق گوناگون نظیر؛ مداخله در تخصیص اختیارات، 

، اتاق 413داد )نامه شماره هت منافع کارفرما و توسعه بخش های پیشتاز نشان میاعطای یارانه، کنترل نرخ دستمزد در ج

 بازرگانی(.

 1191سیاست گذاری های اقتصادی در تطابق با صادرات بود در حالیکه در دهه  1161به دیگر سخن در دهه      

واسطه ای و کاالهای سرمایه ای را در پی های گذشته، جایگزینی واردات نهاده های اهداف سیاست اقتصادی عالوه بر اولویت

هایش را به سمت تثبیت و نیز هنگامی که مداخله دولت در اقتصاد دیگر امکان نداشت دولت سیاست 11و  31داشت. در دهه 

کرد و آزاد سازی بازرگانی در صنایع کارخانه ای پیشرفت زیادی  1131آزاد سازی بر اساس اصول بازار تغییر داد. تا اواخر دهه 

 صادرات کره در بخش های اصلی با موفقیت وارد بازار های غربی شد. 

های موجود، ایجاد زیر بناهای در فرآیند توسعه کره، دولت به شدت درگیر تاسیس نهادهای جدید و اصالح نهاد    

طرح های سرمایه گذاری  های خارجی و سازمان های بین المللی برای کمک های اقتصادی، انجاماجتماعی، مذاکره با دولت

راهبردی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی و مهم تر از همه بسیج و دادن انگیزه به مردم در جهت اجرای هدف های 

 (. 1395توسعه بود )لیپزیگر،

عنوان  در همین راستا عوامل اصلی موفقیت کره را می توان چنین بیان کرد:  دولت توسعه گرا و نظام اداری کارامد به 

اولین و مهمترین عامل، تعامل دولت با نخبگان، عامل نیروی کار ارزان، منضبط و با انگیزه که در مراحل  اولیه و میانی توسعه 

های مستمر انباشت فراوان سرمایه ملی و دستیابی به بازار های فروش بیشتر محصوالت داخلی را ممکن کرد و باعث شد روند

ارتباطات موثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی که باعث تسریع روند توسعه از طریق  توسعه کشور تداوم یابد،
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گذاری های خارجی، استقالل فن آوری و استفاده از بازار فروش برای کاالهای ساخت داخل در محیط خالی از گسترش سرمایه

 (.1311قا )فقر عمومی(، ثبات سیاسی )شیرزادی، تنش شد، وجود اخالق مدافع کار و تولید، نیروی حرکت دهنده مساله ب

تواند به منظور ذکر چند نکته مهم در مورد تجارب کره جنوبی در مسیر صنعتی شدن خالی از لطف نیست و می    

 اجتناب از خطاها و اشتباهات ناشی از فرایند توسعه اقتصادی مد نظر قرار گیرد: 

-دستاورد یک راهبرد توسعه دورن 1119-1162اقتصادی کره جنوبی در دوره نخستین مورد اینکه موفقیت عملکرد      

گرا نبوده است. از آنجا که کره با فقدان سرمایه، تکنولوژی، منابع طبیعی و همچنین با بازار محدود داخلی روبه رو بود، راه 

صادرات نداشت. به عالوه راهبرد رشد دیگری جز دادن اجازه ورود جریان اساسی سرمایه خارجی و تکنولوژی، هنگام گسترش 

 سازد.های جدید در تحوالت سریع مقتضیات جهانی توانا میبرون گرا یک کشور را به بهره برداری مناسب از فرصت

نکته دیگر اهمیت ساز و کار بازار در تخصیص کارآمد منابع است. در مراحل اولیه توسعه اقتصادی درجه باالیی از      

جهت سازماندهی و تخصیص منابع ضروری است. با گسترش اقتصاد و افزایش تجارب بخش خصوصی، زمان مداخله دولت 

، 2414426رسد )گزارش دهد، فرا میتخصیص از طریق بازار هنگامی که مداخالت دولت، کارآمدی گذشته اش را از دست می

 دفتر بررسی های اقتصادی(.

های انسانی، توافق اجتماعی برای توسعه ملی های الزم برای پرورش سرمایهتاکید بر آموزش و فراهم آوردن زمینه    

بین آحاد مردم، اهمیت ثبات نسبی سیاسی، تاکید بر همگنی فرهنگی و قومی از دیگر عوامل بسیار مهمی هستند که زمینه 

 های الزم را برای رشد و توسعه اقتصادی کره جنوبی فراهم نمودند. 
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