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 الگوي راهبردي حمايت از توليد

 . نقش دولت كره جنوبي در تولد و رشد برندهاي موفق جهاني6

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

 اين است. شده آغاز بزرگ يهابنگاه رشد و تولد با ،1960 دهه در جنوبي كره اقتصادي رشد جهش

 و جيال سامسونگ، چون ايپرآوازه و الملليبين هايبرند و بزرگ هايمجتمع به حاضر درحال هابنگاه

 حاضر گزارش شوند.مي محسوب جنوبي كره اقتصادي رشد و صادرات پيشران و اندهشد تبديل هيوندايي

 دولت كه است سؤال اين به پاسخ پي در ايران، در توليد از حمايت براي هاييآموزه استخراج هدف با

 است. داشته بزرگي موفقيت چنين در نقشي چه جنوبي كره

 رويكرد بر تأكيد با كردندمي تالش هانئوليبرال سرد، جنگ دوران در و 1980 دهه در اگرچه

 وجود با حاضر درحال اما ،كنند تفسير و توجيه را جنوبي كره موفقيت اقتصاد در «دولت مداخله حداقل»

 ،اقتصادي رشد براي ريزيبرنامه و هدايت در جنوبي كره دولت مؤثر دخالت مستندات و شواهد از يانبوه

 دارد. وجود نظر اتفاق اقتصادي بزرگ هايمجتمع رشد و تولد در دولت محوري نقش مورد در

 و هاييآمريكا مالي يهاكمك با ژاپن، استعمار از كره رهايي از پس و 1950 دهه در بزرگ يهابنگاه

 واردات مجوزهاي و خارجي ارز و هاژاپني پيشين هايدارايي قيمتارزان واگذاري طريق از دولت حمايت

 كردند. آغاز را خود فعاليت منسوجات و شكر آرد، توليد مانند كاربر صنايع زمينه در و گرفتندشكل

 در كره اقتصادي نظام كلي جهت پارك، ژنرال رسيدن قدرت به و 1961 سال يكودتا از پس

 تعيين داخلي بازار كوچك اندازه به توجه با محورصادرات اقتصادي رشد و بزرگ يهابنگاه از حمايت

 متمركز بنديبودجه و ريزيبرنامه هدف با ايفراوزارتخانه نهاد يك ،ژاپن از الگوگيري با پارك، ژنرال شد.

 هدايت و بانكي نظام بر سلطه طريق از و كرد ملي را هابانك .كرد صنعتي سياست تدوين مسئول و ايجاد

 داد. سوق ترجيحي صنايع سمت به دستوري صورتبه را بزرگ يهابنگاه ،قيمتارزان اعتبارات

 مطلوب عملكرد گرفتن قرار مالك ،مؤثر نظارت و منتخب هايگروه از كمي تعداد بين رانت توزيع

 بزرگ يهابنگاه حركت مانع لزوم، صورت در قهري اقدامات به توسل و دولت باطضان صادراتي، و داخلي

 شد. ناكارامد توليدي هايروش و گذاريسرمايه سمت به

 مواجه دولت اقتدار كاهش و درآمد توزيع نامطلوب پيامدهاي با جنوبي كره در بزرگ يهابنگاه رشد

 اين در امروز به تا بسيار هايفرود و فراز عليرغم اقتصادي بزرگ هايمجتمع در قدرت تمركز است. بوده

 از حمايت ،اشتغال ايجاد و ثروت و درآمد ترمتناسب توزيع هدف با جنوبي كره است. داشته ادامه كشور
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 .است داده توسعه 1997 مالي بحران از پس و كرده آغاز 1980 دهه از را متوسط و كوچك يهابنگاه

 يهابنگاه از حمايت محورهاي مهمترين از يكي بزرگ با كوچك يهابنگاه پيمانكاري روابط گسترش

 است. بوده كوچك

 

 مقدمه

 كره با جنگ دوران از پس جنوبي، كره اقتصادي رشد به كه است اصطالحي «هان رودخانه معجزه»

 پيشرفته كشوري به 1960 دهه اوايل در زدهجنگ و فقير كشوري از جنوبي كره .كندمي اشاره شمالي

 راهبرد گرفتن پيش در با كشور اين .است شده تبديل جهاني سطح در گذارتأثير اقتصادي با ثروتمند و

 اقتصادي بزرگ مراكز ايجاد بر كردند،مي توصيه ايكره مقامات به هاييآمريكا آنچه از متفاوت ايتوسعه

 بازارهاي در راهبرد اين .كرد تمركز اقتصادي متوسط و كوچك يهابنگاه گسترش جايبه 1هاچبول يا

 (.Tran, 2011) شد منجر جيال و سامسونگ مانند ايكره موفق برندهاي ايجاد به جهاني

 هايشركت با گوناگون اعضاي از متشكل واحدي كه دارد اشاره تجاري گروه يك به «چبول» اصطالح

 و شودمي مديريت گوناگون تجاري هايحوزه در بستگان و اقوام يا خانواده يك اعضاي ازسوي و است مرتبط

 نوعي هاشركت اعضاي بين آن در و دارد هرمي ساختاري داريسهام سيستم اين دارد. تعلق آنها به مالكيتش

 روابط هواسط به و هاشركت از تيمي مثابهبه كه هستند تجاري هايگروه هابولچ دارد. وجود متقابل تضمين

 اقتصادي رشد به دولت اقتصادي هايبرنامه و نيرومند رهبري اند.شده متصل يكديگر به غيررسمي و رسمي

 چشمگير رشد اين به نيل در خصوصي بخش هايتالش ميان اين در كه شد منجر جنوبي هكر در توجهي قابل

 يهاكمك با بنيانگذارانشان، را (LG) گلدستار ـ الكي و سامسونگ هيونداي، ،1950 هده اواخر در بود.

  .(Yoo and Lee, 1987: 95) كردند. تأسيس دولتي،

 و گرفت قرار هشتم جايگاه در جهاني برندهاي بهترين ليست در 2013 سال در سامسونگ شركت

 ليست در همچنين الكترونيك سامسونگ داشت. قرار پنجاهم جايگاه در ليست همين در نيز هيونداي

 قرار 35 جايگاه در كرد، بنديرتبه 2013 سال در ونفورچ مجله كه جهاني، برانگيزحسينت هايشركت

 اند.داشته كره در را زايياشتغال بيشترين موتور هيونداي و الكترونيك سامسونگ ،2012 سال در گرفت.

 .(46-45 :1395 پور،)عوض

 هده اواسط در هاگروه اين كه زماني از ويژهبه اند،داشته كره اقتصادي رشد در بسزايي سهم هاچبول

 گيريشكل در كره دولت نقش .(Ferris, 2003: 254-255) شدند مسلط اقتصادي هعرص بر 1960

 طبيعي منابع و كره كوچك بازار به عنايت با كره دولت ،1960 دهه اوايل در است. بوده مهم بسيار هاچبول

 بايد بزرگ صنعتي واحدهاي آن در كه كرد اتخاذ را گراييبرون اقتصادي سياست كشور، آن ناچيز معدني و

                                                 
1. chaebols 
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 يگذارمقررات دولت منظور اين به شد.مي دارعهده را بحث مورد گراييبرون اقتصادي رشد موتور نقش

 .(42 :)طاليي كرد آغاز بانكي اعتبارات به دستيابي و يافته تخصيص اعتبارات بهره، يهانرخ

 را ايكره بزرگ هايشركت دولت، شدن، صنعتي اريسياستگذ از بخشي عنوانبه ،1970 دهه در

 سازي،كشتي نظير صنايعي كرد. تشويق بزرگ صنايع ديگر و شيميايي صنايع در گذاريسرمايه به

 شناخته استراتژيك صنايع سازي،ساختمان و اتومبيل مصرفي، الكترونيك صنايع فوالد، پتروشيمي،

 يهاوام سوبسيدهاي و امتيازات از كردندمي گذاريسرمايه صنايع اين در كه بزرگي هايشركت شدند.

 صادرات توسعه براي وارداتي محصوالت و صادرات زمينه در گمركي و مالياتي يهامعافيت ارزي، و بانكي

 طريق از حمايت اين اند.شده حمايت نيز رقابت مقابل در دوره اين در هاچبول .گرديدندمي برخوردار

 محدوديت و داخلي گذارانسرمايه ازسوي بزرگ هايشركت فعاليت زمينه در هافعاليت اجازه كنترل

 و هاكارتل ايجاد نظير انحصارگرانه رفتارهاي دانستن بالمانع نيز و خارجي مستقيم گذاريسرمايه

 .(43 همان:) است شده اعمال انحصاري اريذگقيمت و بزرگ هايمجتمع

 شد. خواهد بررسي جهاني موفق برندهاي رشد و ايجاد در دولت حمايت چگونگي گزارش اين در

 جزئيات بر تمركز بلكه ،نيست جنوبي كره صنعتي و اقتصادي توسعه جوانب همه بررسي گزارش هدف

 كره اقتصادي رشد جهش دوران در پيشرو خصوصي بخش از دولت حمايت و مداخله هايكاريريزه و

  بود. خواهد جنوبي

 

 جنوبي كره اقتصادي و تاريخي پيشينه به كلي نگاه .1

 شاهد خود تاريخ طول در كشور اين .است سابقه سال 4300 از بيش با باستاني كشوري كره سرزمين

 بوده آمريكا و فرانسه ازجمله بيگانه كشورهاي مداخالت و ژاپن تزاري، روسيه چين، ها،مغول استعمار

 چهارميك از كمتر و است كوهستاني بيشتر جنوبي كره .(7 :1375 بودجه، و برنامه )سازمان است

 در كره شمارند.انگشت بسيار كشور اين معدني ذخاير همچنين مناسبند. كشاورزي براي هايشزمين

 و يافت دست سياسي استقالل به بار نخستين براي هاژاپني توسط استعمار سال 35 از پس 1945 سال

 كره مردم نفر مليون 22 ساالنه درآمد متوسط 1950 دهه در شدند. جدا هم از جنوبي و شمالي كره

 ميليوني 43 جمعيت براي درآمد متوسط 1980 دهه پايان تا كه بوده آمريكا دالر 100 از كمتر جنوبي

 وقايع مهمترين از برخي 1 كادر در (212 :1377 هيويت، )تام است رسيده آمريكا دالر 4000 حدود به

 است. مشاهده قابل جنوبي كره معاصر تاريخ
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 جنوبي كره معاصر تاريخ در مهم وقايع .1 كادر
 ژاپن استعمار آغاز :1910

 كره دو تقسيم و ژاپن از استقالل :1945

 آمريكا نظر تحت نظامي دولت استقرار :1945-1948

 جنوبي كره جمهوري دولت ايجاد :1948

 جنوبي كره و شمالي كره ميان جنگ :1950-1953

 اقتصادي رشد جهش دوران آغاز هي، چونگ پارك جمهوريرياست و نظامي كودتاي :1961

 هي چونگ پارك ترور :1979

 OECD در عضويت :1996

 جمهوررئيس عنوانبه جونگ داي كيم رسيدن قدرت به و آسيا مالي بحران بروز :1997
 .15 ص ،1389 چون هون سونگ و 325 ص برنل، پيتر مأخذ:

 

 بزرگ اقتصاد يازدهمين جايگاه در دالر ميليارد 1377 داخلي ناخالص توليد با 2015 سال در جنوبي كره

 شده شناخته جهان بزرگ صادركننده هفتمين عنوانبه دالر ميليارد 572 صادرات با نيز و 1گرفته قرار دنيا

 متوالي دهه سه طي .است داشته ساختاري تغيير و اقتصادي رشد لحاظ از يچشمگير عملكرد كشور اين 2است.

 تجربه را منفي اقتصادي رشد سال دو بجز و داشته درصد 6 متوسط ساليانه نرخ با مستمري اقتصادي رشد كره

 نفتي شوك با همزمان و پارك جمهوررئيس ترور از پس سياسي هايآشوب دليلبه 1980 سال است؛ نكرده

 رشد ميالدي 70 و 60 هايدهه در همچنين (.2 و1 )نمودار آسيا شرق مالي بحران خالل در 1998 سال و دوم

 (.3 )نمودار است بوده همراه كره اقتصاد در نوساني و باال تورم هاينرخ با باال اقتصادي

 

 2015-1960 جنوبي كره دالر( ،2010 سال ثابت قيمت )به سرانه داخلي ناخالص توليد .1 نمودار

 
 .جنوبي كره ،كشوري هايداده جهاني، بانك مأخذ:

                                                 
1. http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 

2. http://www.worldatlas.com/articles/exports-by-country-20-largest-exporting-countries.html 
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 2015-1961 جنوبي كره در اقتصادي رشد نرخ .2 نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 2015-1961 جنوبي كره در تورم نرخ .3نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 دگرگون سرعت با كره اقتصادي نظام ساختار است هشد موجب ايكارخانه توليدات بخش سريع رشد

 توليد بخش درون نيز ديگري ساختاري تغيير ايكارخانه توليد به كشاورزي از ساختاري تغيير برعالوه شود.

 1973-1963 هايسال در سنگين صنايع است مشاهده قابل 1 جدول در كه گونههمان داد. رخ ايكارخانه

 هايسال فاصله در HCI1 برنامه اجراي با ولي ،كردند رشد ايكارخانه توليد بخش كل از كندتر خيلي

 حتي بود. ديگر صنايع رشد از بيشتر خيلي كه رسيدند درصد 5/39 كنندهخيره رشد به 1973-1978

                                                 
1. Heavy & Chemical Industrialization 
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 صنايع از ترسريع همچنان سنگين صنايع 1980 و 1979 هايسال ركود در رشد شدن ندكْ از پس

 صنايع از ترسريع اندكي HCI برنامه شروع از پس نيز شيميايي صنايع كردند. رشد شيميايي و سبك

  كردند. رشد سبك

 

 ايكارخانه توليدات و كشاورزي بخش سهم مقايسه .4 نمودار

 2015-1965 جنوبي كره در داخلي ناخالص توليد از

 
 .همان مأخذ:

 

 1988-1963 جنوبي كره در هازيرگروه و ايكارخانه صنايع انهيسال رشد نرخ متوسط .1 جدول

 1972-1963 1978-1973 1988-1979 

 7/11 24.7 3/18 ايكارخانه صنايع

 6/7 18 9/17 سبك صنايع

 1/8 18.1 6/17 شيميايي صنايع

 4/17 39.5 9/13 سنگين صنايع

 .129-127 صص صنعتي، سياست سياسي، اقتصاد چانگ، مأخذ:

 

 تحوالت انگذاريبن شد. آغاز ژاپن كسب از يريالگوگ با ره،ك در ياقتصاد رشد وارجهش تكحر

 يو روش د.يرس قدرت به ينظام يودتاك با 1961 سال در هك بود يه چونگ كپار ژنرال رهك ياتوسعه

 يو بود. سرراست و ساده ،يشكچ ماتيتصم بريمبتن كيراتكربورويغ امالًك يروش اقتصاد، يسامانده در

 تيمحور با ياتوسعه برنامه داشت، اطالع ژاپن ياقتصاد تيموفق عوامل از و بود ردهكتحصيل ژاپن در هك

 يهانترلك آن ياصل بخش هك ردك يطراح ژاپن كسب به اقتصاد، ياساس يهايريگجهت در دولت

 راهبر و يمتول يهاسازمان به يدهلكش در او بود. هابانك توسط اعتبار تيهدا و خلق هويش بر زكمتمر
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 كبان و صنعت و تجارت وزارت ه،يمال وزارت )مانند يژاپن يهاسازمان از يتوجه قابل طوربه زين توسعه

 (.Brown, 2013) ردك ديتقل ژاپن( هتوسع

 يهابخش انتخاب نظير ييهاسياست فناورانه، و صنعتي توسعه منظوربه رهك ياگرتوسعه دولت

 بخش دادن سوق ،هابخش ميان شديد رقابت از يجلوگير آنها، به مختلف يهاكمك ارائه و خاص

 بازار در مداخله و سرمايه انباشت منظوربه خصوصي مصرف مديريت ،بزرگ يهابنگاه ايجاد به خصوصي

 بر زكتمر و يتوليدمحور بر تكيه با و گرفت پيش در را خاص يهابخش سويبه آنها هدايت و اعتبارات

 يكي به توانست (ICT) كالكتروني و يسازشتيك خودرو، پتروشيمي، فوالد، شامل كاستراتژي بخش پنج

 .(1 :1394 )مسعودي، شود تبديل دنيا توسعه درحال يشورهاك ينترموفق از

 پيدا رشد كرد ايجاد را 1پوسكو فوالد كارخانه دولت آنكه از بعد 1970 دهه در كره فوالد صنعت

 درخواست مورد سه به جهاني بانك مانند يالمللبين هايدهندهوام برخي .(32: هون چون سونگ) نمود.

 ناكام تالش بار سه از پس كره دولت 2ندادند پاسخ يكپارچه فوالد مجتمع يك ساخت براي هاايكره وام

 و ژاپن جنگي خسارت محل از را نياز مورد منابع نهايت در فوالد مجتمع آن ساخت مالي تأمين در

 چهارمين به كاربه شروع از پس سال ده پوسكو دولتي فوالد مجتمع كرد. تأمين 3ايم اكس بانك يهاوام

 ،1392)چانگ، .شد تبديل ايهزينه كارآيي لحاظ از فوالدسازان كارآمدترين زا يكي و دنيا بزرگ فوالدساز

 .(170: نابكار نيكوكاران ،چانگ) است شده سازيخصوصي اكنون شركت اين .(153: صنعتي سياست

 صنعت .برساند جهاني بازار سطح به صفر از ،قرن مين طي را يخودروساز توانست جنوبي رهك

 ينتربزرگ به 1980 سال از پس كشور اين كهاي گونهبه بوده، رشد شاهد همواره كره خودروي

 قابل تعداد و ستآمريكا كره خودروهاي واردكننده ينتربزرگ است. شده تبديل خودرو صادركننده

 در جنوبي رهك (.kim & kim, 2009:15) رسدمي فروش به كشور داخل در نيز محصوالت از توجهي

 داده اختصاص خودبه خودرو ساخت در را پنجم رتبه آلمان و ژاپن ،آمريكا چين، از بعد 2008 سال

 .(37: هون چون سونگ) .است

 توليد ظرفيت پنجم رتبه جنوبي رهك .است پتروشيمي جنوبي كره اتژيكاستر صنايع از ديگر يكي

 رهك در اهميت حائز نكته .است داشته يميالد 2007 لسا در را صادرات هشتم رتبه و جهان اتيلن

 ترينپيشرفته و ينتربزرگ ،يانرژ داخلي ابعمن ننداشت وجود با شورك اين هك است اين جنوبي

 پااليشگاه سه ،آمريكا يانرژ اداره اطالعات مطابق .است داده يجا خود در را جهان نفت يهاپااليشگاه

 .(11: )مسعودي تاس جنوبي رهك به متعلق جهان بزرگ پااليشگاه 12 از

 يسازشتيك صنعت تحول سير .است جهان در كشتي سازنده دومين ژاپن از پس كره همچنين

                                                 
1. POSCO  

2. Amsden, 1989, p. 295; Watanabe, 1987, p 69. 

3. Ex-im Bank 
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 سازشتيك شورك كي عنوانبه توانست وتاهيك بسيار زمانمدت در شورك اين هك دهدمي نشان رهك

 اولويت با بخش عنوانبه را يسازشتيك صنعت ،يميالد 1960دهه در رهك دولت .شود معرفي الملليبين

 طرح و راه نقشه شورك اين همچنين .ردك طراحي و شناسايي ملي اقتصاد يارتقا يبرا كاستراتژي يباال

 2000 دهه در توانست و ردك تدوين را يسازشتيك توسعه يبرا بلندمدت و مدتميان مدت، وتاهك جامع

 در هك هاييشتيك از نيمي تقريباً، حاضر درحال .ندك سبك را اول مقام يسازشتيك لحاظ از يميالد

 .(11 :)مسعودي .است جنوبي رهك به متعلق ،شودمي ساخته جهان سراسر

 1990 سال از پس الكترونيكي، وسايل و يارانه نمايشگرهاي رساناها،نيمه صادرات و توليد ديگر ازسوي

 به ((ICT ارتباطات و اطالعات يفناور و كالكتروني بخش .دهندمي تشكيل را كره اقتصاد حياتي هايستون

 رشد موتور مهمترين عنوانبه بخش اين ظهور از هك طوريبه است؛ شده منجر جنوبي رهك توسعه

 رهك در ارتباطات و اطالعات يفناور بخش سهم هك دهدمي نشان آمارها .شودمي ياد شورك اين ياقتصاد

 در كشور اين .است بوده يميالد 2013سال در شورك اين ياقتصاد رشد لك درصد 6/35 جنوبي

 و است پيشرو ديجيتال تلويزيون و TFT-LCD يهاتلويزيون همراه، تلفن ها،يهادنيمه افزارسخت

 .(2015 ،)كيم است آنالين يهابازي صنعت در ترينبرجسته

 

 جنوبي كره اقتصاد در بزرگ يهابنگاه  نقش و ساختار هويت، .2

 تأسيس سابقه و هويت. 1-2

 و فعاليت متنوع كامالً هايرشته از متشكل ،1«چبول» به معروف كره، بزرگ بسيار هايشركت مجتمع

 زايباتسوهاي و بيستم قرن ييآمريكا هايتراست شبيه هاچبول است. خانوادگي مديريت و مالكيت با نوعاً

 اقتصادي رشد جهش دوران از پيش و كره جنگ از پس به هاچبول اكثر تأسيس سابقه هستند. ژاپني

 هاچبول ثروت انباشت اصلي منابع شدند. پديدار ري سينگمن رژيم حمايت تحت هاچبول» .گرددبازمي

 به هاژاپني پيشين هايراييدا تملك واردات، هايسهميه و مجوزها گزينشي تخصيص از بود عبارت

 هايفعاليت با مرتبط قراردادهاي و قيمتارزان بانكي يهاوام كااليي، و مالي يهاكمك ناچيز، قيمت

 (.454: نورث) «آمريكا نظامي نيروي و دولت با بازسازي

 رشد ايجاد به متعهد خود حكومت مشروعيت كسب براي ،1961 سال كودتاي از پس پارك، ژنرال

 به سياسي و اقتصادي قدرت صاحبان ميان از هدف اين به دستيابي براي و شد كشور در اقتصادي

 تفصيل به بعدي يهابخش در كه آنان از جانبههمه هايحمايت با و برگزيد «ملي قهرمانان» اصطالح

 يافت. دست اقتصادي توسعه و رشد هدف به گرفت، خواهد قرار بحث مورد

                                                 
 در ژاپن است. Zaibatsoدقيقاً ترجمه عبارت  Chaebolاي اصطالح كره .1
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 سامسونگ، يعني كره، هايچبول ينتربزرگ در خانوادگي مديريت و مالكيت 4 تا 1 شكل در

 تأسيس 1«چول بيونگ لي» توسط 1938 سال در سامسونگ است. مشاهده قابل كياس و جيال هيوندايي،

 1947 سال در هيوندايي (.1 )شكل است داشته قرار «لي» خانواده مالكيت و مديريت تحت تاكنون و شده

 هيوندايي از يمختلف يهابخش مديريت او فرزندان حاضر درحال و شده تأسيس 2«يونگ جو چونگ» توسط

 برادرش و شده تأسيس 3«كون جونگ چوي» توسط 1953 در كياس گروه .(2 شكل) هستند دارعهده را

 درحال برادر دو اين فرزندان است. بوده گروه رياست دارعهده وي از پس 4«چي» به خانوادگي نام تغيير با

 اين گردد.برمي 1947 به جيال گروه تأسيس سابقه .(3 )شكل دارند ار گروه كليدي هايمسئوليت حاضر

 مؤسس است. داده نام تغيير جيال يا گلداستار الكي به الكي شركت در گلداستار شركت ادغام از گروه

 كو مو بن فرزند .است دارعهده را گروه مديريت 6«كو مو بن» فرزندش وي پس و بوده 5«هو اين كو» گروه

 (.4 شكل) است اجرايي مدير حاضر درحال

 

 لي( خانواده) سامسونگ هايشركت گروه مديريت و مالكيت در خانوادگي پيوندهاي .1 شكل

  
  

 

  

                                                 
1. Lee Byung Chul 

2. Chung Ju Yung 

3. Choi Jung Kun 

4. Chey 

5. Koo In Howi 

6. Bon Moo Koo 

 بنيانگذار

 

  پيشين رئيس

 

 رئيس شركت زيرمجموعه رئيس فعلي گروه

 

 رئيس شركت زيرمجموعه
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 چونگ( )خانواده هيوندايي هايشركت گروه مديريت و مالكيت در خانوادگي پيوندهاي .2 شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چي( خانواده) (SKكي) اس هايشركت گروه مديريت و مالكيت در خانوادگي پيوندهاي .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بنيانگذار

 

فعلي رئيس 

 گروه

 

رئيس 

هاي فروشگاه

 هيوندايي

 

رئيس پيشين 

شركت 

 زيرمجموعه

 نايب رئيس 

 شركت

 زير مجموعه 

نايب رئيس 

 گروه 

 بنيانگذار

 

 گروه دومين رئيس

 

فعلي  رئيس 

 گروه

 برادر

 

مدير شركت 

 زيرمجموعه
رئيس 

 ها شبكه
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 كو( خانواده) جيال هايشركت گروه مديريت و مالكيت در خانوادگي پيوندهاي .4 شكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1فعاليت نوع و ساختار. 2-2

 يگرايمقررات ساختار دليلبه نيز رام اين و بوده پيچيده بسيار كره بزرگ مجتمع هايشركت مالكيتي نظم

 گذاريسرمايه طريق از هاشركت و است مستقل قانوناً گروه، درون هايشركت از هريك است. دولت

 ديگر در خود سهام ميزان تا اندكوشيده هاشركت هذا،مع هستند. مرتبط يكديگر به هم در متقابل

 گروه كل تلفيقي مالي هايصورت انتشار از ترتيب بدين و كنند محدود درصد 30 زير به را هاشركت

 يك در هاشركت ديگر سهام درصد 30 وجود صورت در تنها كره قوانين موجب)به گرددمي اجتناب

  نمايند(. ارائه را خود تلفيقي مالي هايصورت بايد هاشركت اين اصلي شركت

 از خانواده دارد. قرار شركت مؤسس اصلي خانواده كره، در شركتي بزرگ هايمجتمع اكثر قلب در

 در تنها خانواده ظاهراً اگرچه كند.مي كنترل را شركت مديريت و مالكيت شركت، سهام تملك طريق

 ميزان ها،شركت در بلمتقا سهامداري طريق از دارد، اختيار در را شركت سهام درصد 10 حدود

 عام، شركت يك داخلي سهامداران روايناز يابد.مي افزايش درصد 45 مرز به خانواده اخليد سهامداري

 خارجي سهامداران كه است شرايطي در اين دارند. خود كنترل در را شده منتشر سهام درصد 50 تقريباً

                                                 
 .42-39، صص 1379، اين بخش مستخرج از منبع زير است: طاليي .1

 رئيسنائب 

 گروهفعلي 

 

 رئيس فعلي

 گروه
 مدير اجرايي

 

Koo in howi 
 بنيانگذار
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 دوستان( و كنندگانمصرف محصول، كنندگانعرضه )مديران، همراهند خانواده، با شدتبه نيز هاشركت

 است. سهام درصد 50 از بيشتر ها،شركت خانواده داخل كنترل عمالً ترتيب اين به

 شركت چند يا يك در شدتبه اصلي، خانواده لكيتما بزرگ، هايشركت مالكيت كنترل نظر از

 ميزان دارايي، نظر از گروه هايشركت ترينقوي و رهبريت مركزي، هايشركت است. متمركز مركزي

 نام با مركزي عملياتي اداره يك داراي مركزي هايشركت اين دهند.مي تشكيل را گروه سود يا فروش،

 كنترل را گروه كل ميان مالي مبادالت و سرمايه انتقاالت كه هستند هماهنگي و ريزيبرنامه اداره

 مرتبط يكديگر به كره در را شركتي هايگروه ينتربزرگ از بسياري مشترك همكاري توافق .كنندمي

 هايشركت ميان اتحادها نوع اين اند.بسته اتحاد عقد يكديگر با هيوندايي و سامسونگ مثالً سازد.مي

 هايپست سوميك ،1990 دهه لياوا در سازد.مي مستحكم نيز دولت با را هاگروه اين روابط ايكره بزرگ

  بودند. كرده اشغال مزبور هايشركت مالكين را دولتي بلندپايه

 الكترونيك، صنايع از وسيعي طيف در آنها است. صنعتي هايزمينه تمامي در «هاچبول» فعاليت

 داريهتل و فوتبال و بسكتبال هايتيم و بالبيس انتشاراتي، هايشركت تا سازيساختمان سازي،كشتي

 شركت 40 داراي هريك متوسط طوربه 1995 سال در كره اول بزرگ هايشركت از واحد پنج فعالند.

 تقريباً هاشركت گروه ينتربزرگ اند.كرده رقابت صنعتي مختلف زمينه 30 در هاشركت اين كه اندبوده

 مقايسه در و الكترونيك( صنايع و اتومبيل سازي،كشتي )پتروشيمي، كارند مشغول صنايع ينتربزرگ در

  كنند.مي كار ترمتنوع بسيار هاييزمينه در خود، خارجي رقيب هايشركت با

 

 1جنوبي كره اقتصاد در هاچبول نقش و سهم. 2-3

 100 از تقريباً فعالند. كشاورزي بخش ياستثنابه اقتصادي يهابخش تمامي در كره، اول بزرگ شركت 30

 30 ،1995 سال در دارد. تعلق هاشركت بزرگ هايمجتمع اين به شركت 70 كره، بزرگ صنعتي شركت

 توليد در آنها سهم و اندكرده توليد را (GDP) كشور اين داخلي ناخالص توليد درصد16 كره بزرگ مجتمع

 20 ،1985 سال در يعني قبل دهه يك در سهم )اين است بوده درصد 41 صنعت بخش داخلي ناخالص

 130 صادرات درصد 50 ولي ،دهندمي اختصاص خودبه را كره اشتغال درصد 5 هاشركت اين بود( درصد

  اند.داده اختصاص خودبه را بانكي يهاوام كل درصد 14 و كره 1995 سال دالري ميليارد

 جي، ال سامسونگ، ي،يهيوندا يعني اول، گروه چهار بحث، مورد صنعتي بزرگ هايمجتمع ميان از

 داخلي ناخالص توليد درصد 9 ،1995 سال در تنهايي، به بزرگ شركت چهار اين اند.برجسته كامالً دوو،

 صنايع نظير مهمي يهابخش در و آنهاست سلطه در صادراتي يهابخش ترينكليدي كردند. توليد را كره

 الملليبين رقباي از پتروشيمي صنايع اتومبيل، توليد كامپيوتري، هايحافظه سازي،كشتي الكترونيك،

                                                 
 .همان .1
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 از فورچون مجله جهان بزرگ شركت 500 ليست در و گردندمي محسوب خارجي هايشركت مهم

 سامسونگ، يعني ها،هادينيمه زمينه در فعال اول شركت سه ،1995 سال در 1برخوردارند. مهمي جايگاه

  دادند. اختصاص خودبه را كره اول شركت 30 خالص سود درصد 70 جي،ال شركت و هيوندايي

 

 كره بزرگ هايشركت رشد و گيريشكل در دولت نقش .3

 هاچبول موفقيت در توانمي را امنيتي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي، عوامل از ايمجموعه

 ينمهمتر و محور عنوانبه جنوبي كره در دولت مديريت و يممستق دخالت ميان اين در اما ،دانست دخيل

 در جنوبيكرهكننده خيره رشد سرد، جنگ فضاي در و 1980 دهه در گيرد.مي قرار بحث مورد عامل

 انبوه اما شدمي توجيه اقتصاد در دولت مداخله حداقل بر اعتقاد و نئوكالسيك يا نئوليبرال نظريه چارچوب

 گزارش انتشار با خود موضع از جهاني بانك چرخش سبب كره اقتصاد در دولت قوي مديريت از شواهد

 (1990) ويد (،1982) جانسون توسط كه گراتوسعه دولت نظريه گرديد. 1993 سال در آسيا شرق معجزه

 ديگر محققان از بسياري و هاگارد و جونز و ساكونگ چانگ، هاجون آثار در و هشد تئوريزه (1985) نزايوا و

 مهااد در است. جنوبي كره در دولت نقش از حاضر گزارش در شده ارائه هايتحليل مبناي شده منعكس

 .شودمي بررسي كشور اين بزرگ توليدي صنايع از حمايت در كره دولت يهاسياست و ابزارها ينمهمتر

 

 مالي تأمين .1-3

 بخش موفقيت براي جنوبي كره در بانكي بخش كردن ملي كه اندكرده استدالل اقتصاددانان برخي

 يهانرخ با مدتيبلند يهاوام دولتي بانكي بخش زيرا است، بوده برخوردار خطيري اهميت از صنعتي

 قيمتارزان اعتبارات تخصيص برعالوه (.241 :هيويت تام) داد قرار صنايع اختيار در پايين ترجيحي هبهر

 آمريكا مالي يهاكمك از حاصل منابع هدايت و دولت مستقيم گذاريسرمايه خصوصي، منتخب صنايع به

 مختلف انتحليلگر نگاه از صنايع اوليه سرمايه تشكيل در نيز خارجي استقراض و جنگ از پس ژاپن و

 هاچبول سرمايه انباشت و حمايت در ديگري ابزار عنوانبه مالياتي هايمشوق و گرفته قرار بحث مورد

  است. شده دانسته مؤثر

 جهش دوران در سرمايه تأمين در چنداني نقش خارجي گذاريسرمايه است معتقد چانگ هاجون

 در پيشرفته فناوري جذب قدرت ايكره انسياستگذار كه آنجا از» .ه استنداشت كره اقتصادي رشد

 معناي به واقعيتي چنين ايشان نظربه دانستند،مي صنعتي مناسب ارتقاي اصلي شرط را داخلي يهابنگاه

 اندازيپس ميئدا شكاف البته بود. خارجي مستقيم گذاريسرمايه بر دولت هانسختگير نظارت ضرورت

                                                 
شركت  10سنگين و صنايع سنگين سامسونگ در ميان سازي دوو و ماشينسازي ي، كشتيي. مثالً صنايع سنگين هيوندا1

گردند و شركت ميتسوبيشي در مقام چهارم قرار دارد. صنايع الكترونيك شركت اول محسوب مي سهسازي جهاني كشتي
 هاي حافظه در جهان است.ترين سازنده چيپسامسونگ، بزرگ
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 خارجي مستقيم گذاريهسرماي از شكاف اين كردن پر براي ايكره انسياستگذار ولي ،شدمي پر بايد

 استفاده صنعتي ارتقاي اين براي داشت( دولتي ضمانت همگي )كه خارجي يهاوام از و كرده دوري

 يهاكمك )بجز خارجي سرمايه ورود كل در خارجي مستقيم گذاريسرمايه سهم ترتيب اين به كردند.

 .(148 :)چانگ 1«بود درصد 5 فقط 1983 تا 1962 هدور در خارجي(

 صنايع گذاريپايه و منابع تخصيص جايبه جنوبي، هكر در دهدمي نشان (1989) آمسدن مطالعات

 بوده محوري هايگذاريسرمايه بيشتر در گيريتصميم مرجع دولت آزاد، بازار مكانيسم براساس جديد

 جهت خصوصي بخش مشاركت براي كافي اقتصادي هايانگيزه كه مواردي در ويژهبه كره، دولت است.

 براي را مناسب هزمين زياد هايحمايت با و مستقيم گذاريسرمايه با است، نداشته وجود گذاريسرمايه

 30 حداقل بايد قانون، مطابق خصوصي، بخش هايگذاريسرمايه در مثالً است. كرده فراهم صنعتي رشد

-1963 هايسال در عمل، در اما كنند، گذاريسرمايه صنعت صاحبان مستقيماً را هاهزينه كل از درصد

 در و 5/32 ژاپن در ميزان همين هك است درحالي )اين است بوده درصد 20 از كمتر ميزان اين ،1973

 هايهزينه از درصد 9/9 فقط 1983 سال در كه است توجه قابل است(. بوده درصد 65 آمريكا

 صنايع كه شودمي مشاهده است. كرده تأمين خصوصي بخش را سنگين صنايع بخش در گذاريسرمايه

 يهابخش از دولت حمايت و صادرات سوددهي ميزان بررسي در و اندبوده سود كمترين داراي جوان

 توسعه و ايجاد امكان دولت هاييارانه و گذاريسرمايه بدون كه باال هسرماي با صنايع صنعت، گوناگون

 .(78-77 :1395 پور،)عوض اندداشته مدتبلند در را صادرات رشد بيشترين يافتند،نمي

 طلب شمرد:برمي زير صورتبه را كره صنعتي توسعه براي مالي تأمين منابع چون هون سونگ

 وسيلهبه خارجي ضاستقرا پرداخت براي دولت تضمين ،استعمار دوران غرامت براي ژاپن از وجوه

 و مالي منابع مدآكار تخصيص براي دولت كنترل تحت شده ملي بانكداري صنعت خصوصي، هايشركت

 خصوصي يهاوام پرداخت توقف) ورشكستگي از تجاري توليدي هايتشرك حفظ براي استثنايي اقدامات

 ييهابنگاه تملك براي مالياتي هايمشوق و مالي يهاكمك (،1970 دهه )اوايل آن متعلقه هايبهره و

 .(26 :چون هون )سونگ نبودند( خود ديون پرداخت به قادر كه

 جهاني، بانك ؛1990 )كيم، بود «شده سياستگذاري يهاوام» دولت اهداف اجراي ابزار مهمترين

 58 كه ،(1990 پارك، ؛1991 چانگ، ؛1993 چو، ؛1990 كوواك، و چوي ؛1990 باالسا، ؛1993-1987

 سياستگذاري يهاوام» نسبتِ دولت، آيد.مي حساببه 1987 و 1962 بين بانكي يهاوام كل از درصد

 باالي كامالً 1974 و 1972 تا 1968 هايسال به استثناي 1985-1963 دوره طي را «هاوام كل» به «شده

 تخصيص توسعه، درحال كشورهاي ساير از بسياري همانند (.1987 سايرين، و )لي داشت نگه درصد 60

 مطلوب يهابخش سمت به مالي منابع از زيادي سهم بود. دولت سخت و سفت كنترل تحت كره در اعتبار

                                                 
1. Amsden, 1989, p. 92, table 5. 
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 بانكي يهاوام درصد 60 شده، سوبسيد يهاوام ،1976 سال در .(20 :هي يون) شدمي هدايت دولت نظر

 .(42 :)طاليي يافت كاهش درصد 4 به 1996 سال در سهم اين كه دادندمي تشكيل را

 هرچه شدند، داشته نگه پايين مصنوعي صورتبه كه دولت توسط بهره هاينرخ سياست اتخاذ با

 تورمي، شرايط چنين در ،عالوهبه يافت.مي كمتري ارزش هاچبول هايبدهي رفت،مي باالتر تورم نرخ

 ثروت سريع انباشت براي ديگر ابزاري آن نتيجه در كه بود افزايش درحال سرعتبه زمين هايقيمت روند

 .(244 :1388 )جونگ، گرديدمي فراهم دارزمين هايچبول براي

 شدن تربزرگ با گرفت. شدت هاگروه اين رشد جهت دولت اقدامات ،يالديم 1970 هده شروع با

 براي بانكي هبهر نرخ ميزان تا داد دستور پارك دولت يافت. افزايش نيز مالي منابع به آنان نياز هاگروه اين

 اقتصادي رشد هايبرنامه در دفاعي صنايع تقويت سياستبه  دهه اين اواسط در يابد. تقليل نصف به هاچبول

 اقتصادي و مالي هايحمايت آن متعاقب وكرد  بخش اين تقويت مأمور را هاچبول دولت، وشد  توجه

 در ساختماني هايپروژه ،يالديم 1970 هده پايان در اينكه مضافاً آورد. عملبه هاگروه اين از را فراواني

 شركت با آنان كه طوريبه بود؛ جنوبي هكر در هاچبول براي طاليي هايموقعيت از ديگر يكي خاورميانه

 بازارهاي در حضور هتجرب هم توانستند ]ايران ازجمله[ خاورميانه كشورهاي در ساختماني هايپروژه در

 .(56 :)يانگ كنند جذب را ارزي توجه قابل منابع هم و كنند كسب را الملليبين

 استفاده با» داند.مي آمريكا يهاكمك 1950 دهه در را هاچبول سرمايه انباشت عمده منبع جونگ

 مواد به ارزان دسترسي انداختند. راه به را نساجي و آرد شكر، كارخانجات آنها ،آمريكا مادي يهاكمك از

 واردات مجوزهاي ،عالوهبه .شد كارخانجات اين باالي سوددهي باعث مصرفي كاالهاي كمبود و خام

 و سياسي ارتباطات به زيادي حد تا وارداتي مجوزهاي يا مادي يهاكمك اخذ بود. اشتياق مورد شدتبه

 (242 :1388 )جونگ، «داشت بستگي اداري مقامات به رشوه پرداخت توانايي

 وابسته شدتبه اول دهه دو طول در اقتصادي توسعه هايبرنامه داخلي، اندازهايپس قلت خاطربه

 .كرد تشويق را خارج از گرفتن قرض بانكي و دوستي هايتضمين راه از دولت بود. خارجي سرمايه به

 نيز و بودند كره تجاري عمده هايطرف از باالتر بسيار داخلي هبهر يهانرخ و تورم يهانرخ كه آنجا از

 سرمايه واقعي هزينه شد،نمي تنظيم كافي طوربه يهاياختالف چنين براي ارزي مبادله يهانرخ

 را هاييمحدوديت سالههمه دولت بنابراين، بود. داخل اعتبار تأمين از كمتر فاحشي اختالف با خارجي

 اضافي تقاضاي كه است واضح پر شرايطي، چنين تحت كرد.مي اعمال خارجي قرض مبلغ كل به نسبت

 را وام اخذ تضمين و دولتي مجوزهاي كه تجاري مؤسسات و باشد داشته وجود خارجي سرمايه براي

 برخوردار زيادي هايمزيت از نداشتند، آن به دسترسي كه آنهايي به نسبت كردند،مي دريافت

 .(همان) گشتندمي

 يهاكمك اعطاي از استفاده جنوبي هكر در هاچبول رشد اصلي داليل از يكي يانگ اعتقاد به

 از كره آزادي از بعد كرد. فراهم را آنان رشد هزمين كه بود قانوني و مالياتي يهامعافيت قالب در مختلف
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 از بعد كرد. مصادره دولت را صاحب بدون عمومي هايثروت و اموال از بسياري ژاپني، نيروهاي دست

 صنعتي هايشركت اختيار در غيرواقعي هايقيمت با را اموال اين از بسياري جنوبي هكر دولت استقالل،

 از بعد جنوبي هكر اقتصادي وضعيت بهبود جهت آمريكا مالي يهاكمك سيل دولت همچنين داد. رقرا

 در نازل بسيار قيمت به را دولتي ارزهاي دولت آن، برعالوه .ادد قرار هاگروه اين اختيار در نيز را جنگ

 يهامعافيت و اقتصادي هايرانت دريافت رهگذر از جنوبي هكر هايچبول داد. قرار هاگروه اين اختيار

 هده اوايل از صنعتي رشد و صادرات رشد نقش گرفتن دستبه براي را خود حركت توانستند مختلف

 اقتصادي رشد در هاچبول نقش كه يالديم 1960 هده اوايل از همچنين نمايند. آغاز يالديم 1960

 هاچبول گفت، توانميبراي مثال  گرفت. نظر در آنان براي را ايويژه امتيازات پارك دولت شد، مشخص

 هايتخفيف همچنين شدند. معاف ها،شركت ماليات و درآمدها بر ماليات ازجمله ماليات پرداخت از

 شكل در كه بود اقداماتي از دولتي ارزهاي قراردادن اختيار در و صادراتي ضمانت سقف افزايش گمركي،

 .(55 :)يانگ گرفت قرار توجه مورد آن وسيع

 

 مقياسبزرگ صنايع سويبه اقتصادي نظام دهيجهت .2-3

 حمايت و ايجاد سمت به ميالدي 70 و 60 هايدهه در ويژهبه دولت توسط اقتصادي نظام كلي دهيجهت

 است. بوده افراطي رقابت از جلوگيري و بزرگ يهابنگاه از

 صادرات رشد افزايش مسئوليت حركت، شروع ابتداي در دولت جنوبي، هكر اقتصادي رشد هبرنام طبق بر

 و حوريتم با اقتصادي يهاسياست هكلي مرحله، اين در گذاشت. هاچبول هعهدبه را كشور يصنعت هتوسع و

 هايشركت و مؤسسات جاداي در كامل عمل آزادي آنها كه گرديد مقرر و شد طراحي هاچبول از حمايت

 از اقتصادي، مختلف يهابخش تمامي در هاچبول نتيجه در باشند. داشته صادرات رشد براي مختلف

 .(54 :1386 )يانگ، كردند آغاز را خود حركت صنعتي، ـ تجاري و مالي طراحي و ريزيبرنامه

 اواخر اين تا .است بوده «غيروابسته اقتصادي نظام» آوردن پديد كره، در دولت همداخل اصلي هزمين

 حتي گويدمي 1ميشل كه طورهمان و بود ايكره انسياستگذار اصلي هدغدغ هاترازپرداخت محدوديت

 .شدمي محسوب خارجي تراز كاهش براي ابزاري د،شو تلقي رشد محرك آنكه جايبه هم صادرات

 هاگذاريسرمايه مالي تأمين و خارجي اندازهايپس به وابستگي نهايي حلراه كشور نآ در انسياستگذار

 بدون را مردم مطلوب زندگي كه دانندمي مطلوب هفناوران هايقابليت با اقتصادي نظام نوعي ايجاد را

 سرمايه بودن ناكافي در هاترازپرداخت مشكل علت شدمي گمان سازد. ممكن هاترازپرداخت مزمن كسري

 براي شيميايي و سنگين صنايع نفع به گيريموضع» دليل اين به و است ايواسطه كاالهاي صنايع و

                                                 
1. Michell 
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 صنعتي ساختار «ارتقا» به ژاپن( )و كره در اصل اين «.است ضروري كره اقتصادي خودكفايي افزايش

 .(144 :)چانگ است معروف

 مقياس بودن بزرگ ور،بهره يهابخش به دادن بال و پر در ايكره انسياستگذار هدغدغ ينتربزرگ

 دفتر در توانمي را كره اقتصادي يسياستگذار در مقياس به هايصرفه بر فراوان تأكيد 1بود. صنايع آن

 در شيميايي و سنگين صنايع مشكالت علل شناسايي به كه كرد مشاهده 1982 سال در ريزيبرنامه

 اقتصاددانان هبلندپروازان شدتبه هايگذاريسرمايه بارز مصداق صنايع آن است. مربوط 1980 هده اوايل

 تعداد وجود دليلبه مقياس به هايصرفه فقدان» كه شده گفته سند آن در شوند.مي تلقي نئوكالسيك

 مشكالت علت ـ هاگذاريسرمايه هماهنگي در شكست همان ما قول به يا ـ «صنعت هر در بنگاه كثيري

 .(146 :)چانگ (.222 )ص است بوده

 رويپيش چالش دو شد موجب ارجح يهابخش از بسياري در مقياس به هايصرفه به دستيابي هدغدغ

 حداقل تا باشند بزرگ هابخش اين يهابنگاه تكتك بود مزال آنكه يكي گيرد. قرار ايكره انسياستگذار

 را خود توليدي هايمجتمع دادمي دستور هابنگاه به معموالً دولت 2.شود حاصل توليد در مقياس به هصرف

 هانگيز ايجاد دستوري، چنان مفيد جانبي اثر بود، كوچك داخلي بازار چون بسازند. توليد هبهين مقياس با

 برداريبهره از ناشي هايزيان ترتيب اين به تا بود كشور خارج به محصوالت كردن صادر ترسريع هرچه

 مقياس حداقل از تركوچك يهابنگاه شدمي گمان كه مورد هر در برسد. حداقل به توليد ظرفيت از ناقص

 اين مصداق شديدترين شد.مي اجرا دولتي هاييارانه با يا دولت عمل ابتكار به آنها ادغام هستند، بهينه

 سال در خودرو هتوليدكنند دو ادغام كرد. مشاهده بزرگ صنعت 6 ساختار تجديد در توانمي را اقدامات

 و كشتي كود، توليد هحوز در 1980 هده در ديگر هايادغام و 19693 در PVC هتوليدكنند پنج ،1965

 هايصرفه حضور از يناش چالش دومين هستند. ديگر هايمثال از كشور خارج در فعال ساختماني عصناي

 رقابت» اصطالح از ژاپني و ايكره انسياستگذار بود. «افراطي رقابت» احتمال افزايش مقياس،بزرگ

 درگير به هستند، روبرو بزرگ 4«رفته دست از ههزين» با كه صنايعي در قيمتي جنگ توصيف براي «افراطي

 بر نظارت و ورود موانع ايجاد براي جدي تالش دليل همين به كنند.مي استفاده قيمت جنگ در شدن

 .(همان) رفت كاربه صنايعي چنان در ظرفيت افزايش

 محسوب مهم چندان غيره( و ورود محدوديت )ادغام، مذكور يهاسياست در آشكار ضدتراستي اثر

 .شودمي جمعي خسارت موجب افراطي رقابت ندكردمي گمان ايكره انسياستگذار زيرا ،است نشده

 اند.كرده تلقي هدف يك خود خودي به نه و كارآيي به دستيابي براي ابزاري را رقابت ايكره انسياستگذار

 بايد هابنگاه بين دستيهم كندمي بيان كه خوردمي چشم به ششم سالهپنج هبرنام سند در واقعيت اين

                                                 
1. WP, 1986, P. 147. 

 «.وري استين عامل در بهرهمهمتربه مقياس،  هايبديهي است كه حصول صرفه»اظهار شده:  WP (1968). در 2

3. KDB, 1981. 

4. Sunk cost 
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 بهبود پيشرفت، و تحقيق افزايش به بتوانند نويدبخش صنايع» تا گيرد قرار تشويق مورد حتي بوده، مجاز

 بر نظارت )قانون ضدتراستي قانون ترتيب همين به (.79 )ص «برسند مقياس هايصرفه به و كيفيت

 هاي)سال قانونگذاري در ناكامي بار چهار از پس 1981 سال در كه 1منصفانه( همبادل و عرضه در اعضا

 كردن محدود براي اصل در آن، طرفداران ادعاي طبق رسيد، تصويب به (1971 و 1969 ،1966 ،1964

 قدرت تمركز از انتقاد افزايش البته بود. شده تنظيم بازار تمركز افزايش با مقابله نه و ضدرقابتي رفتار

 محدوديت افزايش و 1986 سال در قانون آن اصالح موجب بزرگ اختالطي هايشركت در اقتصادي

 .(147 :)چانگ 3شد 2اختالطي شركت يك اعضاي بين متقابل گذاريسرمايه هدربار

 

 4صنعتي سياست .3-3

 ساختار يارتقا براي ناكافي ولي ،الزم ابزاري را گذاريسرمايه مديريت سياست ايكره انسياستگذار

 نامشخص دليلبه را اقتصادي كالن يهاسياست انسياستگذار آن دانستند.مي مدتكوتاه در صنعتي

 را آن ترتيب اين به دانسته، ناكارآمد صنعتي ساختار سريع ارتقاي در خاص، يهابخش بر آنها اثر بودن

 بنديرقابت بهبود براي» كه شدمي گفته صراحت به دادند.مي قرار صنعتي سياست از پس دوم اولويت در

 دولت بود الزم دليل اين به «.كرد اكتفا بازار سازوكار به فقط تواننمي جهاني بازارهاي در كره صنايع

 صنايع» عنوان با را آنها كرده، شناسايي داشت، وجود آنها وريبهره سريع رشد احتمال كه را ييهابخش

 مالي، يهاكمك از هابخش و صنايع آن سپس تا كند معرفي «ارجح يهابخش» يا «نويدبخش راهبردي

  شوند. برخوردار اجرايي و فني گمركي،

 از تركيبي با و شده تعيين ارجح صنايع عنوانبه توسعه مراحل برخي در كره اصلي صنايع اكثر

 معموالً )كه اعتبار به دسترسي در ارجح صنايع اند.كرده رشد دولت شديد نظارت و جانبههمه حمايت

 معافيت )مثالً مالياتي امتيازهاي دولتي، گذاريسرمايه منابع ارز، به دسترسي نيز و است( بوده اييارانه

 و وارداتي هايحمايت ازجمله حمايتي اقدامات ساير و استهالك( براي تصاعدي يهاكمك مالياتي،

 در دولت نظارت معرض در هاحمايت اين ازاي در آنها 5بودند. برخوردار اولويت از ورود، هايمحدوديت

 قرار هاقيمت و ظرفيت گسترش صنعت، به ورود محصوالت(، نوع و توليد هايروش )مثالً فناوري هحوز

  گرفتند.مي

                                                 
1. Law for the Regulation of Monopoly and for Fair Trade 

2. Conglomerate 

3. Paik et al., 1988, pp. 28-9, 40-2; Amsden, 1989, p. 92, table 5. 

 اين بخش از منابع زير استخراج شده است: .4

 .104، ص 1395، پورو عوض 152-149اقتصاد سياسي سياست صنعتي، صص  ،1392 ،چانگ

ـ و با اولويت در جيرههاي بهره يارانههايي با نرخهاي سياستي وامين ابزار سياست صنعتي در كره همان واممهمتر. 5 بندي اي 

 هاي بانكي بودند. رجوع كنيد به:وام درصد كل 9/57معادل  1985-1962هاي ها در سالاند. آن واماعتباري ـ بوده

Y.S.Lee.et.al. 1987, p. 53, table III.L 
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 صنايع كردن مشخص با اقتصادي هتوسع هايسال نخستين از كره در صنايع برخي به دادن ولويتا

 شد. آغاز «پايه» صنايع عنوانبه (1962-1966)ساله جپن هبرنام نخستين در نفت پااليش و كود سيمان،

 يهابخش عنوانبه آالتماشين و فوالد شيميايي، مواد صنايع (1971-1967) سالهپنج هبرنام دومين در

 HCI هبرنام هواسطبه ويژهبه (1981-1972) چهارم و سوم سالهپنج هايبرنامه در شدند. معرفي ارجح

 هاياولويت فهرست به الكترونيك صنايع و سازيكشتي غيرآهني، فلزات شد، اعالم 1973 سال در كه

 و يافت ادامه (1991-1982) نيز ششم و پنجم سالهپنج هايبرنامه در شيوه آن شدند. اضافه دوم هبرنام

 هادي،)نيمه پيشرفته صنايع انواع و سازيكشتي شيميايي، مواد الكترونيك، آالت،ماشين ساخت صنايع

  گرفتند. جاي ارجح يهابخش هحوز در زيستي(فناوري جديد، مواد

 هپشتوان قوانين آن شد. تصويب منسوجات( هحوز در )بجز 1970 هده اوايل و 1960 هده در اقدامات اين

 رقابت» هدربار ايكره انسياستگذار هدغدغ كرد.مي مهيا را آنها بر نظارت و ارجح صنايع از حمايت براي حقوقي

 گسترش و ورود هايمحدوديت به كه است كرده بروز قوانيني در آن از ناشي «جمعي خسارت» و «طيافرا

 زندان با حتي و مالي هجريم جواز، لغو با شدتبه يقوانين چنان كنندگاننقض هستند. مربوط توليد ظرفيت

 دولت نظارت آنهاست. در عملكرد بر نظارت هانسختگير نظام قوانين، اين جالب همشخص ديگر شوند.مي مجازات

 همه (.Jones and Sakong, 1980: 97 مثال:براي ) است بوده معروف كه هاستمدت ماهيانه عملكرد بر

 در عملكرد خود، صادراتي عملكرد كردن گزارش برعالوه بودند موظف شده حمايت صنايع به متعلق يهابنگاه

 و نقدي هجريم به بود ممكن غلط هايگزارش يا و منظم دهيگزارش در قصور دهند. اطالع نيز را هاحوزه ساير

 در كاروكسب وضعيت هدربار تفصيلي و روزآمد اطالعات از را كره دولت ايشيوه چنان شود. منجر زندان

 صنعتي سياست اثربخشي كاهش موجب نامتقارن اطالعات مشكل باشد قرار اگر كرد. برخوردار ارجح يهابخش

  است. ضروري اطالعات آن به دسترسي نشود،

 تمايز وجه اند.شده وارد 1986 مصوب «صنعتي هتوسع قانون» در مختلفي تشويقي قوانين اخيراً

 با سازيبهينه هايبرنامه بر قانون آن تأكيد ،تشويقي قوانين با مقايسه در (IDL) صنعتي هتوسع قانون

 مطابق بوده، سفارشي سازيبهينه هايبرنامه است. تمديدپذير( )البته سال 3 الي 2 به محدود عمر هدور

 جانشيني به كه شوندمي طراحي صنايعي به موقت بخشيرونق هدف با و منفرد صنايع هايضرورت

 حمايت براي همچنين هابرنامه آن هستند. محتاج الملليبين منديرقابت بهود و سازيظرفيت واردات،

 «صنعتي هتوسع قانون» براساس كه سازيبهينه هايبرنامه .شودمي تنظيم نزول به رو صنايع از موقتي

 درخواست بدون» گاهي همچنين ولي ،شوند اجرا نظر مورد صنعت درخواست با است ممكن هستند،

  آيد.درمي اجرا به حكومت توسط «صنايع

 «حفاظتي» اقدامات نخست كرد. تقسيم گروه سه به توانمي را «صنعتي هتوسع قانون» يهاسياست

 اوليه مواد هايتعرفه كاهش رقيب، محصوالت واردات محدوديت شامل كه انطباق فرآيند در تسهيل براي

 هبهين مقياس» به دستيابي به مربوط اقدامات دوم است. آشكار هاييارانه و هاقيمت بر نظارت خام،

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

20 

 توليدي، ظرفيت گسترش و ورود محدوديت شامل اقدامات اين است. افراطي رقابت از جلوگيري و «توليد

 بندي)قطعه بازار تقسيم و بازار از خروج يا و هاظرفيت در هماهنگ كاهش دولت، هشد توصيه هايادغام

 انجام وريبهره بهبود هدف با اقدامات از دسته سومين .شودمي غيرهمپوشان( يهابخش قالب در بازار

 صنايع در آن كاهش )يا ظرفيت افزايش مانند هاييفعاليت براي اييارانه اعتبارات ارائه شامل و شودمي

 و پيشرفت و تحقيق مخارج براي يارانه ها(،ماشين قطعات )مثالً هانهاده واردات جانشيني افول(، به رو

 تحقيقاتي مؤسسات و خصوصي يهابنگاه بين مشترك تحقيقاتي هايبرنامه و كارآموزي هايبرنامه

  است. حكومتي

 هتوسع قانون» تصويب زمان از كره صنعتي سياست اصلي مشخصات كه كرد مشاهده توانمي پس

 نداشت وجود تشويقي قوانين در كه سازيبهينه هايبرنامه در محدود عمر هدور كردن وارد بجز «صنعتي

 ديوانساالران صالحديد بوده، تغيير بدون تقريباً حال به تا سياستي اقدامات است. نكرده تغيير چندان

 اند(.داشته نگه مبهم همچنان را صنايع هكلي استحقاق معيارهاي )زيرا است عوامل صدر در كماكان

  است. مانده باقي سابق همانند نيز صنعت هر براي هابرنامه بودن سفارشي ماهيت

 انتخابي هايمداخله «گامي به گام» ماهيت كره، كشور در صنعتي راهبرد مهم هايويژگي از يكي

 است؛ كرده تغيير زمان طول در كشورها اين در انتخابي صنايع ماهيت كه كندمي اشاره ديكنز است. بوده

 فاز در اما كرد،مي تأكيد مصرفي توليدات بر واردات، جايگزيني هدور طول در ابتدا، در جنوبي هكر مثالً

 سراغ به بعد فاز در كه بود آن از پس آورد. روي فوالد و پتروشيمي شيميايي، مواد توليد به سازيصنعتي

 از كره دولت حمايت كه كندمي اشاره پيج رفت. الكترونيك صنايع و سازيكشتي سازي،اتومبيل

 ركود، هايدوره طول در حتي حال،اين با است؛ بوده همراه سخت قوانين اعمال با انتخابي يهابخش

 براي مناسبي محيط اين و شدنمي قطع داراولويت يهابخش به دولت اييارانه هايقرض اعطاي

 طراحي در ناهماهنگي، مشكالت از جلوگيري براي كره، كرد. فراهم خصوصي بخش گذاريسرمايه

  برد. بهره خصوصي بخش همكاري از عهتوس هايبرنامه

 

 1مولد رانت .3-4

 شكست با معموالً كه است نداشته اقداماتي با تفاوتي چندان كره دولت در صنعتي سياست اقدامات

 هعقيد با تضاد در واقعيتي چنين هستند. مربوط توسعه درحال كشورهاي ديگر از بسياري در اقتصادي

 ...فوالد و سازيكشتي صنايع استثنايبه» صنايع، همه در كره دولت كاركرد آن طبق كه است فراگيري

 بودن مفيد از اطمينان حصول و ثبات با انگيزشي نظام آوردن پديد هدف با پيشرفته هايزيرساخت ايجاد

 يآمريكا در مثالً ديگر هتوسع درحال هايكشور در كه درحالي ،«است بوده ديوانساالري بازدارندگي نه و

 كلي طوربه هاگيريتصميم داشته، وجود واردات و هاقيمت گذاري،سرمايه بر شديد نظارت» ين،الت

                                                 
 .160-154اقتصاد سياسي سياست صنعتي، صص ، 1392، چانگ اين بخش از منبع زير استخراج شده است: .1
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 به 1«.كندمي ايجاد كاروكسب صاحبان گيريتصميم در نااطميناني كه بوده، مورد به مورد برمبناي

 هايرانت با را هابنگاه عبارتي به نداشته، كشورها ديگر با فرقي اساس در كره، در صنعتي سياست عبارتي

 خوب بسيار كره در صنعتي سياست چرا ،حالاين با است. كرده ترغيب جديد صنايع در فعاليت به دولتي

 هايمشوق با كه است نهفته هاييرانت خطر در پاسخ است؟ كرده عمل آن با متفاوت ديگر هايمكان در و

 اين از توانست چگونه كره پرسيد: بايد پس بگذرد. آنها از سالمت به توانست كره و است همراه صنعتي

 .(154 :1392 )چانگ، ببيند؟ آسيب آنها از كمتر يا بماند امان در خطرات

 قبيل از غيرتوليدي هايفعاليت طريق از ثروت خلق احتمال صنعتي، سياست در آشكار خطر يك

 هشد شناخته موضوع همان كه است مولد هايفعاليت از كارآفرينان شدن دور احتمال و نفوذ اعمال

 رشد مسير در عمده مانعي هندوستان و تركيه در خواريرانت خسارت اگر حالاين با است. يخواررانت

 .(155 :)چانگ نشد؟ چنين كره در چرا است، بوده

 مبادله ههزين نوعي اصل در زني(چانه و نفوذ اعمال اطالعات، آوريجمع )شامل جوييرانت هايهزينه

 كه دانست هارانت خود از متفاوت كامالً بايد را آنها و اندشده ايجاد هارانت به رسيدن سير در كه هستند

 «فرصت» وجود نتيجه در و دولتي هايرانت وجود صرف بنابراين هستند. محض انتقال نوعي درواقع

 هايهزينه «يافته تحقق» هانداز نيست. خواريرانت راه در منابع «عملي» شدن مصرف معناي به خواريرانت

 رانت به اندك رشوه با بتوانند هابنگاه اگر دارد. بستگي آنها به دستيابي هنحو به جامعه هر در خواريرانت

 عمل در باشد، اندك رانت( تصاحب براي خصوصي بخش هاي)هزينه دوم مرتبه رانت اگر و يابند دست

 .(همان) بود نخواهد زياد احتماالً خواريرانت براي شده صرف منابع ميزان

 خرج پول زيرا ،است نشده صرف كره دولت بر نفوذ اعمال براي چنداني منابع چارچوب اين در

 ندارد. ايفايده چنان كره دولت مانند ميردال( تعبير )به «نفوذناپذير» دولت يك بر اثرگذاري براي كردن

 كره دانند،مي كره در كاروكسب اوضاع و سياسي مشيخط با آشنا افراد ههم كه طورهمان اينوجود  با

 ينتربزرگ از يكي رئيس است. نبوده امان در اقتصادي فساد هحوز در بزرگ افتضاحات از وجه هيچ به

 كرده منحصر خود دست در را اختيارات ههم حكومت» كه بود كرده گاليه اخيراً كشور آن هايشركت

 قانوني ماليات كه قدر همان ما ]دليل اين به[ ...شد جيب به دست بايد آنها مساعد نظر جلب براي و

 شودمي معلوم پس «.پردازيممي نيز غيرقانوني و قانوني نيم قانوني، اخاذي از اعم اخاذي بابت پردازيم،مي

 هايدولت ساير از كمتر نفوذها اعمال اين اگر حتي دارد قرار نفوذ اعمال معرض در ترديدبي كره دولت

 .(155: )چانگ باشد «نفوذپذيرتر»

 فقط ولي ،گيردمي قرار نفوذ تحت كره دولت كه است اين در دشوار معناي اين پاسخ از بخشي

 توزيعي پيامدهاي موجب نفوذ اين هرچند .هابولچ يعني انحصاري و كوچك گروهي نفوذ تحت

                                                 
ها صرف كسب رانت هايي كه برايجويي بخش خصوصي و هزينهآورد و رانتوجود ميهايي كه دولت به. بايد ميان رانت1

 جويي بخش خصوصي همراه نخواهد بود.هاي دولتي لزوماً با رانتشود تفكيك كرد. رانتمي
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 چند به را كره در جوييرانت هايهزينه ظاهراً هابولچ به جوييرانت بودن منحصر است هشد ناخوشايند

 برخوردار هارانت به انحصاري دسترسي از مردم از كمي تعداد وقتي اينكه اول است. داده كاهش دليل

 دانندمي اينكه به توجه با ديگران زيرا .شودمي كمتر آنها مقدار و جوييرانت هايفعاليت شيوع باشند،

 اين 1988 هلمقا در )بهاگواتي شوندمي منصرف جوييرانت از دارند، دولت در نفوذ براي اندكي بخت

 دسترسي از ،گروه يك قالب در ،هاولچب چون آنكه دوم خواند(.مي 1«خانواده داماد هقضي» را پديده

 جوييرانت رقباي به مربوط اطالعات به توانندمي اندك مخارج با برخوردارند، رانتي بازارهاي به انحصاري

 اينكه سوم اند.بوده روبرو ييهاموقعيت چنين با جوييرانت مختلف هايرقابت در زيرا يابند دست خود

 بنديدسته» با ترتيب اين به كرده، فعاليت بازار چندين در كه هستند اقتصادي بزرگ بنيادهاي هابولچ

 در هاييزنيچانه اگر وضعيتي چنين در دهند. كاهش را جوييرانت هايهزينه توانندمي «موانع كردن

 را هازنيچانه كند، فراهم جنبي هايپرداخت براي بيشتري مجال كه باشد داشته وجود ديگر هايزمينه

 هده در خود صنعتي ساختار تجديد در بزرگ( بولچ )سومين 2وود مثالً داد. سامان توانمي ترآسان

 از خروج به مجبور ولي ماند باقي سواري خودروهاي بازار در انحصارگر دو از يكي عنوانبه هم باز 1980

 هسامان صنعت در محصول از تريارزان هنسخ در شد مجبور آن برعالوه و گرديد ديزل موتورهاي صنعت

 كسب ازاي در بزرگ( بولچ )دومين هيونداي زمان همان در كند. كسب تخصص الكترونيك وصل و قطع

 صنعت در توانست الكتريكي سنگين آالتماشين صنايع و ديزل موتورهاي در اجباري، تخصص

 .(156همان: ) بماند باقي سواري خودروهاي

 را جوييرانت «تواننمي» احتماالً بپيوندد، عمل به كامالً جوييرانت هبالقو زيان وقتي حتي

 ،شودمي واگذار رانت وقتي دانست. صنعتي هتوسع تحقق براي دولتي هايرانت كاربرد خطر ينتربزرگ

 ورود قصد كه آنان يبتتر بدين و شود وضع مانع رانت بازار بر ورود در سر بر كه است محتمل خيلي

 كه تريجدي خطر شوند.مي منصرف رانت فعلي صاحب راندن بيرون براي پول كردن خرج از دارند

 ناكارآمد توليدي هايروش به توليدكنندگان تشويق حتي يا حمايت كنند،مي ايجاد دولتي هايرانت

 به دسترسي كره در .گذاردمي جا به كارآيي لحاظ از بلندمدت اروناگ آثار كه است دولت همداخل علتبه

 عملكرد ارائه به قادر اقتصادي، بزرگ بنيادهاي عنوانبه كه است هاييولچب به محدود دولتي هايرانت

 ديگر از كمتر كره در اوضاع، اين دليلبه هستند. هاكاروكسب و هاشاخه ههم در يكسان و مطلوب

 دولتي هايرانت عبارتي به آورد.مي دستبه را هارانت كسي چه كه است مهم توسعه درحال كشورهاي

 مزبور( داليل)به احتماالً كه كنند ايجاد «هميشه براي بار يك» نوع از هاييهزينه است ممكن كره در

 .(156 :)چانگ گذارندنمي توليد ناكارآمدي بر چنداني بلندمدت آثار هارانت آن ولي هستند، كوچك

                                                 
1. Brother ـ in ـ law theorem 

2. Daewoo 
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 ميان از درآمدند، اجرا به دولتي هايرانت وقتي است: قرار اين از صنعتي سياست در مشكل ينمهمتر

 صنايع وجود .شودمي دشوار بسيار هارانت آن كنندگاندريافت سياسي فشارهاي علتبه آنها برداشتن

 چنين بر شاهدي كنند،مي خودداري «بلوغ به رسيدن» از توسعه درحال كشورهاي از بسياري در كه نوپايي

 محرك عنوانبه هارانت مفيد اثر به ريچاردسون و شومپيتر ماركس، مانند هايياقتصاددان است. خطري

 كارآفرين كه ندارد وجود رانتي هيچ معتقدند كرده، اشاره نامطلوب( هاي)رانت اجباري و مطلوب( هاي)رانت

 هارانت آن است ممكن كند، ايجاد را هارانت دولت وقتي حالاين با شود. برخوردار آن از العمرمادام بتواند

 .(157 همان:) 1سازد متوقف را آنها لزوم صورت در نتواند نيز دولت خود حتي نبوده، گذرا ديگر

 دارند. وجود بسياري ناكارآمد يهابنگاه صنعتي، سياست مجري كشورهاي ديگر همانند نيز كره در

 كه است بوده صنايعي هايرانت كردن متوقف در دولت آن توانايي در هادولت ديگر با كره دولت فرق اما

 اين دريافت(. داخلي بازار در رحمانهبي رقابت و صادرات وجود از توانمي را ويژگي )اين اندنبوده پويا

 در قبل از تربزرگ اغلب و جديد هايرانت ايجاد شامل خود كه صنعتي ارتقاي كنار در دولتي انضباط

 بهبود را خود هفناوران هايقابليت تا آورده پديد هابنگاه براي محكم ايانگيزه شودمي مولدتر صنايع

 ديوانساالران آن در كه است نبوده مدارانهفن صرفاً فرآيند يك انضباطي چنان كردن تحميل البته .دهند

 معموالً كه است نبوده همدلي با توأم و دردسربي يفرآيند نيز و دهند درس كارتازه افراد به طرف،بي

 بين مناقشه و زنيچانه از مداوم يفرآيند انضباط آن اجراي پندارند.مي شرقي آسياي مورد در هابيگانه

 در آنها تصور حتي كه )اقداماتي قهري، اقدامات با ناچار به گاهي كه بوده خصوصي بخش و دولت

 .(همان) 2است رسيده اجرا به است( دشوار ديگر كشورهاي

 اواخر در گذاريسرمايه هگسترد رونق از پس كه ناكارآمد يهابنگاه تعداد افزايش 1969 سال در

 )دفتر «آبي كاخ» به فقط نيرو آن دهد. تشكيل ضربت نيروي تا واداشت را كره دولت داد رخ 1960 هده

 1969 هايسال هفاصل در ضربت نيروي كرد.مي رسيدگي مشكل آن به و بود پاسخگو (جمهوريرياست

 فروش ادغام، به وادار (شودمين علني گاههيچ آنها دقيق تعداد البته )كه را ناكارآمد بنگاه هاده 1972 تا

 مندبهره نيز «كره هتوسع بانك» نزد خود بدهي افتادن تعويق به امتياز از گاهي و كرد ورشكستگي اعالم و

 صادر 1972 هشتم ماه از سوم روز در )چون يافت پايان 33-8 بدنام فرمان با نهايت در برنامه آن شوند.

 بسياري نفع به هاوام آن كه درحالي گرديد منجر 4پنهاني يهاوام بازار كل شدن مسدود به و بود( شده

 بدهي تبديل به مجبور طلبكاران و يافت كاهش هاوام آن هبهر آن از پس بودند. زدهبحران يهابنگاه از

 .(همان) شدند شركت سهام به خود

                                                 
هاي كردن رانت« ترموقتي»توان تالشي براي را مي IDLدليل اجراي سازي بههاي بهينه. وضع دوره عمر محدود براي برنامه1

 ي دانست. دولت

 تحميل انضباط دولتي به بخش خصوصي كره رجوع كنيد به: فرآيندها در زني و مناقشه. با آشنايي با ميزان چانه2

Khan, 1989. 

3. 8-3 Decrec 

هاي پنهاني به شركت صورتبهگرفتند و ها را به نرخ بهره ارزان ميهاي اختالطي كره وامشركت ويژهبهها . بسياري از شركت4

 گفتند ـ م.هاي پنهاني ميكردند. اين بازار را بازار وامديگر واگذار مي
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 بزرگ صنايع برخي در موقتي ظرفيت اضافه به كه 1970 هده اواخر در گذاريسرمايه رونق از پس

 پا 1«شيميايي و سنگين صنايع سازماندهي تجديد هبرنام» با 1980 سال در دوباره كره دولت ،شد منجر

 صنايع شركت» قالب در الكتريكي انرژي توليد تجهيزات صنعت در فعال شركت چهار گذاشت. صحنه به

 سودآور كه است آن از تربزرگ شركت اين شد ادعا بعدها شدند. ادغام 2«(KHIC) كره وسازساخت و

 خودروساز سه از يكي 4كيا 3كردند. ملي ار آن دولت هايحمايت از برخورداري براي دليل اين به و باشد

 تقاضا وقتي تا شد مجبور اتوبوس و كاميون ساخت و حوزه آن از خروج به سواري خودروهاي هحوز در

 شركت سه از يكي .داد رخ بعدها وضعيت آن گردد. باز سواري خودروي ساختن به دوباره يافت، افزايش

 دو به را بازار تا شدند وادار ديگر دوتاي و شد خروج به مجبور )دوو( ديزل موتورهاي صنعت در فعال

 براي 5يونگ سانگ و بخار اسب 6000 از بيش موتورهاي براي )هيونداي كنند تقسيم تخصصي بخش

 سه بودند فعال آن در شركت هشت كه برقي سنگين هايماشين صنعت در بخار(. اسب 6000 از كمتر

 فقط شد داده اجازه آنها به و )كولون( شدند ادغام هم در 7كولون( و يونگ سانگ 6،)هيوسانگ شركت

 براي فقط شد ملزم هيونداي هايشاخه از يكي بسازند. قيمتگران و تخصصي كامالً محصوالت

 ترارزان محصوالت شدند مجبور ديگر بزرگ شركت چهار بسازد. محصوالت آن از خود شريك هايشركت

 الكترونيكي وصل و قطع هايسامانه صنعت در فعال شركت چهار آن از هريك بسازند. ترساده و

 شركت دو گرديدند. متمايز محصوالت در تخصص كسب به مجبور دوو( و OPC گلداستار، )سامسونگ،

 و كردند ديگري سهام خريد به مجبور را يكي شده، ادغام هم در بودند، فعال مس ذوب صنعت در كه

 برخوردار بانكي يهاوام بازپرداخت استمهال و (KDB) كره توسعه بانك مالي يهاكمك از كار آن براي

 .(158-157 :)چانگ گرديد

 صنايع داد. رخ 1988-1984 هايسال بين دولتي ناكارآمد يهابنگاه فروش و هاادغام از ديگر دور

 مورد همه از بيش بودند افول به رو صنايع كه كشاورزي كودهاي و مرزيبرون وسازساخت سازي،كشتي

 17 قالب در سازيكشتي شركت 63 و شدند منحل 1983 سال در كود هتوليدكنند سه گرفتند. قرار توجه

 هاادغام با مرزيبرون وسازساخت صنعت هعمد ساختار تجديد 1986 سال در گشتند. ادغام هم در شركت

 تعطيلي به مجبور 1988-1986 هايسال هفاصل در ناكارآمد بنگاه 82 شد. اجرا هاشركت هگسترد انحالل و

 .(159 :)چانگ بودند(. فعال مرزيبرون وسازساخت و سازيكشتي در آنها تاي 23 )كه شدند ادغام يا

                                                 
1. Reorganization of Heavy and Chemical Industres Programme 

2. Koreal Heavy Industrues abd Cinstnuction Co. 

كرد با واگذاري حق انحصار عرضه ـ در توليد برخي  )كه جزئياتش فاش نشد( تالش KHICتمديد بدهي  برعالوه. دولت 3

 هاي آن شركت رونق دهد:وساز سنگين ـ به فعاليتتجهيزات توليد برق و ساخت

FEER, 2 June 1983, pp 67-8. 

4. Kia 

5. Ssangyong 

6. Hyosung 

7. Kolon 
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 مورد صنعت به رسيدن براي كره دولت دهيجهت مصداق بهترين خودروسازي صنعت سرگذشت

 منفصلنيمه قطعات كردن هم سر با 1962 سال در كره سواري خودروهاي صنعت است. دولت آن نظر

 با 2جينشين و 1سنارا ،موجود خودروساز دو 1965 سال در كرد كاربه شروع (SKD) وارداتي هشد

 پيوستند صنعت آن به آسيا( و )هيونداي واردتازه دو 1968 سال در شدند. جين()شين يكي دولت هدايت

 به دادند اجازه )كيا( سازكاميون يك به سال آن در شد. ممنوع 1972 تا صنعت آن به جديد ورود و

 را «خودروسازي صنعت تشويق بلندمدت هبرنام» 1974 سال در حكومت شود. وارد خودروسازي صنعت

 قطعات هنوز زهاخودروسا سال آن در كرد. اعالم داخلي سواري خودروهاي هاينمونه تعداد افزايش براي

 بود نتوانسته كه «آسيا» كردند.مي سرهم فيات، و موتورز جنرال د،فور تويوتا، از را شده منفصل كامالً

 خود توليد ظرفيت فروش و خروج به مجبور كند، ارائه خود خودروهاي هاينمونه افزايش براي طرحي

 بحران علتبه جينشين دوره همان در شدند. ساخته داخلي هايمدل 1974 سال از گرديد. كيا به

 سال از موتورز جنرال با مشتركش گذاري)سرمايه GMK از موتورز، جنرال خودروهاي جديد هاينمونه

 گذاريسرمايه ترتيب اين به و خريد را جينشين سهم بود( دولتي )كه كره توسعه بانك رفت. كنار (1972

 )تا شد فروخته دوو به 1978 سال در سپس كه گرفت شكل موتورز جنرال و بانك آن بين مشتركي

 1980 سال در بخش آن ساختار تجديد در موتورز( جنرال و دوو مشترك گذاريسرمايه 1992 سال

 انسياستگذار زيرا نشد اجرا طرح آن ولي ،گردد هيونداي و دوو با ادغام و خروج به مجبور كيا بود قرار

 دست موتورز جنرال «جهاني» هاينمونه نفع به داخلي خودروي هاينمونه از دوو نكردند قبول كره

 تا كردمي عمل دوو و هيونداي بين عرضه در دوگانه انحصار شكل به 1987 سال تا همچنان بازار بكشد.

 .(159-158همان: ) بسازد سواري خودروي دادند اجازه نيز كيا به اينكه

 اختالطي هايشركت حتي كره در صنعتي ساختار تجديد هايبرنامه اجراي در كه است جالب

 نظربه نبودند. امستثن دولتي انضباط اعمال از ،هابولچ همان يعني سياسي و اقتصادي لحاظ از قدرتمند

 را نآ كسي چه نيست مهم باشد، داشته وجود كاروكسب اداره در كارآيي وقتي تا ايكره انسياستگذار

 صورت اين غير در ولي بهتر چه كند، اداره را صنعتي يا كارخانه خوبيبه ولچب فالن اگر كند.مي اداره

 شدن ملي )مثالً كرد واگذار عمومي بخش به حتي يا ديگري بولچ به ار كاروكسب آن مالكيت بايد

 هستند بزرگ بسيار اختالطي هايشركت هاولچب چون «(.(KHIC) كره وسازساخت و صنايع شركت»

 صنعت تواندنمي آنها از يكي كنند، اقدام يكاروكسب هر به قادرند خود متنوع هايليتافع دليلبه و

 به را دولت ندنتوامي ديگر هايبولچ نباشد، كارآمد چبول يك اگر درآورد. خود انحصار در را مشخصي

 دولت كمك از صنعت، آن در ظرفيت افزايش بعدي دور در و سازند قانع حوزه آن در خود تصدي

 .(160همان: ) شوند. برخوردار

                                                 
1. Senara 

2. Shinjin 
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 كساد موجب دولت حمايت فقدان خطر وقتي ويژهبه هابولچ در بودن كارآمد هانگيز ترتيب اين به

 دستبه نيز اعتبارات امور زمام كه ويژهبه ماند؛مي باقي قوي بسيار شود آتي هايسال در كاروكسب شدن

 يا و سياسي داليلبه )كه هابولچ از بسياري هستند. متكي وام به شدتبه ايكره يهابنگاه و است دولت

 بين آنها هايبازمانده و شدند تجزيه يا سپرده فراموشي به دادند، دست از را دولت حمايت خود( ناكارآمدي

 ينتربزرگ از تا دو فقط كه شودمي معلوم آنجا از واقعيت اين اثبات گرديد. تقسيم ديگر هايبولچ

 لچبو 10 از تا پنج فقط و بودند زرگب بولچ 10 هزمر در 1974 سال در هنوز 1966 سال هايچبول

 1980 سال در برتر بولچ 10 از گرفتند.مي قرار برتر يتا 10 هزمر در 1985 در هنوز 1974 سال در بزرگ

 .(همان) داشتند قرار برتر تاي 10 گروه در 1985 سال در آنها تاي 6 فقط هم

 

 تجاري سياست .5-3

 فعاالنه تجاري يهاسياست از استفاده با آزاد، بازار طريق از صادرات ترويج جايبه جنوبي، كره دولت

 جنوبي كره دولت ،كرده تأكيد آمسدن كه طورهمان .است كرده كمك كشور اين صنعت رشد به صادرات،

 تجاري هايفعاليت آميخت. هم به را تنبيه و تشويق هايش،يمشخط يهاقسمت ساير همانند تجارت، در

 اگر فقط كلي طوربه واردات مثال، براي شدند.مي كنترل قانوني ضوابط و مقررات تحت هم و حمايت هم

 مشابه، طريق به بود. شده محدود واردات صورت،اين غير در بود. مجاز شود، ادغام صادرات در بود قرار

 فروش به را خود كاالهاي داخلي بازارهاي در كه صنايعي صاحبان ،1970 و 1960 هايدهه طول در

 برخوردار ،1950 هده مانند خارجي، رقباي مقابل در دولت فراوان حمايت از همچنان رساندند،مي

 تأمين را دولت توسط شده تعيين صادراتي اهداف آنها كه شرط اين به فقط بار اين اما شدند،مي

 كردند،مي توليد داخلي بازار در فروش براي كه صنايعي صاحبان از حمايت باالي سطوح وجود كردند.مي

 وضعيتي با مقايسه در اما است. 1970 و 1960 هايدهه در يافتهتوسعه كمتر كشورهاي مشترك ويژگي

 داده تشويقي امتياز داشت، وجود يافتهتوسعه كمتر كشورهاي از بسياري در مشابه ايدوره طول در كه

 كمتر صادراتي اهداف با داخلي، هايفروش در سودآور حمايت قالب در جنوبي كره دولت توسط شده

 .(236 :هيويت )تام شد تركيب آورزيان حتي يا و سودآور

 محصوالتي مورد در كه رسيدمي نظربه منطقي هنگامي خصوصبه صادراتي، اهداف تعيين سياست

 حجم افزايش با كه معنا اين به داشتند؛ قرار مقياس از ناشي هايجوييصرفه معرض در كه رفتمي كاربه

 ناشي روزافزون هايجوييصرفه اين كه محصوالتي مثال براي يافت.مي كاهش توليد ههزين متوسط محصول،

 پتروشيمي. مواد و فوالد تلويزيون، اتومبيل، از عبارتند رسد،مي نظربه توجه قابل بسيار موردشان در مقياس از

 حجمي آن بتواند كه بوده حدي از كمتر خود، خودي به جنوبي، كره داخل در كاالها اين براي تقاضا ميزان

 .(همان) كند حمايت است، ضروري يالمللبين رقابت قابل ههزين سطوح به دستيابي براي كه را محصول از
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 جنوبي، كره از صنعتي كاالهاي صادرات اكثر ،اندهكرد تأكيد اقتصاددانان ساير و آمسدن كه طورهمان

 سودآور گيريم،مي نظر در بودند، آمده دستبه داخلي هايفروش در كه سودهايي از جداي را آنها كه وقتي

 فراوان سودهاي كه دليل اين به فقط اما بود، زياد بسيار جنوبي كره در صنعتي توليدات سوددهي نبودند.

 .(237 همان:) رفتمي فراتر بسيار صادرات از ناشي ضررهاي جبران از داخلي فروش از ناشي

 در ،درواقع اند.داشته خارج به رو گيريجهت دولت تجاري يهاسياست كه گفت توانمي بنابراين،

 اما ،شدند هدايت صادرات افزايش جهت در ايفزاينده طوربه دولت يهاسياست تمام ،1960 هده طول

 قوي بسيار تعهد با مأتو دولتي، ريزيبرنامه با بلكه نگرفت، انجام آزاد بازار طريق از صادرات، گسترش اين

 صادرات براي جانبههمه تالش اين پيشرفت چگونگي عمل، در شد. انجام آن به نسبت جمهوريرياست

 هي چونگ پارك جمهوررئيس كه دولتي مقامات و سرمايه صاحبان كابينه، اعضاي ماهيانه جلسات طي

 .(237 همان:) گرفتمي قرار بررسي و نظارت مورد داشت، برعهده را آنها رياست خود

 

 تكنولوژي .6-3

 در دولت گرانهمداخله نقش دليلبه زيادي حد تا جنوبي، كره توسط خارجي تكنولوژي آميزموفقيت جذب

 قطعات كردن باز در را جنوبي كره دولت مثبت نقش محققان از بسياري است. بوده تكنولوژي توسعه و اكتساب

 استفاده و ترويج خارج در را ايكره مهندسان و مديران تعليم دولت، اين اند.داده قرار تأكيد مورد هم از تكنولوژي

 دولت همچنين، است. كرده تشويق را مستقل مشاوران شكل به خصوصبه خارجي، كشورهاي فني يهاكمك از

 هايزنيچانه در دولت هايهماهنگي است. بوده دخيل تكنولوژي جوازهاي كسب براي مختلفي مذاكرات در كره

 .(252 همان:) است بوده گسترده بسيار جنوبي كره در تكنولوژي، به مربوط

 كند، انتخاب را تكنولوژي كدام اينكه مورد در سنگين، صنايع هزمين در خصوصبه جنوبي، كره

 بهبود را شده وارد هايتكنولوژي اينكه دهد، تطبيق محلي شرايط با را خارجي هايتكنولوژي اينكه

 توانايي كند، ايجاد را جديدي هايتكنولوژي داخل در اينكه و كند برطرف را آنها اشكاالت و ببخشد

 ابتدا در كه ـ پوهانگ فوالد و آهن شركت مثال براي است. داده نشان خود از را برانگيزيتحسين

 به مدت اين در همه اين با است، بوده داير دهه دو از كمتر ـ گرفت امانت به ژاپن از را خود تكنولوژي

 فوالد هكنندتوليد يك اختيار در فني و تخصصي هايمهارت و دانش بتواند كه كرد پيشرفت كافي اندازه

 .(251 همان:) بدهد قرار آمريكا در

 انساني يهاتوانايي به اساساً و همچنين تكنولوژي، نيست. آالتماشين به مربوط فقط تكنولوژي اما

 و آموزش به نسبت خود زياد بسيار تعهدات به دولت  ،1970 و 1960 هايدهه سراسر در .شودمي مربوط

 رسيده، دير شوندگانصنعتي بين در حتي جنوبي، كره ،1970 هده اواخر از قبل كمي و ماند پايبند پرورش

 .(252 همان:) بود. برجسته كامالً پرورش و آموزش به مربوط هايشاخص از بسياري نظر از
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 جنوبي كره در دولت قدرت أمنش .4

 اين اقتصادي هتوسع در لزوم، مواقع در هابنگاه كردن منضبط توانايي و بودن قدرتمند دليلبه كره دولت

 چه در كره دولت قدرت هريش كه سؤال اينجواب  به بخش اين در است. داشته مهمي جايگاه كشور

 اقتصادي رشد عامل عنوانبه بحث، مورد عوامل از برخي است ذكر شايان .شودمي پرداخته است، هبود

 اند.گرفته قرار بررسي مورد محققان نگاه از نيز جنوبي كره وارجهش

 هدست هيچ كشور اين تاريخي مسير در كه است آن كره دولت قدرت علت شودمي گفته اغلب

 با كره جنگ هدور در دارانزمين هطبق است. نداشته قرار دولت قدرت مقابل در قدرتمندي اجتماعي

 كه ها(سوسياليست همه از مهمتر) تكوين درحال سياسي هايسازمان و شدند حذف ارضي اصالحات

 شدند. كوبيده هم در سرد جنگ هدور و جنگ خالل در بودند، كشاورزان و كارگر هطبق به وابسته

 دولت دستورات كه شد ايجامعه تشكيل موجب كره در كنفوسيوسي سنت كه شودمي گفته همچنين

 هديرين هسابق داد. قرار هاترينشايسته دست در را آن و كرد برخوردار عالي اخالقي جايگاه از را

 داده جلوه حقانيت داراي را مركزي ديوانساالري قدرت كه بوده عاملي ديگر ظاهراً كره در تمركزگرايي

 .(161 :)چانگ است

 التين يآمريكا يا هندوستان مثالً از كره هتجرب تمايز هماي شايد بوده، مهم بسيار تاريخي عوامل اين

 بوده كره هجامع و دولت بين قدرت هموازن در اصلي عوامل از يكي اعيماجت طبقات ضعف ترديد بدون باشند.

 تكتك و هاحكومت به باور حتي )و مشروع جمعي نهاد يك عنوانبه دولت به كنفوسيوسي باورهاي است.

 همداخل اثرگذاري عوامل ازجمله و نداشته وجود ديگر هتوسع درحال كشورهاي اغلب در سياسي( رهبران

 طورآن هرچند كره هجامع در عقيدتي و فرهنگي لحاظ از فراوان همگني اين برعالوه است. بوده كره در دولت

 مطلوب اجراي به داشته، وجود هم آنجا در سختي نسبتاً ايمنطقه هايمناقشه و نبوده مطلق شودمي ادعا كه

 حضور براي كافي داليل خود خودي به تاريخي عوامل آن حالاين با است. كرده كمك حكومت يهاسياست

 است، داشته وجود كره جنگ پايان از شرايطي اگرچنان نيستند. كره در دولت اثرگذار همداخل و مندانهقدرت

 .(همان) بود؟ كفايتبي و ضعيف چنان آن 1950 هده در كره دولت چرا

 و سرزنش نيست. همسو اقتصادي هتوسع با لزوماً نفسه في كنفوسيوس آيين كه است ذكرشايان 

 )تاجران باشد شدن صنعتي راه سر بر مانعي تواندمي آيين آن در صنعتي و سوداگري اهداف به اعتناييبي

 شدند(مي محسوب طبقات كهترين هزمر در كنفوسيوسي سنتي اجتماعي مراتب سلسله در انصنعتگر و

 تحقيرآميز برخورد از ناشي را 1950 هده در كره اقتصادي عملكرد نسبي ضعف دليل عمل در بسياري

 كشورهاي ساير از تمركزگراتر قبل از كره دانند.مي يصنعتگر و تجاري هايفعاليت با كنفوسيوس آيين

 نظام بود. غيرمتمركز كامالً ميجي خاندان احياي از قبل تا ژاپني فئودالي نظام است. بوده كنفوسيوسي
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 عدم به متمايل شدتبه هاامپراتوري اوج دوران استثنايبه كشور آن گستردگي دليلبه نيز هاچيني

 .(161 :1392 )چانگ، بود تمركز

 صرفاً موهبتي اند،كرده صحبت اشدرباره همه آن كه كره هجامع عقيدتي و فرهنگي تجانس حتي

 با «ملت نوزايي» هعقيد با را كشور پارك رژيم باشد. شده كشور آن ملت نصيب رايگان به كه نبود تاريخي

 تنظيم دولت نظر با كه درسي هايكتاب و دولتي هايرسانه كرد. بسيج «مستقل اقتصادي نظام» به توسل

 اندشده درگير فقر عليه پرستانهميهن جنگي در كه خواندندمي «صنعتي سربازان» را كارگران شدند،مي

 اهداف به دستيابي بابت نيز كاروكسب صاحبان به شد(. سركوب شدتبه كارگري هايجنبش كه )هرچند

 اند.شده پيروز سختي جنگ در كه باشند ارتشي تيمسارهاي آنان گويي دادند؛مي لياقت نشان صادراتي

 هتوسع براي دستمزد( )بدون اجباريشبه كار نيروي قالب در 1«جديد روستاي» جنبش با كشاورزان

 تواننمي اما نبود موفق عقيدتي هايهمسوسازي آن ههم هرچند شدند. بسيج روستايي هايزيرساخت

 .(164 :)چانگ شدند واقع مفيد جامعه عقيدتي كردن همگن در هاهمسوسازي آن كه كرد انكار

 خواسته ،پارك ژنرال اقتصادي سريع رشد يهاسياست اجراي داليل از يكي گفت بتوان شايد

 جهان كشورهاي فقيرترين از يكي جنوبي كره ميالدي 1960 دهه در زيرا بود، مقطع اين در عمومي

 و حفظ در شدند رشد مرحله وارد مردم كه زماني تا گرديد باعث فقر و بدبختي و رنج شد.مي محسوب

 .(83 و 82 :يانگ گون )لي كنند برخورد فراوان هايحساسيت با خود ثروت و سرمايه نگهداري

 پارك ژنرال نظامي رژيم سياسي دستورالعمل با بايد را كره در قدرتمند دولت ظهور رسدمي نظربه

 قدرتمند دولت داد. شكل را كره سياسي اقتصاد نظام دهه چندين اصل در كه دانست مربوط هي چونگ

 اوضاع آن در هوشمندانه نهادي هاينوآوري و سياسي هايحركت حاصل ،كامالً نگوييم اگر زيادي حد تا

 .(161 :)چانگ بود فرهنگي و تاريخي خاص

 ژاپني هنسخ هساي در اصل در پارك ژنرال نظامي حكومت در كره ارشد انسياستمدار سياسي عقايد

 ،نبودند آزاد بازار طرفدار اصالً كره در اوليه سياسي گيرندگانتصميم گرفت. شكل صنعتي گراييصنف

 به ميئدا خدمات خود حكومت سياسي بقاي براي متحده اياالت حمايت ضرورت به توجه با ولي

 ايشان اكثر كه كره ديوانساالران اقتصادي دانش اين، برعالوه 2كردند.مي ارائه خصوصي هايشركت

 نئوكالسيك اقتصاد نوع از نه ،داشتند اندكي اقتصادي اطالعات و بودند حقوق هرشت هايكردهتحصيل

دانشگاهي  محافل بر كه بود ماركس كارل ويژهبه و شومپيتر جوزف ليست، فردريش نظرات نوع از بلكه

 اقتصادي يسياستگذار اصلي مضامين 3داشت. چيرگي بيستم قرن اول هنيم در هاژاپني يسياستگذار و

                                                 
1. Semaul 

نظام اقتصادي كه مستلزم بهبود كفايت اطالعاتي دولت است بيشتر به ضرورت تر شدن اي با پيچيدهسياستگذاران كره. 2

نظام »حال حتي در اسناد سياسي بعدي نيز سخن از تعهد حكومت در گيري اقتصادي پي بردند. با اينتمركززدايي از نظام تصميم
گونه ششم(. چنان تأكيد به شكلي تناقضساله پنجم و هاي پنجويژه در برنامهوجود دارد )به« اقتصادي تحت رهبري خصوصي

 كرد، اسنادي از آن نوع الزم نبود.نشانه تداوم سيطره دولت است زيرا اگر نظام اقتصادي را بخش خصوصي رهبري مي

3. Morris - Suzuki, 1989. 
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 تأكيد است(، ماركسي هايدغدغه از آشكارا )كه افراطي رقابت جمعي هايهزينه بابت نگراني مثالً كره در

 ،شيميايي و سنگين صنايع گسترش به تمايل و سرمايه انباشت به نسبت وسواس مقياس، به هايصرفه بر

 اين به توجه با بشناسيم. را كره اقتصادي ديوانساالري فكري هايزمينه كه شودمي درك بهتر وقتي

 سياسي كار دستور توسعه سالهپنج هبرنام نخستين در كه كندمي جلوه طبيعي كامالً فكري، هايزمينه

 بازي را نگهبان نقش آن در دولت كه 1«شده هدايت يدارسرمايه» عبارت در پارك رژيم اقتصادي

 .(162 همان:) يابد تجلي ،كندمي

 اقتصاديـ  سياسي كار دستور براي را نهادي سازيزمينه برخي رسيدن، قدرت به از پس بالفاصله پارك رژيم

 نخستين از كشور مالي نبض گرفتن دستبه نتيجه در و هابانك كل كردن ملي ساخت. فراهم خود

 و كوچك هايشركت بانك ارزي، مبادالت بانك )مثالً جديدي دولتي يهابانك آن از پس بود. اقدامات

 يهاوام بر دولت كامل تسلط باعث هاآن وجود كه شدند تأسيس واردات( و صادرات بانك متوسط،

 انباشت اتهام به را نفوذ با كاروكسب صاحبان از بسياري پارك رژيم حال عين در 2گرديد. گذاريسرمايه

 خود هايشركت با» آنكه شرط به بعدها ولي ،انداخت زندان به سياسي( روابط با )مثالً غيرقانوني ثروت

 دو آن با شدند آزاد بسازند، دولت دستوري صنايع در جديدي هايكارخانه يعني «كنند خدمت ملت به

 كه شد وانمود مجرمي همانند اخالقي لحاظ از ناگهان كره وكاركسب هجامع افراطي، سياسي فشار مورد

 هم اقتصادي لحاظ از و است، «شركت تأسيس با ملت به خدمت» به ملزم و شده آزاد ضمانت قيد به

 ،يدارسرمايه غايي هدف يعني گذاريسرمايه هدربار گيريتصميم در كه شد كوپالي و يالبي شير مانند

 .(163 همان:) نداشت اختياري هيچ

 نهاد يك در اقتصادي يسياستگذار قدرت شدن متمركز پارك، رژيم در نهادي مهم نوآوري ديگر

 ادغام بود. وزيرنخست معاون سرپرستي به 3(EPB) «اقتصادي ريزيبرنامه هيئت» يعني ايفراوزارتخانه

 تضاد حذف موجب «اقتصادي ريزيبرنامه هيئت» در «بنديبودجه» و «ريزيبرنامه» مسئوليت دو كردن

 و هستند( بلندمدت گذاريسرمايه به عالقمند معموالً )كه صنايع و ريزيبرنامه هايوزارتخانه بين منافع

 تمركز بهاي به البته منافع تضاد اين گرديد. است( عالقمند مدتكوتاه ثبات به )كه مالي امور وزارت

 موجب تضادي چنان رفع شد(.مي مخالفت آن با شايد هازمينه ساير در )كه شد حاصل حكومت در قدرت

 و ژاپن قبيل از صنعتي سياست مجري كشورهاي ساير از كارآمدتر كره در صنعتي سياست اجراي شد

 .(همان) 4كردند.مي نرم پنجه و دست تضاد، آن با كه باشد فرانسه

                                                 
1. Guided eapitalism (Gyodo Jabon - Jui) 

اعتباري عمدتاً در نهادهاي مالي كوچك غيربانكي يا در بازارهاي پنهاني و بندي مدت با توجه به جيرهگذاري كوتاه. سرمايه2

 شد.غيررسمي عرضه مي

3. Economic Planning Board 

كرد كه از اختيار عمل دولتي ازجمله وزارت امور مالي مقابله ميهاي درونبا رقابت« ريزيكميسيون برنامه». مثالً در فرانسه 4

 .برخوردار بود« اقتصادي، جابجايي منابع مالي و مخارج عموميمديريت كالن »در 
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 داده ادامه جامعه اقتصادي هايحوزه بر خود هسلط به كشور آن هتوسع هدور كل در كره دولت

 به وجهت با خصوصي يهابنگاه كردن مطيع بزارا ينمهمتر كه مالي اعتبارات بر دولت تسلط است.

 به معروف دولتي يهابانك از برخي هرچند 1دارد. ادامه كماكان است، بوده وام به آنها شديد وابستگي

 از استقالل معناي به هاآن سازيخصوصي اما شدند، يخصوص 1982 سال در حدي تا «شهر يهابانك»

 به وام پرداخت به مجبور بود دولت به وابسته كه مركزي بانك نظر تحت هابانك اين زيرا ،نبود دولت

 يا و اييارانه بهره نرخ با ييهاوام ـ سياستي يهاوام سهم درواقع 2.بودند مقروض شدتبه يهابنگاه

 56 از و شد زياد عمالً هابانك آن سازيخصوصي از پس ـ اعتبارات بنديجيره در اولويت از برخوردار

 دشواري به ترتيب اين به كه رسيد 1985-1982 هدور در درصد 6/67 به 1962-1981 هدور در درصد

 نيز و دادن وام به تصميم در هابانك آزادي است. شده كم بانكداري بخش بر دولت هسلط گفت توانمي

 بلندمدت هايسپرده و هاوام نرخ به مربوط قوانين كاهش وجود با است. اندك شدتبه بهره يهانرخ وضع

 با شدتبه هنوز بهره يهانرخ» مقررات، كاهش وجود با شد: گفته 1991 سال در ،1988 دسامبر در

 .(164 همان:) «شوند.مي تعيين مالي امور وزارت و كره مركزي بانك هدايت

 و خريد دارد. سلطه در كامالً نيز را خارجي ارزهاي ،هاوام بر جانبههمه نظارت برعالوه كره دولت

 بود. زندان( مجازات مشمول )و غيرقانوني پيش سال چند تا شده، انجام نظارت با كامالً ارزها فروش

 هرچند است. بوده فراگير تقريباً خارجي مستقيم گذاريسرمايه و خارجي يهاوام بر دولت نظارت

 كه است كره دولت است، شده منع خارجي مستقيم گذاريسرمايه كمتر حدي تا و خارج از استقراض

 دولت نيز را آن شرايط و خير يا است مجاز خارجي مستقيم گذاريسرمايه يا وام فالن كندمي تعيين

 .(165 همان:) كندمي مشخص

 هرچند شودمي اعمال عمومي بخش يهابنگاه هواسطبه كه اوليه مواد بر دولت نظارت از

 نفت، مانند راهبردي صنايع مالك كره دولت كرد. غفلت نبايد ،است مالي منابع بر سلطه از تراهميتكم

 هاينهاده است. الكتريكي انرژي توليد و فوالد گاز، كشاورزي، كودهاي ،سنگزغال صنايع( از )بخشي

 شوند،مي عرضه عمومي هايشركتدست ... بهو فوالد برق، گاز، ،سنگزغال نفت، قبيل از مهم ايواسطه

 منضبط براي دولت تهديدهاي البته است. مرتبط كره در دولت قدرت با كه است ديگري مهم عامل

 در معموالً بزرگ يهابنگاه زيرا نيست مؤثر گاهي دولت، يهاسياستكننده نقض يهابنگاه ساختن

 عملي بارها و نيستند هم اهميتكم تهديدها آن حالاين با هستند. اثرگذار هاسياست اجراي و تنظيم

 شركت هشت به وابسته شركت 14 بانكي اعتبار كردن مسدود در توانمي را تهديد آن از مصداقي شدند.

                                                 
 7/22حدود  1979-1971اي كره در دوره هاي كارخانهها( در بخش بنگاه. نرخ متوسط سهم سهام در سرمايه )از كل دارايي1

كه است درحالي  ( درصد3/28هاي ژاپني )درصد رسيد كه حتي كمتر از بنگاه 2/22به  1986درصد بود. آن نرخ در سال 
درصد  6/48( و 1986يي )آمريكاهاي درصد براي بنگاه 47اين آمار را با  .ها معروف هستندهاي ژاپني به اتكاي شديد وامبنگاه

 .( مقايسه كنيد1985هاي تايواني )براي بنگاه

ه تخصيص اعتبار با جلب هاي بزرگ دربارگيريكند همچنين تصميمهاي ارشد بانكي را منصوب مي. هنوز حكومت مقام2

 شود. موافقت مسئوالن حكومت انجام مي
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 غيرتجاري هايزمين فروش براي دولت فشارهاي با كه كرد مشاهده (1991 مي 8 )در بزرگ اختالطي

 سال در 1كوكجي گروه هواقع ،كره دولت هايرويزياده هدربار آشكارتر مثال بودند. نيامده كنار خود

 كره بزرگ اختالطي شركت هفتمين به بعدها كه را كوكجي ناكارآمد گروه عمد به دولت كه است 1985

 كردن رد براي گروه آن به دهندهوام اصلي بانك به دادن دستور با كار آن كرد. ورشكسته ،شد تبديل

 آن ميليبي دليلبه حدي تا كوكجي كشيدن زير به تصميم معتقدند برخي البته شد. انجام هايشچك

 .(همان) داد رخ حاكم حزب مالي هايخواسته كردن برآورده در شركت

 استثنايي شرايط ،شد 1970 و 1960 دهه دو در جنوبي كره اقتصادي رشد باعث آنچه دارد عقيده يانگ

 استوار اصل اين بر هاسال اين در آمريكا رهبري به غرب بلوك كشورهاي خارجي سياست است. دهه دو اين

 اقتصادي فراوان يهاكمك كشورها از بعضي به داريسرمايه سيستم موفق هاينمونه دادن نشان براي كه بود

 يارانه طاليي هايفرصت از و يابد دست الملليبين ارزان منابع به توانست رهگذر اين از جنوبي شود.كره اعطا

 حاكمان كشور، در داخلي اقتصادي يهاسياست ابعاد در ديگر طرف از ببرد. را استفاده نهايت الملليبين

 متمركز اقتصادي بزرگ گروه چند كردن قدرتمند و تأسيس راه در را كشور امكانات و هاپتانسيل كليه نظامي

 جنوبي كره براي ارزي درآمدهاي كسب و خارجي هايسرمايه جذب مورأم بزرگ هايشركت اين كردند.

 سياست اهداف از يكي عنوانبه الملليبين مالي عظيم منابع قراردادن اختيار در هاسال آن در بودند. شده

 .(75 :)يانگ شدمي ارزيابي كشور اين ملي امنيت حفظ براي آمريكا خارجي

 كل در ،1978 و 1945 يهاسال بين جنوبي كره به آمريكا اقتصادي يهاكمك كندمي ادعا 2بلو

 در آفريقايي كشورهاي تمام به شده ارائه يهاكمك كل اندازه بهيعني  آمريكا دالر ميليارد 6 به نزديك

 هنوز كايآمر يهاكمك كر، جنگ از بعد سال چند يعني ،1950 دهه دوم نيمه در حتي بود. دوره همان

 ارز هايدريافت درصد 80 از بيش و دادمي اختصاص خودبه را جنوبي كره ملي درآمد از درصد 15

 .(226 :هيويت تام) ساختمي فراهم را جنوبي كره خارجي

 خارجي مستقيم گذاريسرمايه 1998-1962 از جنوبي كره اقتصادي توسعه طوالني دوره تمامي در

 مزبور هايگذاريسرمايه كه 1996 سال در حتي است، نكرده بازي كشور اين در را توجهي قابل نقش

 كه عملكردي بود. كشور اين داخلي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل كل درصد 1 از كمتر يافت، افزايش

 .(54 :)طاليي دارد فاصله منطقه كشورهاي ساير تجربه با بسيار

 

                                                 
1. Kukje 

2. Bello 
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 كره اقتصاد در بزرگ يهابنگاه رشد منفي آثار .5

 قدرت تمركز اين هستند. جنوبي كره در مالي و اقتصادي انحصار و تمركز اصلي ههست درواقع هاچبول

 (.59 :)يانگ است دربرداشته جنوبي كره براي را منفي نتايج هم و مثبت نتايج هم اقتصادي و مالي

 بيش توسعه تبعات از كشور اين در اقتصادي هايفرصت ناعادالنه توزيع و فساد ،جنوبي كره مالي بحران

 .شودمي ذكر هاچبول حد از

 

 هافرصت ناعادالنه توزيع و اقتصادي تمركز .1-5

 بيشتر تمركز ديگر عبارت به يا ثروت و درآمد نابرابر توزيع به ناپذيرياجتناب طوربه هابنگاه نابرابر رشد

 نخست .كرد تعريف متفاوت شكل دو به توانمي را اقتصادي قدرت تمركز گردد.ميمنجر  اقتصادي قدرت

 ،1985 سال در جنوبي كره در .شودمي تعريف صنعت يك در شركت چند انحصار يا سلطه و نفوذ ميزان در

 بيش كمتر يا شركت سه فقط صنعت هر در كهشدند  بررسي توليدي صنعت 428 ميان از تا 213 تعداد

 درجه از كه يادشده صنعت 213 تعداد اين بودند. داده اختصاص خودبه را آن توليد كل درصد 60 از

 خودبه را كشور توليد محصوالت كل درصد 8/59 از بيش بودند برخوردار بيشتري اقتصادي قدرت تمركز

 .(245 :1388 )جونگ، بودند داده اختصاص

 توليد صنعتي محصوالت ميزان آن و داد ديگري تعريف توانمي هم تروسيع شاخص يك عنوانبه

 مثال، براي دارد. اختصاص بزرگ يهابنگاه از اندكي تعداد به كه داخلي ناخالص توليد يا كشور در شده

 در كشور صنعتي توليدات كل درصد 9/38 از بيش به كره صنعتي سازندگان ينتربزرگ از تا 100 تعداد

 استراتژي اگرچه بود. درصد 3/27 ژاپن براي 1980 سال در رقم اين كه درحالي ،يافتند دست 1987 سال

 بزرگ هايمجتمع برمبتني صنعتي سازمان آن و است بوده ژاپن تجربه از بردارينسخه كره توسعه

 .(246همان: ) استشده  اتخاذ ترافراطي بسيار كره در پيكرگراغول مجتمع توسعه اما ،باشدمي )زايباتسو(

 شده محاسبه 1989 سال در كل فروش براساس كه باال رده بزرگ شركت 100 از تا 88 تعداد

 فوالد و آهن )كمپاني انددولتي آن تاي 5 تعداد باقيمانده، شركت 12 از دارند. تعلق بولچ 53 به است،

 كمپاني و كره ارتباطات و برق شركت كره، سنگين صنايع كمپاني برق، نيروگاه كمپاني پوسكو، يا پوهانگ

 به كه گيرندمي دربر كره در را خصوصي يهابنگاه ينتربزرگ از تا 95 از تا 7 كه هايينام (شيميايي

 .(242 :)جونگ ندارد تعلق هاچبول

 آنجا از دارند. تسلط و نفوذ انديگر بر آنها ينتربزرگ از اندكي تعداد ها،چبول ميان در حتي

 نيز و دارند نفوذ كره اقتصاد در داخلي ناخالص توليد در سهمشان از بيشتر عمل در هاچبول كه

 كه بگوييم اگر بود نخواهد گزافه دارند، قرار آنها رحمت مورد بزرگ و كوچك هايشركت اغلب
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 فاميل 5-10 توسط كره اقتصاد ،عبارت ديگر به .است چبول 5-10 كنترل و نفوذ تحت كره اقتصاد

 .(247 :1388 )جونگ، شودمي اداره

 در حضور اين است. عميق بسيار صنعتي، خصوصاً جنوبي، هكر ساختار در هاچبول هقدرتمندان حضور

 هكر بزرگ يهابانك سهام درصد 12 از بيش شده، منتشر آمار برطبق .است گونههمين نيز مالي بازارهاي

 بزرگ همؤسس 12 از بيش اقتصادي بزرگ گروه 30 .است كشور اين بزرگ چبول 30 اختيار در جنوبي

 هاچبول بلكه ،شودمين خالصه اقتصادي يهابخش در حضور، اين دارند. اختيار در را جنوبي هكر در مالي

 گروه 13 يالديم 1990 هده اوايل در آمار، برطبق دارند. ايگسترده هايفعاليت نيز فرهنگي هزمين در

 هشبك پنج از بيش هاچبول اين همچنين هستند. انتشاراتي و مطبوعاتي مؤسسه 16 داراي اقتصادي بزرگ

 با نزديك روابط برقراري دليلبه سياسي هعرص در هاچبول حضور دارند. اختيار در را خصوصي تلويزيوني

 و دستگيري .شودمي پرداخته كمتر آن به روابط، اين شفافيت عدم دليلبه و است وسيع بسيار سياسيون

 كه است درآمده كشور اين در روزانه اخبار صورتبه جنوبي هكر سياسيون ميان در مالي فسادهاي افشاي

 .(57 :)يانگ است سياسي هعرص در هاشركت اين حضور هدهندنشان خود

 حكومت طول در هاچبول گسترش از حمايت نيز و هاگروه اين براي فعاليت محدوديت عدم

 شده، منتشر آمار برطبق كرد. تبديل بزرگ هايغول به را مؤسسات اين جنوبي، هكر در نظاميانساله سي

 318 در مجموع در كياس و جي ال سامسونگ، هيوندايي، دوو، شامل جنوبي هكر بزرگ چبول پنج

 ال و 42 سامسونگ ،25 دوو رشته، 42 در هيوندايي آمار، همين برطبق دارند. فعاليت اقتصادي هرشت

 .(همان) فعالند رشته 62 در جي

 برقراري و سياسي هحوز در زياد نفوذ دليلبه هاچبول جنوبي هكر نخبگان از بسياري ديدگاه از

 هاگروه اين ،درواقع .اندكرده وارد لطمه كشور اين در راسيدمك هتوسع روند به سياسيون، با ناسالم روابط

 كمك آنان به كشور سياسي فضاي بودن بسته و فشار جو ايجاد به نظاميان يهاسياست و اعمال توجيه با

 كامالً نيز مؤسسات اين كالن مديريت سيستم روند انحصاري، تفكر همان دليلبه همچنين كردند.مي

 توانمي مثال براي .شودمي اداره خويشاوندي و فاميلي صورتبه بيشتر و است غيرعلمي و غيرمشاركتي

 و 1980 مقطع در آنان فرزندان و برادر دو هعهدبه گروه كالن مديريت كه كرد اشاره هيوندايي گروه به

 .(59 همان:) است. بوده يالديم 1990

 

 مالي بحران .2-5

 گروه ينتربزرگ از زيادي تعداد جنوبي، كره در اقتصادي تحوالت روند سابقهبي جهت تغيير يك در

 هاشركت شكست اين 1گرفتند قرار قانوني هايحمايت تحت ورشكستگي دليلبه 1997 سال در هاشركت

                                                 
ها عبارت بودند از شركت تحت حمايت دادگاه قرار گرفتند: اين شركت 7، 1997در سال  ها،ترين شركتمجتمع بزرگ 30از ميان . 1

Kia, Jinro, Sammi, Hanbo  )هشتمين شركت بزرگ كره(Haitai ، Neweare  و سرانجامHalla .)دوازدهمين شركت بزرگ كره( 
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 به پيدرپي هايورشكستگي شد. روبرو آن با 1997 سال اواخر در كره كه است ايمالي بحران ريشه

 وارد كره ضعيف بانكي سيستم به را شديدي ضربات ها،شركت وامي و بانكي تعهدات انجام عدم همراه

 مؤسسات دهيوام ظرفيت كاهش ،هابانك اين ازسوي خارجي منابع از استفاده امكان كاهش و ساخت

 هابانك گرديد: كامل مشكالت خبيثه دايره تحول اين با داشت. پي در را ايكره هايشركت به كره مالي

درنهايت  و گرفتند قرار تريوسيع نقدينگي تنگناي در هاشركت دادند، كاهش بيشتر را خود يهاوام

 مخاطره در كشور اين اقتصاد سيستماتيك يصورتبه كره اقتصاد در هاشركت اين مهم جايگاه دليلبه

 .(35 :)طاليي گرفت قرار

 ميان روابط آن در كه است داده توسعه را اياقتصادي نهادهاي ،هاچبول و دولت ميان روابط

 اين در روزافزوني نحوه ب منابع تخصيص نيست. دارامعن اقتصادي لحاظ از خصوصي و عمومي يهابخش

 بسيار و مانده باقي نيافتهتوسعه مالي يهابخش كه درحالي شده، اختالف دچار هاچبول نفع به نظام

 از خاص نوع اين است، داشته قرار سياسي تصميمات و دولتمردان نفوذ تحت بازار نيروهاي از فراتر

 پايپابه هاچبول به و كرده ايجاد را هاچبول و دولت ميان همزيستي نوعي اقتصادي، نهادهاي توسعه

 دولت دخالت عدم امكان از روزافزوني نحو به و گردند تربزرگ و تربزرگ كه است داده اجازه دولت قدرت

 آن در كه كرد ايجاد را فضايي روابط، اين است. كاسته آنها كار بر نظارت و كنترل براي بازارها كار در

 .(28همان: ) پاشند فرو تا شوندمي تربزرگ هاچبول

 با داشتند رارق دولت هايحمايت و نفوذ تحت شدتبه هابانك آنكه دليلبه جنوبي كره مالي بخش

 را عظيمي يهاوام تجاري يهابانك دولت، هايگيريجهت و هاسياست از پيروي با د.بو روبرو كارآيي عدم

 مربوط ريسكبه  اساساً آنكه بدون بزرگ( هايچبول )معموالً بودند هددا قرار خاص هايشركت اختيار در

 روابط بررسي ،كردهرا به خود جلب  هادولت توجه كه چيزي اولين طبيعتاً .شود توجه عمليات اين به

 را خود روابط بودند مجبور نيز هاچبول فضايي چنين در بازار، ضوابط نه بود دولتمردان با چبول و شركت

 و هابانك معامالت، اين جريان در كنند مستحكم خود نياز مورد منابع كسب براي سياستمداران و دولت با

 داشت. قرار هم دولت حمايت مورد كه شدند روبرو وسيعي مالي فسادهاي و هاسوءاستفاده درام با مقامات

 مقامات از ها،شركت تا دولت از همه و نيست منطقي منابع تخصيص و اعتبارات چارچوبي، چنين در

 .(29 همان:) كنند جلوگيري مناسب اطالعات دسترسي و شفافيت از كوشند،مي هابانك تا قانونگذاري

 داخل در هاشركت ميان هابدهي تضمين الزم، شفافيت فقدان نظير جنوبي كره ساختاري مشكالت

 دليلبه (34 همان:) بودند شده شناخته كامالً بحران شروع از قبل تقريباً غيرواقعي آمارهاي و چبول يك

 مقايسه در آنها هايدارايي خالص به بدهي نسبت ها،چبول براي اعتبارات بودن ارزان و آسان دسترسي

 تغييرات در را هاچبول مالي قوي هاياهرم چنين است. بوده باالتر بسيار متوسط و كوچك هايشركت با

 و متقاطع داريسهام خاطربه چبول يك به متعلق هايشركت ،عالوهبه كند.مي پذيرآسيب ايدوره

 يك بروز نتيجه، در اند.وابسته يكديگر به شدتبه مالي تأمين لحاظبه وام، براي متقاطع هايضمانت
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 اندازد مخاطره به را هاشركت گروه كل تواندمي چبول، يك به متعلق هايشركت از يكي در مالي بحران

 .(248 :1388 )جونگ، كند تهديد را مالي خدمات صنعت ثبات است ممكن حتي و

 صادرات قيمت وسيع كاهش دليلبه را شديدي رشد كاهش كره اقتصاد ،1996 سال تابستان خالل در

 عليرغم خود ريگذاسرمايه و توليدات ميزان تعديل براي هاچبول همچنان معهذا كرد. آغاز كشور اين عمده

 خود از تالشي باال، هايزياندهي نهايتاً و جديد اعتبارات اعطاي به هابانك تمايل كاهش ارها،بنا شدن پر

 مالي مؤسسات و نوپا تجاري يهابانك مدتكوتاه و قيمتگران يهاوام سويبه آنها عوض، در ندادند. نشان

 دادند. يشافزا نيز را خارجي كشورهاي در خود هايگذاريسرمايه ها،چبول شتافتند. خارجي

 شرقي جنوب كشورهاي در عمدتاً و بود خارجي اعتبارات آن، تأمين اصلي عمناب كه هاييگذاريسرمايه

 گذاريسرمايه يا و غيرمولد هايپروژه مصرف به را حاصله خارجي منابع هاچبول گرفت.مي انجام اروپا و آسيا

 .(30 :)طاليي دادندمي اختصاص هستند، مولد كردندمي فكر اشتباه به آنها كه هاييپروژه در حد از بيش

 هر در جنوبي كره اقتصاد بر را سنگيني بار ها،چبول طلبانهجاه شدتبه و حصر و حدبي گسترش

 حركت، اين نتيجه در روزافزون نحو به آنها مالي ساختار كرد. تحميل آن خارجي و داخلي بخش دو

زيرا  نبودند، نگران روند اين از واقعاً هاچبول معهذا يافت. افزايش سرعتبه آنها مالي هزينه و شد تضعيف

 رهبران در مسلط ايانديشه اين شتافت. خواهد آنها كمك به دولت مشكل بروز صورت در كه دانستندمي

 لذا ،نبود غلط كامالً باور اين البته صد و نمانند تنها كه هستند بزرگ كافي اندازه به آنها كه بود هاچبول

 .(32 همان:) دهد نجات را آنها است قادر دولت كه بود فرضپيش اين نيازمند افسانه

 ترديدهاي با مزبور روند برد. سؤال زير را كره هايدستاورده كامالً ،هاچبول نامناسب اوضاع ادامه اما

 گذارد توسعه به رو هاچبول از تحماي براي دولت مالي يهاتوانايي ضعف و خارجي مالي مؤسسات جدي

 از سرمايه خروج كند.مي حركت بزرگ بحران يك سويبه كره كه كرد متقاعد كامالً را خارجي منابع و

 اين اقتصادي پرمشكل ساختار بر سخت ايضربه و آغاز جدي صورتبه 1997 سال سپتامبر آغاز از كره

 .(33-32 همان:) ساخت وارد كشور

 

 متوسط و كوچك يهابنگاه نقش رشد و بزرگ يهابنگاه زمينه در دولت اصالحات .6

 قدرت كردن محدود سويبه را بزرگ هايشركت از حمايت در خود سياست كره دولت ،1980 دهه در

 سازمان كه كرد اعالم دولت خاطر همين به كرد. معطوف رقابت مسمكاني تقويت و هاشركت اين اقتصادي

 شد تصويب مقطع اين در قانوني همچنين و داشت خواهد نظارت هاچبول عملكرد به بازرسي و نظارت

 در ندارند. شدن متضرر صورت در را يكديگر از مالي هايحمايت هاجاز هاچبول به متعلق هايشركت كه

 تمامي اما كرد، كوتاه حدودي تا ساختماني معامالت و بازيزمين در را هاچبول دست دولت رابطه همين

 كه غيرقانوني اقدامات اقسام و انواع با هاشركت رؤساي و سياسيون شدن درآميخته دليلبه اقدامات اين
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 فعاليت به مجبور را آنان و بگيرد را آنان حركت جلو نتوانست و شد اثربي بود، آن اصلي همشخص رشوه

 .(56 :)يانگكند  قانوني چارچوب در

 هتوصي برمبناي بحران از شدن خارج براي جنوبي هكر دولت ،1997 مالي بحران وقوع از پس

 اين كردن خرد جهت در ديلبيگ طرح .كرد هاچبول كردن خرد به متصمي پول الملليبين صندوق

 قوي ساختار دليلبه فراوان، هايتالش عليرغم اما ؛گرفت قرار مردم استقبال مورد زيادي حد تا هاگروه

 (.58 و 57همان: ) باشد موفق سياست اين اجراي در نتوانست دولت هاچبول

 تصميم ايكره مسئوالن و شد آغاز سطومت و كوچك يهابنگاه سمت به كره گرايش دوره همين در

 دوو، هيونداي، مانند اي،كره بزرگ هايشركت از كارگران پي در پي هاياخراج به توجه با تا گرفتند

 ايجاد جهت مناسب امكانات تدارك و تهيه براي را الزم تدابير ،....و گلداستار سامسونگ، كياموتورز،

 ايجاد و امكان حد در تورم كنترل كشور، در بيكاري ميزان كاهش منظوربه متوسط، و كوچك مشاغل

 اقتصادي، يهابنگاه منظور،بدين كنند. اتخاذ متوسط و كوچك صنايع هتوسع و رشد براي مناسب فضايي

 شدند. فعال الكترونيك، بخش ويژهبه گوناگون، هايزمينه در كره متوسط و كوچك صنعتي و بازرگاني

 .(111 :1395 پور،)عوض

 تبعيض با مستقيم ارتباط اقتصادي بحران وخامت كه كرد تأييد بحران از پس كره جديد دولت

 خواهد متوسط و كوچك يهابنگاه عصر ويكمبيست قرن و است داشته متوسط و كوچك يهابنگاه عليه

 درصد 8 به بحران از پس كه بيكاري، مشكل به راهكاري عنوانبه متوسط و كوچك يهابنگاه نقش بود.

 تجارت بنيان،دانش اقتصاد توسعه براساس اقتصادي استراتژي شد. شناخته رسميته ب كامالً بود، رسيده

 .(Bkiewicz, 2008) گرفت قرار خطرپذير سرمايه و الكترونيكي

 زيادي افراد تا شد باعث فردگرايي و متوسط طبقه رشد و شد بدبينانه هابولچ به جامعه نگاه

 مشاركت زمينه نيز خارجي گذارانسرمايه حضور كنند. ايجاد خصوصي كوچك بنگاه دهند ترجيح

-1997 يهاسال بين كرد. ترفراهم نيز را صادراتي بازارهاي به نفوذ و آنها با متوسط و كوچك يهابنگاه

 كل در سهمشان و رسيد ميليون 02/3 به ميليون 67/2 از متوسط و كوچك يهابنگاه تعداد 2006

 4/74 از نيز اشتغال سهم همچنين يافت. افزايش درصد 9/99 به درصد 1/99 از اقتصادي يهابنگاه

 .(.Ibid) يافت افزايش درصد 5/87 به درصد

 رابطه در ايكره بزرگ هايشركت حمايت از متوسط، و كوچك يهابنگاه نقش گسترش با رابطه در

 و كوچك هايشركت اين به آنها كاالهاي توليد براي نياز مورد قطعات تهيه هوظيف كردن محول با

 هايشركت جنوبي كره در كرد. فراهم آنها براي را مناسبي نسبتاً شرايط كه بود، غافل نبايد متوسط

 سأر در بزرگ صادركننده يك كه شدند تبديل منسجم كامالً عمودي ساختار يك در عنصري به كوچك

 دوم نيمه در حال اين با كردند.مي كار مشتري يك براي كه فرعي پيمانكار زيادي تعداد و داشت قرار

 هايشركت سابق كاركنان توسط آنها از بسياري و يافتند افزايش كوچك هايشركت كه بود 1970 دهه
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 شكل به را خود مخصوص وكاركسب گرفتند تصميم جديد كارآفرينان از برخي شدند. تأسيس تربزرگ

 بزرگ هايشركت كرد.مي توصيه را راهكاري چنين كه بود كارفرما اين معموالً اما كنند، ايجاد خودجوش

 فناوري و سرمايه ابتدا كه صورت بدين كردند،مي حمايت شركت يك اندازيراه با خود پيشين كارگران از

 را خود توليد خط نقشه و طرح نوعاً كارانمقاطعه دادند.مي كار سفارش سپس و گذاشته آنها اختيار در

 داشتند: ساختار اين در مسلطي جايگاه كوچك بنگاه حاميان كردند.مي منطبق مشتري يك انتظارات با

 غالباً همگي كردند؛مي تحميل مالي و زماني شرايط كيفيت، با رابطه در سختي و سفت الزامات آنها

 بزرگ( كنندگانعرضه )معموالً تجهيزات يا موادكنندگان تأمين مكرر آنها بود. رسمي قوانين برخالف

 بود سبك صنايع در متوسط و كوچك يهابنگاه و هابولچ بين پيوندهاي لطف به كردند.يم مشخص

 افزايش به رو 1970 دهه ميانه در اشتغال و توليد در متوسط و كوچك يهابنگاه يافته كاهش سهم كه

 بازار براي همچنين اما صادراتي عمدتاً كاربر كاالهاي مهم منبع يك متوسط و كوچك يهابنگاه گذاشت.

 سرعته ب و بود متوسط و كوچك يهابنگاه فروش درصد 20 منبع كاريمقاطعه توليد شدند. داخلي

 كه كارانمقاطعه عدادت ميانگين 1978 در محصوالت. ساير و پوشاك منسوجات، در خصوصهب كرد رشد

 با همراستا همچنين اين يافت. افزايش تا 53 به 1983 سال در و بود 14 كردندمي كار بولچ يك براي

 كامالً بزرگ صادركنندگان براي اگرچه شيوه اين شد.مي حمايت شدتهب و بود دولت سياستگذاري

 .(Ibid) شدمي بلندمدت در رقيب و مستقل كنندگانتأمين توسعه مانع اما بود، سودآور

 بخش براي فعاليت نظامي، دولت جاي به مردمي منتخب دولت يك جايگزيني با 1988 سال در

 براي جديدي استراتژيك هايحوزه گرفت. شدت سازيخصوصي و آزادسازي و شد رهيئتم خصوصي

 1989 در حوزه 235 به 1979 سال در 23 از آنها تعداد و شد انتخاب متوسط و كوچك يهابنگاه

 شركت 337 تعداد 1987 سال تا كرد. وضع كاريمقاطعه براي مقرراتي همچنين دولت يافت. افزايش

 انتخاب توليدي شاخه 41 در كارمقاطعه عنوانبه متوسط و كوچك بنگاه 2166 و خريدار عنوانبه بزرگ

 .(Ibid) كردند دريافت فناورانه كمك و مالياتي معافيت مالي، پشتيباني آنها شدند؛

 كنترل را هاوام دولت ،بود شده شروع 1980 دهه در دولتي يهابنگاه سازيخصوصي آنكه باوجود

 صورت هاييتالش پذيرفت.مي را تجاري يهابانك يهاوام ضمانت 1990 دهه اواسط تا كمدست و كردمي

 چون نبود آميزقيتموف نتيجه شود. هدايت متوسط و كوچك يهابنگاه سمت به هاوام از بخشي تا گرفت

 باالتر اندازه سقف از هابانك خواهدل تفسير كردند.مي خودداري شده تعيين هايسقف اجراي از غالباً هابانك

 خارج دهيوام جدول از را هاشركت ترينكوچك تا كرد كمك هابانك به كارمند( 1000 و 800 حداكثر )تا

 و بزرگ هايشركت روي و شده قائل تبعيض تركوچك هايشركت عليه هم دولتي يهابانك كنند.

 يهابنگاه به منحصراً دادنوام براي دولتي تخصصي بانك دو البته شدند.مي متمركز آنها كارانمقاطعه

 براي قوي هايضمانت به نياز شهروندي. ملي بانك و هكر صنعتي بانك شد: تعيين متوسط و كوچك

 صندوق مشكل اين كاهش براي دولت بود. متوسط و كوچك يهابنگاه براي اصلي موانع از اعتبار دريافت
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 كوچك يهابنگاه خدمت در تنها كه كرد موظف را بود شده تأسيس 1976 سال در كه كره اعتبار ضمانت

 را متوسط و كوچك يهابنگاه به شدهارائه يهاوام درصد 18 صندوق اين 1987 سال در باشد. متوسط و

 وزارت كه َشدمي داده ييهابنگاه به هاضمانت اكثريت .(1977 سال در درصد 9 با مقايسه در) كرد ضمانت

 يهابنگاه اعتبار كل 1988 سال در بودند. هابولچ كارانمقاطعه عمدتاً و كردمي تعيين صنعت و تجارت

 بود. كره بنگاهي بخش بدهي نصف تقريباً كه بود دالر ميليون 25 رسمي بانكي نظام از متوسط و كوچك

 تأمين غيررسمي مالي نهادهاي از 1990 دهه ابتداي تا متوسط و كوچك يهابنگاه براي اعتبار ديگر نصف

 .(Ibid) بود هابانك از باالتر بسيار نهاآ اعتبار هزينه كه شدمي

 و نداهشد پيمانكاري روابط وارد 1997 سال در كه را متوسط و كوچك يهابنگاه تعداد ريز جدول

 يميمال شيافزا بنگاه اندازه به توجه با پيمانكاري تحقق 1دهد.يم نشان خارج اي داخل به را آن جهت

 سهيمقا در هستند، پيمانكاري ينوع ريدرگ ارگرك 9 اي 5 با يهابنگاه درصد 6/65 هكنيا مشخصاً ابد.ييم

 در مخالف روند دو از يناش اما ميمال شيافزا نيا دارند. ارگرك 299 تا 200 هك هاييبنگاه درصد 2/83 با

 اندازه با هستند «يدرون پيمانكاري فقط» در ريدرگ هك هاييبنگاه درصد نخست است: اندازه با رابطه

 و يرونيب دو هر» اي نندكيم «يرونيب پيمانكاري فقط» هك هاييبنگاه درصد هكنيا دوم و ابدييم اهشك

 هر يارهك متوسط و كوچك يهابنگاه صور،ت برخالف ابد.ييم شيافزا اندازه با دهنديم انجام را «يدرون

 روديم يشتريب احتمال هابنگاه نيتركوچك مورد در ما دهند.يم انجام را يرونيب و يدرون پيمانكاري دو

 2.يرونيب تا نندكب يدرون پيمانكاري آنها هك

 

 يرونيب و يدرون جهت برحسب متوسط و كوچك يهابنگاه توسط پيمانكاري تحقق .2 جدول

 (1997) بنگاه اندازه و

 بنگاه اندازه

 ارگر(ك )تعداد

 يهابنگاه تعداد

 متوسط و كوچك

 پيمانكاري تنها

 )درصد( يرونيب

 پيمانكاري تنها

 )درصد( يدرون

 دو هر در

 )درصد( جهت

 پيمانكاري بدون

 )درصد(

 3/28 9/37 7/19 1/14 85،947 هااندازه همه

5-9 37،870 9/12 4/22 3/30 4/34 

10-19 24،657 2/10 7/20 2/43 9/25 

20-49 16،194 0/18 6/15 6/44 8/21 

50-99 4،427 9/24 4/12 6/45 1/17 

100-199 2130 5/28 7/7 5/42 3/21 

200-299 669 9/29 2/7 1/46 8/16 
Source: Nugent J.B, p 19. 

 

                                                 
هنگامي که بنگاه « بيروني»گيرد و هنگامي که بنگاه سفارش مي« دروني»شود روابط پيمانكاري در دو جهت انجام مي .1

 دهد.سفارش مي

2. Nugent, 2001. 
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 شد، پيمانكاري وارد ريد كه منسوجات ليقب از يقديم نسبتاً عيصنا ياستثنابه رهك يلك طورهب

 صنعت و بودند ايهيچندال و ترقيعم پيمانكاري نظام داشتن به ليما پيش هامدت از هايارهك

 يمعامالت نهيهز يستميس نيچن هك بود نيا بر اعتقاد گرفتند.يم خود يالگو عنوانبه را ژاپن يخودروساز

 در هك بود اركمانيپ چند تنها با تماس به مجبور ياصل سيرئ ،يسطح هر در چون دهديم اهشك را

 ساختار ينييپا يهاهيال به تا داشتند اركسرو ارانكمقاطعه از يكاند تعداد با زين آنها از دامك هر عوض

 1دند.يرسيم يلك يقرارداد

 رشد دليلبه ياديز حد تا هك داد رخ 1990 و 1980 يهادهه نيب پيمانكاري در رييتغ نيتربزرگ

 حدود از پيمانكاري رشد بود. مونتاژ عيصناكننده تأمين يهابنگاه ريسا و خودرو قطعات نندگانكتأمين

 متوسط و كوچك يهابنگاه شتريب افت.ي شيافزا 1990 دهه در درصد 70 به 1980 دهه در درصد 40

 ليما مستقالً زين خودشان اما شدند آن يايمزا ريسا و فناورانه يبانيپشت مانند يدرون پيمانكاري وارد

 دستبه شيخو محصوالت يبرا يباالتر متيق بتوانند تا باشند داشته ياختصاص فروش انالك بودند

 و يفناور خام، مواد هيته متوسط و كوچك يهابنگاه ديد از يدرون پيمانكاري يايمزا نيشتريب آورند.

 هيسرما ،يانسان يروين وام، ضمانت زات،يتجه وام از ستا عبارت يبعد موارد است. بوده محصول يطراح

 2قطعات. كمشتر توسعه و

 ارائه هدف با ييهاسياست و نهادها گسترش چون ديگري منابع پيمانكاري، روابط از غير به

 داشت. وجود متوسط و كوچك يهابنگاه از پشتيباني براي آن غير و مالي بازاريابي، فني، يهاكمك

 متوسط و كوچك يهابنگاه و شدمي بزرگ يهابنگاه نصيب دولت هايحمايت 1970 و 1960 دهه

 بودند. رسمي اعتبار بازار برابر دو بهره يهانرخ با اعتبار دريافت براي غيررسمي بازار به مراجعه به مجبور

 متوسط و كوچك يهابنگاه به بانكي اعتبار تسهيل هدف با 1980 دهه در كره اعتبار ضمانت صندوق اما

 براي متوسط و كوچك يهابنگاه به تا شد تأسيس ويژه تجاري شركت يك همچنين شد. تأسيس

  كند. كمك صادرات بازاريابي

 سال در و شد تصويب بزرگ يهابنگاه با )پيمانكاري( عمودي ادغام طرح 1970 دهه اواسط در

 يهابنگاه به آموزشي هايبرنامه و فني كمك ارائه هدف با متوسط و كوچك صنايع ترويج شركت 1979

 شد. تأسيس متوسط و كوچك

 در توجهيبي جبران هدف با متوسط و كوچك يهابنگاه از پشتيباني يهاسياست 1980دهه در

 متوسط و كوچك يهابنگاه از ترويج و حمايت كه كرد تصريح جديد اساسي قانون گرفت. شتاب گذشته

 مقررات به را كلي هدف اين تا شد تصويب قوانيني مجموعه باشد. دولت اصلي هايمسئوليت از بايد

 كمك روستايي صنايع به تا شد تأسيس ويژه اهداف با اعتبار هايصندوق مثال براي كند. تبديل مشخص

                                                 
 .همان .1

 همان. .2
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 تعاوني و جمعي هايفعاليت دهد، قرار پيشرفته فناوري هايآپاستارت اختيار در خطرپذير سرمايه كند،

 روزبه را خود فناوري تا شود كمك ترقديمي يهابنگاه به شود، تقويت متوسط و كوچك يهابنگاه بين

 اعتبارات از سهمي اجباري تخصيص كنند. سپاريبرون خارج به را خود عمليات از برخي حتي و كنند

 از بخشي متوسط و كوچك يهابنگاه به بيمه هايشركت مانند غيربانكي مالي نهادهاي حتي و بانكي

 بر ماليات از معافيت تصاعدي، استهالك ذخيره مانند مالياتي هايمشوق و هامعافيت بود. طرح اين

 بود. ديگر كارهاي ازجمله ماليات نرخ كاهش و مالياتي بدهي استمهال درآمد،

 

 (1995-1979) جنوبي كره در بانكي يهاوام از متوسط و كوچك يهابنگاه سهم افزايش .3 جدول
 (كره ون ميليون 100 به هاوام واحد)

 1979 1985 1990 1995 

 4/1054 462 9/257 7/71 هاوام كل

 632 231 111 27 متوسط و كوچك يهابنگاه به شده اعطا وام

 60 1/50 1/43 7/37 متوسط و كوچك يهابنگاه سهم
Source: Nugent J.B, p27. 

 

 گيرينتيجه و بنديجمع

 بررسي به ايران، در يگذارسرمايه و توليد از حمايت براي هاييآموزه استخراج هدف با حاضر گزارش

 سامسونگ، نظير كشور اين پرآوازه برندهاي و هاشركت موفقيت در جنوبي كره دولت نقش و تجربه

 است. پرداخته غيره و جي ال هيوندايي،

 است. منفي مسلماً پاسخ كرد؟ تقليد جنوبي كره موفق تجربه از توانمي ايران در آيا كه است اين سؤال

 «چبول» به معروف كره بزرگ هايشركت درخشش و رشد به كه ييهاسياست و قواعد مجموعه

 اگرچه ندارد، تطابق ايران اقتصاد شرايط با كه اندهشد اجرا زيرساختي و بستر در است كرده كمك

 گرفت. بهره ايران در توليد از حمايت الگوي طراحي در هاسياست و قواعد برخي از توانمي

 ايجاد مقتدري دولت توسط خورده، گره هاچبول رشد و پيدايش با كه كره اقتصادي رشد جهش

 آمريكا حمايت و 1961 سال نظامي كودتاي و 1950 دهه در ارضي اصالحات اجراي واسطهبه كه شده

 در قدرت ساختار اصالح درواقع است. نداشته خارجي و داخلي معارض گونههيچ سرد جنگ دوران در

 شده دولت اقتصادي و سياسي قدرت شدن متمركز سبب جنوبي كره در 1960 دهه اوايل و 1950 دهه

 عنوانبه را (EPB) متمركز ريزيبرنامه نهاد ايجاد و بانكي نظام كردن ملي چون ساختاري اصالحات كه

 .(5 )شكل است ساخته امكانپذير دولت موفقيت كليدي ابزار دو

 به ،1961 سال نظامي كودتاي از برآمده مدت به بخشيدن مشروعيت براي هي چونگ پارك ژنرال

 جمهوررئيس دوره در نوعي به كه را خواص از برخي پارك، شد. متعهد كشور در اقتصادي رشد ايجاد
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اصالح ساختار قدرت

تك قطبي سازي و متمركز سازي )
(قدرت ديكتاتوري

اصالح نظام بانكي و
برنامه ريزي، گزينش

قهرمانان ملي

جهش  
رشد 

اقتصادي

تمركز زدايي
سياسي و 
اقتصادي

 يا و بودند شده ثروت انباشت به موفق ونيسياس با نزديك روابط با هاژاپني استعمار زمان در يا و قبلي

 عنوانبه را آنها قدرت، و مالكيت سلب از پس و كرد زنداني و دستگير ابتدا را داشتند موفقي كاروكسب

 پرداخت. آنها از جانبههمه حمايت به و برگزيد كره اقتصادي توسعه قراوالنپيش

 

 جنوبي كره در رشد و نهادسازي ادوار توالي .5 شكل

 

 

 

 در خصوصي بخش خواص و برگزيدگان و قدرت هرم سأر در ديكتاتوري حكومت بنابراين

 عامه و اندهبود 1970 و 1960 دهه در جنوبي كره وارجهش توسعه و رشد در اصلي بازيگران بعد، مرتبه

 .(6 شكل) اندگشته محروم اقتصادي پيشرفت و رشد عادالنه هايفرصت از مردم

 

 اقتصادي رشد جهش دوران در جنوبي كره در سياسي و اقتصادي قدرت ساختار مدل .6 شكل

 (1970 و 1960 )دهه

 
 

 گاميبهگام ماهيت با صنعتي سياست تدوين به متمركز ريزيبرنامه نهاد يك ايجاد با ابتدا از دولت

 كرد. هدايت منتخب صنايع سويبه را هابانك اعتباري منابع بانكي نظام بر سلطه طريق از و پرداخت

 نظامي دولت تنبيه و تشويق انهسختگير نظام و ولتد كنترل تحت بانكي منابع به وابستگي دليلبه هاچبول

 منتخب گرديدند. ملزم مقياسبزرگ صنايع ايجاد و صادراتي گيريجهت با صنعتي سياست اهداف اجراي به

 داد.مي را شده اعطا هايرانت بر دولت دقيق نظارت امكان خصوصي، بخش بودن محدود و

 از ايمجموعه و زيرساخت عنوانبه توانمي را كره در سياسي و اقتصادي قدرت تمركز بنابراين

 نظام چون نهادهايي و صادراتيگيري جهت و دروني نزاع از پرهيز افراطي، رقابت از پرهيز نظير قواعد

 فرهنگ، مانند نهادهايي و شدند ايجاد گراتوسعه دولت توسط كه متمركز ريزيبرنامه نظام و دولتي بانكي

 اندهداشت وجود كشور اين تاريخي بستر در گذشته در كه ...و مدآكار بوروكراسي آموزش، كنفسيوس، آيين

ديكتاتور

چبول ها

عامه مردم
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 دسته )عوامل كرد تلقي كره كشور اقتصادي رشد تبعبه و موفق هايشركت رشد فرعي عوامل عنوانبه را

 اند.هشد دانسته مؤثر كره توسعه كليدي عوامل عنوانبه شناسانجامعه و اقتصاددانان برخي توسط سوم

 رشد جهش موجب اما ،اندهداشت وجود نيز كره گرايتوسعه دولت رسيدن قدرت به از پيش عوامل اين

 .كرد( تلقي كنندهتسهيل و فرعي عوامل توانمي را آنها لذا ،اندهنشد اقتصادي

 توسعه و رشد كه است اين جنوبي كره در «بزرگ بنگاه با يدارسرمايه» مدل در توجه قابل نكته

 دست در اقتصادي قدرت تمركز و بوده همراه مردم عامه عليه تبعيض و هاچبول فساد با اقتصادي

 است. مانده باقي همچنان 1997 مالي بحران چون فرودهايي و فراز عليرغم هاچبول

 با و كرده آغاز را سياسي و اقتصادي ييتمركززدا سمت به حركت تدريجبه بعد به 1980 دهه از كره دولت

 است. پرداخته اشتغال و درآمد بهتر توزيع هدف با متوسط و كوچك يهابنگاه از حمايت به سياستگذاري و نهادسازي

 دولت توسط شده گرفته كارهب مؤثر هايسياست و نهادها از بخشي از تقليد گفت توانمي نهايت در

 رسيد. نخواهد مطلوب نتيجه به «مقتدر دولت» يعني كشور اين اصلي زيرساخت به توجه بدون كره،

 

 مآخذ و منابع

 .1380 نو، طرح انتشارات مخبر، عباس و زندباف عباس ترجمه صنعتي، تحول در دولت نقش چپاول: يا توسعه .پيتر اوانز، .1

 و ساعي احمد ترجمه توسعه، درحال جهان در سياست مطالعه سوم، جهان مسائل .رندال ويكي و پيتر برنل، .2

 .1393 قومس، نشر ميرترابي، سعيد

 .1388 ،تهران جنوبي،كتابدار، كره اندازهايچشم و هاچالش اقتصادي، توسعه در مردم مشاركت .داي كيم جونگ، .3

 .1392 مشهد، ،كشاورزي و معدن صنعت، بازرگاني، اتاق صنعتي، سياست سياسي، اقتصاد .جون ها چانگ، .4

 ميرمحمود ترجمه داري،سرمايه پنهان تاريخچه و آزاد خارجي تجارت افسانه ر،نابكا نيكوكاران .جون ها چانگ، .5

 .1392 آمه، كتاب شهابي، مهرداد و نبوي

 محسن ترجمه ،يجنوب رهك و سوئد در ينيارآفرك يمل يهانظام سهيمقا :توسعه يسازمانده .جون ها چانگ، .6

 .1376 ،14 و 13 شماره بودجه، و برنامه مجله رناني،

 و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق ،كره در مهم صنايع صنعتي رشد و توسعه استراتژي .هون سونگ چون، .7

 .1389 ن،كال اقتصاد كميسيون ايران، كشاورزي

 .1367 ،صنايع وزارت رشد، درحال كشورهاي در نولوژيكت توسعه .ساپ ونگيه چوي، .8

 خارجه، امور وزارت ي،المللبين و سياسي مطالعات دفتر بحران، و توسعه هايسازه جنوبي كره .محسن طاليي، .9

 .1379 تهران،

 و مطالعات مركز مالزي، و تايوان جنوبي، كره موردي مطالعه مد،آكار مديريت هايلفهؤم .مهدي پور،عوض .10

 .1395 تهران، شهر ريزيبرنامه

 خدمات همؤسس شريف، صنعتي دانشگاه تكنولوژي مطالعات مركز بازار، تشويق و فناوري سياست .سانجايا لل، .11

 .1385، رسا فرهنگي

 كره و ايران مقايسه از هاييدرس فناوري و صنعت برمبتني توسعه براي سياستگذاري .صاحبه مسعودي، .12
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