
 

 

نموذج لبلد حديث النمو اإلقتصادي: كوريا الجنوبية   

 شٓذد كٕسٚب انغُٕثٛخ ًَٕا الزصبدٚب عشٚؼب عؼهٓب فٙ يصبف 20 فٙ انُصف انضبَٙ يٍ انمشٌ : يمذيخ 

 .انجهذاٌ انصُبػٛخ انغذٚذح ، نكُٓب فٙ َفظ انٕلذ رصطذو ثجؼط انؼشالٛم

 يب ْٙ يظبْش ٔ ػٕايم انًُٕ االلزصبد٘ نكٕسٚب انغُٕثٛخ ؟- 

 يب ْٙ انًشبكم ٔ انزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ كٕسٚب انغُٕثٛخ ؟- 

  

 :يظبْش انًُٕ االلزصبد٘ ثكٕسٚب انغُٕثٛخ  

  

 :يظبْش انمٕح انصُبػٛخ       

  ٔرزٕفش كٕسٚب انغُٕثٛخ .  رؼزجش كٕسٚب انغُٕثٛخ ئؽذٖ انزُُٛبد األسثؼخ ٔانمٕح انصُبػٛخ انؾبدٚخ ػشش ػبنًٛب

 .Chaebol. .شٛجٕلػهٗ ششكبد صُبػٛخ ػًاللخ رؼشف ثبعى 

  رؾزم كٕسٚب انغُٕثٛخ يشارت يزمذيخ فٙ ػذح صُبػبد يٍ أًْٓب صُبػخ انغفٍ ٔانغٛبساد ٔانُغٛظ ٔانصهت

 .ثبإلظبفخ ئنٗ صُبػخ األعٓضح انغًؼٛخ انجصشٚخ ٔاإلنكزشَٔٛخ 

   رؾزم انصُبػخ انًشرجخ انضبَٛخ ثؼذ لطبع انزغبسح ٔانخذيبد يٍ ؽٛش انًغبًْخ فٙ انُبرظ انذاخهٙ انخبو

 .ٔرشغٛم انٛذ انؼبيهخ 

  رٕعذ فٙ كٕسٚب انغُٕثٛخ يُطمزبٌ صُبػٛزبٌ سئٛغٛزبٌ ًْب: 

 .انزٙ رشًم ثؼط انًذٌ يٍ أثشصْب انؼبصًخ عٕٛل ٔيذُٚخ اَشٌٕ : انًُطمخ انشًبنٛخ انغشثٛخ          -

 .انًُطمخ انغُٕثٛخ انششلٛخ انزٙ رعى ثؼط انًذٌ يٍ ثُٛٓب ثٕعبٌ ٔغبٚكٕ           -

  

 :يظبْش انمٕح انزغبسٚخ     

  يًب عؼم كٕسٚب انغُٕثٛخ ئؽذٖ . خالل انؼمذ األخٛش ، رعبػفذ لًٛخ انصبدساد ٔانٕاسداد أكضش يٍ يشح

 ( ػبنًٛب 12انًشرجخ   )انمٕٖ انزغبسٚخ انشئٛغٛخ فٙ انؼبنى 

    ٘يٛضاٌ األداءاد يًب ٚغبْى فٙ دػى انفبئط انًغغم فٙ . رؾمك كٕسٚب انغُٕثٛخ فبئعب فٙ انًٛضاٌ انزغبس

. 

    ٌرزؼبيم كٕسٚب انغُٕثٛخ يغ أغهت دٔل انؼبنى ٔفٙ غهٛؼزٓب انصٍٛ ٔانٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔانٛبثب

 .َْٕٔغ كَٕغ ٔانًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

   ؽٛش رشًم : أيب انٕاسداد فززًٛض ثزُٕػٓب. رزشكم انصبدساد انكٕسٚخ فٙ يؼظًٓب يٍ انًُزٕعبد انصُبػٛخ

 .يُزٕعبد فالؽٛخ ٔيصبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ٔثؼط انًٕاد انًصُؼخ 

  

 :اعزمطبة االعزضًبساد األعُجٛخ     

ٔرؾزم انٕالٚبد انًزؾذح . رؼزجش كٕسٚب انغُٕثٛخ يٍ أْى دٔل انؼبنى انزٙ رغزمطت سؤٔط األيٕال األعُجٛخ 

 األيشٚكٛخ ٔانٛبثبٌ

 .ْٕٔنُذا انًشارت األٔنٙ ثبنُغجخ نًغًٕع االعزضًبساد األعُجٛخ فٙ ْزا انجهذ

  

    :انؼٕايم انًفغشح نهًُٕ االلزصبد٘ نكٕسٚب انغُٕثٛخ   

  

 :انؼٕايم انزُظًٛٛخ ٔانغٛبعٛخ    

    يشد انغٛبعخ االلزصبدٚخ نكٕسٚب انغُٕثٛخ ثأسثغ يشاؽم: 

 - ٌيشؽهخ رشغٛغ اإلَزبط انٕغُٙ ٔؽًبٚزّ يٍ انًُبفغخ األعُجٛخ  ، ٔفشض  : 20خالل انخًغُٛبد  يٍ انمش

 .لٕٛد عًشكٛخ ػهٗ انٕاسداد

 -    يشؽهخ رمٕٚخ انصبدساد: خالل انغزُٛبد. 

 -  يشؽهخ ثُبء انصُبػبد انضمٛهخ: خالل انغجؼُٛبد. 

 -  ٍْيشؽهخ رطٕٚش انصُبػبد انؼبنٛخ انزكُٕنٕعٛب : يُز انضًبَُٛبد ئنٗ ٔلزُب انشا. 

  االػزًبد فٙ انجذاٚخ ػهٗ انًغبػذاد األيشٚكٛخ : لبو ًَٕرط انزًُٛخ ثكٕسٚب انغُٕثٛخ ػهٗ ثؼط األعظ يُٓب

ٔ رطجٛغ انؼاللبد يغ انٛبثبٌ ، ٔاالْزًبو ثبنجؾش انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ ٔرمذٚى رغٓٛالد نهًغزضًشٍٚ ، ٔئلبيخ 

ششاكخ ثٍٛ انشأعًبل انٕغُٙ ٔانشأعًبل األعُجٙ  ، ٔاالعزضًبس انخبسعٙ ٔخبصخ فٙ انذٔل راد ركبنٛف اإلَزبط 

 .انعؼٛفخ



 

 

   لبو انُظبو انذًٚمشاغٙ ثكٕسٚب انغُٕثٛخ انز٘ اػزًذ ػهٗ انؾشٚبد انؼبيخ ٔفصم 1987ثًمزعٗ دعزٕس 

 .ٔأربػ االعزمشاس انغٛبعٙ انششٔغ انعشٔسٚخ نكم َٓعخ الزصبدٚخ . انغهطبد ٔاعزمالل انمعبء

  

  :انؼٕايم انجششٚخ ٔانزشثٕٚخ     

  ئر أٌ انصُبػخ اعزفبدد خالل : شكم انؼبيم انجشش٘ ئؽذٖ دػبئى االَطاللخ االلزصبدٚخ ثكٕسٚب انغُٕثٛخ

 .( عبػخ فٙ األعجٕع 60 )انغزُٛبد ٔانغجؼُٛبد يٍ رشغٛم انٛذ انؼبيهخ ثأعٕس صْٛذح ٔنًذح ػًم أعجٕػٛخ غٕٚهخ 

  رغبػذ انًُظٕيخ انزشثٕٚخ ػهٗ رطٕس كٕسٚب انغُٕثٛخ ؽٛش ٚؼزجش انزؼهٛى ئعجبسٚب ٔيغبَٛب فٙ انًشؽهخ

ٔرهؼت انًإعغبد انخبصخ دٔسا ْبيب فٙ انزؼهٛى انضبَٕ٘ ، ٔرزٕفش انجالد ػهٗ ػذد كجٛش يٍ انغبيؼبد . االثزذائٛخ 

ٔانًؼبْذ انؼهٛب ، ٔرٓزى انذٔنخ ثزشغٛغ انجؾش انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ ٔرخصص عضءا يٍ انًٛضاَٛخ انؼبيخ نمطبع 

 .انزؼهٛى ، كًب رٓزى ثًؾبسثخ األيٛخ

  

 : انًشبكم ٔانزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ كٕسٚب انغُٕثٛخ 

  

 :انًشبكم االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ    

 :رٕاعّ انصُبػخ انكٕسٚخ ثؼط انصؼٕثبد يٍ أثشصْب            * 

 .افزمبس انجالد ئنٗ يصبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ، ٔثبنزبنٙ ظشٔسح اعزٛشادْب ثكًٛبد ظخًخ         -

يًب أدٖ . رضاٚذ أعٕس انؼًبل خالل انؼمذ األخٛش ، ٔثبنزبنٙ اسرفبع ركبنٛف اإلَزبط انصُبػٙ فٙ كٕسٚب انغُٕثٛخ          -

 ئنٗ

 .        ئفالط   ثؼط انششكبد

   رًضم انفالؽخ َمطخ ظؼف االلزصبد انكٕس٘ انغُٕثٙ نؼذح أعجبة يُٓب: 

 . ٔفمش انزشثخ (   80 %)انظشٔف انطجٛؼٛخ غٛش انًالئًخ يُٓب غهجخ انغجبل        -

 .ػذو رؾمٛك االكزفبء انزارٙ ، ٔثبنزبنٙ انهغٕء نالعزٛشاد          -

 .ظؼف يغبًْخ انفالؽخ فٙ انُبرظ انٕغُٙ اإلعًبنٙ ٔفٙ رشغٛم انٛذ انؼبيهخ         -

يًب أدٖ ئنٗ انضٚبدح فٙ األعٕس . رزهخص انًشبكم االعزًبػٛخ فٙ رضاٚذ اإلظشاثبد انؼًبنٛخ فٙ انفزشح األخٛشح           * 

 ٔئنٗ

ٔنٓزا ارغٓذ انششكبد .           اسرفبع    ركهفخ    اإلَزبط  ، ٔثبنزبنٙ انؾذ يٍ انمذسح انزُبفغٛخ نهًصُٕػبد انكٕسٚخ 

 انكٕسٚخ َؾٕ

 .         االعزضًبس  فٙ انجهذاٌ راد ركبنٛف اإلَزبط انعؼٛفخ 

  

 :انزؾذٚبد انجٛئٛخ   

   كبنجزشٔل ٔانفؾى انؾغش٘  )رؼذ كٕسٚب انغُٕثٛخ يٍ أْى انذٔل انزٙ رؼزًذ كضٛشا ػهٗ يصبدس انطبلخ انًهٕصخ

كًب رؼزًذ أٚعب ػهٗ انطبلخ انُٕٔٚخ انزٙ رؼشف يشبكم رمُٛخ رزغجت فٙ انزغشثبد اإلشؼبػٛخ  .  (ٔانغبص انطجٛؼٙ 

. 

  رشٓذ انًُبغك األكضش رصُٛؼب اسرفبع َغجخ رهٕس انٕٓاء ٔانًٛبِ ٔانغطؼ. 

  

 سغى ْزِ انًشبكم ،  رفشض كٕسٚب انغُٕثٛخ  َفٕرْب االلزصبد٘ عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ انمبس٘ أٔ   : خبرًخ          

 .انؼبنًٙ 

  

  

 :                                                    ششػ انًصطهؾبد 

  

ششكبد  كٕسٚخ رؾزكش اإلَزبط ٔانزصذٚش ٔانزشغٛم ٔرغزضًش أيٕانٓب فٙ يخزهف عٓبد انؼبنى ، Chaebol :   شٛجٕل  

 ٔيٍ

 .كٛب - َْٕٛذا٘–   أثشص  ْزِ  انششكبد عبيغَٕغ 

. انفشق ثٍٛ انًذاخٛم ٔ انُفمبد انخبسعٛخ نهجهذ يٍ انؼًالد انصؼجخ :  يٛضاٌ األداءاد   

  
 




