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 :چکیده

وبی مرسوم، تجربه توسعه در کره جنهای سنتی اقتصاد  در چارچوب تحلیل
داده از استراتژی صنعتی درون گرای مبتنی بر  را به سادگی از طریق تحول رخ

نگر مبتنی بر توسعه صادرات توضیح  جایگزینی واردات به سوی استراتژی برون
های فکری مزبور، طراحی نظام ارزی یکسان،  بر اساس آموزه. دهند می

ها و حداقل سازی؛ تا آستانه صفر   کاهش تعرفهآزادسازی تجاری مبتنی بر
های بهره واقعی به  های مقداری و باالخره افزایش قابل توجه در نرخ محدودیت
های اصلی اصالحات صورت پذیرفته مؤثر در جهش و استمرار رشد  مثابه مؤلفه

ها کم و بیش با تغییرات جزیی در  این ایده. اند اقتصادی این کشور عمل کرده
وودز نیز ضمن   نهادهای متعلق به کنفرانس برتون جا مطرح بوده و به ویژههمه

های مزبور، کشور کره را به مثابه گل سر سبد تجربه عملی   بر مؤلفهتأکید
 .کردند  میبرای توسعه به جهانیان معرفی» اجماع واشنگتنی«های  اندیشه

رد که توان به مثابه نقطه عطفی به حساب آو  میپایان جنگ سرد را
ها و ارسال آن به اقصی  مالحظات تبلیغاتی در فرایند تولید اطالعات و نظریه

دار نمود یکی از دستاوردهای مهم این  نقاط جهان را دستخوش تحوالت معنی
ها و مقاالت جدید بود که هر کدام به نوعی  ره انتشار انبوهی از کتابود

قیت تجربه کره را به چالش ای ترویج شده در جهت تبیین موف های کلیشه آموزه
اند و در قلب اکثریت قریب به اتفاق آنها واکاوی نحوه تعامل میان مدت  کشیده

 نیز گستره و عمق رویکرد جدید را شدت 1997بحران سال . و بازار قرار دارد
های ایدئولوژیک پیشین را در ابعاد جدیدی به چالش  بخشیده ارزش داوری

 .کشید
های مزبور در چارچوب اندیشه جهانی  ی بازسازی آموزهاز آنجا که تالش برا

 تر همچنان ادامه دارد و تا آنجا پیش و گستردهشدن اقتصاد در ابعاد جدید 
ی تسلیم ارود که گویی قرار است جهانی شدن، به ایدئولوژی جدیدی بر می

هایی از قبیل  واکاوی تجربه. های اقتصاد مرسوم تبدیل شود بالشرط به آموزه
ها و پرهیز از  تر واقعیت تواند ما را درک دقیق به کره به سهم خود میتجر

غیرعالمانه در فرایند های  های همراه با پیش داوری گیری ها و تصمیم قضاوت
 .توسعه ملی یاری رساند

بدیهی است در چنین رویکردی با فاصله گرفتن از هر گونه تعصب و پیش 
هایی از  هر رویکرد نظری، به هر حال بخشداوری، و با اذعان به این واقعیت که 

شود تا با مطالعه رویکردهای نظری  واقعیت را با خود به همراه دارد تالش می
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ها همراه با تفسیرهای دیگر از  هتر، نادید رقیب و شواهد تجربی گسترده
ای که ما را از ساده  های مشاهده شده در کنار یکدیگر قرار گیرند بگونه واقعیت
های بسیار مهم واقعیت مصون  ش از حد واقعیت یا نادیده گرفتن بخشکردن بی

 .دارد و به این ترتیب حتی المقدور از برخورد سهل انگارانه با مسایل باز دارد
دهد که در تجربه کره نیز   به روشنی نشان می"مشاهده"چنین الگویی از 

تر از  ار پیچیده پیشرفت و توسعه، بسیمسألهمانند سایر تجربیات موفق توسعه، 
ها حاصل آمده باشد و ابعاد در هم  جایی مکانیکی سیاست آن است که با جابه

ای تعامل  تنیده سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع دست در دست هم، به گونه
اند که شرایطی استثنایی برای ارتقاء و اعتالی توانمندی یک جامعه حاصل  کرده

 .آمده است
  ضمن تمرکز بر . است" نهادی–تاریخی "ین مقاله رویکرد اتخاذ شده در ا

های  های کره در قبال شرکت نحوه تعامل دولت و بازار، به ویژه بررسی سیاست
 تأکیدهای خارجی و انتقال تکنولوژی  فراملیتی در فرایند جذب سرمایه

از طریق مراجعه به مطالعات مهم صورت به این ترتیب . بیشتری خواهد داشت
های توسعه این کشور در کنار مالحظات فرهنگی،  ز اسناد برنامهگرفته و نی

های کلیدی مؤثر بر موفقیت  شود تا برخی جنبه اجتماعی و تاریخی آن تالش می
 .تر نمایانده شود تجربه کره برجسته
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 :دمهمق

. دگذر  میاز زمان پایان جنگ جهانی دوم و تبدیل شدن توسعه به یک دغدغه جهانی بالغ بر نیم قرن

شمارد، در طی این  های اولیه که دستیابی به توسعه را به سهولت امکان پذیر می بر خالف پیش بینی

مدت تنها تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه توانسته اند مرزهای عقب افتادگی را پشت سر 

گویی . شود ده مینام بر» معجزه«از همین رو درباره تعدادی از این تجربیات موفق به عنوان . بگذارند

بایست تحقق آن را نوعی امر   عقب ماندگی به اندازه ای خطیر و نادر است که می1"دایره شوم"خروج از 

های موفق   از سوی بانک جهانی به تجربه2 "معجزه شرق آسیا"اطالق عنوان . خارق العاده قلمداد کرد

ترین  گمان یکی از درخشان بی. طقه بازتابی از چنین تصوراتی درباره توسعه استتوسعه در این من

 . گردد  می باز"تجربه کره"های موفق توسعه در این منطقه به  نمونه

 دولت و بازار و جایگاه و مسألهدر مباحث مطرح پیرامون منطق دستیابی به موفقیت در این تجربه 

 میان این دو نهاد تعیین کننده سرنوشت توسعه از جایگاهی رفیع نقش هر یک از آنها و چگونگی تعامل

ها در این زمینه نیز نوسانات بسیار گسترده و عمیقی  روند تغییرات تصورات و طرز تلقی. برخوردار است

امان دو قطب  دهد که بیش از هر چیز تحت تأثیر مالحظات جنگ سرد و مبارزه بی را نشان می

با پایان یافتن شرایط جنگ سرد از یک سو . یاسی حاکم بر آن شرایط بوده استایدئولوژیک، نظامی و س

های این تجربه موفق هستیم  و از سوی دیگر، موج  شاهد شفافیت بیشتر اطالعات مربوط به واقعیت

کشد به  های حاکم بر آن که این اطالعات جدید را به چالش می گسترده جهانی شدن اقتصاد و آموزه

 .سازد ان ضرورت ژرف کاوی در این زمینه را دو چندان میصورتی هم زم

از آنجا که ترکیب خردمندانه دولت و بازار و منطق حاکم بر آن به ویژه در ربع قرن اخیر همواره در 

های  بندی های اندیشه توسعه در کشورمان حضور جدی داشته و صف قالب یکی از مهمترین چالش

گیری مناسب از تجربه  ینه و بهرهمقرار داده است، واکاوی در این زسیاسی را نیز به شدت تحت تأثیر 

.  حیاتی در فرایند توسعه کشور محسوب شودمسألهتر یک  تواند گامی در جهت درک دقیق کره می
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. ای برای تقلید در نظر گرفته شود تواند به مثابه نسخه تردید، استفاده از این تجربه به هیچ وجه نمی بی

 سودمندی تقلیدهای این گونه ،المللی یل است که شرایط متفاوت تاریخی، اجتماعی و بیناین به آن دل

 خطیر را از خالل مطالعه این تجربه مسألهاما اگر بتوان منطق مواجهه با این . رساند را به حداقل می

المللی  نتوان به برخورد عالمانه و متناسب با شرایط و اقتضائات بومی و بی  میدریافت، در آن صورت

 .امیدوار بود

 

 مروری اجمالی: تاریخ اقتصادی کره معاصر

 در چهارچوب مالحظات جنگ سرد و در .جمهوری کره که تا قبل از جنگ جهانی مستعمره ژاپن بود

های اولیه پس از جنگ نیز قربانی  در همان سال. پایان آن به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد

تا آنجا که به قسمت جنوبی این . ن دو بلوک عمده قدرت در آن زمان گردیدرقابت بی رحمانه سردمدارا

. اقتصاد به کلی از هم پاشیده بود) 1950-1953(شود در پایان جنگ کره  جمهوری مربوط می

 درصد و صادرات 9 درصد تولید ناخالص داخلی بود، تولید صنعتی کمتر از 6گذاری ثابت کمتر از  سرمایه

البته در دوره پس .  برابر بیش از صادرات بود3/2  وارداتدر مقابل. د ناخالص ملی بود درصد تولی2فقط 

 اقتصاد کره جنوبی آشکارا 1960های آغازین دهه  اما تا سال. از پایان جنگ بهبود مختصری پدیدار شد

را تأمین گذاری ناخالص   درصد از سرمایه5/7اندازهای ملی فقط   پس1960در سال . در بحران قرار داشت

 1961در سال .  درصد رشد داشت و درآمد سرانه سقوط کرده بود1/1کرد، تولید ناخالص ملی فقط  می

ریزی اقتصادی  دولت نظامی جدید قدرت را بدست گرفت که در یکی از اولین اقدامات خود هیأت برنامه

همچنین در همان . اشتریزی و تنظیم بودجه را بر عهده د این هیأت مسئولیت برنامه. را تأسیس کرد

ای به همین نام در کره  ، وزارتخانه3سال با الهام از تجربه وزارت بازرگانی خارجی و صنعت در ژاپن

تأسیس شد که وارد آوردن فشاری دائمی بر بخش صنعت و پیشبرد هم زمان اهداف توسعه صادرات و 

 ).180-182: 1375گریفین، (جایگزینی واردات مسئولیت آن بود 
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 اقتدار و توانمندی اجرایی این وزارتخانه را بیش از هر چیز مربوط به نظارت مستقیم »میشل«اگرچه 

، اما واقعیت آن )Michell و 1982: 196(داند   میرئیس جمهور و شرکت منظم وی در جلسات ماهانه آن

سازد که حکایت از   را منعکس میمسألهتری از  تر و واقع بینانه  بیان دقیق4»جان ایناس«است که روایت 

 . ریزی شده برای تحقق توسعه صنعتی است رویکردی کامالً برنامه

 :نویسد وی می

ریزی  دولت از طریق سازمانی متشکل از وزرا و کارمندان کشوری که در استخدام هیأت برنامه"

 به طوری که. حنه اقتصادی داردها هستند، حضور مطلق در ص اقتصادی، ادارات مختلف و سایر قسمت

در چنین محیطی دولت به . توان گفت محیط صنعتی این کشور در اشغال دولت قرار گرفته است می

ریزی، با حضور در همه  با شرکت در برنامه: دهد های مختلف عملکرد صنعتی را تحت تأثیر قرار می شکل

ها، در بکارگیری تکنولوژی وارداتی، در  های خارجی، در تأسیس یا راهنمایی شرکت مذاکرات با طرف

فراهم آوردن اعتبار مالی و تجهیزات و پرسنل، با حضور در طی دوره ایجاد و بنای کارخانه و نیز با توجه 

به این واقعیت که کارگزاران دولت در فرایند راه اندازی تجهیزات و نیز طی مراحل بعدی یعنی 

 تمام روندها را زیرنظر دارد و به سرعت از هرگونه انحراف از در واقع، دولت. برداری و بهسازی بهره

با حضور دائم ناظران در محل . شود های نیروی انسانی مطلع می ها و کمبودهای مادی و محدودیت برنامه

 ".(Enos, 1986: 245)شوند  ها از درجه تأثیرگذاری باالتری برخوردار می این نظارت

 میانگین نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 1965-1986الهای با چنین رویکردی است که بین س

 درصد رسید، در حالی که رقم مشابه برای کشورهای در حال 7/6سرانه واقعی برای این کشور به رقم 

نکته جالب توجه در این زمینه تحول چشمگیر در وزن و ضریب اهمیت .  درصد بود9/2توسعه معادل 

. ی در این کشور در مقایسه با برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب استا تولید کاالهای کارخانه

 یعنی اولین دهه توسعه - 1963-1972های  دهد که بین سال  نشان می1988گزارش توسعه جهانی سال 

 درصد در سال رشد کرده 3/18ای با نرخ   بخش صنعت به معنای تولید کاالهای کارخانه–سریع کره 
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ای اهمیت خود را هنگام مقایسه با عملکرد سایر کشورهای تازه صنعتی شده بهتر  نهچنین کارخا. است

 درصد، 17گزارش مزبور حاکی از آن است که رقم مشابه در دوره مزبور برای سنگاپور . دهد  نشان می

 درصد بوده 8/10 درصد و اسپانیا 7/9 درصد، یونان 5/4 درصد، هند 7/8 درصد، مکزیک 7/6برزیل 

 .است

 کامالً شبیه کشورهای با درآمد پایین مانند هندوستان و کنیا بود، 1960ساختار تولید کره که در دهه 

 شباهت بیشتری به کشورهای با درآمد متوسط رو به باال مانند آرژانتین، 1980های میانی دهه  در سال

ص داخلی در این کشور در ای از تولید ناخال سهم صنعت تولید کاالهای کارخانه. برزیل و اسپانیا یافت

طی همین دوره سهم بخش کشاورزی .  درصد افزایش یافت30 درصد به 18فاصله بیست ساله مزبور از 

این تحول ساختاری از کشاورزی به سوی صنعت تولید .  درصد رسید12 به 38از تولید ناخالص داخلی از 

ز طریق رشد چشمگیر صنایع سنگین تر در درون بخش صنعت ا ای و دومی تحول جدی کاالهای کارخانه

 رشد کندتری نسبت به صنایع تولید کاالهای 1963-1972های  صنایع سنگین که بین سال. بوده است

، با اجرای برنامه توسعه صنایع سنگین به ویژه ) درصد17 در مقابل 9/13ساالنه (ای داشتند  کارخانه

HCI 55/39این رشد به صورتی بود که به رقم باورنکردنی ساالنه .  سابقه ای را تجربه کردند رشد بی 

به این ترتیب سهم صنایع سنگین در کل تولیدات بخش .  دست یافتند1973-1978های  درصد بین سال

 :Chang, 1994) رسید 1978 درصد در سال 0/42 به 1963 درصد در سال 4/16ای از  صنعت کارخانه

توان   میارقام کلی تغییرات در متغیرهای کلیدی عملکرد اقتصادی کره جنوبی را به سهولت. (132-133

 :در جدول زیر مشاهده کرد
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 اندازهای ملی و رشد اقتصادی در کره جنوبی صادرات، تولید صنعتی، پس. 1جدول 

1985-1953 

 صادرات سال
 تولید صنعتی )درصد تولید ناخالص ملی(

 یاندازهای مل پس
گیری سرمایه  درصد شکل(

 )ناخالص داخلی

میانگین رشد تولید 
 ناخالص ملی

1953 2 9/8 3/57 
1955 7/1 4/11 4/42 

7/4 
)1962-1953( 

1960 4/3 7/13 5/7 
1965 5/8 9/17 1/49 

7/8 
)1985-1962( 

1970 2/14 8/20 7/64 
1975 1/28 5/26 3/63 

8 
)1985-1953( 

1980 7/37 8/28 2/63 
1984 5/41 3/29 n.a 

 

* Bank of Korea, Major Statistics of Korean Economy 1985. 

 

 بنیان نظری دستاوردهای شگرف کره جنوبی

 تحوالت شگرف مسألهان توسعه عموماً بر اصل پرداز  تاکنون نظریه1960های میانی دهه  از سال

توافق دارند، اما اختالفات عموماً بر سر ساختاری و دستاوردهای عظیم اقتصادی در تجربه کره جنوبی 

شواهد موجود حکایت از آن دارد که تا قبل از . باشد ای می دالیل و چگونگی تحقق چنین کارنامه

 عمدتاً متکی بر مسألههای نظری از این  فروپاشی بلوک شرق سابق و پایان دوره جنگ سرد تبیین

 و تکیه بر نیروهای بازار عامل اصلی جهش " اقتصادیگرایی برون"های نئولیبرال بوده و موضوع  آموزه

شود که  هایی این گونه استدالل می در چهارچوب چنین تبیین. اقتصادی کره جنوبی محسوب شده است

های ناشی از کاربست اولین مرحله   به واسطه ناکارآمدی1950های پایانی دهه  اقتصاد کره جنوبی در سال

دوام تمرکز داشت، پیشرفت  که بر جایگزینی کاالهای مصرفی بی "تجایگزینی واردا"از استراتژی 

های زیاد دولت در  این به آن دلیل بود که انحرافات ناشی از دخالت. کرد اقتصادی ناچیزی را تجربه می

های گسترده و  کرد و با تکیه بر حمایت بازارهای گوناگون، بی نظمی و آشفتگی را به اقتصاد تحمیل می

های صادراتی  های ناکارآمد و رکود فعالیت ی مقداری دلخواه موجب استمرار فعالیت شرکتها محدودیت
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 که ناظر بر 1960های میانه دهه  های برون گرا یعنی سال در مقابل از زمان اتخاذ سیاست. شد می

های مقداری بود و نیز افزایش چشمگیر در  ها و لغو اکثر محدودیت آزادسازی تجاری، کاهش تعرفه

های صادراتی  های بهره واقعی در کنار معرفی یک نظام ارزی تک نرخی باعث شدند که فعالیت رخن

های رقابتی کره افزایش یابند و از سوی دیگر کارآیی اقتصادی ناشی از  سودآور شوند  از یک سو مزیت

ه عالوه افزایش ب. اعمال فشارهای رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی به واسطه آزادسازی تجاری زیاد شوند

گذاری و استفاده کاراتر از  اندازها، افزایش سرمایه های بهره واقعی نیز انگیزه واقعی برای بسیج پس نرخ

های  های نسبی نزدیک به سطح واقعی برای سرمایه توانمندی ای محدود با تکیه بر قیمت امکانات سرمایه

بی از حذف اقدامات کنترلی مستقیم و متعدد به این ترتیب، ترکی. خاص خود را به دنبال خواهد داشت

های  گرایی اقتصادی مؤلفه گیری معطوف به اقتصاد بازار همراه با برون در امر تجارت به همراه جهت

در برابر چنین تصوراتی انبوهی از  .(Fei & Ranis, 1975: 56)دهند کلیدی موفقیت کره را توضیح می

ی در حت به روشنی نشان داده است که 6برای مثال، آدلمن. داردکننده قرار  های مخالف و نقض استدالل

 1967-1973های   یعنی سال- در کره جنوبی "روزهای خوش رشد بر محور صادرات"دوران مرسوم به 

به عالوه، . )(Adelman, 1999: 18 کاال در فهرست ممنوعه واردات کره قرار داشت 15000همچنان بالغ بر 

های باال برای اقالمی که از  اسی دولتی در تمام این دوره همچنان از قدرت خود  برای تحمیل تعرفهدموکر

های مقداری با  در مورد جایگزینی محدودیت. نمود شوند، استفاده می رشد سریع وارداتی برخوردار می

های بی  خاص در عرصهها نیز مطالعات موجود حکایت از آن دارد که با تکیه بر قوانین و مقررات  تعرفه

 . شده است های مقداری اعمال می شماری محدودیت

شماری  های بی شواهد موجود حکایت از آن دارد که با تکیه بر قوانین و مقررات خاص در عرصه

های  شواهد موجود حکایت از آن دارد که حتی تا سال. شده است های مقداری اعمال می محدودیت

ل صادرات از نظر ارزش در معرض یک یا چند محدودیتِ مقداری قرار  درصد ک93، 1980میانی دهه 

 .(Luedde – Neurath, 1986: 156)داشتند 
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ای برای کاهش گرایش به  های تعرفه هایی که محدودیت دهد که در آن زمینه  میمطالعه چانگ نشان

ا عنوان ابزار مکمل های بازدارنده داخلی ب واردات از ثمربخشی کافی برخوردار نبودند، از مالیات

 به ویژه در راستای ممنوعیت ورود کاالهای لوکس مسألهاین . شد ای استفاده می های تعرفه سیاست

برای مثال، قیمت داخلی یکی از انواع . شد ها قرار داشتند استفاده می مصرفی که فقط در معرض تعرفه

 مانند مالیات –های داخلی متعدد  لیات پس از اعمال ما– که تعرفه آن صددرصد بود –مشروبات وارداتی 

 CIF برابر قیمت 9 قیمتی بالغ بر –بر الکل، مالیات بر مصرف کاالهای لوکس و مالیات بر ارزش افزوده 

 .(Chang, 1994: 157)آن پیدا کرد 

به عنوان . های دولتی فراوانی نیز همچنان بر راستای جایگزینی واردات وجود داشت به عالوه، حمایت

ل، تولیدکنندگانی که قادر به جایگزینی واردات بودند، از امتیاز اعتبارات بسیار ارزان قیمت مثا

شدند و به موازات آن خریداران ماشین آالت ساخت داخل نیز از همین سطح امتیازات   میبرخوردار

 شود که این گونه امتیازات دقیقاً کارکردی مشابه به روشنی مالحظه می. کردند استفاده می

از همه مهمتر آن است که دولت همچنان حتی تا به امروز از سهمیه . های وارداتی داشتند محدودیت

این . سازد کند که واردات بسیاری از اقالم را در عمل غیرممکن می بندی ارزی گسترده ای استفاده می

 کسب ارز برای واردات امکان ناپذیری نه به دلیل غیرقانونی بودن ورود آن کاالها، بلکه به این دلیل که

 .شود آن کاالها غیرممکن است، توجیه می

دهد که حتی تا   نشان می8 و پارک 7در مورد نرخ بهره واقعی مثبت نیز مطالعه مشترک دورن بوش 

انداز به  پسهای بهره واقعی به دلیل تورم نسبتاً باال منفی بوده، اما نسبت   نرخ1980های میانی دهه  سال

این موضوع به صورتی است که از کمتر از ده درصد . تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشته است

 رسیده 1980 به بیش از سی درصد در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1950تولید ناخالص داخلی در دهه 

دهد که برای   میی نشانکنند که تجربه کره به روشن بر این اساس دورن بوش و پارک تصریح می. است

بهره واقعی مثبت باال وجود ندارد، زیرا های  بسیج پس انداز از طریق سیستم مالی نیازی به نرخ
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از نظر آنان تجربه کره حکایت از این واقعیت . بهره چندان زیاد نیستهای  حساسیت پس انداز به نرخ

منفی برای سپرده گذاران در کنار اعمال های معطوف به نرخ بهره واقعی  دارد که دولت از طریق سیاست

سپرده گذاران مالیات وضع کرده های  های کنترلی شدید خروج سرمایه به طور ضمنی بر سپرده سیاست

کرد  های مطلوب و مورد نظر برای سرمایه گذارای هدایت می بود و سپس این منابع را به سمت بخش

(Darnbusch & Park, 1987: 418 – 419). 

 اداره پنج بانک عمده را بر عهده گرفت و از 1961دهد که دولت از همان سال  وجود نشان میشواهد م

سرمایه با . های سرمایه گذاری و تولید خویش استفاده کرد این ابزار همواره در جهت اجرای برنامه

ی های دولت شد و از دیگر سیاست های سوبسیدی در اختیار کارفرمایان خصوصی قرار داده می نرخ

های استهالک، نظارت بر اقالم وارداتی هر  های قیمتی، مالیات پرسود، مقرری ها، نظارت همچون تعرفه

. شد ها استفاده می ها و به طریق اولی بین فعالیت به منظور اعمال تبعیض بین شرکت... صنعت و 

های  با مساعدتریزان مطابقت داشتند  های برنامه ها که با خواسته های آن گروه از شرکت فعالیت

شدند و از میدان  زند، جریمه می هایی که از ایجاد مطابقت سرباز می اما شرکت. گوناگون همراه بود

 ).181: 1375گریفین، (شدند  فعالیت و رقابت کنار گذاشته می

های  هایی است که به تدریج برخی از اقتصاددانان نئوکالسیک از تحلیل در مواجهه با چنین واقعیت

های   و سنتی خود فاصله گرفته و برای تبیین آنچه که در کره جنوبی اتفاق افتاده است، بحثمتداول

وی در مقام .  است9یکی از معروفترین این اقتصاددانان جاگدیش باگواتی . اند جدیدتری را مطرح ساخته

نقش تعیین کننده آن در عملکرد کند که اصل دخالت دولت و   میتأکیدتبیین تجربه کره بر این واقعیت 

بنابراین، موضع اصلی سؤال از دخالت در برابر عدم . ای غیرقابل انکار است مسألهکشورهای شرق آسیا 

 .(Bhagwati, 1987: 285)هاست  دخالت نیست، بلکه چگونگی این دخالت

 این آموزه سنتی  و با تکرار"سلبی" و "ایجابی"های  ها به دخالت وی با تفکیک انواع دخالت دولت

کند که در برابر   میتأکیدها قطعاً بد عمل خواهند کرد، بر این تفاوت  نئوکالسیکی که هر دو گروه دولت
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گیری ایجابی  دولت یا رویکرد سلبی که جهت گیری محوری آن سرکوب قوه ابتکار است، دولت با سمت

 همچنین وی اظهار. (Ibid: 98-99)دهد میها به خالقیت و ابتکار اجازه بروز  معموالً در برخی از حوزه

سازند،  های مولد متمرکز می گیری های خود را بر جهت هایی پاداش دارد که از آنجا که چنین دولت می

های زیادی برای ابتکاران  کنند و به همین دلیل فرصت های غیرمولد ایجاد می انگیزه کمتری برای فعالیت

 .(Ibid: 100)آورند  فراهم می

گیری دولت  ظر منطقی این مبنای استداللی از استحکام چندانی برخوردار نیست، زیرا جهتاز ن

 تفاوت چندانی با اظهار این که "فالن کار معین را انجام دهید"ایجابی مبنی بر صدور این فرمان که 

ی به همان بنابراین، دولتی با رویکردی ایجاب.  ندارد"غیر از فالن کار معین کار دیگری انجام ندهید"

این به آن دلیل است که چنین . تواند از بروز خالقیت جلوگیری کند  میاندازه دولتی با رویکرد سلبی

خصوصی را به انجام بسیاری از امور برخالف تمایل و تشخیص آنها ناگزیر های  تواند بنگاه  میدولتی

 .نماید

خصوصی برای سرمایه های   به شرکتشود فشار دولت کره تا آنجا که به تجربه کره جنوبی مربوط می

تواند با   به همان اندازه که وجه ایجابی داشته می1970گذاری در صنایع سنگین و شیمیایی در دهه 

ها به سرمایه  به عبارت دیگر الزام شرکت. مضمون سلبی درون خود نیز مورد تفسیر و داوری قرار گیرد

گذاری در صنایع  ها به سرمایه عی در برابر تمایل این شرکتتواند به مثابه مان  میها گذاری در این زمینه

تولیدکننده کاالهای مصرفی که هم از ریسک کمتری برخوردار بودند و هم پتانسیل سودآوری بیشتری 

  بهترین مثال در این زمینه را صنعت کشتی سازی کره11 و جونز 10سی کنگ . داشتند، در نظر گرفته شود

 رئیس 12آنها تصریح دارند که این صنعت تا هنگامی که به دستور مستقیم پارک چونگ هی . دانند یم

 که جسورترین گروه کسب و کار 13 برخالف خواست و اراده رهبران گروه هیوندای–جمهور نظامی کره 

 به مسألهاین . جنوبی موضوعیتی نداشت ایجاد شد، اساساً در کره –شدند  در این کشور محسوب می

 یعنی سال – 1973صورتی بود که سهم صنعت کشتی سازی کره از تولید جهانی این محصول در سال 
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 کره به تنهایی سهمی برابر 1986در حالی که در سال .  معادل صفر بود–راه اندازی آن در این کشور 

این تحول این کشور رابه . بود  ود اختصاص داده درصد از کل تولید کشتی در سطح جهان را به خ6/21

در این شرایط، تولیدات آنها از نظر وزنی . سازی جهان پس از ژاپن رساند مقام دوم در صنعت کشتی

 درصد از تولید جهانی را در آن سال داشتند، 2/12حتی نسبت به کل اروپای غربی که سهمی معادل 

 . (Sakong & Jones, 1980:119-120). فراتر برد

 

 های فرانئوکالسیکی دخالت دولت در توسعه کره  واقعیت

ان توسعه یکی از مهمترین زیربناهای امکان تحقق توسعه را دستیابی نظام پرداز برخی از نظریه

دانند که امکان  تصمیم گیری و تخصیص منابع در کشورهای در حال توسعه به آن حد از بلوغ فکری می

از این منظر .  مکانی خود بگرداند–ان از اقتضائات و شرایط خاص زمانی پرداز تفکیک رهنمودهای نظریه

استگلیتز (رود  بلوغ فکری مهمترین عالمت افزایش ظرفیت نهادی یک کشور در حال توسعه به شمار می

تواند به مثابه یکی از برجسته   میآن چه که در کره جنوبی اتفاق افتاد بدون تردید). 499 : 1382وهاف، 

ه کای را قادر ساخت  گزاران کره ترین نهادهای این بلوغ فکری در نظر گرفته شود، به صورتی که سیاست

ها و رهنمودهای اقتصاد مرسوم، به آن اکتفا نکنند و با تکیه بر  در عین استفاده از وجوه مثبت آموزه

های بنیادی  اد دگرگونیهای مناسب برای ایج  که عبارت از ضرورت طراحی برنامه–گوهر اندیشه توسعه 

ضمن دستیابی به یک درک منطقی از مفهوم توسعه در چهارچوب شرایط و  -معطوف به بالندگی است

آنان با رویکردی مشارکت جویانه . مسایل خاص کره اعتماد و همبستگی مردم را نیز با خود همراه سازند

های افزون  سعه ملی را بر منافع گروههای ذی نفع، توانستند مصالح تو در عین استقالل نسبی از گروه

 :شود های این رویکرد مورد بررسی واقع می در ادامه برخی از مهمترین مؤلفه. طلب ترجیح دهند

 

  درک درست از توسعه-1
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دهد که آنها از ابتدا دریافته بودند که برای   میهای توسعه کره جنوبی به روشنی نشان اسناد برنامه

 اصلی عبارت از ارتقای مسألهلم و بالنده و ایجاد استانداردهای مناسب زندگی پی ریزی یک اقتصاد سا

ماندگی در صنایع  ها در راستای از بین بردن عقب بنابراین همه کوشش. های تکنولوژیک است توانمندی

جایگزینی "کند که حتی ترکیب خردمندانه  میشل تصریح می. سرمایه ای و واسطه ای سازمان دهی شد

ها در این زمینه در راستای تحقق هدف  ترین حساسیت  و اعمال بی سابقه"تکیه بر صادرات" و "واردات

حتی در زمینه  . (Michell, 1982: 196)های تکنولوژیک مورد توجه قرار داشت  ارتقای توانمندی

های جذب سرمایه خارجی محور اصلی عبارت از تالش برای جذب تکنولوژی پیشرفته توسط  سیاست

های سخت،  های کره در این زمینه با کنترل شد و از همین روی، سیاست های داخلی تلقی می تشرک

های مستقیم خارجی  گذاری از نظر کمی نیز سهم سرمایه. گسترده و چند الیه از سوی دولت همراه بود

  تنها پنج درصد بوده است1962-1983های  در کل سرمایه خارجی وارد شده در این کشور طی سال

(Amsden, 1989:92) .های چند ملیتی در کره جنوبی  این واقعیت که تنها شش درصد شرکت

 در مقایسه با نسبت پنجاه درصدی در مکزیک و شصت –های تابعه تحت تملک کامل هستند  شرکت

 .(Evans, 1987: 208) نشانگر کنترل تقریباً مطلق دولت در این زمینه است –درصدی در برزیل 

 

  فعال با الگوی مصرف برخورد-2

رهبران کشورهای در های  های اصلی ناموفق ماندن تالش های توسعه یکی از کانون بسیاری از نظریه

  14 "المللی  اثر تظاهر بین" یا "اثر نمایشی" مسألهحال توسعه را ناتوانی آنها از مواجهه خردمندانه با 

ی در این ا های گسترده مروری بر اسناد توسعه کره حکایت از این واقعیت دارد که تالش. اند دانسته

در . کشور صورت پذیرفته است تا تقاضا برای کاالی مصرفی از طریق تدابیر  سیاستی متعدد مهار شود

نیاز به "ای نظیر   سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه کره به صراحت از الفاظ پدر ساالرانه27صفحه 

 برنامه پنج ساله سوم  سند16در صفحه .  استفاده شده است"تثبیت الگوی مصرفی معقول و منطقی 
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ها که عمدتا تحت تملک دولت هستند دستور داده شده است تا از  توسعه کره نیز به روشنی به بانک

غیر های  همچنین در سند مزبور اتکای شدید به مالیات. های مصرفی اکیدا پرهیز کنند پرداخت وام

اعمال . ضرور توجیه شده استهای مصرفی غیر  مستقیم به واسطه آثار چشمگیر آن در مهار گرایش

برای . تر بود باشد، به مراتب شدید کنترل در مورد آن گروه از اقالم مصرفی که مستلزم  تخصیص ارز می

کننده سرمایه قرار   یعنی هنگامی که کره در زمره کشورهای صادر_ 1980 پایانی دهه های  مثال، تا سال

کس وارداتی یا به کلی ممنوع بود و یا مشمول  ترکیبی  سفرهای خارجی ممنوع بود و کاالهای لو_گرفت 

 . گرفت سنگین قرار میهای  های باال و مالیات از تعرفه

شود، مردم این   صادر کننده عمده خودروی سواری محسوب میبا وجود آن که کره جنوبی کشور

استفاده کمتر از خودروی شخصی د  با سطح درآمد نزدیک به خویکشور در مقایسه با کشورهای

 نفر یک خودروی سواری در این کشور وجود داشت، در حالی 5/73 به ازای هر 1985در سال . کنند می

 ,NRI( نفر بود  2/15 ، 8/21، 27که ارقام مشابه برای تایوان، شیلی، مالزی و برزیل به ترتیب 

ید و فروش آن به  داشتن ارز و خر1980های پایانی دهه  کند که تا سال  میچانگ تصریح) 1988:195

شدت تحت کنترل بود و کسانی که جز در موارد مربوط به مقاصد کسب و کار تایید شده از سوی دولت 

 (Chang , 1994:63)ارز در اختیار داشتند برایشان مجازات زندان در نظر گرفته شده بود

 

 های بازار ها و محدودیت  برخورد فعال با توانایی-3

 که در آن نگرش  های توسعه کره استخراج نموده تعددی را از اسناد برنامههای م هاجون چانگ عبارت

ها آن است که در  ویژگی مشترک همه این عبارت. دولت کره در این زمینه منعکس شده است

های مورد نیاز  به ایجاد تغییرات بنیادی به هیچ وجه منطق بازار و کارایی تخصیص مورد اعتنا  عرصه

. شده است  این موارد به صورتی کامال کنترل شده اجازه عمل به نیروهای بازار داده مینبوده، اما در غیر

 در اسناد توسعه "ی اولویتادارهای   بخش" یا " صنایع استراتژیک خوش آتیه"انتخاب تعابیری مانند
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ابداع مفاهیمی مانند رقابت بیش از حد و انجام . باشد این کشور در این راستا قابل تحلیل می

شمار برای پرهیز از آثار زیان بار اجتماعی این پدیده و برخورد فعال با مواردی که اقتصاد  های بی مداخله

. گرفت، در این راستا قابل توضیح است ملی به واسطه رقابت بیش از حد در معرض زیان قرار می

گذاران این کشور  تسیاس.  رانت و رانت جوییمسألههمچنین است برخورد  فعال و منطقی دولت کره با 

 "زدا های ارزش  رانت" و "افزهای ارزش ا  رانت"جویی و توسعه را با تفکیک دو مفهوم  پارادوکس رانت

هایی است که در اختیار  زا رانت های ارزش منظور از رانت. به شکل مناسبی حل و فصل کردند

 ا برای تحقیق اهداف مورد انتظار اعماله ترین کنترل سابقه گرفت و بی  میهایی مولد و بالنده قرار فعالیت

  .(Khan , 2000: 106-105)گردید می

 

  فساد مالیمسأله برخورد فعال با -4

زدا به همان اندازه که در عرصه نظری سهل و امکان پذیر  های ارزش زا از رانت های ارزش تفکیک رانت

یکی از مهمترین . جدی روبرو استهای بسیار  ها و پیچیدگی رسد، در عرصه عملی با چالش به نظر می

ای جدی برای  اجرای   وجود یک  برنامه ملی مبارزه با فساد در کنار ارادهمسألههای نهادی این  پیش نیاز

دهد که هم برنامه و هم اراده جدی برای  مطالعه تجربه کره جنوبی به وضوح نشان می. آن برنامه است

البته باید به این  ) . 164:1380( وجود داشته است را واتر، 1960های دهه  مواجه با فساد مالی از سال

 فساد که بر محور اهای یک برنامه ملی  مبارزه ب مؤلفهواقعیت نیز اذعان داشت که یکی از مهمترین 

 شایسته ساالری در مسألهبندی همه جانبه به  رویکرد پیشگیری کننده سامان یافته باشد عبارت از پای

به عبارت دیگر یک بوروکراسی فعال توسعه گرا و سالم . خدام دولتی خواهد بودنظام گزینش و است

تا آنجا که به تجربه کره . مهمترین پیش نیاز عملی بودن اجرای یک برنامه ملی مبارزه با فساد است

شود شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که استخدام زمانداران در دولت کره با تکیه بر  مربوط می

چنین سنتی برای .  سال داشته است1000ای بالغ بر  ترین افراد، سلیقه ای گزینش کننده شایستهه آزمون
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ترین افراد  های غیر مادی در میان بهترین و باهوش های دولت و ایجاد انگیزه مشروعیت بخشی به برنامه

از همین . ر استجهت تالش برای آوردن به مشاغل اداری در این کشور همواره از اهمیت حیاتی برخوردا

روست که حتی در دوره زمامداری دیکتاتورهای نظامی این سنت همچنان پابرجا بوده است و با آن که 

 برابر شده بود، 7 تعداد متقاضیان استخدام در مشاغل بلند پایه اداری 1949-1980های  در فاصله سال

ها پذیرفته  ت کنندگان در آزمون درصد از شرک2اما همواره از میان این انبوه متقاضیان فقط حدود 

ها در چارچوب یک سنت ریشه دار و نهادمند  البته گزینش بهترین.  (Kim ,1987:100-102)شدند می

باشد  های متعدد دیگری نیز دارا می شود و نکات ظریف و پیچیدگی ها محدود نمی  آزمونمسألهفقط به 

 .بایست در جای خود مورد توجه قرار بگیرد که می

 

  برابریمسأله نگاه توسعه گرا به -5

توان یافت که کوچکترین تردیدی در باره نقش تعیین  کننده برابری  ای را می  توسعهپرداز کمتر نظریه

موضع اصلی اختالفات به تعریف عدالت و . و عدالت اجتماعی در سرنوشت یک جامعه داشته باشد

توان از  ه به طور کلی دو رویکرد متفاوت را میدر ادبیات توسع. گردد  آن باز مینچگونگی محقق ساخت

ها و  های مصرفی و توجیه کردن سستی زدن به گرایش  دامنمنشأرویکردی که . یکدیگر تفکیک نمود

آوری  هاست، در حالی که رویکرد  دوم بر محور ایجاد انگیزه برای کار و تالش و نیل به بالندگی و نو غفلت

ا خصلت توزیع رانت دارد و نگرش حاکم برآن نگرش باز توزیع رویکرد اول عمدت. گیرد شکل می

در ارزیابی تجربه کره . یابد های مولد سامان می ای است، اما رویکرد دوم بر محور باز توزیع دارایی صدقه

دام را کنند و این اق  می استفاده15"مؤثر اصالحات ارضی "ان عموما از مفهومپرداز هجنوبی نظری

برای مثال، جفری . آورند دولت توسعه گرا به حساب میهای  مهمترین وجه و نقطه عزیمت حرکت

کند که آنچه به نام اصالحات ارضی در تجربه کشورهای شرق آسیا و به ویژه ژاپن،   می تصریح16ساکس
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ر تجربه دیگری در تاریخ معاصر بوده تر از ه  گسترده تر و عمیقاحتماالًکره جنوبی و تایوان اتفاق افتاد، 

  .(Sacks, 1988:301).است

های موفق  در همه تجربه. شود  میهای اشتغال و آموزش مربوط حلقه تکمیلی این رویکرد به سیاست

هی به د شاهای موارد نظام پاد توزیع داراییزتوسعه و از جمله کشورهای شرق آسیا بالفاصله پس از با

شواهد . های نیروی انسانی موجود به طور کامل استفاده شود د که از هم ظرفیتشو ای طراحی می گونه

موجود حکایت از این واقعیت دارد که دستیابی به اشتغال کامل در تجربه این منطقه هم در مناطق 

روستایی و هم در مناطق شهری، به افزایش و پایداری درآمدی همه خانوارها انجامید و سطح برابری 

 مسألهاین .  که به طور نسبی بر اثر اصالحات ارضی حاصل شده بود، هرچه بیشتر بهبود بخشیددرآمد را

 در کشورهای این منطقه همواره در  جینیتوان در این واقعیت مشاهده کرد که ضریب را به وضوح می

بی آنچه در مورد خاص کره جنو. قرار داشتهرا در میان کشورهای در حال توسعه  ترین نسبت زمره پایین

که باید اضافه کرد آن است که رویکرد مزبور در عرصه آموزش نیز با حساسیت و وسواس  گسترش 

برخی از مطالعات حکایت از این واقعیت دارد که با وجود آن که معموال در کشورهای در حال . یافته است

شی وجود دارد ، کره های آموز های زیادی میان ثروتمندان و فقرا از نظر توزیع فرصت توسعه تفاوت

جنوبی به عنوان کشوری که بیشترین گسترش پوشش آموزشی و بیشترین کاهش ضریب جینی در 

 ) 1382 : 202: فوماس(شود  آموزش را داشته است، شناخته می

 

 جمع بندی

های  مندانه دولت و بازار ، مداخله هوشمندانه دولت در عرصه آن گونه که مالحظه شد ترکیب خرد

تجربه توسعه کره های  مؤلفهاز و هدایت نیروهای بازار به سمت بالندگی و توسعه مهمترین مورد نی

گانه پیش گفته  دهند که برخی از مهمترین تجلیات آن در چارچوب محورهای پنج جنوبی را شکل می

توان عناوین مهم دیگری را نیز به این   تر می البته در یک پژوهش گسترده. مورد بحث قرار گرفت
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بحران بزرگ «اما نکته جالب توجه در مورد  تجربه کره مواجهه پر خسارت این کشور با . فهرست افزود

های کره و دالیل مواجهه  پذیری هایی که در زمینه تبیین آسیب ارزیابی.  است1997در سال » شرق آسیا

حکایت از آن دارد که آن با بحران مزبور و نیز رمز عبور نسبتا سریع این کشور از بحران انجام شده، 

شده  هایی قرارگرفته که در گذشته رمز موفقیت این کشور محسوب می مؤلفهات بر همان تأکیدبیشترین 

آمیز با آنها صورت   برخوردی مسامحه1990های آغازین دهه   و سال1980پایانی دهه های  و در سال

 .گرفته است

های خارجی  انگارانه بیش از حد به سرمایه  که برخورد سهل  حکایت از آن دارد17مطالعه ارزشمند لی

های زود بازده و تضعیف ارزش  اری بیش از اندازه در پروژهذگ د و سرمایهلهای مو غفلت از محوریت بخش

زاده در تشریح این عوامل  نقی .  (lee , 1999:1-3)اند پول ملی بیشترین نقش را در بحران مزبور داشته

های غیر تولیدی  های خارجی کوتاه مدت به شکل وام برای هدف  قریب به اتفاق سرمایهافزاید اکثر می

های لوکس خارجی، مستغالت و خرید سهام به کار گرفته شدند و به این ترتیب، اقتصاد به  نظیر اتومبیل

های زودرس  ر اقتصاد حبابی و آزاد سازیبا ظهو. هدایت شد 19"کازینویی"  یا18"سوی اقتصاد حبابی

ترین زمان ممکن چون قارچ  تخصصی با هدف حداکثر سازی سود در کوتاهسات پولی و بانکی و غیرموس

منابع مالی . از زمین روییدند و همین امر بر شدت سقوط ارز پول ملی و سقوط سهام این کشور افزود

به این . شدند........ ها و  راه های ارتباطی، بزرگ ستمهای لوکس، سی کوتاه مدت عمدتا صرف ساختن هتل

با افزایش سطح نازل مصرف نسبت به . ترتیب بود که مهمترین نقاط قوت این اقتصاد رو به ضعف گذاشت

ی تق«.آید های غیر مولد مهمترین عوامل این پدیده به حساب می تولید ناخالص ملی و توجه به بخش

 »31:1376زاده، 

گیرانه و کاهش برخورد فعال دولت با مسائل پیش گفته بعضا ناشی از فرو پاشی   د سهلاگر چه رون

، اما )54: 1376هاشمیان ،( بلوک شرق سابق و فضای تبلیغاتی حاکم بر آن دوران دانسته شده است 

، در برای مثال. گردد های پیشتر باز می دارتر از این بوده و به دوران  ریشهمسألهواقعیت این است که 
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 انتشار یافته به صراحت از روندهای فرایند نابرابری و نقش 1989های پایانی سال  ای که در ماه مقاله

ای از طریق بازی با مستغالت و سهام به  آورده های باد تعیین کننده تازه به دوران رسیدگانی که ثروت

اند، نام برده شده  ت کردههای متظاهرانه روی آورده و همبستگی اجتماعی را متزلزل و سس ولخرجی

  .(the Economist, 1989:80 )است

 :نویسد و می.  را توضیح داده استمسألهاواتر نیز از زاویه دیگری و با توجیه متفاوتی این 

بود نقش » باشگاه توانگران«، یعنی OECDرژیم کیم یونگ سام که به شدت مشتاق پیوستن به 

ها  شرکت. های خارجی را کاهش داد تر از آن کنترل بر ورود سرمایهگذاشت و مهمریزی دولتی را وا برنامه

های کوتاه  های دراز مدت از خارجیان وام های داخلی نیز عادت کردند که برای تامین اعتبار پروژه و بانک

 وام ها ای دهندگان خارجی دیگر تمایلی نداشتند به کره فاجعه هم هنگامی رخ داد که وام. مدت بگیرند

نهاد در حالی که باید آن را ااشتباه دولت توسعه گرای کره جنوبی این بود که نقش پیشینش را و. بدهند

ها و  این اشتباه فقط ناشی از فشار فرایند جهانی شدن نبود بلکه ناشی از تغییرات سیاست. داد ادامه می

های جهانی به های داخلی که در بازار نخبگان شرکت. گرا نیز بود های خود دولت توسعه مش خط

های چشمگیری دست یافته بودند دیگر باور نداشتند که موفقیتشان به وجود دیوان ساالری  موفقیت

گستری نیز که معتقد بود دولت نباید در  نگرش جهان. دولتی منسجم و توانمند ارتباطی داشته باشد

رشد و . لیت یافته بودزمینه تدوین مقررات اختیاری داشته باشد در دستگاه دولت کره جنوبی مقبو

 آشکار کرد که دقیقا به دلیل موفقیت ،اما بحران. ثبات مالی با سرعت چشمگیری از نو بر قرار شد

داران خصوصی ، همان نتایج سابق را در زمینه توسعه  اقتصادی دولت بود که دیگر اتحاد دولت با سرمایه

 ).25_26: 1380اواتر، . (آورد به بار نمی

 و " سریع"که در زمینه خروج کره از بحران صورت گرفته، معموال یا استفاده از لفظهایی  ارزیابی

اما باید با آدلمن در این زمینه همراه شد که کانون اصلی این توانمندی ظرفیت .  همراه بوده استمؤثر

 :نویسد وی می. باالی اجتماعی مردم بوده است
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یدند تا برای کمک به کسب ارز خارجی بسیار مورد ها صف کش هنگام ظهور این بحران ، زنان در بانک

را  خرید کاالهای وارداتی ،ها همچنین ، خانواده. طالی خود را بدون عوض تحویل دهندو نیاز، جواهرات 

کاهش دادند، حتی پیش از این که کاهش بسیار شدید ارزش پول داخلی سبب گرانی بیش از حد 

ل شرکتی در کره، کسانی که قادر بودند هزینه را به بهترین سامان دهی تعدی. های وارداتی شود کاال

ابتدا حقوق مدیران و متخصصان کاهش یافت و سعی شد تا : صورت تحمل کنند، ضربه اولیه را خوردند

گرچه بعدا بیکاری گسترش یافت، ولی این امر . از کارگران ساده به کمک حفظ اشتغال آنان حمایت شود

های تجاری کوچک و متوسطی بود که سرمایه کمتری  شکستگی شرکتدر درجه اول ناشی از ور

پذیری جدید  ها و نیز انعطاف بولئها چا وقتی ماه. ها به لغو اعتصاب ملی ترغیب شدند اتحادیه. داشتند

.  تحمیل شده بود(IMF)المللی پول قراردادهای استخدامی بود که از طریق تعدیل مورد نظر صندوق بین

های مختلط ترغیب شدند و به  تر کردن شرکت ها به انجام اقدامات مربوط به کارآمد لصاحبان چامه بو

های غیر اصولی خودشان خالص کردند و ثروت شخصی خود را که مورد  این منظور خود را از شر تجارت

هایشان صرف کردند و بنابراین سبب تقویت توانایی  حمایت قوانین مسئولیت محدود بود، در چامه بول

. های بسیار باالی بدهی به ارزش خالص دارایی شدند های تجاری و کاهش نسبت رداخت بدهی شرکتپ

سیاسی زیادی های  های اجتماعی و اعتراض  بود، منجر به ناآرامیمؤثراین تعدیل، که سریع و نسبتا 

قیر آن نشده ، درست بر خالف اندوتری که نابرابری توزیعی بیشتری داشته است و طبقات متوسط و ف

 ).1382:346آدلمن ،. (کشور فشار سازگار شدن با بحران مالی را تحمیل کرده اند

 توسعه پدیده مسألهدهد که  گیری بحران و سازگار و حل و فصل آن به روشنی نشان می تجربه شکل

ای پیچیده ، چند وجهی و پویاست و در فرایند پیشبرد اهداف توسعه ملی ترکیب خردمندانه دولت و 

اما . بایست یا سطح باالیی از بلوغ فکری به آن دست یافت هایی است که می زار تنها یکی از دانستنیبا

بایست هوشمندانه به آن نظر کرد و برای  شمار دیگری نیز وجود دارد که می در کنار آن مسایل بی

دولت و ملت کره جنوبی های غلبه  ها و فرایند ساز و کار. های مناسب یافت های آن راه ها و چالش پویایی 
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این .  ملت در قلب مسایل توسعه قرارداد_ مشخص ساخت که چگونگی رابطه دولت 1997بر بحران 

های   هم در شکل گیری دولت توسعه گرا و در نحوه عمل آن و هم در چگونگی مواجه با چالشمسأله

 .  ای خواهد داشت رو در آینده آثار تعیین کننده پیش
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