
 

 

نموذج لبلد حديث النمو اإلقتصادي: كوريا الجنوبية   
 : يظبْش انًُٕ االقتصبد٘ ثكٕسٚب انزُٕثٛخ 

  

 :يظبْش انقٕح انصُبػٛخ     

         ٔتتٕفش كٕسٚب انزُٕثٛخ ػهٗ ششكبد .  تؼتجش كٕسٚب انزُٕثٛخ إحذٖ انتُُٛبد األسثؼخ ٔانقٕح انصُبػٛخ انحبدٚخ ػشش ػبنًٛب

 .Chaebolصُبػٛخ ػًالقخ تؼشف ثبعى شٛجٕل

         تحتم كٕسٚب انزُٕثٛخ يشاتت يتقذيخ فٙ ػذح صُبػبد 

         تحتم انصُبػخ انًشتجخ انخبَٛخ ثؼذ قطبع انتزبسح ٔانخذيبد يٍ حٛج انًغبًْخ فٙ انُبتذ انذاخهٙ انخبو ٔتشغٛم انٛذ انؼبيهخ. 

         ٔانًُطقخ انزُٕثٛخ انششقٛخ انًُطقخ انشًبنٛخ انغشثٛخ:تٕرذ فٙ كٕسٚب انزُٕثٛخ يُطقتبٌ صُبػٛتبٌ سئٛغٛتبٌ ًْب . 

  

 :يظبْش انقٕح انتزبسٚخ        

         ( ػبنًٛب 12انًشتجخ   )كٕسٚب انزُٕثٛخ إحذٖ انقٕٖ انتزبسٚخ انشئٛغٛخ فٙ انؼبنى 

         ٘يًب ٚغبْى فٙ دػى انفبئط انًغزم فٙ يٛضاٌ األداءاد . تحقق كٕسٚب انزُٕثٛخ فبئعب فٙ انًٛضاٌ انتزبس. 

         ٌتتؼبيم كٕسٚب انزُٕثٛخ يغ أغهت دٔل انؼبنى ٔفٙ غهٛؼتٓب انصٍٛ ٔانٕالٚبد انًتحذح األيشٚكٛخ ٔانٛبثب 

  

 :اعتقطبة االعتخًبساد األرُجٛخ -      
ٔتحتم انٕالٚبد انًتحذح األيشٚكٛخ ٔانٛبثبٌ . تؼتجش كٕسٚب انزُٕثٛخ يٍ أْى دٔل انؼبنى انتٙ تغتقطت سؤٔط األيٕال األرُجٛخ 

 .ْٕٔنُذا انًشاتت األٔنٙ ثبنُغجخ نًزًٕع االعتخًبساد األرُجٛخ فٙ ْزا انجهذ

  

 : انؼٕايم انًفغشح  نهًُٕ االقتصبد٘ نكٕسٚب انزُٕثٛخ 
  

 :انؼٕايم انتُظًٛٛخ ٔانغٛبعٛخ     

        يشد انغٛبعخ االقتصبدٚخ ثكٕسٚب انزُٕثٛخ ثأسثغ يشاحم: 

يشحهخ تشزٛغ اإلَتبد انٕغُٙ ٔحًبٚتّ يٍ انًُبفغخ األرُجٛخ  ، ٔفشض قٕٛد رًشكٛخ  : 20خالل انخًغُٛبد  يٍ انقشٌ - 

 .ػهٗ انٕاسداد

 .يشحهخ تقٕٚخ انصبدساد: خالل انغتُٛبد  - 

 .يشحهخ ثُبء انصُبػبد انخقٛهخ: خالل انغجؼُٛبد - 

 .يشحهخ تطٕٚش انصُبػبد انؼبنٛخ انتكُٕنٕرٛب : يُز انخًبَُٛبد إنٗ ٔقتُب انشاٍْ - 

         االػتًبد فٙ انجذاٚخ ػهٗ انًغبػذاد األيشٚكٛخ  ٔ تطجٛغ : قبو ًَٕرد انتًُٛخ ثكٕسٚب انزُٕثٛخ ػهٗ ثؼط األعظ يُٓب

انؼالقبد يغ انٛبثبٌ ، ٔاالْتًبو ثبنجحج انؼهًٙ ٔانتكُٕنٕرٙ ٔتقذٚى تغٓٛالد نهًغتخًشٍٚ ، ٔإقبيخ ششاكخ ثٍٛ انشأعًبل 

 انٕغُٙ ٔانشأعًبل األرُجٙ  ، ٔاالعتخًبس انخبسرٙ 

         قبو انُظبو انذًٚقشاغٙ ثكٕسٚب انزُٕثٛخ 1987ثًقتعٗ دعتٕس . 

  

  :انؼٕايم انجششٚخ ٔانتشثٕٚخ  

         اعتفبدد انصُبػخ انكٕسٚخ خالل انغتُٛبد ٔانغجؼُٛبد يٍ تشغٛم انٛذ انؼبيهخ ثأرٕس صْٛذح ٔنًذح ػًم أعجٕػٛخ غٕٚهخ. 

         تغبػذ انًُظٕيخ انتشثٕٚخ ػهٗ تطٕس كٕسٚب انزُٕثٛخ حٛج ٚؼتجش انتؼهٛى إرجبسٚب ٔيزبَٛب فٙ انًشحهخ االثتذائٛخ  ، ٔتتٕفش

 .انجالد ػهٗ ػذد كجٛش يٍ انزبيؼبد ٔانًؼبْذ انؼهٛب ، ٔتٓتى انذٔنخ ثتشزٛغ انجحج انؼهًٙ ٔانتكُٕنٕرٙ 

  

 : انًشبكم ٔانتحذٚبد انتٙ تٕارّ كٕسٚب انزُٕثٛخ 
  

 :انًشبكم االقتصبدٚخ ٔاالرتًبػٛخ      
 :تٕارّ انصُبػخ انكٕسٚخ ثؼط انصؼٕثبد يٍ أثشصْب     * 

 .افتقبس انجالد إنٗ يصبدس انطبقخ ٔانًؼبدٌ           -

 تضاٚذ أرٕس انؼًبل خالل انؼقذ األخٛش ، ٔثبنتبنٙ استفبع تكبنٛف اإلَتبد انصُبػٙ           -

        تًخم انفالحخ َقطخ ظؼف االقتصبد انكٕس٘ انزُٕثٙ نؼذح أعجبة يُٓب: 

 . انظشٔف انطجٛؼٛخ غٛش انًالئًخ يُٓب غهجخ انزجبل ٔفقش انتشثخ          -

 .ػذو تحقٛق االكتفبء انزاتٙ ، ٔثبنتبنٙ انهزٕء نالعتٛشاد          -

 .ظؼف يغبًْخ انفالحخ فٙ انُبتذ انٕغُٙ اإلرًبنٙ ٔفٙ تشغٛم انٛذ انؼبيهخ           -



 

 

يًب أدٖ إنٗ انضٚبدح فٙ األرٕس ٔإنٗ . تتهخص انًشبكم االرتًبػٛخ فٙ تضاٚذ اإلظشاثبد انؼًبنٛخ فٙ انفتشح األخٛشح     * 

 . استفبع تكهفخ اإلَتبد  ، ٔثبنتبنٙ انحذ يٍ انقذسح انتُبفغٛخ نهًصُٕػبد انكٕسٚخ 

  

 :انتحذٚبد انجٛئٛخ     

          كًب تؼتًذ أٚعب ػهٗ انطبقخ انُٕٔٚخ انتٙ .  تؼذ كٕسٚب انزُٕثٛخ يٍ أْى انذٔل انتٙ تؼتًذ كخٛشا ػهٗ يصبدس انطبقخ انًهٕحخ

 .تؼشف يشبكم تقُٛخ تتغجت فٙ انتغشثبد اإلشؼبػٛخ 

        تشٓذ انًُبغق األكخش تصُٛؼب استفبع َغجخ تهٕث انٕٓاء ٔانًٛبِ ٔانغطح. 
 


