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"االوز الطائر" نموذج إوفق دول جنوب شرق اسیاتنمیةأهمیة الصادرات الصناعیة في
دراسة حالة- كوریا الجنوبیة -

Importance of Industrial Exports in Develop South Asian Countries
According to The" Flying Geese" Model : South Korea as Case Study

ممحمد صالح جسام.
كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة االنبار

المستخلص :
) ثم اتسع (Akamatsuمن قبل االقتصادي الیاباني 1937عامفيالتنموي"االوز الطائر"انموذج ظهر 

نموذج او اوهو كنظریة بدیلة لنماذج التنمیة الصناعیة التي یطرحها الغرب 1984صیتها على ید ( كامنغز ) عام 
الیابان في مقدمة السرب بوصفها االوزة تأتي إذ أسراب االوز الطائر ، كعملیة النمو االقتصادي صفتنظریة  

السرب اما ( كوریا الجنوبیة وتایوان وهونج كونج وسنغافورة ) كال من الذي یضم و القائدة ، ویلیها السرب االول 
یشمل ( كمبودیا وفیتنام ) ویفصل بین كل و لثالث السرب اواخیراً یضم ( مالیزیا وتایالند واندونیسیا ) فالثاني 

سرب واخر مسافة تحددها سرعة السرب ومقدار علو طیرانه ، وهو ما یعكس مرحلة ونمط التطور االقتصادي  في 
كل دولة . 
توصلت العدید من الدراسات التجریبیة الى ان النمو السریع للصادرات یعجل من النمو االقتصادي ، لقد 

ت تجارب الدول النامیة التي تبنت سیاسة تشجیع الصادرات انها تهیئ وسائل النمو االقتصادي على نحو اسرع واثبت
.مما یتحقق في ظل سیاسة إحالل الواردات او السیاسات االخرى 

ابتداءًا من مطلع الستینیات حتى الوقت الراهن ، وذلك االقتصاد الكوري الجنوبي بعدة مراحل ت تنمیةمر 
(االولى :وضع اسس التنمیة ، المرحلة الثانیة : تطویر الصناعات :اربعة مراحلویمكن تقسیم تلك المراحل الى 

عولمة وهي المرحلة الرابعة ثم الثقیلة والصناعات الكیمیاویة ، المرحلة الثالثة : التصحیح الهیكلي الصناعي ، 
ي المجال االقتصادي كانت لها میكانزمات او عوامل ، ان النجاح الكوري الجنوبي فالقطاع الصناعي الكوري 

العوامل االخرى المرونة ، االنتقائیة ، التناسق و بفي االقتصاد والذي اتصف بدورهتدخل الدولة التوجیهيومنها 
ة استقطاب االستثمارات االجنبیة ، اقامسیاسة التنویع االقتصادي ، االهتمام بالتعلیم والبحث العلمي ، هي اتباع

ساهمت الوالیات المتحدة في تنمیة كوریا الجنوبیة اخیرًا دور العامل الخارجي فقد والمجمعات الصناعیة " الشیبول 
.إدارة سیاسات العملالتخطیط واهمیة المرونة في كل منوتبین التجربة الكوریة، 

لكوري الجنوبيتصدیر ، االوز الطائر ،االقتصاد ا: التصنیع من اجل الالكلمات المفتاحیة
Abstract :

The Flying Geese Model shows in 1937 by Japanese economist (Akamatsu) and
then expanded by (Kamingis) in 1984 as the theory of alternative models of industrial
development posed by the West

Depicts of the process of economic growth, such as swarms of flying geese, Japan at
the forefront of the bevy as a goose the lead, followed by the first bevy, which includes
(South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore), the second squadron comprises
(Malaysia, Thailand, Indonesia) bevyIII includes (Cambodia and Vietnam) and separates
each squadron and last Squadron distance determined by the speed and the amount of
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altitude flight, which reflects the stage and pattern of economic development in each
country.

Many empirical studies concluded that the rapid growth of exports accelerates
economic growth, and proved the experiences of developing countries that have adopted
export promotion policy as giving means economic growth faster than achieved under
the import substitution policy or other policies.

South Korean economy over the several stages of economic development, starting
from the early sixties : first stage the groundwork for development, the second stage:
the development of heavy industry and chemical industries, the third stage: the
industrial structural adjustment, the fourth stage globalize Korean industrial sector

Directive state intervention in the economy:
Features which characterize President is (flexibility, selectivity, consistency and

focus)
Economic diversification policy, interest in education and scientific research, attract

foreign investment, the establishment of industrial groups, " Chaebol" and the role of
the external factor :The United States contributed to the development in South Korea

Korean experience shows the importance of flexibility in both the planning and
management of labor policies.

Keywords : Flying Geese , Industrial exports , South Korean economy

ة ـــدمـــــــقـــــالم
اهمیة البحث :

خالل النصف الثاني من القرن العشرین وحتى الممیزةنمویة تعد تجربة دول جنوب شرق اسیا من التجارب الت
ان تتحول من دول متخلفة الى دول صناعیة ناهضة كوریا الجنوبیةإذ استطاعت تلك البلدان وال سیما، یومنا هذا 

واهمیة الموضوع تتجسد في كون تلك التجارب لم تقف عند حد التصنیع بغیة احالل الواردات بل انها استطاعات 
تنوءللتصدیر ، وبالتالي فانها تمكنت من معالجة المشكالت التي كانت اقتصاداتها المعدةان تتفوق في الصناعات 

بحملها ، كما ان اهمیة البحث تطال الجانب الفكري الذي حاول تفسیر تلك التجربة والمتمثل بما یعرف بنظریة 
.االوز الطائر 
:هدف البحث

وانجاح عملیة التنمیة في دول جنوب شرق إنضاجفي اسهمتسباب والمقومات التي تشخیص االیحاول البحث 
اسیا مع التركیز على كوریا ، كما یسعى البحث الى ابراز الدور المهم لعملیة التصنیع من اجل التصدیر في تلك 

االقتصادات .
:فرضیة البحث

كل فاعل الى جانب عوامل ومیكانزمات اخرى تشدد فرضیة البحث على ان الصادرات الصناعیة اسهمت بش
وال سیما كوریا الجنوبیة . ، في تحقیق التنمیة االقتصادیة للبلدان التي انتهجت هذه االستراتیجیة 

: البحثمنهج
ن منهج علمي بحثي في سبیل التحقق من الفرضیة وكذلك من اجل التثبت من فرضیة البحث تم اعتماد اكثر م

لبحث ، ومنه ا المنهج التحلیلي والمنهج االستقرائي واالستنباطي .تحقیق هدف ا
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المبحث االول
التعریف بأنموذج االوز الطائر التنموي

التي االسهاماتإلى The Flying Geese Model" االوز الطائر" تعود الصیاغات االساسیة النموذج 
نموذج االوز هذا ظهر فقد )، 2000) وكوجیما (1966(، فیرنون(1985))، أوكیتا 1937(عام ها أكاماتسو قدم

كاناميمن قبل االقتصادي الیاباني ( أكاماتزو1937وتحدیدا عام الثالثینیاتالطائر في النصف الثاني من 
Akamatsu ( ) كنظریة بدیلة لنماذج التنمیة الصناعیة التي 1984كامنغز ) عام بروس ثم اتسع صیتها على ید

االقتصادي للدول هذا االنموذج باعتباره انموذجا تاریخیا لمراحل التطور ( اكاماتزو ) فقد صاغ غرب ، یطرحها ال
ت متأخرة في میادین التنمیة والتصنیع والتطور الرأسمالي ، وذلك على غرار نظریة ( مراحل النمو ءالنامیة التي جا

لروستو واكاماتزو على وجود نمط تاریخي وزمني صیاغتین او النظریتینالاالقتصادي ) لروستو ، إذ تتفق كال 
Uniمراحل النمو االقتصادي بشكل خطي  ( لتتابع  – linear مع اختالف درجات السرعة لكل بلد في اطار (

ة تحدد طبیعیة المرحلة التي اكاماتزو الى ثالثة منحنیات رئیسالمسار التاریخي المحدد له ، وفي هذا االطار یشیر 
)156: 2000( عبد الفضیل ، قتصاد االخذ بالنمو وكما یلي : یمر بها اال

منحنى االستیراد : وهنا تحدد تركیبة الواردات نوعیة مرحلة النمو والتنمیة التي یمر بها اقتصاد البلد -
المعني .

منحنى االنتاج : ویوضح هذا المنحنى مستوى تطور القوى االنتاجیة وتركیبة المنتجات في االقتصاد -
معني .ال

الصادرات بحسب ارتقاء نوع المنتجات ونوعیة سلةمدى وهو المنحنى الذي یبینمنحنى الصادرات : -
المهارة  .ةأس المال ، كثیفة التقانة ، كثیفالتي یتم تصدیرها ، : كثیفة العمل ، كثیفة ر 

خرا في میدان النمو أمتوتعد هذه المنحنیات الثالثة بمثابة االحداثیات التي تحدد موقع كل اقتصاد جاء
.لالرتفاع والمسافة تبعاً والتقدم ، في اطار نموذج " االوز الطائر " وذلك 

التعریف بشخصیة ( اكاماتزو ) فقد ولد في العام من وقبل المضي بتحلیل اركان نظریة االوز الطائر البد 
عام) التجاریة العالیة ، وفيKpbe( رسةمدفي منطقة شمال كیوشن في الیابان لعائلة فقیرة ، ثم دخل 1896
ة وافكار نیتشه ثم اصبح مدرسا یة الماركسیة والهیجیلفدرسة طوكیو لالقتصاد ودرس الفلسمالتحق ب1919

الكمال دراسته وزار الى المانیاوتخصص بالسیاسة الصناعیة والتجاریة ، وقد سافر Nagoyaلالقتصاد في جامعة 
ة الیابانیة ر سافر الى سنغافورة الجراء دراسة دول اقتصاد جنوب شرق اسیا الخاضع للسیط1943لندن ، وفي عام 

، اخیرًا حصل ( اكاماتزو ) على شهادة الدكتوراه عن اطروحته المتعلقة بمبادئ النظام االقتصادي القائم حینذاك ، 
یابانیة للترویج لنوع من البروبوغاندا ها محاولة الوز الطائر غیر ان هناك من یعدورغم االسهامات الفذة لنظریة ا

)KORHONEN , 1994 : 93-94(تطلعات االمبریالیة للیابان . لخدمة ال
انموذج االوز الطائر عملیة النمو االقتصادي في الدول المعنیة " دول جنوب شرق اسیا " او ما باتت ورویص

الیابان في مقدمة السرب بوصفها االوزة ائر ، إذ تاتيبأسراب االوز الطعملیة النمو یصفتعرف بنمور اسیا ،  
القائدة ، ویلیها السرب االول الذي یضم ( كوریا الجنوبیة وتایوان وهونج كونج وسنغافورة ) ثم السرب الثاني ویضم 

سافة واخر م( مالیزیا وتایالند واندونیسیا ) اما السرب الثالث فیشمل ( كمبودیا وفیتنام ) ویفصل بین كل سرب 
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( تحددها سرعة السرب ومقدار علو طیرانه ، وهو ما یعكس مرحلة ونمط التطور االقتصادي  في كل دولة . 
)214: 2009عایشي ، 

وطبقا لالنموذج فأن الدول الناهضة ( السرب الالحق ) تمیل الى الصناعات االقل تقدما مقارنة بالدول التي 
الزیادة في اإلنتاجتبدأیتم الوصول إلى المرحلة الثالثة عندما حتى ب السابق ) تفوقها في التطور االقتصادي ( السر 

إلى الوصولحتى یتم وهنا تبدأ معدالت االستیراد بالتراجع  الصادرات. بالتحول الى بدء الیمكن ومن ثم محليال
یعود البضائع. هذا الوضع مستهلكيواردات لفئة معینة من العلىمتفوقحجم الصادرات التي یكون فیهانقطةال

الیابان تاریخیا كانت تستورد النسیج ف),97:1994Korhonen( میزان المدفوعات للبلدان النامیة. بالفائدة على
من بریطانیا ، ثم تحولت الى منتج ومصدر لصناعة النسیج ، واستطاعت ان تطور صناعات جدیدة تعتمد على 

.وهكذاكصناعة السیارات وااللیكترونیاتكثافة رأس المال والتقنیة العالیة 
و الول من االوز باالستفادة من تقنیة الیابان اتحولت صناعة النسیج الى السرب الحقةوفي مرحلة تاریخیة 

فاضحت تنتج سلعا مصنعة كثیفة راس المال من اقتصادیاتها محاكاة تطورها ، وهكذا طورت دول السرب االول 
رها التاریخي من اقتصادیات  تعتمد تطو ت في وانتقلت صناعة النسیج الى السرب الثاني والتي تدرجوعالیة التقنیة ، 

على الصناعات كثیفة استخدام العمل غیر الماهر الى الصناعات التي تعتمد على العمل الماهر والتقنیة المتطورة 
دما مثل فیتنام وكمبودیا على التدرج والنمط ویتكرر انتقال صناعة النسیج الى الدول االقل تقوكثافة رأس المال .

: 2009( عایشي ، باالعتماد على كثافة العمل والتقنیة المستوردة من سرب االوز السابق لها .نفسه التنموي 
214(

من نة الجدیدة إذ یتم نقل السلع الجدیدة والتقا، تعد التجارة هي المحرك االكثر اهمیة في نموذج االوز الطائر 
ات الدول في االسراب المختلفة ، ویحقق هذا االنموذج عالقة تكاملیة لعملیة التطور الصناعي خاللها عبر اقتصاد

فالدول التابعة تستورد Koshinkokuوالدول التابعة Senshinkokuبین الدول المبدعة القائدة االكثر تقدمًا 
، وعندما یفقد االخیر رها بعد اشباع الطلب في سوقه المحلي یصدالتي السلع الجدیدة المبتكرة من االقتصاد القائد 

قدرته التافسیة في منتوج معین فأنه یوجه انتاجه خارجًا ویسمح بنقل التكنولوجیا والسلع الرأسمالیة المطلوبة 
والضروریة النتاج هذه السلعة في االقتصاد التابع ، ویحل االنتاج المحلي محل االستیرادات بعد ان تتعلم

فضال ، االقتصادات التابعة كیفیة تصنیع هذا المنتج لتغطیة حاجاتها المحلیة في اطار استراتیجیة احالل الواردات 
) 64: 2002. ( عبد الغفار ، عن تجهیز االسواق االجنبیة بعد اشباع حاجتها المحلیة

قد استفادت من فكرة تقسیم العمل ان دول جنوب شرق اسیا–السیما من خالل التطور التدریجي –والمالحظ 
والیابان ، كما ادت –النمور –السیویة الناهضة ااعیة مشتركة بین الدول نفیما بینها عبر قیام روابط ص

اد جوهو االمر الذي ساعد على ای–كما سیأتي –االستثمارات الیابانیة دورًا كبیرا في ایجاد هذه الروابط االقتصادیة 
من الیابان الى تلك الدول ، فضال عن انتقال التقنیة واسالیب مةظوتدفقات مالیة ضخمة ومنتاري كبیر جتبادل ت

( عایشي ، كما تم توظیف المزایا التجاریة النسبیة في كل اقتصاد من اجل النمو االقتصادي . ، االدارة الیابانیة 
2009 :215(
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الطائر : ثانیًا : مكانة االستثمارات االجنبیة في انموذج االوز
شر وغیر المباشر من اهمیة باملال یخفى على المتخصص بالشؤون االقتصادیة ما لالستثمار االجنبي بشقیه ا

والمتعارف علیه ان االستثمار االجنبي كبیرة في تحقیق قدرا من التنمیة االقتصادیة لدى االقتصادات المستقبلة له ،
% فاكثر من اسهم راس مال المشروع 10امتالك المستثمر االجنبي لنحو في حال یصنف بانه استثمارًا مباشرًا 

او رارات المختلفة للمشروع او الشركةوبالتالي امتالكه لذات النسبة من القوة التصویتیة داخل االدارة فیما یتعلق بالق
هذه الحقیقة نموذج الالسس الفكریة لوقد ادركت ا) ،IMF , 2004 : 5( المؤسسة االقتصادیة موضوع البحث 

اشرة المتجه لدول جنوب شرق بانماط لالستثمارات الیابانیة الم3قد فرق بین كوجیما، وفي هذا االطار نجد ان 
)158: 2000: ( عبد الفضیل ، اسیا وعلى النحو التالي 

ر ( استثمارات تستفید من قاعدة الموارد في البلد المضیف في وقت ال تتوافر تلك الموارد في - البلد المستثِم
الیابان )

للتغلب على تراجع التنافسیة في ذلك النوع من استثمارات تستفید من رخص الید العاملة في البلد المضیف -
فروع النشاط في البلد المستثمر ( الیابان ) نتیجة ارتفاع مستویات االجور .

اجز جمركیة وغیرها من القیود امام استثمارات تستفید من النفاذ الى سوق البلد المضیف بسبب وجود حو -
صادرات السلع الیابانیة .

نموذج قامت كل من كوریا الجنوبیة وتایوان بتطبیق السیاسات االستثماریة ذاتها في البلدان هذا االوفي اطار 
ات التكامل مما وسع وعمق من شبكة التكامل الصناعي االقلیمي من خالل عالقاالسیویة المضیفة االقل تقدما ، 

إذ یالحظ ان كل موجة من الموجات االستثماریة (  الیابانیة ، الكوریة ، والتایوانیة ) كانت تعمق من تلك ،الرأسي
صف من منتالمدةالموجة الكبرى لالستثمارات الیابانیة خالل والسیماالتشابكات فیما بین فروع النشاط الصناعي ، 

على الصعید نیةدفقات التجارة البیوقد ادى هذا بدوره الى تعمیق وزیادة ت،ات الثمانینات الى منتصف التسعین
الناتجة من التخصص في االنشطة االنتاجیة للمكونات والسلع والنطاقاالقلیمي مع االستفادة من وفورات الحجم 

لتدفقات اهو ان حركةومما تجدر االشاره الیه في هذا الصدد)159: 2000( عبد الفضیل ، الوسیطة  
االستثماریة من الیابان وكوریا الجنوبیة وتایوان تجاه الدول االسیویة االخرى كانت تحظى بتشجیع كبیر من قبل 
، حكومات تلك الدول اي ان تلك االنشطة االستثماریة لم تكن مجرد تحركات عفویة بدوافع السوق والربحیة فقط 

وهو ما سیتبین في المبحث ، نموذج لهذا االتنمیة االقتصادیة وفقًا لالذي یؤكد الدور المهم للدولة في احداث ااالمر
الخاص بعوامل ومیكانزمات نجاح التجربة الكوریة الجنوبیة .

FDI (Foreign Directنماذج االستثمار االجنبي المباشر ( لقد اهتم ( كوجیما ) بتفسیر االختالفات بین 

Investmentالمتحدة االمریكیة والیابان الى الدول النامیة والنتائج المترتبة عنها على التوسع القادمة من الوالیات
على انه وسیلة لنقل راس المال والتقنیة والمهارات FDIفي التجارة الدولیة ، وعلى الرغم من انه كان ینظر الى 

وهما االستثمار الموجه للتجارة FDIالبلد المضیف فأنه كان ینازع بوجود نوعین من الىاالداریة من بلد المنشأ 
Antiواالستثمار المناهض للتوجه التجاري  – trade – oriented إذ یكونFDI موجها للتجارة اذا ولد فائض

طلب على االستیرادات وفائض عرض للصادرات عند معدالت التبادل التجاري االصلیة ویحصل العكس لو كان 
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FDIد ( كوجیما ) ایضا ان مناهضًا للتوجه التجاري ، ویعتقFDI الموجه تجاریا یحقق الرفاه في كل من البلدین
ع االخر الى تناقص الرفاه ، وطالما ان النوع االول ینطوي على استثمار و المصدر والمضیف ، في حین یؤدي الن

عزیز الهیكلة في صناعات الیتمتع فیها البلد المصدر بمیزة نسبیة فأن من شأنه تعجیل التجارة بین البلدین وت
على استثمارات في صناعات FDIالصناعیة النافعة لكل منهما ، وعلى العكس من ذلك ینطوي النوع الثاني من 

یتمتع البلد المصدر فیها بمیزة نسبیة وهكذا تتناقص التجارة الدولیة ، وتعاد هیكلة الصناعة في اتجاه معاكس لما 
رفاه كال البلدین مسببا مشاكل متعددة في میزان المدفوعات ذلك تقلیل یزة النسبیة ومن شأن توصي به اعتبارات الم

)66: 2002( عبد الغفار ، وتصدیر الوظائف وتحفیز الحمایة التجاریة في البلد المصدر . 
( عبد الیاباني یختلف عن النمط االستثماري االمریكي وعلى النحو التالي : FDIیبین ( كوجیما ) ان نمط 

)67: 2002، الغفار
االستثمار االجنبي المباشر الیاباني : هو استثمار موجه للتجارة ، وذلك لكون الشركات المتعدیة الجنسیة -

إذ انه كان موجها ، هنا مكمل للتجارة FDIالیابانیة كانت صغیرة وواطئة التقنیة وتروج للتجارة ، اي ان 
تتمتع فیها الیابان بمیزة نسبیة وكذلك نحو بعض بشكل رئیس نحو تطویر الموارد الطبیعیة التي ال 

قد فیها الیابان میزتها التنافسیة ، وكان ینظر الى االستثمارات الیابانیة بانها تقطاعات  التصنیع التي تف
موجه اكثر نحو التصدیر .

لى اUSA، فقد نقلت وهو استثمار مناهض للتوجه التجارياالستثمار االجنبي المباشر االمریكي :-
الخارج الصناعات التي تمتلك فیها میزة نسبیة عبر شركاتها المتعدیة الجنسیة ، وذات احتكار القلة 

، والمتقدمة تقنیا والتي تحل محل التجارة ، ویعتقد ان السبب یكمن في الهیكل المزدوج لالقتصاد االمریكي
كار القلة مع مجموعة من الصناعات إذ تتعایش مجموعة من الصناعات الجدیدة التي تتسم باالبتكار واحت

لنوع من االمریكي ال یتولى سوى FDIالتقلیدیة الراكدة والمعرضة الى المنافسة السعریة ، وهكذا نجد 
تتمتع اصًال USAالصناعات بسبب ارتفاع عوائد هذا االستثمار الرتباطه بمزایا احتكار القلة ، وبما ان 

مناهضًا للتوجه التجاري .FDIء بمیزة نسبیة في هذه الصناعات فقد جا

:لدول جنوب شرق اسیارار تجربة نموذج التنمیة ثالثًا : تحدیات تك
تنمیة على الرغم من االهمیة الكبیرة والنجاح المتحقق في تنمیة بعض دول جنوب شرق اسیا وفق نموذج ال

تنفیذ هذه ستعارةالعربیة باتجاه الرغبة الجامحة ال، وهو االمر الذ یغري دوًال نامیة كثیرة ومنها الدولالخاص بها
اتها ، اال انه توجد جملة من التحدیات التي یمكن ان نطلق علیها یة التنمویة واسقاطها على اقتصاداالسترتیج

:ما یأتينهاك المحاوالت ومن بیالتي تواجه تلبالتحدیات العصریة
لتصنیع المتعاقبة المستند الى تدویر المیزة النسبیة من البلدان االقل كنموذج لحلقات اتنمیة المذكوران نموذج ال- 1

من التصنیع ولكنه یصبح اقل صحة مع زیادة درجة النضج ، فسرب ىیكون صحیحیًا في المراحل االولتقدمًا قد
FDIتتیح له توسیع على سرعة سیر العملیة التقنیة ونمو االنتاجیة  التي الدول التابعة لالوزة القائدة قد ال یحافظ 

)166: 2002( عبد الغفار ، والتجارة واالستثمار المحلي على نحو متزامن وذلك السباب عدة منها :
ات التابعة قد قصرت بشكل كبیر وهذا یعني د بین االقتصاد القائد واالقتصادان المدة بین االبتكار والتقلی- أ

ني .ائها بالتالي في الهرم التقوارتقصعوبة تدویر المیزة النسبیة للدول التابعة 



7315201 

136

الخاصة بها ادى الى ایجاد بشكل كبیر من دون تحسین قدراتها التقنیة FDIاعتماد البلدان التابعة على -ب
راتها التقنیة من خالل انشطة دإذ یفترض ان ترتقي هذه الدول بق، قیودا اضافیة على نموها االقتصادي 

التعلیم والتدریب والبحث والتطویر .
اعادة توطین الصناعات ، ولكن ارتفاع االجور في االقتصاد ي یعد تمایز االجور عامًال رئیسا ف-ج

بین الیابان والدول المذكورنموذجالالمنخفض االجر نتیجة لالندماج العالمي سیجعله یفقد میزته النسبیة ، ففي 
یة المرحلة الالحقة من اعادة تدویر االخرى كانت المدة التي یحدث خاللها ارتفاع االجور وتحدث في النها

هذه المدة تقلصت حالیًا وهذا معناه تزاید سرعة تدویر المیزة النسبیة .،سنوات) 5–4المیزة النسبیة طویلة ( 
القة القادمة من دول االسراب عمقبلیة بین الحكومات والشركات الاستبعد النموذج حدوث تناقضات وتوترات مست- 2

إذ افترض النموذج وجود عالقات تعاونیة خالیة من الصراعات ،ل المضیفة ( االسراب الالحقة )المتقدمة والدو 
وتناقض المصالح على طول الخط ، ولكن النظرة الواقعیة توحي بأن هناك نوعین من الصراعات قد ینشآن : ( 

)168: 2000عبد الفضیل ، 
لقائد ) والدول المضیفة ( السرب المتأخر )بین حكومات البلدان المصدرة لرأس المال ( السرب ا- أ

بین حكومات الدول المضیفة والشركات متعدیة الجنسیة العاملة على اراضیها ، والقادمة من دول االسراب -ب
المتقدمة .

یقتصر النموذج على تحلیل مستویات النمو والتقدم باالستناد الى تطور انتاج مجموعات من السلع والخدمات - 3
وفي ظل تطورات –ى یتم الوصول الى اعلى حلقات السلم التصنیعي ، إال ان التمایز في االنشطة التصنیعیة حت

الرأسمالیة ) بل –سیطة و ال–ة ( االستهالكیة ى التصنیف لمجموعات السلع الرئیسلن یقوم عل–التقنیة الحدیثة 
سلعة ذاتها ، ولكنها تختلف بحسب درجات سوف یدور حول خصائصها الفنیة ، إذ توجد اصنافا عدیدة من ال

: 2000عبد الفضیل ، الجودة وقدرتها على اشباع حاجات متطورة ، و السیما في مجال السلع االلیكترونیة . ( 
168(

WTOان كثافة وحدة الضوابط التجاریة المتعددة االطراف وتوسع نطاقها كنتیجة لقیام منظمة التجارة العالمیة - 4
استخدام بعض ادوات السیاسة االقتصادیة االنتقائیة التي كان لها دور رئیس في نجاح صادرات دول قیدت قد 

جنوب شرق اسیا ( النمور ) فلم یعد ممكنًا في ظل التحریر المتزاید في اسواق راس المال الدولیة وتدویل االنتاج 
یاسة الصناعیة للبلد المضیف ، وهو ما فرض تشریعات وقوانین على الشركات االجنبیة فیما یتعلق باهداف الس

، والسیما سیاساتها یشیر الى التعارض مع الدور المهم الذي مارسته الحكومات في معظم دول جنوب شرق اسیا 
الصناعیة في تسریع التحول الهیكلي االستراتیجي في االقتصاد من خالل دعم قطاعات معینة حددت على انها 

)167: 2002عبد الغفار ، بیة محتملة مهمة وتتلقى بذلك دعمًا حكومیًا . ( استراتیجیة لتملكها میزة نس

ال سیما في مجال تنمیة ،النسیابیة عمل نموذج الكعائق TRIMsقد تقف اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة - 5
ون حمایة حقوق االمتیاز إذ انه وفي ظل نظام اتفاقیة التجارة المتعلقة بحمایة تلك الحقوق تك، اعادة الهیكلة 

صارمة ودقیقة جدًا مما قد یولد احتكارات تقنیة تعرقل نقل التكنولوجیا على المستوى العالمي وهو االمر الذي 
یستدعي الدول ذات المستوى ) و 167: 2002عبد الغفار ، سیبطئ من عملیات اعادة توطین الصناعات ، ( 
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من غیاب تلك لشراء تلك التقانة الجدیدة ، إذ استفادت الدول االسیویة االقل نموًا الى تحمل التكالیف الباهضة 
عبد الفضیل ، القیود في السابق في الحصول على التقانة المتقدمة بثمن زهید ومن خالل مختلف االسالیب . ( 

2000 :167(

المبحث الثاني
في تحقیق التنمیة االقتصادیةالصناعیة واهمیتها الصادرات 

مكانة الصادرات في الفكر االقتصادي :اوًال : 
یرتبط اهتمام الفكر االقتصادي بمختلف مدارسه ومذاهبه بالصادرات من خالل موقف ذلك الفكر من الدور 
الذي تؤدیه التجارة الخارجیة في بناء التنمیة والنمو االقتصادیین للبلد المعني ، وفي ادناه عرض مركز الهم االراء 

ها المدارس االقتصادیة حیال الصادرات :التي تضمنت
المركنتالیون والصادرات :- 1

انما یكون من خالل –الثروة –یعتقد المركنتالیون او التجاریون ان تحقیق قدرا كبیرا من المعادن النفیسة 
لواردات ، ، ومن بین السبل لتحقیق ذلك هو زیادة الصادرات واالقالل من اتحقیق فائض في المیزان التجاري

وعلیه نجد ان المركنتالیة دعت الى تقیید الواردات مقابل زیادة الصادرات بغیة تعزیز القوة الشرائیة التي تمكن 
الدولة من الحصول على احتیاجاتها من الخارج ، وقد تمثلت سیاستهم بتشجیع الصادرات من السلع الصناعیة 

في البلدان السیماد واكتساب االسواق الخارجیة الجدیدة و بشتى الوسائل ، والعمل المستمر على توسیع وایجا
، كما دعت المدرسة المیركنتالیة الى تقدیم الدعم والمعونة المالیة لبعض الصناعات التصدیریة المكتشفة حدیثًا 

لمواجهة المنافسة الخارجیة وتخفیض نفقات انتاج السلع التي تصدر الى الخارج من خالل سیاسة االجور 
) 44: 2010( سرحان ، فضة ، وغیرها من االجراءات االخرى . المنخ

الفكر االقتصادي الكالسیكي والصادرات :- 2
المجاالت ومنها في اغلبالكالسیكیون الى تطبیق الحریة االقتصادیة الكاملة وعدم تدخل الدولة ىدع

، وفیما یتعلق بالصادرات راى الكالسیك ان التجارة الخارجیة انطالقا من فكرة التوازن االقتصادي التلقائي 
دورها في توسیع القاعدة االنتاجیة في االقتصاد وتحقیق الغلة المتزایدة وتحریك االستثمار على وجه یضمن 
الحصول على اكبر كفایة ممكنة من استخدامات الموارد المتاحة الى جانب اجتذاب راس المال االجنبي 

لع التصدیریة ، واكد الكالسیك على اثر التجارة الخارجیة على تراكم راس المال لالستثمار في مجال انتاج الس
عن طریق ما یترتب على التخصیص االكفأ للموارد االقتصادیة  من ارتفاع في الدخل الحقیقي وزیادة االدخار 

ي ان الصادرات وتوفیر الحوافز االستثماریة بفعل اتساع السوق واالستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر ، ا
)45: 2010( سرحان ، عندهم تعمل كقوة محركة للنمو . 

الفكر االقتصادي الحدیث والصادرات :- 3
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عندما ظهر كینز برز االهتمام البالغ في تحلیل اهمیة دور الصادرات باعتبارها احد مكونات الدخل 
( ذلك من خالل عمل المضاعف ، ویرى إذ انها تسهم في بزیادة الدخل بصورة اكبر من قیمتها و ، القومي 

ان التجارة الخارجیة بین الدول النامیة والمتقدمة تعمل على زیادة التفاوت في المستویات االقتصادیة )لامیرد
بین المجموعتین ، ویرى ان االسواق الكبیرة التي تخلقها التجارة الخارجیة تعمل اساسًا على تعزیز وضع الدول 

فضال عن كون الطلب على تع اصًال بصناعة قویة مقابل ضعفها في الدول النامیة ، المتقدمة التي تتم
طلب یتصف بعدم المرونة ، كما صادرات الدول النامیة غالبا ما یكون من المواد الخام او المواد االولیة وهو

رجع اثره الى الدول ان اي تقدم یحدث في قطاع الصادرات في الدول النامیة كثیرا ما ی) یعتقدمیردال( ان 
الصناعیة المستوردة للمواد االولیة ، اضافة الى عوائد استثماراتها التي تقتصر على قطاعات معینة كانتاج 

.المواد االولیة وتصدیرها 
)فیعتقد ان التجارة الخارجیة اداة النتشار النمو االقتصادي الى جانب كونها وسیلة Nurkseنیركسهاما ( 

( سعیدي ، ارد توزیعا اكثر كفاءة مثلما حصل في كندا واسترالیا واالرجنتین وجنوب افریقیا . لتوزیع المو 
2002 :8(

ثانیا : مبررات اللجوء الى تنمیة الصادرات :
صنعة وحتى االولیة یشیدون بالكفاءة وفوائد النمو التي مان مؤیدي سیاسات تشجیع الصادرات للسلع ال

المحلیة الصغیرة ، ومعالجة تشوه عالمیة كبیرة محل االسواقاسواقومن احالللحرة تعود من التجارة ا
االسعار واالثار السلبیة لتكلفة الحمایة ، مستدلین بالنجاحات المتعددة لتجارب دول جنوب شرق اسیا التي 

وعند المقارنة افورة ، ناعات الموجهة للتصدیر وفي مقدمتها كوریا الجنوبیة وتایوان وسنغصتبنت استراتیجیات ال
بین استراتیجیتي احالل الواردات وتشجیع الصادرات ، نجد ان معظم الدول النامیة قامت بتوظیف كلتا 

فمثال ،، مع التركیز على احداهما في وقت معین وعلى الثانیة في وقت آخراالستراتیجیتین وبدرجات متفاوتة 
شیلي والهند وباكستان تجیة التصنیع الداخلیة معتمدة في ات كانت استراتیعقدي الخمسینات والستینخالل 

ات باتت سیاسة من ذلك فانه ومنذ منتصف السبعینوالفلبین اي التركیز على ( احالل الواردات ) وبالرغم
تشجیع الصادرات تتبع بشكل متزاید من قبل الدول النامیة ، وعلى العكس نجد ان انصار سیاسة ترویج 

هذه الدول قد اعتمدت إذ ان الصادرات االكثر نجاحًا في ،في دول شرق اسیاتمثلواقد الصادرات االوائل 
)556: 2009( تودارو ، على سیاسة احالل الواردات في السابق وفي وقت متزامن في صناعات معینة . 

و االقتصادي ، كما توصلت العدید من الدراسات التجریبیة الى ان النمو السریع للصادرات یعجل من النم
سیاسة تشجیع الصادرات كأحدى استراتیجیات التنمیة االقتصادیة ان تبنتواثبتت تجارب الدول النامیة التي 

الواردات او تنمیة الصادرات تهیئ وسائل النمو االقتصادي على نحو اسرع مما یتحقق في ظل سیاسة إحالل 
سیاسة تشجیع الصادرات وتركزت جهودهم في بحث بالسیاسات االخرى ، ولقد تزاید اهتمام االقتصادیین 

وتحلیل العالقة بین نمو الصادرات والنمو االقتصادي وتوضیح اسباب هذه الظاهرة ، واجریت العدید من 
الدراسات التطبیقیة لبحث اثر النمو في الصادرات على اقتصادیات الدول النامیة من جوانب متعددة . ( 

لت اهم هذه الدراسات الى فعالیة نمو الصادرات في تحقیق النمو ) وقد توص47: 2010سرحان ، 
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مع االخذ -االقتصادیة یریة دالة على التنمیةدباعتبار ان نمو الصناعات التص–االقتصادي للدول النامیة 
دراسات ) یوضح نتائج تلك ال1( ، والجدول االتيالمتغیرات االقتصادیة العالمیة الحالیة والمستقبلیة بالحسبان

) اهمیة الصادرات في تحقیق النمو االقتصادي حسب بعض الدراسات1جدول ( 
النتائجالمتغیرات االخرىالنموذج االقتصاديالبیانات المستخدمةالدراسة

Michaly دولة 41بیانات
( المدةخالل 

1950–1973(

اختبار االرتباط بین 
متوسط دخل الفرد 
من الناتج القومي 

الي وبین نمو االجم
الصادرات

أهمیة استراتیجیة -
تنمیة الصادرات 1977

أثر نمو الصادرات 
على الدخل القومي

Balassa دولة 11بیانات
المدتینخالل 
1960(زمنیتین 

) و ( 1966-
1967–1973(

تأثیر معدل نمو 
الصادرات الحقیقي 

على معدل نمو 
الناتج القومي 

الحقیقي

مو قوة معدل ن
العمل واالستثمارات 

المحلیة بالنسبة 
للناتج واالستثمارات 

االجنبیة بالنسبة 
للناتج

اهمیة استراتیجیة 
تنمیة الصادرات 1981

أثر نمو الصادرات 
على كفاءة رأس 

المال وامكانیة التغلب 
على االزمات 

االقتصادیة الخارجیة
William
G.Tyler

سالسل زمنیة تمثل 
دولة 33ات بیان

1960المدةخالل 
-1974

تأثیر التغیر في 
الصادرات على 
التغیر في الناتج 
المحلي االجمالي

االستثمارات 
المباشرة ورأس 
المال االجنبي

اهمیة استراتیجیة 
تنمیة الصادرات 1981

أثر نمو الصادرات 
على آثار الحجم 

والوفورات الخارجیة
Feder دولة 31بیانات

1966المدةخالل 
-1973

تأثیر نمو الصادرات 
على نمو الناتج

اهمیة استراتیجیة -
تنمیة الصادرات 1982

أثر نمو الصادرات 
على كفاءة تخصیص 

الموارد 
لجزائر ، مجلة الباحث ، : تنمیة الصادرات والنمو االقتصادي في ا)2002( المصدر : وصاف سعیدي 

.15، ص 1العدد

وهكذا فأن التوسع في صادرات الدول النامیة تامة الصنع قد اعطى حافزًا كبیرًا لالداء التصدیري للعدید 
وریا الجنوبیة وسنغافورة وهونج كونج وتایوان والمكسیك والبرازیل كمن الدول مثل الذي حدث في كل من 

قد نمت درات كوریا الجنوبیة وتایوانان صالعقود االخیرة ، فعلى سبیل المثال نجد اوالسعودیة وغیرها خالل 
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% وفي كال الدولتین كان النمو التصدیري یعد كنتیجة لزیادة السلع التامة الصنع والتي 20بمعدل سنوي یفوق 
)563: 2009( تودارو ، % من عوائد الصرف االجنبي لهما . 80ساهمت باكثر من 

جع السبل المتبعة لمواجهة العجز المتراكم في موازین مدفوعات تنمیة الصادرات الصناعیة هو من انانكما
)46: 2010سرحان ، ( الدول النامیة والذي یعود بدوره الى عدة اسباب من بینها :

النزعة الحمائیة .-
معدل التبادل .-
المدیونیة الخارجیة .-

طبقته انالسیما بعد، یر من الدول لقد تكرر نموذج النجاح في تنمیة الصادرات الصناعیة ولجأت الیه كث
بنجاح دول جنوب شرق اسیا ، ومن هنا فقد ثبت ان تحقیق النجاح في هذا السیاق التنموي انما یقوم على 

)216: 2009عایشي ، محورین هما : ( 
.وضع الصناعة المحلیة على قدم المساواة مع االخرین بازاحة االعباء االضافیة والقیود البیروقراطیة- 1
تحفیز الوحدات االنتاجیة ودعمها ، بعد قناعة تلك الدول بأن تكلفة الدعم للصناعة هي استثمار - 2

مباشر یتجاوز عائده المادي االجتماعي والسیاسي مبلغ الدعم مرات عدیدة .
د وبما قانتیجة االنفتاح وغیره من العوامل االخرى ،الیها FDIشرق اسیا جذب استطاعت دول جنوبوقد 

، ، وهكذا لفتت التجربة الجنوب شرق اسیویة GDPوما رافقها من زیادة فرص العمل ونمو الى زیادة صادراتها 
انظار العالم إذ انها وخالل اقل من اربعة عقود انتقلت من تصنیف الدول الفقیرة الى تصنیف الدول الصناعیة ، 

معدالت نمو عالیة بعد عملیات االصالح فقد حققت1997وبالرغم من االزمة التي ضربتها منتصف عام 
2009االقتصادي التي مرت بها ، وحققت سیاسة ناجحة في التوجه نحو اقتصاد صناعي تصدیري ( عایشي ، 

) 28: 2002هما : ( الشجیري ، بعاملیندول نمور اسیا ویفسر النجاح التصدیري الذي تحقق في )216: 
في توفیر بیئة اقتصادیة محلیة مكنت الشركات من المنافسة في االسواق نجحت هذه الدول العامل االول / 

الدولیة ، عن طریق تفادي المغاالة في تحدید قیمة العملة وتقدیم التسهیالت واالستثمارات الكافیة ، وتمویل تجاري 
قصیر االجل بفائدة مخفضة للمصدرین .

تاجیة المحلیة والخبرات االجنبیة من خالل مشاركة رأس المال العامل الثاني / قدرة هذه الدول على الجمع بین االن
االتجاه نحو تبني سیاسة التصنیع الموجه االجنبي على شكل منح تراخیص تكنولوجیة او ترتیبات التعاون ، إذ ان 

للتصدیر یسعى الى تحقیق هدفین اساسیین هما :
زیادة القدرة التنافسیة لمنتجات هذه الدول في ان اقامة صناعات موجهة للتصدیر یوفر حافزًا قویًا باتجاه

السوق العالمیة وهو ما یسمح بزیادة التركز والتخصص ووفورات الحجم سعیا الى زیادة و جودة المنتجات 
وتحقیق الكفاءة االقتصادیة .

 التصنیع الغراض التصدیر وهو وسیلة للحصول على موارد اضافیة من النقد االجنبي وتحسین وضع
ن المدفوعات .میزا

االجنبیة التي استقبلتها الدول النامیة الى اقامة مشاریع وصناعات هدفها اغلب االستثمارات لقد اتجهت 
متعدیة االساس التصدیر ، مما ادى الى خلق شكل من اشكال التصنیع التابع الذي یصب في مصلحة الشركات 

نجد ان سیاسة التصنیع الموجه للتصدیر في اطار االنفتاح الجنسیة اكثر من مصلحة الدول المضیفة لها ، وعلیه
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االقتصادي غیر المقید جاءت بنتائج عكسیة على الدول التي انتهجتها ، إذ انه وفي حالة اقامة صناعات تصدیریة 
تنهض بها الشركات المحلیة فأن مركز هذه الشركات بالمنافسة مع الشركات المتعدیة الجنسیة یكون ضعیف للغایة
، وان قبلت توصیات تلك الشركات ال تنال اال الفتات ، لذلك فأن الدول النامیة المنفتحة اقتصادیًا والتي توطن 

للدول Subimperialismصناعات تصدیریة تابعة للدول المتقدمة فانه من الممكن ان تكون " امبریالیات تابعة " 
ى الدول النامیة الن التقنیة الالزمة لتطویر الصناعات التي تمتلك القدرة في فرض الخیار التقني علالمتقدمة 

الوطنیة مصدرها االساسي هو الدول المتقدمة من خالل شركاتها العمالقة ، ومع النقص الحاد في الموارد المالیة 
یة مما الالزمة الستیراد هذه التقنیات تلجأ الدول النامیة اما الى االقتراض او المشاركة مع الشركات متعدیة الجنس

یؤدي الى ایجاد قطاع تصدیري متقدم تتحكم به مراكز الشركات االجنبیة العمالقة منفصل عن باقي االقتصاد 
المحلي وهذا االمر یترجم بوجود قطاع صناعي تصدیري متقدم واخر داخلي متخلف ، وهو مناقض لهدف اي 

النامي المحلي وبما یخدم عملیة التنمیة نشاط تصدیري في تحقیق فائض اضافي متقدم یستخدم لتطویر االقتصاد 
لتطویر االقتصاد الكوريأصل قدرة والمثال االبرز على ذلك هو ان )29: 2002الشجیري ، بشكل ایجابي . ( 

ات عقد السبعینالى أوائل المرتبطة بالصناعات التصدیریة انما یعود قاناتالتمجالالمیزة التنافسیة بسرعة في
تصنیع السلع في مجالالتنافسیةلبناء القدرة تسعى لخطة طویلة األجل الكوریةالحكومةدعتوذلك حینما
كعنصر رئیس اخر في تغییر الهیكل الصناعي الخاص على إحالل الواردات التركیزفضًال عنالرأسمالیة. 

وغیرها المنشآت الصناعیة(بما في ذلك بناء السفن)، والمعدات الثقیلة المستخدمة في باالقتصاد الكوري الجنوبي 
)Kim, 1991 :27( .االخرى القطاعاتمن 

ومن المسائل المهمة التي ینبغي ان تدركها الدول النامیة التي تروم االقتداء بالنهج التصدیري لدول جنوب 
وانهم قد السیماشرق اسیا ان االخیرة التدعم النظرة الداعیة الى ضرورة الحریة االقتصادیة وعدم تدخل الدولة ،

مثلما حصل مع الیابان مسبقا ، –كما في كوریا الجنوبیة وتایوان وسنغافورة –حققوا نجاحات تصدیریة ملموسة 
فنجد ان انتاج وهیكل الصادرات لم یترك للسوق وحده ، بل كان نتیجة تدخل الدولة المحكم والمخطط ، وعلى الرغم 

رات الدول النامیة من السلع تامة الصنع في المحتویات االقتصادیة من اختالف مشاكل الطلب على توسیع صاد
اال انهما متشابهان ، وبالرغم من مرونة الطلب الدخلیة والسعریة الدولیة االساسیة عن تلك الخاصة بالسلع االولیة 

قادرین على تحقیق اال انهما كانا مة الصنع في االجمال اعلى من تلك التي تكون على السلع االولیة لى السلع تاع
)564: 2009تودارو ، قلیل من الراحة لكثیر من الدول النامیة وقدرتها االحتمالیة على توسیع صادراتها . ( 

تبعتها بعض الدول النامیة المنفتحة اقتصادیا ایستشف مما تقدم ان سیاسة التصنیع الموجه للتصدیر التي 
الیة المتقدمة بشكل كبیر سواء من ناحیة تصدیر المنتجات االولیة او جعلت هذه الدول تعتمد على الدول الرأسم

قد تطول في االعتماد على استغالل المصنعة ، وبالتالي ستجد الدول النامیة انه من الضروري االستمرار لمدة 
مكانیة مواردها في التصدیر بصفة خامات لزیادة ما تحصل علیه من قیمة فائضة إذ ترتبط القدرة التصدیریة با

االستجابة لطلب االسواق الخارجیة مع ما قد یتطلبه ذلك من ضرورة االعتماد على خیارات تقنیة متطورة تمتلك 
الشركات متعدیة الجنسیة ، فاذا ما ارادت تلك الدول التحرر من هذا االطار الذي اسهمت في وضعه مفاتیحها 

ى استراتیجیة االعتماد على النفس والتعاون في اطار الدول علیها اللجوء الالعالمیةالمراكز االحتكاریة للشركات 
النامیة من خالل تبادل الخبرات والمهارات المحدودة وتطویرها باالعتماد على مواردها الخاصة بغیة الخروج من 

)30: 2002الشجیري ، ربقة التبعیة للدول المتقدة . ( 
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المبحث الثالث
فاقها المستقبلیةآ... و في كوریا الجنوبیةزمات النجاح ومیكانالتنمیة االقتصادیةمراحل
من اجل تحقیق هذا الهدف و استقاللهالتحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقیة بعد جمهوریة كوریا ( الجنوبیة )سعت

بتنظیم قد اشتمل على فقرات مهمة تتعلق 1948الصادر عام الدستور الكوريكما انعت سیاسات عدیدة شرّ 
) ان القانون یحمي حقوق المؤلفین والمخترعین والعلماء والمهندسین ، 22فقد جاء في الفقرة ( االقتصادیة الحیاة

) 32وفي فقرة اخرى یتحدث الدستور عن ضرورة توافق ممارسة حقوق الملكیة مع الرفاهیة العامة ، اما الفقرة ( 
وضمان افضل دها لتوسیع توظیف العاملین فهي مخصصة للعمل ومما جاء فیها ان الدولة تبذل قصارى جه

)9، 1948:7، دستور كوریا ، وینبغي توفیر فرص العمل بشكل تفاضلي حسب شروط قانونیة . ( االجور 
اوًال : مراحل تنمیة االقتصاد الكوري الجنوبي :

سیما الصناعیة ، وال،همر االقتصاد الكوري الجنوبي بعدة مراحل رئیسة رسمت معالم التنمیة االقتصادیة فی
رئیسیة وهي كاالتي :اربعة مراحلابتداءًا من مطلع الستینیات حتى الوقت الراهن ، ویمكن تقسیم تلك المراحل الى 

المرحلة االولى :وضع وترسیخ اسس التنمیة :- 1
ویة الكوریة ، الرئیس الذي اطلق ونسق المسیرة التنمالمحركPark Shang Heeیعد الرئیس ( بارك شانج ) 

وكان متحمسًا لبناء دولة قویة متطورة ، 1961/ 16/5وقد استولى على السلطة عقب انقالب عسكري قاده في 
فاجرى تحالفًا مع رجال االعمال والمستثمرین واهتم بالصناعات القائمة ، كما قامت الدولة باعادة ترتیب العالقات 

ي رأس المال التجاري ثم تحویله الحقًا الى استثمارات صناعیة شكلت االجتماعیة الزراعیة والحث على التوسع ف
( بارك ) على سیاسة ( التصنیع من ي هذه المرحلة االساسیة ركز ، وفالمجمعات الصناعیة الكبرى ( الشیبول )

بهدف )( كوترا إذ اسس هیئة ترویج التجارة الكوریة، 1962اجل التصدیر ) ورسخ ذلك في الخطة االولى عام 
سواق المنتجات الكوریة عالمیًا ، كما قامت الحكومة بتخفیض قیمة العملة واستبدلت نظام تعدد اسعار توسیع ا

محلیة من الرسوم الجمركیة الفائدة بنظام سعر الفائدة الموحد وكذلك اعفت المواد االولیة الداخلة في الصناعات ال
) 51: 2006بد الحسین ، عاستیراد كمیات كبیرة من الحبوب . ( وسمحت ب

التصنیع الموجه لقد تحولت الحكومة الكوریة من تطبیق سیاسة التصنیع القائم على احالل الواردات الى سیاسة 
وركزت الحكومة هنا ) 1971–1967ثانیة ( ذلك من خالل الخطة االقتصادیة الاعاله ، و للتصدیر كما اشرنا

اعاتها التصدیریة ، وتم اصدار تشریع جدید لترویج وتشجیع التجارة الخارجیة مع على تعزیز القدرة التنافسیة لصن
توفیر تسهیالت تمویلیة وتطبیق حوافز ضریبیة ، فضال عن انشاء بنك التصدیر واالستیراد الجل توفیر التمویل 

ریین من اجل مساعدتهم الالزم للصادرات الكوریة ، كما قادت الدولة مبادرة تنظیم مؤتمرات دوریة للمصدرین الكو 
وقد تم التحول من على مواجهة الصعوبات والعقبات التي تحد من ترویج وتسویق منتجاتهم في االسواق االجنبیة ، 

والمنسوجات القطنیة ستخدام العمل مثل صناعة المالبسصناعة المنتجات االولیة الى الصناعات  كثیفة ا
) 220: 2006والصناعیة . ( السواعي ، 

لمرحلة الثانیة ( تطویر الصناعات الثقیلة والصناعات الكیمیاویة )ا- 2
دوالر وعوائد 1000خالل هذه المرحلة اعلن الرئیس ( بارك ) انه سیرفع نصیب الفرد من الدخل الى 

1973ملیار دوالر منذ 10كومة نحو ح، وقد استثمرت ال1980ملیار دوالر بحلول العام 10الصادرات الى 
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ادت هذه 1978في الصناعات الثقیلة والكیمیاویة مع تقدیم الحوافز المالیة والمصرفیة ، ومع حلول 1979ى وحت
–1967% خالل المدة ( 11.2% كما وصل معدل النمو السنوي 10.8بمعدل GDPالسیاسة الى نمو 

الى نحو 1972% عام 21.3في مجمل الصادرات من وارتفعت مساهمة الصناعات الثقلیة والكیمیاویة ) 1978
ومع مطلع الثمانینات بلغت مساهمتها في السلع )52: 2006( عبد الحسین ، . 1978%عام 34.7

التصدیریة نحو نصف صادرات كوریا ، كما ركزت كوریا على دعم صناعات الحدید والصلب والمعادن والمعدات 
)220: 2006( السواعي ، وبناء السفن والمنتجات االلیكترونیة . 

المرحلة الثالثة : التصحیح الهیكلي الصناعي - 3
، وفي عام 1979والسفن بعد عام اجریت تغییرات هیكلیة في الصناعات الكوریة المختلفة وخاصة النسیج 

قامت الحكومة باصدار قانون جدید یعمل على تشجیع االستثمار في قطاعات صناعیة مختارة لدعم التنمیة 1986
سنوات من التغیرات 10ة في القطاع الصناعي ولتحسین القدرة التنافسیة للصناعات الكوریة دولیا ، وبعد التقنی

الحكومة تعدیالت هیكلیة اخرى في قطاعات الصناعات الكیمیاویة والصناعات الثقیلة بسبب اجرتالهیكلیة االولى 
الى ان هذه الصناعات تتطلب مبالغ ضخمة القامتها والمنازعات العالمیة اضافة الزیادة السریعة لالجور الحقیقیة 

)54: 2009العیساوي ، . ( فاتجهت كوریا الى االستثمار في مجال التقنیات المتطورة 
كما سعت الى االستثمار في الموارد البشریة وتطویر مكانة القوة العاملة الفنیة ، وتعزیز قدرات البحث والتطویر 

یر الهیكلي في كوریا قد صاحبه تحسن كبیر في انتاجیة عدد غیر محدود ان نمط التغیى القطاع الخاص كمالد
وقد تزامنت هذه النجاحات ات الرائدة تكنولوجیا ى ردم الهوة بینها وبین االقتصادمن القطاعات الصناعیة وبما ادى ال

قیة واالستقرار النسبي السعار الصرف مع نجاح واضح في االداء التجاري متماشیًا مع االرتفاع السریع لالجور الحقی
)55: 2009العیساوي ، مما هیأ االقتصاد الكوري الجنوبي لالنتقال الى مرحلة جدیدة هي العالمیة . ( ، 
عولمة القطاع الصناعي الكوري )المرحلة الرابعة ( - 4

مؤسسات العاملیة ، فقد وغیرها من الWTOمن اجل التفاعل مع التطورات االقتصادیة العالمیة ومبادئ 
سعت كوریا الجنوبیة العادة تنظیم قاعدتها الصناعیة بما یتفق مع المعاییر الدولیة من خالل خطة اقتصادیة جدیدة 

قامت الحكومة بتحسین نظام االستثمار عبر تقدیم بعض الحوافز المحلیة التي تخص 1991، كما انها ومنذ 
وتسهیل التمویل الخارجي ، FDIامة مناطق حرة ضریبیا خاصة بتقنیات الصناعات التقنیة والتي من اهمها اق

: 2009العیساوي ، بهدف تعزیز المشاریع المشتركة مع المستثمرین المحللین بدال من االستثمار االجنبي . ( 
56  (

بناء فواعل كوریة ت بقتصادیة منذ التسعیناوتتمثل اهم خصائص التعامل الكوري الجنوبي مع العولمة وابعادها اال
كبرى نسبیا على المستوى العالمي ، وتتمثل بالشركات المتعدیة الجنسیة من اصل كوري على غرار مثیالتها ذات 

1997شركة الكبرى  التي نشرتها مجلة فورجن عن العام 500االصول الغربیة والیابانیة ، ویشار هنا الى انه من 
و دایو  ، كذلك عملت كوریا على تخفیف دور الدولة في مواجهة رأس LGشركة مقارها كوریا مثل 12وجدت 

یغة تقسیم العمل الدولي والقائمة زاید اندماج الشركات الكوریة في ص، كذلك تالمال الخاص الكبیر ( الشایبول )
یاسة ومن اهم مالمح التعامل الكوري في هذه المرحلة ایضًا هو تحول الس.على ما یعرف بنظام االبتكار

)36: 2011عیسى ، ( :االتیةاالقتصادیة نحو اعطاء مزید من التحرر في مجاالت 
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 التعریفیة منها او غیرها ، وجرى التوسع في التجارة : إذ تم تخفیف القیود على االستیرادات تدریجیا سواء
لبرلة التجارة لتشمل السلع االستهالكیة ایضًا الى جانب السلع التقانیة ومستلزمات االنتاج .

 التدفقات المالیة : ازیلت القیود عن تدفقات االموال من مصادر اجنبیة دخوال وخروجًا ، مما سمح بالتعامل
ء للمقیمین او غیر المقیمین .مع اسواق المال والبورصات سوا

 االستثمارات االجنبیة المباشرة : حدثت تغییرات في سیاسات ارسال واستقبال هذه االستثمارات باتجاه ازالة
القیود عن حركة االستثمار وتوزیعه على مختلف االنشطة القطاعیة وتحویل اصول رؤوس االموال 

واالرباح .
بفعل فك ارتباطها بالدولة - جمعات الصناعات الكوریة الضخمة " الشیبول " موصاحب التغییرات اعاله تحول

الى مؤثر في السیاسة العامة بعد ان كانت متأثرة بها ودخلت الساحة العالمیة كفاعل مستقل الى حد كبیر بل -
.واحیانا متحالفًا مع الشركات العالمیة الكبرى ذات االصول االمریكیة واالوربیة والیابانیة

لقد ادت المراحل االربعة السابقة الى طفرة تنمویة مشهودة ، إذ حقق االقتصاد الكوري معدل نمو سنوي قدره 
فبعد ان كان نصیب ) واعلى معدل نمو للناتج القومي االجمالي في العالم1990–1965% خالل المدة ( 7.1

كما تسارعت 1995$ عام 10076ارتفع الى 1965$ عام 100الفرد من الناتج القومي االجمالي اقل من 
معدالت النمو االقتصادي نتیجة لزیادة الصادرات واالستثمارات الناتجة عن زیادة الطلب الخارجي على السلع 

% 28من GDPالكوریة ، ومن مؤشرات تطور االداء االقتصادي لكوریا ارتفاع نسبة االستثمارات الكلیة الى 
إذ تم تمویل معظمها من المدخرات 1996–1990% لالعوام 37) الى 1979–1970خالل المدة ( 

) 54: 2006عبد الحسین ، المحلیة . (
ال سیما في مجال التنمیة الصناعیة التي شهدتها كوریا ، اخیرًا البد من االشارة الى ان التطورات االقتصادیة 

المدني والتكنولوجي طاتیجي بالوالیات المتحدة االمریكیة واالرتباالجنوبیة قد تمت جلها في اطار االرتباط االستر 
، وتمثل تلك الثنائیة ما یمكن تسمیته بعقدة الحالة الكوریة التنمویة في الوقت التنمیةبالیابان حسبما جاء في انموذج 
ریكیة وخاصة باتجاه قضیة التوجه االستقاللي الجزئي عن االستراتیجیة االممن رغم الالحالي ، فمن جهة نجد انه وب

سواء من حیث الوحدة مع جارتها الكوریة الشمالیة اال ان ذلك ال یؤثر في قوة االرتباط التاریخي بامریكا استراتیجیًا 
عالقات التكنولوجیة بین الشركات العالقة مع كوریا الشمالیة او الیابان او باقي دول االسیان ، ومن جهة ثانیة فان ال

) 38: 2011عیسى ، في االقتصاد العالمي . (لالندماجقت عینه و تمثل قیدًا وفرصة في اللكوریةواالیابانیة

ثانیًا : میكانزمات ومقومات نجاح التنمیة في كوریا الجنوبیة :
العواملمن النجاح االقتصادي التنموي لكوریا الجنوبیة عفویا ، وانما كان بفعل تظافر وتوافر مجموعة لم یأت

والمتغیرات شكلت جمیعها ما یمكن تسمیته بمیكانزمات ومقومات ساهمت بانجاح وبلوغ االهداف التنمویة 
لالقتصاد الكوري الجنوبي حتى بلغ المستوى الحالي له بین االقتصادات النامیة والمتقدمة ، ویمكن القول ان اهم 

تلك المیكانزمات تمثلت بما یأتي :

:االقتصادتدخل الدولة التوجیهي في - 1
وعلیه فأن دورًا حقیقیًا كوریا الجنوبیة صعوبات في البدء لتكوین راس المال المخصص للتصنیع لقد واجهت 

ء نظام السوق الذي یتوافق مع الخصوصیة الكوریة ، وتبعًا لما اللحكومة كان البد من وجوده لتكوین رأس المال وبن
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لحرب العالمیة الثانیة فأن كوریا جاءت لتتبنى ما یعرف بمدخل نموذج كان شائعًا في معظم الدول النامیة بعید ا
ات شرعت ومنذ عقد الستینلتنمیتها االقتصادیة Developmental State Model Approachالدولة التنمویة 

ء فاعطت االولویة لبنا–كما بینا في مراحل التطور –كوریا بخطة تنمیة اقتصادیة تهدف الى تصنیع االقتصاد 
وهكذا تشكلت معالم السیاسة ) 215: 2010القریشي ، الهیاكل االرتكازیة االجتماعیة والصناعات االساسیة . ( 

شرق اسیا على وفق انموذجي " الدولة التنمویة " و " االوز الطائر " ومثلت تلك دول ات الصناعیة في اقتصاد
مختلفة  في النشاط االقتصادي ، ویستند ذلك التدخل الى السیاسةاحد ابرز الحلقات لدور الدولة ونطاق تدخالتها ال

) والتي ترى ان ظاهرة نجاح االقتصادات التي جاءت متأخرة في Gerschenkornنظریة الدولة التنمویة لـ ( 
وفیتي ، ( االتحاد الس، كوریا الجنوبیة ) او االشتراكي( الیابان يالتنمیة سواء الرأسمالیة اي المتبنیة للنهج الرأسمال

السیاسي بشكل واقعي بوصفه عملیة دور استراتیجي مارسته الصین ) یجب ان یكون مفهومًا وبشروط االقتصاد 
الحكومات في تطویع قوى السوق المحلیة والدولیة وتسخیرها لصالح اقتصاداتها القومیة ، بمعنى ان الفكرة الحدیثة 

برواري ا محركًا اساسیًا لعملیة التنمیة والتقدم االقتصادیین . ( بوصفه–الدولة –للتنمیة تركز على مفهوم الحكومة 
)230: 2010وسعدون ، 

ان الحكومة الكوریة كانت لها اهدافًا محددة وثابتة نسبیًا ولكن یتم تعدیل االستراتیجیات على المدى البعید نتیجة 
تها الدولة في داالستراتیجیة التنمویة التي قالدوافع اقتصادیة ولیست سیاسیة ، تبعًا لخصوصیة كل مرحلة فكانت

) 225: 2009عایشي ، : ( االتیةكوریا الجنوبیة تتفق واالعتبارات 
حلي من السلع الضروریة .اكید على اغناء واشباع السوق المالت-
االهتمام الشدید بالصناعات التصدیریة وتشجیع الصادرات .-
ت التصدیریة .لقطاعار وغیر المباشر لالدعم المباش-

كل من بینالتفاعلمنمستمرةعملیةلهادیتجسلدور الدولة التنموي في كوریا الجنوبیة هوومن المسائل الالفتة 
نماالتنافسسیاقفيبالضرورةالتفاعلهذاولم یأت. ( القطاع الخاص )والسوقالحكومة ٕ صیغةسیاقفيجاء وا

خالل مجالس المشاركة الشعبیة و الملتقیات العامة لرؤساء من لفریدلتحقیق االنجاز التنموي االتكاملمن 
ساعدتاالتحادات الصناعیة والعمالیة واالحزاب كافة والعلماء وممثلو المنظمات المدنیة االهلیة ، وهذه اللقاءات 

متواصل الالحكوميالتدخلذلك تبریرتمیواحیانًا ،برضى عامتحظىاقتصادیة قراراتفي الوصول الى 
االقتصادیةالكفاءةتعزیزأجلمنبانه انما جاء - األمرلزمكلما-والمتقطع في بعض القطاعات والظروف 

الصرفأسعارتحریربقالمختلفة التي تتعایش مع بعضها سواء منها ما یتعلالقراراتویتجلى ذلك من خالل . ككل
بشكلالتصنیعجهودإذ هدفتاألولىالمرحلةسیما فيالالمالیةاإلصالحاتمعجنبإلىجنباالفائدةوأسعار
" وغیرها قد التكتیكات" هذهمثل. االدخاروتشجیعالدولیةالتنافسیةالیجاد القدرةالمواتیةالظروفتهیئةفيواضح

)Kim, 1991 :56( االهداف الصناعیة لالقتصاد الكوريتحقیقاسهمت عملیًا في 

شركة في بدایة 15كوریة على دعم مختلف الشركات الكوریة والتي لم تكن تتجاوز كما عملت الحكومة ال
الستینات ، ومع ذلك لم تستطع هذه الشركات توفیر الفرص الوظیفیة الكافیة للسوق المحلي الكوري ، ولمواجهة هذا 

ركات الكبرى لتصبح مع تلك الشدمجهاالتحدي قررت الحكومة دعم قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة عن طریق 
ء ا، وتوفیر فرص عمل للسوق المحلي ، كذلك من اجل ایجاد البیئة المناسبة وبنالعالمیةقادرة على المنافسة 
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منظومة ابتكار وطنیة وتعدیل المناهج وبما یؤدي الى تغییر دینامیكیة هذا القطاع ولتشجیع الشباب على العمل في 
) 6: 2011جونجي ، بة بالعمل في الشركات الكبرى . ( الشركات الناشئة بدًال من مجرد الرغ

والى جانب اشرافها على القطاع الصناعي ، فأن الدولة تحكمت في عملیة استقبال القروض االجنبیة إذ ان تلك 
ل القروض اما انها كانت مقدمة للحكومة الكوریة نفسها او انها مقدمة للقطاع الخاص ولكنها مضمونة السداد من قب

الحكومة الكوریة ، وفي كال الحالتین تقبض الدولة على تلك القروض منذ دخولها البالد ثم تقبض علیها مرة اخرى 
حال اعادة تدفقها الى المستثمرین الكبار من الموزع المحلي ، اي ان الدولة هي الضامن لقدرة الشركات الخاصة 

)31: 2011عیسى ، . ( للوصول الى القروض االجنبیة والتسهیالت االئتمانیة 
ذي یعبر عنه ( النمط الكوري لقد كانت التنمیة الكوریة تخضع لما یعرف بنظام اقتصاد االدارة المركزیة وال

التشغیل االقتصادي الذي تقوده الحكومة ) ، ونظام اقتصاد االدارة المشار الیه یستعمل لوصف خصائص او لنظام
الكوریة ، وباستعمال هذا المصطلح فأن التأكید قد وضع على الدور الذي تؤدیه صفات عملیة التنمیة االقتصادیة

ان ها البیروقراطیون الذین قاموا بدور قیادي في وضع خطط التنمیة ، كمایالدولة ویظهر ذلك من خالل موظف
تصاد الكوري ، إذ ان حقیقة ان القوة االداریة للحكومة وموظفوها قد مارست دورًا كبیرا في االقالتأكید قد اعطي 

الشركات وان كانت مملوكة ملكیة خاصة بید انها كانت تدار من قبل الحكومة بدرجة اساس ، وقد ذهب بعض 
ة كما اشرنا . ( ییلنت مسیطرة على كل القنوات التمو الى ابعد من ذلك بالقول ان الحكومة الكوریة كااالقتصادیین 
)218: 2010القریشي ، 
ونجاح تلك السیاسة التنمویة الصناعیة بتبنيدولة التوجیهي والفعال ولیس التدخل المجرد قد سمح ل الخان تد

)29: 2011( عیسى ، یسة هي : ئوالتي توصف بانها تتمیز بسمات ر 
لرغبة والمقدرة على تغییر السیاسات اذا ثبت عدم جدواها ، كما هو الحال في بعض رونة : اي امال

.الثمانیناتالثقیلة في كوریا اوائل مشروعات الصناعة 
 االنتقائیة : وتتمثل في توجیه الحوافز الحكومیة بطریقة تمییزیة بین االنشطة والقطاعات االقتصادیة بحسب

المعاییر التي تضعها الدولة واهم هذه الحوافز مایتعلق بالحمایة التجاریة لالنتاج المحلي من السلع المماثلة 
ومن جهة اخرى بتوفیر االمان المتاح من القروض االجنبیة باسعار فائدة منخفضة للواردات من جهة ، 

لقطاعات واالنشطة المرغوب فیها دون غیرها .لنسبیًا 
 التناسق : ویتحقق عبر توافق عام حول اهداف السیاسة الصناعیة بما یحقق التجانس بین السیاسات

اهم اعلة في المیدانین االقتصادي والصناعي ، ومن الفاالطرافالمتبعة ، ویوفر االنسجام بین كافة 
التي وفرت هذا التناسق اقامة كیان مركزي انیطت به مهمة التخطیط للتنمیة والتصنیع كما المقومات

حصل في كوریا الجنوبیة وتایوان .
 الجهاز التركیز على دعم وتعزیز التطور : ویاتي هذا التركیز استنادا بصفة اساسیة الى السیطرة على

أس المال في جمیع المصارف المصرفي ، ونالحظ في حالة كوریا الجنوبیة ان الدولة تملكت غالبیة ر 
ة حتى مطلع الثمانینات ، واستطاعت عن طریق ذلك السیطرة على اكثر من ثلثي الموارد القابلة الرئیس

لالستثمار .
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انتهاج سیاسة التنویع االقتصادي :- 2
التنویع Rumeltو Pittsفي حین یعرف دخول المؤسسة الى اسواق جدیدة ، بانه التنویعBerryیعرف 

نفصل على بقیة مجاالت النشاط ، بانه عدد مجاالت االنشطة او االعمال المستقلة التي یمكن ادارتها بشكل م
قدیم منتجات جدیدة المؤسسة االقتصادیة بالتوسع من خالل تقیامنجد ان سیاسة التنویع االقتصادي تعني وعموماً 

: 2014اهللا وعمر ، عبدضافة بعض العملیات االنتاجیة الى عملیاتها الجاریة . ( اوكسب حصص سوقیة جدیدة و 
66. (

:االتية وعلى النحو القتصادي الى ثالثة مجموعات رئیسوتتفرع استراتیجیة التنویع ا
ویع المترابط قیام المؤسسة باضافة بعض مجاالت االعمال التنویع المترابط والتنویع غیر المترابط : یراد بالتن-

للمؤسسة وهذا الجدیدة الى عملها الحالي ، شرط ان ترتبط هذه المجاالت ارتباطًا استراتیجیًا بالمجال الحالي 
ن االرتباط قد یتعلق بمجاالت متنوعة مثل التكنولوجیا ، التوزیع ، العالمة ، مما یمكن المؤسسة من االستفادة م

عناصر االنتاج ، اما التنویع غیر المترابط قیكون عندما تتحول المؤسسة الى مجاالت وانشطة ال تظافرعامل 
ترتبط بعملیاتها الحالیة وهو یتضمن اضافة منتجات او خطوط انتاجیة جدیدة كلیًا .

على الموارد الداخلیة انتاج منتجات جدیدة باالعتمادالتنویع الداخلي والتنویع الخارجي : النوع االول هو -
اما التنویع الخارجي فله اشكال اساسیة هي :الخاصة ، وغالبا ما تكون تلك المنتجات مترابطة ، 

 : مؤسسات اخرى عادة ما تكون اصغر منها او تعاني الوهو قیام المؤسسة بشراءاالستحواذ او االمتصاص
ة .صعوبات فتكون المؤسسة قد ضمت الیها منتجات واسواق جدید

. االندماج : وذلك عن طریق انضمام مؤسسات عدیدة ومزج اعمالها لتكون مؤسسة واحدة
 المؤسسات المشتركة : وتتم عبر انشاء مؤسسة جدیدة باالشتراك ما بین مؤسستین او اكثر بهدف انتاج منتج

جدید .
في ممارسة انشطة نفسها اریة فقي هو استخدام القدرات التقنیة والتجاالالتنویع التنویع االفقي والتنویع الرأسي : -

، اما التنویع الرأسي فهو توجیه ذاتهانفس سلسلة االنتاج ممشابهة لالنشطة االصلیة او بدیلة لها باستخدا
اهللا وعمر ، ( عبد. موارد وامكانیات المؤسسة نحو انشطة ذات وضعیات مختلفة مقارنة بالنشاط االصلي 

2014 :67(
التطور في تنمیة الصادرات الكوریة تحقیققتصادي من بین اهم اسباب ومیكانزمات سیاسة التنویع االلقد كانت

صدیریة هو ان خالل العقود الثالثة الماضیة ، ومما یدلل على قدرة االقتصاد الكوري الجنوبي على تنویع بنوده الت
الف 80فز الى اكثر من وق1990بندًا خالل 2697ثم ارتفعت الى 1970بند في عام 900تلك البنود لم تتعد

إذ بدأ الكوریون یبتكرون في مجاالت جدیدة مثل ) 224: 2009عایشي ، ( 2000بندًا تصدیریًا خالل عام 
شاشات البالزما بدال من انتاج نسخًا  مقلدة لعالمات تجاریة اخرى ، فقد جاءت كوریا في المركز الثاني عالمیًا في 

لكل ملیون فرد وهي بذلك اعلى حتى 490إذ بلغت ، 2000یات المتحدة عام تسجیل  براءات االختراع بعد الوال
وكمثال على التنوع التصدیري الكوري وخاصة في المجاالت لكل ملیون فرد ، 298من الیابان التي بلغ فیها العدد 

)63: 2006عبد الحسین ، المهمة نورد االتي : ( 
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ملیار $ بزیادة قدرها 75بلغ 2004رات رقما قیاسیًا في عام الصادرات االلیكترونیة : سجلت هذه الصاد-
ویعود ذلك الى تحسن صورة المنتجات االلیكترونیة الكوریة عالمیًا ، وكذلك 2003% عن عام 29,5

زیادة المبیعات في اشباه الموصالت واجهزة الهاتف المحمول قد ساهمت في زیادة الصادرات الكوریة .
سیارات من اهم المنتجات التي تصدرها كوریا الجنوبیة الى مختلف دول العالم ، وهذه السیارات : باتت ال-

.دوالرملیار 54,8عة سوف تضیف لالقتصاد الكوري خالل السنوات المقبلة االصن
وعندما یتعرض االقتصاد الكوري الى هزة اقتصادیة یاتي ادراك اهمیة سیاسة التنویع االقتصادي فاالسواق 

ئض االنتاجي الكوري لیس بسبب التنویع فقط وانما متاثرًا بانخفاض سعرارجیة ستكون قادرة على استیعاب الفالخا
لیعود االنتعاش االقتصادي مجددًا 1997و1980العملة الكوریة ، وهو ماحدث فعال خالل ازمة عامي صرف

ت إذ تتقلص سریعًا في االزمة لتحل معتمدًا على التجارة الخارجیة مع مالحظة وجود مرونة شدیدة للواردا
المحلیة البدیلة للسلع المستوردة ذات التكالیف العالیة بسبب خفض او انخفاض قیمة العملة المحلیة . ( المنتجات 
) 224: 2009عایشي ، 

االهتمام بالتعلیم والبحث العلمي :- 3
اعها من اهمیة محوریة في السعي لتحقیق النمو اتها وانو یبمختلف مستو التعلیمیةالیخفى ما للتعلیم والعملیة 

والتنمیة االقتصادیة والبشریة في كل المجاالت ، وتعد كوریا الجنوبیة من اكثر الدول انفاقًا على انشطة البحث 
، وعلى الرغم من ذلك فان االسهام الرئیس لكوریا في هذا المجال كان وحتى نهایة النامیةوالتطویر من بین الدول 

استهداف االبتكار احد اهم انینات هو تعلم او هضم احدث التقنیات ، ولیس االبتكار او التجدید وهكذا اصبح الثم
مالمح السیاسة الصناعیة الفعالة المستمرة في كوریا لتشجیعها على الدخول في مجال التقنیة المتطورة ( برواري 

بشكل كبیر جدًا بالرغم من ضعف ناتجها المحلي لقد تمكنت كوریا من ترقیة التعلیم) 234: 2010،وسعدون 
افة الى دور المساعدات الخارجیة إذ مویل التعلیم ، باالضرى فقد قام المجتمع بدور مهم في تاذا ما قورنت بدول اخ

ان النفقات الحكومیة للتعلیم لم تكن تشكل سوى نسبة ضئیلة  من النفقات االجمالیة ، فالتكالیف المتعلقة بالمدارس
كانت مقسمة بین الدولة  75% اما جمعیات اولیاء التالمیذ فكانت 10% والجماعات المحلیة 15االبتدائیة مثال ً

كلفة التعلیم كانت رخیصة نسبیا ً في نكما امساهمة الدولة مهمة اال في التعلیم الثانوي، وال تعد1949عام %
االرادة القویة عند المدرسین للعمل باجور زهیدة اضافة الى العدد كوریا السباب منها المساعدات االمریكیة ، وتوافر 
) 72: 2011( سانیه ، . 1الكبیر من التالمیذ داخل الصف او المدرسة الواحدة

) 1980–1967معهدًا عاما للتدریب خالل السنوات ( 26كومة الكوریة بالتعلیم فانشات حلقد اهتمت ال
ملیون طالب 1.4كان یوجد 1990عمال لتأهیل وتدریب القوى العاملة ، ففي عام ومنحت اعانات الصحاب اال

، كما ان عدد المهندسین الذین تخرجوا من ملیون نسمة 43في الدراسات العلیا بینما كان عدد السكان هو 
، وبذلك فقد تحولت یعادل ما تخرج من بریطانیا والمانیا والسوید معًا في العام نفسه1980الجامعات الكوریة عام 

كوریا بشكل كامل من اقتصاد زراعي نمطي الى مجتمع واقتصاد صناعي حدیث خالل ثالثة عقود وهو امر غیر 
) 53: 2006عبد الحسین ، مسبوق في التاریخ العالمي للتصنیع . ( 

7كانت تكلفة التعلیم االبتدائي تقدر بـ 1965ة في كوریا مقارنة بدول اخرى ففي ) تجدر االشارة الى ان تكالیف التعلیم كانت رخیص1
دوالر على التوالي 24و 80و50بیرو بـ بینما قدرت في المغرب والعراق ودوالر للتلمیذ ، 
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البحث العلمي وتوظیفه وال زالت كوریا الجنوبیة تواصل تعزیز قدراتها التكنولوجیة من خالل االستثمار في
الجراء التنسیق 1999في نیسان PACStلتطورها االقتصادي ، إذ اسست مجلس الرئاسة االستشاریة للعلوم 

رسة وطنیا وسیاسة التكنولوجیا بهدف تحقیق التوافق بین السیاسات الكلیة لتطویر العلوم دّ الكلي بین العلوم المُ 
مج االبحاث والتنمیة الوطنیة ، وبفعل الخطة التي اعتمدتها الدولة تحت والتكنولوجیا ، وعلى وضع اولویات برا

وكذلك مع االستثمارات المتواصلة في 1999شعار " خطة طویلة المدى لتنمیة العلوم والتنمیة الوطنیة ) عام 
صبح تمكنت كوریا من ان ت2001% من اجمالي الناتج المحلي لكوریا في نهایة 2.91االبحاث والتي مثلت 

من 23اسست كوریا نحو 2011) وفي عام 77: 2011سانیه ، احدى الدول السبع المتقدمة تكنولوجیًا . ( 
مؤسسة تعلیم عالي ، وكذلك المعهد 400واكثر من ممولة من القطاع العام بیوت الخبرة ( الحاویات الفكریة ) 

% من قبل الحكومة الكوریة ، ولكنه 100بنسبة ویمول یتولى قضایا االقتصاد الكلي الذي KDIالكوري للتنمیة
مؤسسات كما یعمل في شراكة مع في الوقت ذاته یعمل ككیان مستقل قانونیًا ولیس كاحد االدارات الحكومیة ، 

دولة من المعهد الكوري 30وقد طلبت نحو الفكر االستراتیجي المتخصصة االخرى ، ومع التعلیم العالي ، 
) 2: 2011جونجي ، ( وریا التنمویة .االستفادة من تجربة ك

وتسعى كوریا الجنوبیة الى اقامة مجتمع مبني على نشر وتعمیم تكنولوجیا المعلومات وتیسیرها للجمیع ، من 
ة والموصولة بالشبكات االلیكترونیة ضمن عالم الفضاء السیراني ویتم ذلك استخدام االجهزة الذكیة المتطور ناحیة

ة ، الحیز االقتصادي ، االمان االجتماعي ، خمسة مجاالت رئیسة هي ( االدارى الحكومیة ، البیئبالتطبیق على
طموح نوعیة الحیاة ) وتقدم الوثیقة سیاسات واجراءات تفصیلیة في كل هذه المجاالت سعیا الى تحقیق هدفها  ال

الحیاة ومن ثم بناء اول " مجتمع میسر اتاحة تكنولوجیا المعلومات المتقدمة للجمیع ، وفي كل میادینالمتمثل ب
) 50: 2011عیسى ، على مستوى العالم . ( Ubiquitousللمعلومات واالتصاالت " 

:استقطاب االستثمارات االجنبیة- 4
ومنها سیاسة االنفتاح االقتصادي وتقدیم حوافز كبیرة FDIعمدت كوریا الجنوبیة الى عدة طرق لجذب 

اكبر للترویج وجذب االستثماربهدف تطویر القطاعات االقتصادیة المختلفة من اجل تحقیق التنمیة وامتیازات وجهود 
كان قانون االستثمار في كوریا یسمح باي استثمار اجنبي یحقق اهداف الخطة 1966–1962، وخالل المدة 

مرًا اجنبیا وبلغ اجمالي رأس مستث70الخمسیة االولى ، وقد شهدت السنوات الخمس التي تلت هذه الخطة مساهمة 
تم اقامة اول منطقة حرة في البالد وكانت تلك البدایة 1970ملیون دوالر ، وفي عام 65.5نحو المال المستثمر 

)56: 2009العیساوي ، بشكل كبیر . ( FDIالتي تعلن عن دور 
% من 20ى للمشاركة بنسبة عبر وضع حد اقصFDIثم قامت الحكومة الكوریة بمحاوالت للحد من دور 

جملة رأس المال المستثمر مع استثناء بعض الحاالت منها ( المشروعات التي تنتج للتصدیر فقط ، المشروعات 
% في الشروعات 50ذات الكثافة التقانیة العالیة ) كما اقتضت السیاسات الكوریة المشاركة المحلیة بنسب تفوق 

)2000:65عبد الفضیل ، التالیة : ( 
 كثیفة العمل
المشاریع ذات التشغیل المحدود للخامات والسلع االولیة .*
. المشاریع المعتمدة على قاعدة الموارد المحلیة
. المشاریع الموجهة لالسواق المحلیة
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100الف دوالر ، ارتفع الى 50وهكذا وضعت هذه المحددات حدًا ادنى لالستثمار في المشروع عند مستوى 
.1979، ثم ارتفع الى نصف ملیون دوالر عام 1975الف عام 200الى ثم تمت زیادته 1974الف دوالر عام 

على توفیر كل متطلبات 1984وقد عملت الحكومة الكوریة ومنذ اصدار قانون حریة االستثمار االجنبي عام 
عدد من الصناعات للمستثمرین االجانب ، ستثمارات االجنبیة كفتح اكبرالمناخ االستثماري االكثر جذبا لال

، والتي 1988ومراجعة قانوني االستثمار االجنبي السابقین ، وتنمیة رأس المال االجنبي في الربع االول من عام 
نتج عنها فتح قطاع التصنیع بالكامل ولبرلته ، كما قامت كوریا بالغاء قانون ادارة معدل الصرف االجنبي واستبداله 

اجراءات تحریر رأس المال الحسابي وتوسیع دائرة السوق المحلي بتنفیذتعامل الصرف االجنبي والذي سمح بقانون 
وبلغت 1984بمعدل منتظم منذ عام FDIللتبادالت االجنبیة ، وقد اثمرت هذه الجهود وغیرها في زیادة تدفقات 

مار االجنبي تمثل عامًال مهما في االقتصاد واصبحت المشاركة الفعالة لالستث2000ملیار دوالر عام 15.2زهاء 
) 76: 2011سانیه ، الكوري . ( 

كما –اال انه لم یكن المصدر الرئیس لتمویل االستثمارات في كوریا FDIوبالرغم من كل ما تقدم حول اهمیة 
ي تتعاقد علیها الدولة ، إذ وانما كان من خالل القروض االجنبیة الت–حصل في سنغافوره ومالیزیا والبرازیل وغیرها 

% فقط من اجمالي تكوین 1.2نسبته نحو اال بدور محدود نسبیا ً في مسیرة التنمیة الكوریة فبلغت FDIلم یساهم 
) وكان مقتصرًا على بعض القطاعات كالصناعات الكیمییاویة 1979–1962( المدةالمحلي خالل رأس المال

)  71: 2000د الفضیل ، عبومعدات النقل خالل الثمانینات . ( نیاتوالبتروكیمیاویة وااللیكترو 

:"اقامة المجمعات الصناعیة " الشیبول-5
متعددة او مجمعات صناعیة لشركات عائلیة تكتالت هي (財閥,재벌)وبالكوریة  Chaebolالشیبول 
طاع الصناعي ، وقد ساعدتها الحكومة الكوریة وتحدیدًا القكوري الجنوبي تنمیة االقتصاد الفعال فيكان لها دور 

قد الجنوبیة ةكوریع ذلك فان هناك من یعتقد ان مؤسسات الشیبول المبشكل كبیر السیما في مجال التمویل ، و 
بأنها عدیدة تعرضت النتقادات بعض الخروقات الغیر مرغوب بها لذا نجدها قدفي كثیر من األحیانشابها 

كما اساء بعض المسؤولین القتصاد الكوري الحدیث. سبة لاالمنرفاهیة العادت تحققانها مافاسدة جدا أو 
التصنیع الشروع بسیاسةأثناءاهمیتهاعلى الرغم من و . التنفیذیین في مؤسسات الشایبول في الجوانب المالیة 

أن " باك–لي میونج")2013–2008( الرئیس الكوري الجنوبي العاشررأىفقدوعملیة التنمیةاالقتصادیة 
اكثر من اعتماده على كوریا یعتمد على ازدهار الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجممستقبل االقتصادي لال

لیست كوریة خالصة وتجدر االشارة ان جوهر فكرة الشیبول)Powers , 2010 : 105(تجمعات الشیبول .
وهي یابانیة وتحدیدًا المجعات الیابانیة المسماة " زیباتسو " انما نستطیع القول انها كانت متأثرة بالتجربة ال

المجمعات الصناعیة الیابانیة التي تسیطر علیها عائلة واحدة عبر شركة ، فقد شهدت الزیباتسو امتداد سیطرتها 
عالیة اني فهي تمسك بعملیات االنتاج وشبكات العمل والتقانات بتدریجیا على مجمل صناعة النسیج الصناعي الیا

ت الصغیرة بالموافقة على منحها القروض ولم تكتف الزایباتسو بالنشاط داخل آالجودة وبامكانها مساعدة المنش
عملت على التوسع اقتصادیًا في اسیا من خالل االنغراس وتنمیة المبادىت التجاریة بین مختلف الیابان بل انها 

دود المصانع المدنیة وانما ظهرت خالل الثالثینات زیباتسو االطراف ولم تقف انشطة الزایباتسو الیابانیة عند ح
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. (1945لغایة عام قد استمرت مجمعات الزایباتسو و مختصة بصناعة السالح ومن امثلتها " نیسان " وغیرها  ،
)21: 2010فیر ، 

یة منها ، إذ تصنف االقتصادیة السیما الصناعو 1االجتماعیةلقد ادت " الشیبوالت " دور كبیرا في التنمیة 
شركة صناعیة في العالم ، 100ضمن قائمة اكبر مجموعات الشیبول الكوریة ( هیونداي ، دایو ، غولد ستار ) 

شركة ، وتسمح هیاكلها الصناعیة الكبیرة والمتنوعة باستحواذ الصناعة ) 210(وتضم خمس مجموعات منها
تطیع بجدارة ان تعوض الخسارة في اي شركة فرعیة من خالل الكوریة على حصة كبیرة من السوق العالمیة ، وتس

)78: 2011( سانیه ، ارباح الشركات االخرى . 
الكوري ، ومما یدل على GDP% من 15مجمعًا عند بدایة التسعینیات بنحو ) 50(وقدرت مساهمة اكبر

الف 39تصاد الكوري الجنوبي انه من بین درجة التمركز االحتكاري للشیبوالت الصناعیة العمالقة في بنیة االق
( % فقط من هذه المنشآت الى مجمعات صناعة كبیرة 1منشأة مسجلة في قطاع الصناعة التحویلیة تنتمي 

، كما ساهمت في 1994% من جملة الصادرات الصناعیة الكوریة عام 50شیبول ) ولكنها ساهمت بنحو 
)71: 2000عبد الفضیل ، الصناعة التحویلیة . ( % من القیمة المضافة في قطاع 30تولید 

لقد كانت الشیبول تعتمد كثیرًا على البنوك في توفیر رؤؤس االموال إذ ان البنوك تمد الشیبول برؤؤس االموال 
ات مثًال كانت البنوك تمنح القروض عند مستوى سلبي من المعدالت دالت فائدة منخفضة ، ففي السبعینعند مع
% ) للشركات التي على 6% كانت معدالت الفائدة على القروض 12یة ( عندما كان معدل التضخم الحقیق

)50: 2006عبد الحسین ، افق مع االستراتیجیة الصناعیة للحكومة الكوریة كما اسلفنا . ( و استعداد للت
االنتاجیة واالنشطة التسویقیة الكبرى الى تبني استراتیجیات تقوم على دمج العملیات وقد لجأت الشیبوالت

التمویلیلة الضروریة في اطار المجمع الصناعي العمالق نفسه ، كذلك حرصت الشیبول على تحقیق درجة عالیة 
من التكامل الرأسي وخاصة بین العملیات والصناعات عند المنبع والعملیات والصناعات عند المصب مما یجعلها 

ي سبیل المثال كانت االنشطة الخاصة بصناعة الغزل والنسیج داخل كل مؤسسات عمالقة متعددة االذرع فعل
عبد شیبول تمتد من صناعة االلیاف التركیبیة الى صناعة ماكینات النسیج الى صناعة المالبس الجاهزة . ( 

استراتیجیة طویلة باعادة هیكلة الشیبوالت ضمن خطة كومة الكوریة حالقامتوقد )61: 2000الفضیل ، 
مد هدفها تحویل الشیبوالت الكبرى الى شركات كبرى تستطیع المنافسة عالمیًا حتى وان اضطرت تلك اال

ومعالجة المشاكل في فروعها التي ما عادت تحقق الربحیة المستهدفة ، فعملت الدولةالمجموعات الى االندماج ،
ومن خالل ، ال والحد من االنتاج الفائض تبسیط هیاكل االعمبتناديعلى تنفیذ سیاسة ( الصفقة الكبرى ) التي 

،الوساطة لعقد مقایضات بین عدة شركات بوقیامها موعات من الحصول على االئتمان التهدید بمنع تلك المج
، فقد والتركیزنحو التخصص بفعل التوجیهات الرسمیة والضرورات الفنیة واالقتصادیةالشیبوالتكما لجأت

Samsungورز على التنازل عن شركات االلیكترونیات التي تمتلكها الى شركة سامسونج وافقت شركة دایو موت

مقابل تنازل االخیرة عن ملكیة شركات السیارات ، وهو ما یعني سیطرة سامسونج على سوق االلیكترونیات في 
كوریا بعد من االنتاج الكوري وتكون دایو هي صانع السیارات الثاني في) % 60( كوریا بما یصل الى 

، لھ السكن یر اي وبتوف)من صور االھمیة االجتماعیة للشیبوالت ان العامل في مجموعة " ھیونداي " یحظى بامتالك سیارة ھیوند1
ویحصل على احتیاجاتھ االستھالكیة بالتقسیط والدعم من المجموعة ، وتدیر المجموعة ھیونداي العدید من المستشفیات والمدارس 

)224: 2006والمطاعم التابعة لھا ، ویستفید من خدماتھا العاملون فیھا بشكل خاص . المصدر : ( السواعي ، 
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: Powers , 2010(هیونداي / كیا ، وهكذا اختزلت الخمس شركات لتصنیع السیارات الكوریة الى شركتین 
كما ساهمت الحكومة في االندماج الذي حدث بین شركات مجموعة هیونداي النتاج رقائق الذاكرة )111

الثاني عالمیًا في انتاج رقائق التوصیل . ( والذي من المتوقع ان یحتل هذا الكیان الجدید المركزLGومجموعة 
) 225: 2006السواعي ، 

:دور العامل الخارجي_ 5
لم تكن التجربة التنمویة الممیزة لكوریا الجنوبیة ذات صبغة كوریة نقیة بالكامل ، بل ان العامل الخارجي كان 

تلك العملیة التنمویة من خالل توفیرها المظلة االمنیة حاضرًا والیمكن اغفاله ، فقد ساهمت الوالیات المتحدة في في 
االمریكیة لكوریا الجنوبیة في وتقدیمها لمساعدات مالیة مهمة ، حتى بلغ مجموع المساعدات العسكریة واالقتصادیة 

6ملیار دوالر ، كما بلغ حجم المنح االقتصادیة والقروض زهاء 12.6نحو 1976-1947الفترة الممتدة بین 
ملیار ) خالل 6,89لیون دوالر ، وهو مایقارب مجموع المساعدات االقتصادیة االمریكیة لكل الدول االفریقیة ( م

اسواقها امام الصادرات الكوریة منذ ستینات القرن العشرین ، إذ استقبلت السوق USAالفترة نفسها ،كما فتحت 
% خالل الثمانینات . ( المنصوري ، 35حو ون1970% من مجموع الصادرات الكوریة سنة 41,7االمریكیة 

2013 :5 (
ملیون 17ملیون دوالر ، منها 70ادت المساعدات االمریكیة دورًا مهمًا في تنمیة التعلیم بكوریا فقد انفق كما 

وجهت لجامعة سیؤل على شكل مساعدات تقنیة وبنیة اساسیة اضافة الى مخصصات المنح الدراسیة الخارجیة . ( 
، والیمكن اغفال الدور المهم لالستثمارات االجنبیة التي قامت بها الشركات متعدیة )73: 2011انیه ، س

الذي الوقتبینت انه في 1998بالتعاون مع غرفة التجارة الدولیة UNCTADالجنسیة ، وفي دراسة قامت بها 
لمصرفي الى دول جنوب شرق اسیا ومنها انخفض فیه مستوى االستثمار االجنبي في االسهم والسندات واالقراض ا

كوریا الجنوبیة فأن تدفقات االستثمار االجنبي التي تقوم به تلك الشركات حافظ على مستواه السابق نفسه قبل 
)99: 2006االزمة االسیویة . ( الجبوري والجواري ، 

الرؤى المستقبلیة لالقتصاد الكوري :ثالثًا : 
، 2040تمتد الى العام تصمیم لرؤیة مستقبلیة ثالثینیة لكوریا الجنوبیة KDIتنمیة وضع المعهد الكوري لل

ویظهر المخطط التالي اهم محاور تلك الرؤیة المستقبلیة .
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صاد معرفي ، : دراسة حالة التجربة الكوریة الجنوبیة لالنتقال الى اقت2011، جونجي ، د. سوه المصدر : -
5ص .ودیة عرض تقدیمي ، جدة ، المملكة العربیة السع

)1( المخطط 
المستقبلیة لالقتصاد الكوري الجنوبيالرؤیة 

دیات ورغم ما تقدم فان ذك الیعني ان التجربة التنمویة لالقتصاد الكوري كانت مثالیة خالیة من التح
والمشكالت ، فهناك مثال مشكلة ندرة االراضي الخصبة القادرة على توفیر انتاج زراعي یحقق لها قدرا من 

ات القرن الماضي ، ا یعرف بالثورة الخضراء في سبعیناالستقالل الذاتي واالكتفاء الغذائي الذاتي ، رغم اطالقها لم
باعتبار ان العائدات المالیة الضخمة لكوریا كافیة 1978ولكن السیاسة الحكومیة في هذا االتجاه توقفت عام 

لتأمین هذه االحتیاجات عبر االستیراد وبتكالیف اقل من االنتاج المحلي ، وهذا ادى الى تراجع القطاع الزراعي 
قطاع سكان الریف بشكل كبیر الى المدن فاهملت الزراعة بشكل واضح باستثناء زراعة االرز . ( ةوهجر الكوري 

)7تفاقیات التجاریة ،  اال 
الدروس المستفادة من التجربة الكوریة :رابعًا : 

مما یغري كثیرًا من الدول النامیة بها ، ،تعد التجربة التنمویة لدول جنوب شرق اسیا تجربة ممیزة بفعل نتائجها
" صیاغة الرؤیة والتنفیذ هو ان ولعل النموذج الكوري الجنوبي هو اكثرها جذبا ، وفي هذا السیاق یعتقد ( سوه )

شكل من اشكال الفن ولیس العلم ، وذلك الن التجربة الكوریة الجنوبیة لیست قابلة لالستنساخ كما هي ، وانما كل 
) إذ ان كثیرا من العوامل والمتغیرات 2: 2011جونجي ، ( ضمن سیاقها وتاریخها "یحتاج لوضع رؤیتهبلد 

البعد الزمني ما بین الستینات والوقت الحاضر قد تضمن تغیرات عدیدة في االنظمة طرأت واخرى افلت فاختالف
واالیدولوجیات ومن بین ذلك انتهاء الحرب الباردة وقیام المنظمات االقتصادیة العالمیة واضطالعها بشأن كبیر في 

یة والعالمیة وغیرها ، واجماًال یمكن الجوانب االقتصادیة للدول المختلفة كمنظمة التجارة العالمیة والتكتالت االقلیم
یمكن استخالص بعض الدروس من تجربة التنمیة لدول نمور اسیا وفي طلیعتها كوریا الجنوبیة وكما یأتي : ( 

)224: 2009عایشي ، 
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ا بشكل مركز من خالل التوسع اعتماد كوریا كلیا على الموارد البشریة المحلیة في عملیة التنمیة وتاهیله-
ضرورة االهتمام باالستثمار في الموارد البشریة واالستفادة من وهنا تبرز تعلیم والتدریب وغیره .لفي ا

عروض االستثمار االجنبي .
االهتمام بالتطور التكنولوجي ومواكبته عالمیا والتركیز على القطاعات التي یعتقد ان للبلد میزة نسبیة -

.سیة فیهااعلى فیها وبالتالي امكانیة تحقیق قدرة تناف
، فقد اتسمت االدارة إدارة سیاسات العملالتخطیط واهمیة المرونة في كل منوتبین التجربة الكوریة

قدرة تكمن في. هناك سمة ممیزة للنموذج الكوريفعالیة في التنفیذالالبراغماتیة والمرونة في سیاساتها وكذلك ب
وضع خطط و ، النجاحعوامل مما وفر لها ، لالشكاالت السلبیةجابیة اإلیالسریعة و الجة ععلى المصناع القرار 

یعمل بكفاءة. وكان الدعم لكنه في ظل نظام بیروقراطي رغم وجودهالتحقیق أهدافها، وتنفذ على نحو فعال
داء واالتقییمات مستمرة لألداء الصناعي الخطط التنمیةجنبًا الى جنب معبدایةذالحكومي المتواصل والمستمر من

)Kim, 1991 :58( االقتصادي بشكل عام .

االستنتاجات والتوصیات 
اوًال : االستنتاجات :

باعتباره انموذجا تاریخیا لمراحل التطور االقتصادي للدول النامیة صاغت كوریا نموذج التنمیة الخاص بها- 1
عملیة النمو االقتصادي في االنموذجر ویصو ،نمیة والتصنیع والتطور الرأسماليالتي جائت متأخرة في میادین الت

مقدمة بوصفها القائدة ، ویلیها الالدول المعنیة " دول جنوب شرق اسیا "  بأسراب االوز الطائر ، إذ تاتي الیابان في 
السرب االول الذي یضم ( كوریا الجنوبیة وتایوان وهونج كونج وسنغافورة ) ثم السرب الثاني ویضم ( مالیزیا 

.اندونیسیا ) اما السرب الثالث فیشمل ( كمبودیا وفیتنام ) وتایالند و 
نموذج كنموذج لحلقات االان ومنها نموذجالرغبة لتكرار هذا االالتي تواجه العصریةتوجد جملة من التحدیات-2

من ىل االولفي المراحاً لدان االقل تقدمًا قد یكون صحیحالتصنیع المتعاقبة المستند الى تدویر المیزة النسبیة من الب
القائدة قد ال یحافظ على للدولةالتصنیع ولكنه یصبح اقل صحة مع زیادة درجة النضج ، فسرب الدول التابعة 

والتجارة واالستثمار المحلي على نحو متزامن FDIسرعة سیر العملیة التقنیة ونمو االنتاجیة  التي تتیح له توسیع 
اعادة توطین الصناعات ، ولكن ارتفاع االجور في االقتصاد المنخفض يیعد تمایز االجور عامًال رئیسیا فكما 

االجر نتیجة لالندماج العالمي سیجعله یفقد میزته النسبیة ،

WTOان كثافة وحدة الضوابط التجاریة المتعددة االطراف وتوسع نطاقها كنتیجة لقیام منظمة التجارة العالمیة - 3

تصادیة االنتقائیة التي كان لها دور رئیس في نجاح صادرات دول قیدت استخدام بعض ادوات السیاسة االق
كعائق النسیابیة TRIMsقد تقف اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة فضال عن ذلك فانه جنوب شرق اسیا 

إذ انه وفي ظل نظام اتفاقیة التجارة المتعلقة بحمایة تلك ، ال سیما في مجال اعادة الهیكلة االنموذجعمل 
.لحقوق تكون حمایة حقوق االمتیاز صارمة ودقیقة جدًا مما قد یولد احتكارات تقنیة تعرقل نقل التكنولوجیا ا

صنعة وحتى االولیة تتسم بالكفاءة ومعالجة تشوه االسعار واالثار مان سیاسات تشجیع الصادرات للسلع ال- 4
الواردات وتشجیع الصادرات ، نجد ان معظم السلبیة لتكلفة الحمایة ، فعند المقارنة بین استراتیجیتي احالل
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من ذلك فانه ومنذ منتصف الدول النامیة قامت بتوظیف كلتا االستراتیجیتین وبدرجات متفاوتة ، وبالرغم
ات باتت سیاسة تشجیع الصادرات تتبع بشكل متزاید من قبل الدول النامیة .السبعین

ًا باتجاه زیادة القدرة التنافسیة لمنتجات هذه الدول في ان اقامة صناعات موجهة للتصدیر یوفر حافزًا قوی- 5
تجات السوق العالمیة وهو ما یسمح بزیادة التركز والتخصص ووفورات الحجم سعیا الى زیادة و جودة المن

هو وسیلة للحصول على موارد اضافیة من التصنیع الغراض التصدیر كما ان وتحقیق الكفاءة االقتصادیة 
حسین وضع میزان المدفوعات .النقد االجنبي وت

ثانیا : التوصیات :
التاكید على الدور المحوري للدولة في تحقیق التنمیة االقتصادیة ، مع ضرورة االنتباه الى اهمیة عنصر - 1

، وهذا الیعني بالضرورة اهمال المرونة في ذلك الدور واالبتعاد عن القوالب الكالسیكیة في التخطیط للتنمیة 
مكن ان یناط بالقطاع الخاص إذ یستحسن ان تكون العالقة تكاملیة وروح التعاون تسود بین الدور الذي ی

الدولة والقطاع الخاص بما یخدم االهداف التنمویة لالقتصاد الوطني سواء في العراق او باقي الدول النامیة مع 
جة تحت بند تنمیة االقالیم والتي ضرورة تجاوز االخطاء التي افرزتها الخطط التنمویة المختلفة والسیما المندر 

لطاقة وانتهاءًا بتشغیل الم تسعف اي محافظة عراقیة على معالجة مشاكلها االقتصادیة بدءًا من توفیر 
العاطلین عن العمل .

مراعاة الظروف المحلیة واالقلیمیة عند الشروع باي خطة تنمویة مما یعني عدم التمسك الجامد باالطر التنمویة - 2
والتي غالبًا ما تكون مستمدة من الفكر االقتصادي الغربي بشقیة الكالسیكي والحدیث مع مراعاة الفكریة 

الخصوصیة الزمانیة والمكانیة لكل بلد یسعى لتنمیة اقتصاده .
االستفادة من التجربة الكوریة الجنوبیة ومحاولة فتح قنوات تفاعلیة اقتصادیة مع كبریات الشركات الكوریة من - 3

ب مالكات فنیة عراقیة ونقل بعض التقنیات وایجاد الظروف المناسبة لفتح فروع لبعض الشركات اجل تدری
الصناعیة الكوریة من خالل تقدیم الحوافز واالعفاءات الضریبیة وبما یساعد في تشغیل الید العاملة العراقیة 

لقطاعات االقتصادیة الئم مع خصوصیة االقتصاد الوطني ، واشراك بعض اوبناء اسس لصناعة معینة تت
العراقیة معها .

ینبغي عند المباشرة الفعلیة بتنمیة قطاع ما باعتباره سوف یمتلك میزة ومقدرة تنافسیة افضل من القطاعات - 4
االخرى في السوق العالمیة ، ینبغي عدم اهمال او تهمیش بقیة قطاعات االقتصاد الوطني إذ البد من ایالئها 

حتى رتبط بعالقة تكاملیة مع القطاع القائد الذي تروم السیاسة التنمویة تطویره اهمیة تجعلها على االقل ت
التحصل فجوة تطویریة اشبه " بالحلقة المفقودة " وبالتالي تفتح الباب لمشكالت االختالالت الهیكلیة واالزمات 

وغیرها مما یجهض جهود التنمیة .
ة والمهنیة بین العراق ودول جنوب شرق اسیا ومنها كوریا عقد المؤتمرات واللقاءات على المستویات االكادیمی- 5

على طبیعة تلك على وجه الخصوص من اجل االستفادة من الخبرات المتراكمة والتعرف بشكل مباشر 
المتعلقة بمحدودیة الموارد من جهة والسیطرة الجغرافیة والتاریخاالقتصادات التي استطاعت تجاوز محددات 

اخرى ، ومن ثم انها حققت منجزات اقتصادیة عز نظیرها في الدول النامیة االخرى مما االستعماریة من جهة 
الوضع االقتصادي " الخام " للبالد العربیة النامیة ومنها العراق هو افضل من ناحیة المقومات یعني ان 

ل عقود .والموارد الطبیعیة والبشریة من تلك الدول الجنوب شرق اسیویة لحظة بدء التنمیة فیها قب



7315201 

156

المصادر 
اوًال : الكتب : 

: التنمیة االقتصادیة ، تعریب ومراجعة : أ.د. محمود حسن حسني و د. محمود 2009تودارو ، میشیل ب . -
حامد محمود عبد الرزاق ، دار المریخ ، الریاض ، السعودیة.

، اثراء للنشر الشارقة-الجامعة ، مكتبة1: علم اقتصاد التنمیة ، ط2010، القریشي ، محمد صالح تركي-
.عمان - والتوزیع 

االردن .–، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان 1: التجارة والتنمیة ، ط2006، السواعي ، خالد محمد -
، بیت 1: االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولیة ( الصین انموذجًا ) ط2002، عبد الغفار ، هناء-
.، بغداد كمةحال
، مركز دراسات الوحدة 1: العرب والتجربة االسیویة : الدروس المستفادة ، ط2000، عبد الفضیل ، محمود -

.بیروت ، تشرین الثاني / نوفمبر –العربیة 
العامة : االقتصاد الیاباني ، تعریب : د. صباح ممدوح كعدان ، منشورات الهیئة2010- فیر ، ایفلین دوریل -

.وریة للكتاب ، دمشق الس
. ، منشورات مصباح الحریة1948، دستور كوریا الجنوبیة -

:ثانیًا : االطروحات والرسائل الجامعیة 
–: أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة 2011- 2010، سرحان ، سامیة -

، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة -الجزائریة دراسة لالثار المتوقعة على تنافسیة الصادرات 
.، الجزائر -سطیف–وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس 

: أثر سیاسات االنفتاح االقتصادي في السیادة الوطنیة ( دراسة 2002، الشجیري ، فائق حسن جاسم محمد -
.وم السیاسیة ، جامعة النهرین لعلنماذج عربیة مختارة ) رسالة ماجستیر ، كلیة ا

: سیاسة التنویع االقتصادي وآثارها االقتصادیة في البلدان 2009، العیساوي ، اسماعیل عبید حمادي مجبل -
واالقتصاد ، جامعة المملكة العربیة السعودیة انموذجًا ، رسالة ماجستیر ، كلیة االدارة –النامیة المنتجة للنفط 

.االنبار 

لدراسات واالبحاث :ثالثًا : ا
: السیاسة الصناعیة في اقتصادات شرق اسیا 2010، البرواري ، انمار امین و سعدون ، عبد الوهاب ذنون-

، 32، المجلد 101واثرها في النمو االقتصادي " كوریا الجنوبیة انموذجًا " ، مجلة تنمیة الرافدین ، العدد 
.دارة واالقتصاد ، جامعة الموصل كلیة اال

: تجربة جنوب شرق اسیا ومحاولة االستفاادة 2006، مهدي سهر و الجواري ، مناضل عباسالجبوري ،-
.، كانون الثاني 4، العدد 4جلد منها في االقتصاد العراقي ، مجلة جامعة كربالء العلمیة ، الم

صاد معرفي ، عرض : دراسة حالة التجربة الكوریة الجنوبیة لالنتقال الى اقت2011، جونجي ، د. سوه -
.ودیة تقدیمي ، جدة ، المملكة العربیة السع
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ت : قراءة في بعض تجارب االنطالق االقتصادي بالدول النامیة ، مجلة الواحا2011، سانیة ، عبد الرحمن-
، جامعة غردایة ، الجزائر .11للبحوث والدراسات ، العدد 

قتصادي في الجزائر الواقع والتحدیات ، مجلة الباحث : تنمیة الصادرات والنمو اال2002، سعیدي ، وصاف-
، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادة ، جامعة ورقلة ، الجزائر .1العدد ، 

: دور نظریة االوز الطائر االسیویة في السیاسة الصناعیة الجدیدة في الجزائر 2009، عایشي ، كمال-
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 6یة واداریة ، العدد للتحول الى الهیكل التصدیري ، مجلة ابحاث اقتصاد

.جامعة محمد خیضر بسكرة ، دیسمبر وعلوم التسییر ، 
العالقات االقتصادیة التجاریة بین جمهوریة مصر العربیة وجمهوریة كوریا : 2008قطاع االتفاقیات ، -

.والصناعة ، مصر ، وزارة التجارة 2008حتى عام 2003الجنوبیة خالل الفترة من 
: دراسة تحلیلیة لمرتكزات نجاح التجربة التنمویة في كوریا الجنوبیة 2006، عبد الحسین ، عدنان فرحان -

، نیسان ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة 18) ، مجلة العلوم االقتصادیة ، العدد 2005–1965للمدة ( 
البصرة .

: اثر استراتیجیة التنویع على اداء المؤسسة االقتصادیة ، 2014،عبد اهللا ، غانم و عمر ، تیم خغدین-
.2، العدد 7والدراسات ، المجلد مجلة الواحات للبحوث 
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