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مقدمه
نقش چائبولها در توسعه اقتصادی کره جنووبی از اوایول دهوه  0991و بوا اتخواس سیاسوت
توسعهای از جانب دولت پیگیری شد .در این زمینه ،دولوت بوه سیاسوت جوایگزینی واردات و
توسعه صادرات روی آورد و با اعطای وامهای صادراتی ،معافیتهای مالیاتی ،پرداخت یارانه به
صادرکنندگان و جلوگیری از واردات بیرویه کاالها ،به تشویق صوادرکنندگان پرداخوت .اتخواس
چنین سیاستی از سوی دولت ،موجب تقویت مؤسسات بزرگ خصوصی بوا عنووان «چوائبول»

1

شد که با بهرهمندی از مزایای دولتی نقش کلیدی را در توسعه صنایع جدید ،تولید و صوادرات
کشور ایفا کردند.
مطالعه تغییر و تحوالت اقتصادی کره جنوبی ،فرصتی منحصر به فرد برای درک بهتر عوامل
پیشرو در توسعه است ،زیرا این کشور طی مدت کوتاهی ،خود را از یک جامعه فقیرنشوین بوه
یک ملت مدرن صنعتی تبدیل کرد؛ معجزهای که تا پیش از این هرگز دیده نشده بود؛ به گونوه-
ای که از اوایل دهه  0991تا اواسط دهه  ،0991اقتصاد کره جنوبی باالترین نور رشود جهوانی
(نزدیک به  9درصد) را تجربه کرد (بک.)0101 :0991 ،2
از این رو بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی و مشخص نموودن اسورار ایون توسوعه
سریع و گسترده میتواند بینشها و درسهای ارزشمندی برای دیگر کشورها بوه هموراه داشوته
باشد.
لذا پژوهش حاضر تالش نموده است ضمن بررسی عوامل مؤثر در توسوعه اقتصوادی کوره
جنوبی در دهه  ،0991-0991به بررسی رابطه چائبول و توسعه اقتصادی کوره جنووبی در بوازه
زمانی مذکور ،همچنین تأثیر چائبول بر بحران اقتصادی  0991بپردازد.

اهداف و سؤال پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی-کاربردی است .از این حیث بنیادی است کوه درصودد
بررسی عوامل توسعه اقتصادی کره جنوبی به عنوان یک کشور توسعهیافته نسل دوموی اسوت و
از این جهت کاربردی است که نتایج آن را مویتووان در فراینود ارتقوای کیفیوت بیونش و اقودام
1. Chaebol
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سیاستگذاران و مدیران دولتی در کشورهایی نظیر ایران درخصوص توسعه اقتصوادی بوه کوار
گرفت .از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است کوه عوامول موؤثر بور توسوعه
اقتصادی کره جنوبی در دهه 0991-0991چه بوده است؟

پيشينه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهشهای مرتبط با موضوع نوشتار حاضر نشان میدهد کوه پوژوهشهوای
متعددی به بررسی علل توسعه اقتصادی در کره جنوبی پرداختهانود .همچنوین بسویاری از ایون
مطالعات ،دولت را عامل اصلی در توسعه اقتصادی کره جنووبی مویداننود .اموا آنچوه پوژوهش
حاضر را از مطالعات پیشین متمایز میسازد ،تأکید آن بر نقش هودایتگری دولوت بوا محوریوت
چائبول در تمام ادوار توسعه اقتصادی کره جنوبی است.
به عبارت دیگر ،گرچه بسیاری از پژوهشهای انجام شده در خصوص توسعه اقتصادی کره
جنوبی به نقش دولت در این زمینه پرداختهاند ،اما نقش چوائبول را کوه اجراکننوده طور هوای
توسعهای بوده است ،نادیده گرفتهانود .عوالوه بور ایون در پوژوهش پویش رو ،رونود تحووالت
اقتصادی کره جنوبی در سه دوره مد نظر قرار میگیرد که در تمام ایون ادوار  -خوواه در زموان
توسعه اقتصادی و خواه در زمان بحران اقتصادی  -چائبول نقش مؤثری ایفا کرده است.

تعریف مفاهيم
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی 1عبارت از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیودی ،فیزیکوی ،انسوانی و
اجتماعی است .هدف از توسعه اقتصادی ،افزایش ثروت و رفاه موردم جامعوه و ایجواد اشوتغال
میباشد (شریفزاده و همکاران .)1 :0991 ،همانگونه که در تعریف توسعه بیان شود ،توسوعه
جریانی چند بُعدی ،شامل :اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی روانشناختی و فوردی-
انسانی است و هنگامی ر میدهد که تغییرات اساسی در آن اتفاق افتواده باشود .لوذا هنگوامی
میتوان از توسعه اقتصادی سخن به میان آورد که عالوه بر شواخصهوای رشود اقتصوادی  -از

1. Economic Development
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جمله تولید ناخالص داخلی و ملی -شاخصهای دیگور موادی و معنووی جامعوه ،نظیور :فقور،
نابرابری ،فاصله طبقاتی ،اشتغال ،بهرهوری و ...نیز رو به جلو تغییر اساسی کرده و متحول شوده
باشد .به عبارت دیگر توسعه اقتصادی همان بهبوود زنودگی عموومی موردم و تحوول در سوط
کیفیت زندگی است.
دولت توسعهگرا
نظریه دولت توسعهگرا 1یکی از جدیترین و اساسیترین نظریات مطالعات توسعه است که
در دهه  0991مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران علوم سیاسی و جامعهشناسی قرار گرفوت.
این انگاره با تأکید بر نقش محوری دولت در اقتصاد و فراینود توسوعه و صونعتیسوازی شوکل
گرفته است و در تالشهای علمی پژوهشگرانی همچون چالمز جانسون ،پیتر ایووانز و آدریوان
لفتویچ تئوریسازی و فرمولبندی شده است (عباسوی .)201 :0911 ،در میوان ایون نظریوات،
مدل دولت توسعهگرا لفتویچ مرتبطترین نظریه با توسعه اقتصادی سریع کره جنوبی است.
آدریان لفتویچ معتقد است دولت توسعهگرا به دولتی اطالق میشود که سیاست و قودرت
آن برای شکل دادن ،تعقیب کردن و تشویش کردن دستیابی به اهداف آشکار توسوعه ،خوواه بوا
تأسیس و تشویق شرایط و جهت رشد اقتصادی یا به وسویله سوازماندهی ریرمسوتقیم آن و یوا
آمیختهای از هر دو باشد (عباسی .)209 :0911 ،از نظر لفتویچ هدف دولت توسعهگرا توالش
برای دستیابی به اهداف توسعهای است؛ به این معنی که دولوت توسوعهگورا بوا کنوار گذاشوتن
اهداف ایدئولوژیکی و سیاسی ،در پی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور است و بوه هموین
دلیل در فرایند تحوالت اقتصادی نقشی مداخلهگرانه دارد .اما این امر به معنوی مالکیوت دولتوی
نیست ،بلکه دولت توسعهگرا به سیاستگذاری و هدفگوذاری فعالیوتهوای اقتصوادی بخوش
خصوصی میپردازد.
عالوه بر این ،دولت توسعهگرا دارای استقالل و آزادی عمل در برابور گوروههوای همسوود
میباشد و توسط نخبگانِ خواهان توسعه اداره میشود .این امر به دولتهوای توسوعهگورا ایون
امکان را میدهد که برای دستیابی به اهداف ملی توسعه ،با گروههای همسود اقتصادی داخلی و
خارجی برخوردی مقتدرانه داشته باشند (لفتویچ.)999-511 :0990 ،
1. Developmental State
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چائبول
بخش خصوصی در کره جنوبی ،شامل تعداد تقریباً زیادی از شرکتهای کوچک و متوسط
و نیز تعداد نسبتاً کمی از مؤسسات بزرگ خصوصی با عنوان چائبول میشد که در طول دهوه-
های  0991و 0911میالدی تعداد چائبولها افوزایش یافوت و ایون امور بوه دلیول اهمیوت ایون
مؤسسات در موفقیتهای اقتصادی کره جنوبی و حمایت دولت از آنها بود (لی.)59 :0992 ،0
چائبول به شرکتهای بزرگ خصوصی در کره جنوبی گفته میشود که به شکل خوانوادگی
اداره میشوند .این مؤسسات ،مالک یک یا چند شرکت تابعه هستند و همه یا بخشوی از سوهام
این شرکتها را در اختیار میگیرند و بر آن نظارت دارند (بک.)0120 :0991 ،
به لحاظ ساختار مالکیت باید گفت که به ررم گستره وسیع چائبول ،هر یک از آنهوا متعلوق
به یک خانواده بود و تحت مدیریت بنیانگذار و در نهایت یکی از پسران او به صورت وراثتوی
اداره میشد ،اما این سط مالکیت خانوادهها به تدریج از دهه  0911کواهش یافوت و در سوال
 0911بووه زیور  11درصوود رسووید و در سووال  0991رئوویس و خووانوادهاش بووه طووور مسووتقیم و
ریرمستقیم  59درصد از سهام شرکتهای تابعه خود را کنترل میکردند (بک.)0121 :0991 ،
همچنین در دهههای  0911و  ،0911دولت کره جنوبی از طریوق یارانوههوا و وامهوای کوم
بهره ،مبالغ قابل توجهی را در اختیار این شرکتها قرار داد تا کسوب و کوار و صونعت در ایون
کشور رونق بگیرد .این امر باعث شود چوائبولهوای بزرگوی همچوون هیونودای و سامسوون
گسترش یابند و زمینههای الزم برای توسعه اقتصادی کره جنوبی را فراهم آورند.

مبانی نظری
از گذشته تا به امروز نظریهپردازان و اندیشمندان متعددی به بررسی علل توسوعه اقتصوادی
کشورها پرداختهاند .در این خصوص یکی از مباحث عموده در حووزه گفتموان توسوعه ،نقوش
دولت در ایجاد تحوالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است .از قرن هفودهم مویالدی توا پایوان
قرن بیستم ،پنج دیدگاه عمده در این زمینه ارائه شده است .دیدگاه اول بر وجود دولت کوچوک
و سرمایهداری بازار تأکید دارد .این دیدگاه پس از ظهور تجدد اولیه ،بحوران موذهب و کلیسوا،

1. Lee
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پیدایش ایدئولوژی فردگرایی و لیبرالیسم ،بحران دولتهای مطلقه و وقوع انقالبهای اجتماعی
و سیاسی ،پیدایش فلسفه روشنگری و تأکید آن بر عقل ،آزادی ،آگاهی ،پیشرفت و به طور کلی
ظهور انسان در عصر جدید ارائه شده است که شامل قرن  01و  01مویالدی مویباشود و جوان
الک ،برجستهترین نظریهپرداز این دیدگاه است.
بینش دوم شامل نظریهپردازانی است که بر نقوش دولوت در هودایت تحووالت اقتصوادی-
اجتماعی تأکید میکردند .این دیدگاه از اوایل قرن  09میالدی به دلیل بحوران اولیوه در اقتصواد
سرمایهداری در دهه  0191و تحوالت فناورانه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  -کوه بوه
عنوان انقالب صنعتی دوم شناخته میشود  -تکوین یافت.
اما پس از انتشار کتاب نظریه عمومی کینز در سال  0999و به ویوژه پوس از جنو

جهوانی

دوم ،رویکرد رالب در اقتصاد توسعه ،با بهره از اندیشههای کینز و بر اساس حضوور و مداخلوه
دولت در اقتصاد شکل گرفت (امیری 099 :0999 ،و  .)095دیدگاه کینزی توا دهوههوای میوانی
قرن بیستم رالب بود و بر قابلیتهای دولت تأکید داشت .این دیدگاه دخالت گسترده دولت در
اقتصاد را عامل اصلی توسعه میدانست و از نظامهای توتالیتر که قدرت تماماً در اختیار دولوت
بود ،حمایت میکرد ،اما از اواخر دهه  0911به دلیل نارساییهای دولت ،دیدگاه دیگری شوکل
گرفت که واکنشی تند در برابر دیدگاههای کینزی داشت و الگوی رالبش تکیه بر سازوکار بازار
و دولت حداقلی بود.
نظریهپردازان این دیدگاه معتقد بودند هر چه نقش و مداخله دولت در اقتصاد کمتور شوود،
نیل به توسعه اقتصادی آسانتر است .از این رو خصوصیسازی را یک هدف دانسته و خواهان
محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بودند .این دیودگاه نووعی آرموانگرایوی و نوفایودهگرایوی
محسوب میشد و متشکل از مجموعه افرادی بود که در پی بوه حوداک ر رسواندن منوافع خوود
بودند.
با ظهور موج رکود و ناکارآمدی در دهه  0911و  ،0991در کشورهایی که خوطمشویهوای
نولیبرالِ نوفایدهگرایان را اجرا میکردند ،لزوم بازنگری در فرضیات این دیودگاه و ظهوور مووج
دیگر از نظریهها اجتناب ناپذیر شد .از این رو موج پنجمی از دهه  0991آرواز شود کوه ضومن
تأکید بر لزوم هماهنگی دولت و بازار ،دولت را عامول اصولی توسوعه مویدانسوت (الهوتیوان،
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.)99 :0991
این نظریه ریشه در نهادگرایی دارد و توجه محافل علمی به اندیشه دولوت توسوعهگورا ،بوه
عنوان یکی از جدیترین و اساسیترین نظریههای مطالعات توسعه ،با توجه به این بینش آرواز
شد.
تاریخچه دولت توسعهگرا به قرن شانزدهم در هلند بازمیگردد .دولتهای بریتانیا ،آلموان و
ژاپن را نیز میتوان از جمله دولتهای توسعهگرا تا قبل از قرن بیستم دانسوت .بوا ایون وجوود
تجربه ژاپن و کشورهای شرق آسیا پس از جن

جهانی دوم باعث شد تحقیقات در زمینه نحوه

عملکرد آنها گسترش یابد و این امور موجوب توجوه جودی نظریوهپوردازان بوه مفهووم دولوت
توسعهگرا در دهه  0991شد (الهوتیان.)99 :0991 ،
این انگاره با تأکید بر نقش محوری دولت در اقتصاد و فرایند توسعه و صنعتیسازی شوکل
گرفته است و در تالشهای علمی پژوهشگرانی همچون :چالمز جانسون ،پیتر ایووانز و آدریوان
لفتویچ ،تئوریسازی و فرمولبندی شده است (عباسی.)201 :0911 ،
در میان این نظریات ،مدل دولت توسعهگرا لفتویچ مرتبطترین نظریه با توسوعه اقتصوادی
سریع کره جنوبی است .لذا پژوهش حاضر با استفاده از این مدل مفهوومی بوه بررسوی توسوعه
اقتصادی کره جنوبی پرداخته است.
آدریان لفتویچ معتقد است دولت توسعهگرا دولتوی اسوت کوه در آن عرصوه سیاسوت بوه
گونهای است که دستگاه سیاسی در مرکز از عزم ،قدرت ،استقالل ،توانایی و مشوروعیت کوافی
برای شکلدهی ،تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف توسعهای برخوردار است و به این اهوداف
خواه از طریق ایجاد ،ارتقا و حفاظت از شرایط رشود اقتصوادی (در دولوتهوای توسوعهگورای
سوورمایهداری) ،خووواه از طریووق سووازماندهی مسووتقیم اقتصوواد (در دولووتهووای توسووعهگوورای
سوسیالیست) و خواه از طریق ترکیب متفاوتی از این دو دست پیدا میکند (لفوتویوچ:2119 ،0
.)0109
از نظر لفتویچ ،هدف دولت توسعهگرا تالش برای دستیابی به اهداف توسعهای اسوت؛ بوه
این معنا که دولت توسعهگرا با کنوار گذاشوتن اهوداف ایودئولوژیکی و سیاسوی ،در پوی رشود
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اقتصادی و توسعه صنعتی کشور است و به همین دلیول در فراینود تحووالت اقتصوادی نقشوی
مداخلهگرایانه دارد .اما این امر به معنای مالکیوت دولتوی نیسوت ،بلکوه دولوت توسوعهگورا بوه
سیاستگذاری و هدفگذاری فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی میپردازد.
عالوه بر این ،دولت توسعهگرا دارای استقالل و آزادی عمل در برابور گوروههوای همسوود
میباشد و توسط نخبگانِ خواهان توسعه اداره میشود .این امر به دولتهوای توسوعهگورا ایون
امکان را میدهد که برای دستیابی به اهداف ملی توسعه ،با گروههای همسود اقتصادی داخلی و
خارجی برخوردی مقتدرانه داشته باشند (لفتویچ.)511-999 :2119 ،
لفتویچ برای دولت توسعهگرا ویژگیهایی برمیشمارد و معتقد اسوت ایون ویژگویهوا در
کشورهای مختلف با توجه به شرایط و برداشت آنها از توسعه به گونهای متفاوت تفسویر موی-
شوند .این ویژگیها عبارتند از:
 .0اداره دولت توسط نخبگان توسعهگرا؛ مقصود ایون اسوت کوه اداره دولوت توسوعهگورا
توسط نخبگان مصمم و ملیگرا است که عزمی راسخ برای تحقوق اهوداف توسوعه در
کشور دارند و به لحاظ شخصی از فساد کمتری برخوردارند (لفتویچ.)212 :2119 ،
 .2استقالل نسبی دولت؛ دولت باید قادر باشد در برابر عالیق و منافع خاص و نیز طبقات
اجتماعی عدم وابستگی خود را حفظ کند .البته در نظریه دولوت توسوعهگورا منظوور از
استقالل ،جدایی دولت و جامعه نیست ،بلکه دولت باید بتواند در عین ارتباط با طبقات
اجتماعی ،استقالل نسبی و عدم وابستگی خوود را حفوظ کنود ( نقیوبزاده و دلفوروز،
.)0101 :0995
 .9وجود بوروکراسی قدرتمند؛ این امر به معنای وجود بوروکراسیهای قدرتمند ،حرفهای
و دارای صالحیت جودا از منوافع خواص بورای هودایت و کنتورل توسوعه اقتصوادی-
اجتماعی میباشد.
 .5ضعف جامعه مدنی؛ در همه دولتهای توسعهگرا جامعه مدنی ضعیف یا تحت کنتورل
دولت است و این امر شرط ت بیت دولتهای توسعهگرا مویباشود (لفوت ویوچ:0911 ،
.)211
 .1تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایهداران؛ این امر به ایون معناسوت کوه
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ابتدا باید قدرت و استقالل نسبی دولت تحکیم شود تا قادر باشد همزموان بوا افوزایش
اهمیت نقش سرمایهگذاران ،این وضعیت جدید را کنترل کند و آن را به سوی اهوداف
توسعهگرایانه خود سوق دهد (نبوی.)212 :0991 ،
در انتها سکر این نکته ضروری است که از نظر لفتویچ ،دولتهای توسعهگرا ممکن اسوت
دموکراتیک یا ریردموکراتیک باشند که در صوورت دموکراتیوک بوودن عوالوه بور ویژگویهوای
پنجگانه سکرشده از دو ویژگی دیگر نیز برخوردارند کوه شوامل حاکمیوت طووالنی مودت یوک
حزب در کشور و برخورداری از ویژگیهای دموکراسیهای سیاسوی مویباشود (نبووی:0991 ،
 .)099بنابراین لفتویچ ،دموکراسی را شرط توسعه نمیداند و تجربه کره جنوبی ایون موضووع
را اثبات میکند.
نخبگان توسعه
گرا
وجود
بوروکراسی
قدرتمند

ضعف جامعه
مدنی
دولت توسعه گرا
غیردموکراتیک

استقالل نسبی
دولت

تحکیم اقتدار
دولت پیش از
اهمیت سرمایه
داران

شکل  .1مدل توسعه اقتصادی آدریان لفتویچ )(Leftwich,2006

روند توسعه اقتصادی در کره جنوبی
کره جنوبی تا دهه  0991یکی از  21کشور فقیر جهان به شمار میآمد ،به طوری که سورانه
تولید ناخالص داخلی این کشور در این دهه  12دالر بود ،اما در طوول چهوار دهوه توانسوت از
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کشوری فقیر و بحرانزده به یکی از اعضای مهم سازمان توسوعه و همکواریهوای اقتصواد ،بوا
سرانه تولید ناخالص داخلی  00111دالر تبدیل شود (رفاری و ایگدر .)201 :0999 ،این کشور
با داشتن برنامه راهبرد ی منسجم و مسوتحکم توانسوت بوه چنوین جایگواهی در زمینوه توسوعه
اقتصادی برسد.
در حقیقت پیگیری روند توسعه اقتصادی و سیاسوتگوذاری صونعتی توسوط دولوت ،کوره
جنوبی را به مرتبه چشمگیری از رشد و توسعه اقتصادی رساند .ایون کشوور بورای رسویدن بوه
توسعه اقتصادی کنونی سه مرحله را طی کرد کوه شوامل :دوره شوروع توسوعه اقتصوادی ،دوره
بحران اقتصادی و دوره بازسازی اقتصادی میشود که در اداموه بوه بررسوی ایون ادوار خوواهیم
پرداخت.

 .1دوره شروع توسعه اقتصادی
در رابطه با توسعه اقتصادی کره جنوبی ،عوامل متعددی نقش داشت که در ادامه به بررسوی
این عوامل در چارچوب مدل دولت توسعهگرا لفتویچ میپردازیم:
 .1-1اداره دولت توسط نخبگان توسعهگرا
بعد از جن

جهانی دوم ،شبه جزیره کره توانست از استعمار ژاپن رها شود ،اما از آنجا که

رقابتهای اقتصادی ،ایدئولوژیک و تسلیحاتی میان دو بلوک شرق و ررب ،به گونوهای عرصوه
روابط بینالملل را دوقطبی کرده بود که کشورهای جهان ملزم بودند به یکی از دو بلوک شورق
یا ررب ملحق شوند ،این منطقه نیز به دو کشور مستقل کره شمالی و کره جنووبی تجزیوه شود
(رفاری و ایگدر.)009 :0999 ،
به دنبال تأسیس جمهوری کره جنووبی ،سوینگمان ری بوه عنووان نخسوتین رئویسجمهوور
انتخاب شده ،مورد حمایت آمریکا قرار گرفوت .لوذا در دهوه 0911مویالدی بیشوتر درآمودهای
دولت کره جنوبی ناشی از کمکهای ایاالت متحده آمریکا و استقراض دولت از سیستم بوانکی
این کشور بود و بخش فوق ،حدود  11تا  91درصد درآمد کره جنوبی را تشکیل میداد.
عمده کمکهای ایاالت متحده آمریکا بوه کوره جنووبی در ایون دوران ،شوامل :تکنولووژی،
ماشینآالت ،مواد اولیه و کاالهای ساخته شده بود (حسنی .)92 :0911 ،اما از سوال  0991و در
زمان حکومت پارک چون

هی ،دولت به طراحی و اجرای سیاستهوای اقتصوادی روی آورد
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که از یکسو منجر به کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و درآمود سورانه شود و از سووی
دیگر منجر به تولید بعضی کاالهای صنعتی ماننود کشوتی و اتومبیول گردیود (کشواورز:0919 ،
.)011
بنابراین میتوان اسعان داشت که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی بر اسواس توانوایی نخبگوان
دولتی برای اجرای یک سیاست قوی توسعهای محقق شده بود .در حقیقت نخبگوان دولتوی در
تمامی ارکان و سطو  ،مصمم به توسعه کشور بودند ،اما انتخواب توسوعه اقتصوادی بوه منزلوه
هدف برتر دولت از میان دیگر اهداف (توسعه اجتماعی ،توسعه سیاسی ،توسعه نظوامی و )...بوا
در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر این کشور صورت گرفته بود ،زیورا خسوارات ناشوی از جنو
جهانی دوم و تعارضات دو بلوک شرق و ررب و نیز ضعف کشور در سایر حووزههوا موجوب
شده بود کره جنوبی برای ممتاز شدن و حتی بقوا ،راهوی جوز توسوعه اقتصوادی نداشوته باشود
(الهوتیان.)12 :0991 ،
 .2-1استقالل نسبی دولت
استقالل دولت از گروههای اجتماعی دیگر از ویژگیهای دولت توسعهگرا و شرط موفقیت
آن است .این استقالل در کره جنوبی عمدتاً از ضعف جامعه مدنی یا اقداماتی مانند اصوالحات
ارضی ناشی میشد و موجب شد که نفوس زمینداران و سایر گروههای نفوس بر دولوت شکسوته
شود (موثقی و کاهه.)911 :0995 ،
در واقووع در ایوون دوران ،گووروههووای قدرتمنوود اجتموواعی و سیاسووی کووه بتواننوود در برابوور
سیاستهای دولت مقاومت کنند وجود نداشت و خودمختاری نسبی و تسلط داخلی که دولوت
از دهه  0991به دلیل ضعف نیروهای اجتماعی دیگر به دست آورده بود ،آن را قادر ساخت توا
اقتصاد کره جنوبی را به بازارهای جهانی پیوند دهد؛ موقعیتی کوه در ریور ایون صوورت امکوان
پذیر نبود (مینس.)0121 :2110 ،0
عالوه بر این ،حاکمیت سنت کنفوسیوسی در کره جنوبی پتانسیل مناسبی از تبعیتپذیری و
احترام گذاشتن به دولت را به وجود میآورد که مانع از مقاومت گروههوای اجتمواعی در برابور
تصمیمات دولت شده بود (الهوتیان.)12 :0991 ،
1. Minns
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 .3-1وجود بوروکراسی قدرتمند
در دوران سیطره ژاپن بر کره ،برخی نهادهای اداری در راسوتای تحقوق اهوداف اسوتعماری
ژاپن در کره به وجود آمده بود که بعد از استقالل کره جنوبی ،سینگمان ری به پیشونهاد آمریکوا
آنها را حفظ کرد .این نهادها در دوران ریاست جمهوری پارک چون

هوی بوه عنووان یکوی از

ابزارهای کارآمد در راستای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتند.
عالوه بر این ،پارک چون

هی در ابتدای ریاست جمهوری خود ،شروع به تجدید سواختار

دیوانساالری کرد و تا حودودی فسواد را از ایون بخوش دور کورد .سوپس بورای جلووگیری از
پراکندگی نهادهای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد ،نهادی به نام هیئت برنامهریوزی اقتصواد بوه
وجود آورد .این نهاد وظیفه عملیاتهای آماری و مهمتورین عملیواتهوای بودجوهای و ایجواد
هماهنگی در اجرای برنامهها را که پیشتر سه نهاد دیگر انجام میدادند ،عهدهدار شد (نقیبزاده
و دلفروز.)0121 :0995 ،
به طور کلی میتوان گفت دیوانساالری در این دوره ،شامل نهادهای راهبر و شایستهای بود
که متشکل از نخبگان و متخصصان کارآمد بودند و قدرت نهایی تعیین و اجرای سیاسوتهوای
توسعهای کشور را در اختیار داشتند (موثقی و کاهه.)919 :0995 ،
 .4-1ضعف جامعه مدنی
به دلیل سابقه استعمار در کره جنوبی ،نهادهای مدنی در این کشور بسیار ضعیف بودند .این
امر موجب شد رابطه دوسویه دولت و جامعه قطع شوود و دولوت قودرت مطلوق را در اختیوار
گیرد .این وضع پس از کودتای نظامی پارک چون

هی شدت یافت؛ به گونوهای کوه مویتووان

گفت در این دوره یک دولت توسعهگرای ریردموکراتیک بر کره جنوبی حاکم بود که با شوکل-
گیری احزاب ،نهادهای مدنی ،اتحادیههای کارگری و وجود آزادی بیان در جامعه مخالفت می-
کرد.
در این دوره دولت با بیرون نگاه داشوتن موردم از عرصوه سیاسوی و سورکوب اعتراضوات،
توانست قلمرو سیاسی را از حرکتهای افراطی حفظ کند و سیاستهوای توسوعه اقتصوادی را
دنبال کرد که کره جنوبی را به موفقیوتهوای اقتصوادی قابول مالحظوهای رسواند (نقیوبزاده و
دلفروز.)0121 :0995 ،
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به عالوه در این دوره ،منابع مالی تماماً در اختیار دولت بود و دولت تعیین میکرد این منابع
در اختیار چه کسانی باشد و در چه بخشی صرف شود .این امر ضمن اینکه دولت را از جامعوه
مستقل میکرد ،جامعه را نیز به دولت وابسته مویسواخت و موجوب تمرکوز قودرت در اختیوار
دولت شده بود.
بنابراین اگرچه کره جنوبی نمونه درخشانی از دولت توسوعهگورا اسوت ،اموا در راه پیشوبرد
اهداف توسعهای خود به استبداد روی آورد که این موضوع جامعه مدنی را بوه شودت ضوعیف
نمود.
 .5-1تحکيم اقتدار دولت پيش از افزایش اهميت سرمایهداران
بعد از خروج ژاپن از کره ،بسیاری از شرکتهای کره جنوبی از جمله چائبولها داراییهای
به دست آمده از شرکتهای ژاپنی را در ازای پرداخت رشوه در اختیوار گرفتنود ،اموا در زموان
ریاست جمهوری پارک چون

هی ،دولت در راستای مقابله با فسواد ،بسویاری از رهبوران ایون

شرکتها را دستگیر کرد و ضمن در اختیار گرفتن کنترل امور ،قدرت خود را تحکیم بخشید.
اما پس از مدتی ،دولت کره جنوبی دریافت برای پیشبرد اهوداف توسوعهای خوود بوه ایون
شرکتها نیاز دارد .از این رو دولت با آنها به مصالحه و در نهایت همکاری رسید که طبوق آن،
چائبولها باید در ازای دریافت کمکها و یارانههای دولتی ،در مسیری که دولت تعیین میکرد،
سرمایهگذاری میکردند.
طر پیشرفتهای اقتصادی در کره جنوبی با رشد صادرات صنایع سوبک در اواسوط دهوه
 ،0991صادرات صونایع سونگین و شویمیایی در اوایول دهوه  0911و در نهایوت توالش بورای
آزادسازی اقتصادی در دهه  0911پیگیری شود (هوانو  .)919 :0999 ،0در ایون راسوتا دولوت
تالش میکرد با تشویق به صادرات که در ابتدا شوامل صوادرات صونایع سوبک و کوارگرمحور،
م ل :کفش و اقالم پارچه بود و بعدها صادرات صنایع سنگین و شیمیایی ،شامل :ماشوینآالت و
صنایع الکترونیک ،زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
همچنین دولت برای تشویق به صادرات ،سیاست هایی را به کار گرفوت کوه از جملوه آنهوا
می توان به نظام بیمه ،تضمین اعتبارات صادراتی ،معافیوتهوای مالیواتی و پرداخوت یارانوه بوه
1. Hwang
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شرکتهای صادرکننده اشاره کرد .در این خصووص دولوت گوروه خاصوی از صونایع را بورای
اقتصاد ملی ،راهبردی تلقی کرده و سپس به شرکتهایی که قصد ورود به این صنایع را داشتند،
کمکهای مالی گوناگون عرضه میداشت .همچنین دولت سرمایه مورد نیاز اولیه یا سورمایه در
گردش آنها را تأمین میکرد ،این شرکتها را مشمول معافیتهای مالی میداشت و شرایط الزم
برای ورود آنها به بازارهای بینالمللی را فراهم میکرد (مسگریان حقیقی.)59 :0919 ،
عالوه بر این دولت با درگیر شدن در فعالیتهای اقتصوادی ،نقوش مولود و مکمول بخوش
خصوصی را ایفا میکرد؛ به این صورت که حتی زمانی که بخش خصوصی در بخوش صونعت
وارد نمیشد ،دولت آن صنعت را با هدف فروش به بخش خصوصی تأسیس میکورد و وقتوی
که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در آن میشد ،دولت آن را میفروخت (حسنی:0911 ،
.)51
بدین ترتیب دولت با حمایت از بخش خصوصی به ویژه شورکتهوای خصوصوی بوزرگ
(چائبول) زمینه را برای توسعه کره جنوبی فراهم کرد ،بوه گونوهای کوه دولوت طور و برناموه
توسعه را مشخص میکرد و چائبولها آن را عملی و اجرا میکردند.
سیاستهای مذکور منجر به تغییر ساختاری چشمگیری در کره جنوبی شد؛ به گونوهای کوه
در دهه  0991سهم بخش کشاورزی از  91درصد به  21درصد کاهش یافوت و سوهم معودن و
تولید صنعتی از  09درصد به  29درصد رشد نمود .به عالوه در ایون دوره ،سوهم صوادرات در
تولید ناخالص داخلی از  9درصد به  91درصد در سال 1973رسید (لودک.)221 :2105 ،0
در این راستا ضروری است نقش چائبولهوا در زمینوه پیشورفت اقتصوادی کوره جنووبی را
بررسی نماییم .لذا در ادامه به صورت مختصر به تشری این مؤسسات خواهیم پرداخت.
بخش خصوصی در کره جنوبی شامل تعداد تقریباً زیادی از شرکتهای کوچوک و متوسوط
و نیز تعداد نسبتاً کمی از مؤسسات بزرگ خصوصی بوا عنووان چوائبول مویشود کوه در طوول
دهههای  0991و 0911میالدی تعداد چائبولها افزایش یافت و این امور بوه دلیول اهمیوت ایون
مؤسسات در موفقیتهای اقتصادی کره جنوبی و حمایت دولت از آنها بود (لی.)59 :0992 ،
چائبول به شرکتهای بزرگ خصوصی در کره جنوبی گفته میشود که به شکل خوانوادگی

1. Ludek
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اداره میشوند و در طول دهههای  0991و  0911تعداد آنها به مووازات توسوعه اقتصوادی کوره
جنوبی گسترش یافته است .چائبولها مالک یک یا چند شورکت تابعوه مویباشوند کوه از سوال
 0911به بعد ،تعداد شرکتهای تابعه تحت کنترل هر چائبول به طور چشمگیری افزایش یافتوه
است؛ به گونهای که  91چائبول عمده و بزرگ در کره جنوبی به طور متوسط  5/2شرکت تابعه
در سال  1/01 ،1970شرکت تابعه در سال  0919و  1/29شورکت تابعوه در پایوان سوال 0991
داشتند و اک ر آنها دارای موقعیت انحصاری در یک یا چند بخش بودند (بک .)0120 :0991 ،به
لحاظ ساختار مالکیت باید گفت که به ررم گستره وسیع چائبول ،هر یک از آنها متعلق به یوک
خانواده بود و تحت مدیریت بنیانگذار و در نهایت یکی از پسران او بوه صوورت وراثتوی اداره
میشد ،اما این سط مالکیت خانوادهها به تدریج از دهه  0911کاهش یافت ،در سال  0911بوه
زیر  11درصد رسید و در سال  0991رئیس و خانوادهاش بوه طوور مسوتقیم و ریرمسوتقیم 59
درصد از سهام شرکتهای خود را کنترل میکردند (بک.)0121 :0991 ،
به لحاظ ساختاری ،چائبولها شبیه شرکتهای کنگلومرا 1و کریتسو 2در ژاپن بودند ،با ایون
تفاوت که این شرکتها توسط مدیران حرفهای اداره میشود و مالکیوت آنهوا ریرمتمرکوز بوود،
حال آنکه مالکیت چائبول متمرکز است و توسط خانواده مؤسس اداره میشود.
در نهایت موی تووان اسعوان داشوت کوه اتخواس یوک سیاسوت توسوعهای در کوره جنووبی و
حمایت های دولتی موجب تقویوت چوائبول در سوط داخول و بوینالملول شود ،زیورا از نظور
دولتمردان کره جنوبی ،در دوران باز شدن بی حد و حصر بازار رقابت جهانی ،شایسته نبود کوه
فعالیت چائبول را برای ورود به رقابت بازار جهانی با قوانین دست و پا گیر داخلی محدود کرد
(گیلس .)911 :0999 ،9این امر منجر به حذف محدودیتها در خصوص سرمایهگذاری چائبول
و دسترسی آنها به اعتبار ارزان دولتی شد ،به گونهای که چائبولهای بزرگی م ول سامسوون

و

دوو از مزایای خصوصی زیادی برخوردار شدند که از جملوه مویتووان بوه دسترسوی آنهوا بوه

 Conglomerate Company .0به فعالیت دو یا چند شرکت تابعه بینالمللی درگیر در کسب وکار کامالً متفاوت میگویند
که تحت کنترل یک ساختار سازمانی واحد میباشد .این شرکتها نخستین بار در ژاپن پدید آمدند.
 Keiretsu .2به شرکتهای بزرگ صنعتی اطالق میشود که دارای شرکتهای زیرمجموعه دیگر بوده و کنتورل آنهوا توسوط
مدیران حرفهای شرکت اصلی صورت میگیرد.
3. Gillsa
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سرمایهها و زیرساختهای دولتی ،دسترسی انحصاری به بازارهای رانتی برای کاهش هزینههوا،
وامهای کم بهره و امتیازات تجاری اشاره کرد (کان .)210 :2112 ،0
اما سیاستهای اقتصادی دولت برای رونوق گورفتن کسوب و کوار و صونعت در کشوور و
حمایت همهجانبه آن از چائبولها ،به تدریج ساختار دولت کره جنوبی را تغییر داد ،به گونوهای
که از دهه  0911چائبول به عنوان یک وجه قدرتمند و پیچیده در کنار دولت پدیدار شد که این
وضعیت از طریق افزایش تدریجی در قدرت سواختاری سورمایه و کواهش تودریجی قودرت و
خودمختاری دولت اتفاق افتاد (گیلس.)991 :0999 ،
 .6-1شرایط مساعد بينالمللی
عالوه بر مواردی که در چارچوب مدل دولت توسعهگرا لفتویچ مطر شد ،شورایط بوین-
المللی نیز به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کره جنوبی نقش داشت و تجربوه صونعتی -
شدن این کشور را منحصر به فرد میساخت.
به عبارت دیگر سیاست اقتصادی کره جنوبی تحتتوأثیر عوامول داخلوی و خوارجی شوکل
گرفته است که در این خصوص تأکید بر بازیگران داخلی میباشد ،اما ایون تأکیود نشواندهنوده
انکار نقش بازیگران خارجی نیست ،بلکه در نهایت تلفیوق نیروهوای داخلوی و خوارجی نقوش
اصلی را در توسعه اقتصادی این کشور داشته است.
در حقیقت از آنجا که جغرافیای سیاسی کره جنووبی و بقوا و رشود آن توأمینکننوده منوافع
ایاالت متحده در برابر بلوک شرق بود ،این کشور با همکاری نهادهای بوینالمللوی از توسوعه و
پیشرفت کره جنوبی حمایت میکرد (کان .)219 :2112 ،
عالوه بر این کشور ژاپن نیز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کره جنوبی داشت؛ به نحووی
که از یک طرف سرمایه و تکنولوژی را در اختیار اقتصاد کره جنوبی قرار داد و از طورف دیگور
مهمترین بازار صادرات محصوالت کرهای بود .شکل شماره  2نشاندهنده مدل توسعه اقتصادی
کره جنوبی در دهه  0991-0991است.

1. Kang
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توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990 -1960

شکل  .2مدل توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه ( 1960-1990منبع :نگارندگان)

 .2دوره بحران اقتصادی
دولت کره جنوبی با حمایت از صادرات ،چائبولها و هدایت سرمایهها به این بخش ،بسوتر
اصلی توسعه کشور را فراهم کرد .از طرفی حمایت آمریکا ،ژاپن و نهادهای بینالمللی از برنامه
توسعهای کره جنوبی باعث موفقیت چائبول شد .در واقع پیشرفتهای اقتصادی کره جنووبی از
طریق تعامل بازیگران داخلی و خارجی برای خصوصیسازی صنایع صورت گرفت که حاصول
این تعامل ،ایجاد نقشی راهبردی برای چائبول در اقتصاد کره جنوبی بود؛ به گونهای که در سال
 91 ،0999شرکت عموده بویش از نیموی از سوهام و فوروش بخوش خصوصوی را دارا بودنود.
همچنین در سال  1 ،0991شرکت بزرگ  11درصد کل وامهای بانکهوای داخلوی را دریافوت
میکردند (بک ،)0120 :0991 ،اما از اواخر دهه  ،0991چائبولها با چالشهای داخلوی و بوین-
المللی مواجه شدند که منجر به ورشکستگی بسیاری از این مؤسسات و ایجواد بحوران در کوره
جنوبی شد.
عوامل اصلی بحران اقتصادی کره جنوبی عبارت بودند از :فقدان پیادهسوازی سیاسوتهوای
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در میان نخبگان دولتی ،سیر تحول چائبول و ساختار مالکیت آن ،رقابت شورکتهوای

در حال رشد داخلی و خارجی و ایجاد فشوارها و محودودیتهوای خوارجی کوه در اداموه بوه
بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.
 .1-2فقدان پيادهسازی سياستهای هماهنگ در ميان نخبگان دولتی
برخالف تصور عمومی مبنی بر اینکه رؤسای جمهور قدرتمند و مجوالس ضوعیف ویژگوی
متمایز کره جنوبی بود ،وجود رابطه معکوس میان رئویسجمهوور و مجلوس ملوی بوه واقعیوت
نزدیکتر است .به عبارت دیگر ،وجود ترکیبات حزبی ناهمگن در درون دولوت هموواره موانع
مهمی برای اجرای سیاست پاسخگویی به خواستههای رأیدهندگان در جامعه بود.
این امر همچنین مانع از اجرای سیاستهای هماهن

میان رئیسجمهوور و مجلوس ملوی و

در نهایت خودمختاری شرکتهای تجاری م ل چائبول شده بود ،زیورا هویچ یوک از بوازیگران
سیاسی از یک ابزار نظارتی مؤثر برای نظارت بر چوائبولهوا برخووردار نبودنود (کویم:2111 ،0
.)515
در واقع از آنجا که دولت تنها از چائبولها حمایت میکرد ،اما به دلیول تغییورات موداوم در
توازن قدرت داخلی قادر به اتخاس یک سیاست هماهن

نبود ،هیچگونوه نظوارت و کنترلوی بور

چائبول نداشت .همین امر باعث شده بود این شرکت ها به تدریج از دولت مستقل شووند و بوه
جای فعالیتهای تولیدی به احتکار کاالها بپردازند و نوعی انحصار به وجوود آورنود؛ حتوی در
اواسط دهه  ،0991شرایط به سمتی پیش رفت که قیمت کاالها هر شش ماه دو برابر میشد.
این وضع منجر به نارضایتی مردم و شکلگیری جنبشها و اعتراضات کارگری شد و دولت
را با مشکل مواجه نمود .عالوه بر این ،دولوت در بسویاری از زمینوههوا بورای ایجواد و اجورای
سیاستهای اقتصادی رویهها و ساختارهای رسمی و قانونی را به نفوع سواختارهای ریررسومی
کنار گذاشت که این امر منجر به پیدایش فساد و رشوه در سیستم چائبول شد (هوانو :0999 ،
 .)911در این شرایط ،برخی از دولتمردان که تنها در پی حفظ قدرت و منوافع خوود بودنود ،در
مقابل دریافت مبالغی هنگفت از چائبولها ،در قدرت گرفتن این شرکتها نقش داشتند.

1. Kim
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 .2-2سير تحول چائبول و ساختار مالکيت آن
بسیاری از چائبولها برای دسترسی به اعتبارات و یارانههای دولتی ،بوا پرداخوت رشووه بوه
مقامات دولتی مانع ورود دیگر بازیگران به عرصه رقابت موی شودند (کانو  .)210 :2112 ،بوه
همین دلیل آنها به تسلط بر اقتصاد برای حذف شرکتهای کوچک و متوسوط موتهم شودند .در
واقع سیر تحول چائبول و فرهن

سازمانی که آنها زیر پا گذاشتند ،در ایجواد بحوران اقتصوادی

نقش داشت .به عبارت دیگر ،پیدایش فساد در روابط چائبول و دولت و افزایش اقتدارگرایی در
مدیریت چائبولها ،تأثیرات منفی زیادی بر روابط میان افراد و ساختار سازمانی چائبول داشوت،
زیرا رؤسای چائبول تمایل داشتند به گونهای اقتدارگرا عمل کنند و روابط تجاری را بور اسواس
روابط شخصی  -نه قراردادهای نوشته شده  -اداره کنند ،در حالی که عده زیادی از منتقدان در
کره جنوبی تمایل به اتخاس یوک رهبوری مشوورتی و مشوارکتی بورای رهبوران تجواری داشوتند
(موران.)191 :0999 ،0
عالوه بر این ،حالت سنتی اداره چائبولها باعث شده بود این شورکتهوا در برابور پوذیرش
کامل قوانین و هنجارهوای بوازار آزاد مقاوموت کننود (ژانو  .)19 :2101 ،2همچنوین سواختار
مالکیت چائبول باعث شده بود که خانوادهها به ررم داشتن سهم کمی در دارایی کلی شورکت-
ها ،آنها را در یک شیوه بسیار مبهم و بدون نظوارت دولتوی اداره کننود ،بوه نحووی کوه کسوب
اطالعات مالی مفید در مورد شرکتهای کورهای و مؤسسوات موالی آنهوا بسویار دشووار بوود و
دولت ،سهامداران و سرمایهگذاران ،فاقد یک ارزیوابی دقیوق موالی در موورد چوائبولهوا بودنود
(پارک.)195 :2110 ،9
این ساختار مالکیت ،قدرت قابل توجهی در اختیوار رئویس شورکت قورار داده بوود کوه بوه
موجب آن ،سهامداران را کنترل میکرد و با استفاده از تصمیمات سرمایهگذاری و تأمین مالی از
مزایای خصوصی سهامداران سوی استفاده مینمود .در واقع در شورکتهوای چوائبول ،مالکیوت
متمرکز توسط مدیران ،انگیزه از بین بردن مزایای خصوصی اعضا را ایجواد کورده بوود (بوک و
همکاران.)2559 :2119 ،
1. Moran
2. Zhang
3. Park
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در حالی که منتقدان بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اک ریت سهم این شرکتها بوه
صورت عمومی برگزار میشود ،باید کنترل این شرکتها در اختیار مودیران حرفوهای بوه جوای
خانوادهها قرار بگیرد یا حداقل خانوادهها قدرت خود را به نسبت سهم خود در شرکت کواهش
دهند .البته بعدها رئیس هیئت مدیره به دلیل گسترش دامنه و اندازه چائبول و سواختار پیچیوده
کنترل آن ،به مدیران حرفهای قدرت داد ،اما این امر کافی نبود! زیرا همچنان رئیس هیئت مدیره
در خصوص تصمیمات دستهجمعی اصلی ،نظیر راه اندازی یک سرمایه جدید ،قدرت اصولی را
در اختیار داشت .از همین رو ،همچنان نبرد در حوزه چائبول ادامه داشت (بوک-0121 :0991 ،
.)0129
 .3-2رقابت شرکتهای در حال رشد داخلی و خارجی
علیررم تالش چائبولها برای ممانعت از ورود دیگر شرکتها به عرصه رقابت ،بوه دلیول
اتخاس سیاست آزادسازی بازارهای داخلی از سوی دولوت ،شورکتهوای داخلوی بسویاری وارد
رقابت با چائبول شدند که این امر چائبولها را با مشکل مواجه نمود .به عالوه اینکه از اواسوط
دهه  ،0991چائبولها با چالشهای بینالمللی جدیدی روبهرو شدند که حتی برای سوالمتورین
شرکتها نیز دلهرهآور بود .به عبارت دیگر رقابت در حال رشد شرکتهای چین ،جنوب شرق
آسیا و ژاپن ،چائبولها را با بحران مواجه نمود (بک.)0121 :0991 ،
 .4-2ایجاد فشارها و محدودیتهای خارجی
پیشرفتهای اقتصادی سریع کره جنوبی موجب شده بود کوه آمریکوا و ژاپون ،کوره را بوه
عنوان رقیب خود بدانند و دست از حمایت کره جنوبی بردارنود .آنهوا از یوک سوو موانع ورود
تکنولوژی و سرمایه به کره جنوبی میشدند و از سوی دیگور بوا ممانعوت از ورود محصووالت
کرهای به کشورشان به صادرات کره جنوبی لطمه زدند.
به عالوه اینکه ،ژاپن که مهمتورین بوازار صوادرات کوره بوود در سوال 0999دچوار رکوود
اقتصادی شد و «ین» ژاپون بوه شودت در برابور دالر آمریکوا و در نتیجوه در برابور «وون» کوره
تضعیف شد و این موجب بدتر شدن صادرات محصوالتکره ای شد (لودک.)290 :2105 ،
عوامل سکر شده منجر شد که چائبولها با یک چالش جدی مواجه شوند؛ به گونهای کوه در
پایان سال  0991بدهی نجومی بسیاری از چائبولها به اندازهای بود کوه حتوی از اسوتانداردهای

چائبولها و توسعه اقتصادی در کره جنوبی (مورد مطالعه :دهه  1960الی )1990

133/

بینالمللی نیز فراتر رفت و تعدادی از آنها عالوه بر بدهی خارجی ،بدهیهای عظیم داخلی نیوز
داشتند.
از آنجا که دولت کره نمی توانست جلوی موانع به وجوود آموده را بگیورد و بوه شودت بوه
صادرات وابسته شده بود ،در سال  0991اقتصاد کره جنوبی سقوط کرد و بسیاری از چائبولهوا
اعالم ورشکستگی کردند و چون دولت بازپرداخت بدهی آنها را تضمین کرده بود ،بوا بحرانوی
جدی مواجه شد.

 .3دوره بازسازی اقتصادی
پیش از بحران  ،0991صدای طرفداران اصالحات در ساختار چائبول شنیده میشود ،اموا بوا
وقوع بحران اقتصادی تقاضاهای داخلی بورای ایجواد اصوالحات شودت گرفوت .تحلیلگوران و
سهامداران ،سویاستفاده رئیس هیئت مدیره از چائبول را عامل اصلی این بحران میدانستند.
عالوه بر تقاضاهای داخلی برای ایجاد اصالحات ،کمکهای مالی صندوق بینالمللوی پوول
به اقتصاد کره جنوبی نیز منوط به ایجاد تغییرات و بازسازی ادارات دولتی با شرایط تعیین شوده
صندوق بینالمللی پول میشد (بک.)0129 :0991 ،
افزایش فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار کورد ضومن شناسوایی علول بحوران بوه
اجرای اصالحات عمیق اقتصادی روی آورد .در این خصوص ،در سال  0991صندوق کمک به
داراییهای ریرجاری راه اندازی شد که هدف آن تسویه مطالبات معوقه در حسواب چوائبولهوا
بود.
همچنین در سال  ،0991دولت یک نهاد مستقل و قدرتمند با عنوان کمیسیون نظارت موالی
تأسیس کرد که سازوکاری نظارتی و مقرراتی در بخوشهوای مختلوف اقتصوادی داشوت .ایون
کمیسیون دارای اعتبارات قانونی مانند :قدرت صدور دستور ادرام ،حذف اقالم معوقه و تعطیول
کردن شرکتهای مالی مشکلساز بود (لودک.)291-291 :2105 ،
به عالوه اینکه دولت بسیاری از چائبولها را مجبور کرد که اداره شرکت خود را در اختیوار
مدیران حرفهای به جای خانوادهها قرار دهند یا حداقل قدرت خود را به نسبت سوهم خوود در
شرکت کاهش دهند .این امر عالوه بر ایجاد یک بازسازی بنیادین برای بقوای ایون شورکتهوا،
شفافیت بیشتری نیز در آنها ایجاد میکرد ،زیرا شواهد نشان میداد که بسیاری از چوائبولهوایی
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که در سال  0991ورشکست شدند ،توسط نسل دوم اداره میشد که این امر نشواندهنوده ایون
است که بسیاری از وارثان توانایی مدیریت همانند پدرانشان را ندارند (بک.)0121 :0991 ،
همچنین از آنجا که چائبول در یک شیوه بسیار مبهم و بدون نظارت دولتی اداره میشود و
دولت فاقد یک ارزیابی مالی دقیق در مورد آن بود ،دستور داد چائبولها گزارشات مالی را ارائه
دهند که در آن ضمن ایجاد شفافیت و انتشار صورتهای مالی ،متعهد به کواهش شورکتهوای
تابعه خود شوند.
به عالوه اینکه رؤسای چائبول ملزم به تقویت حقوق سوهامداران اقلیوت و کواهش اسوتفاده
خود از این حقوق شدند که این امر مدیران را وادار به پذیرش اصل مسئولیتپوذیری مویکورد
(بک.)0121-0129 :0991 ،
عالوه بر اصالحات سکر شده ،دولت سعی کرد وابستگی خود را به صادرات کاهش دهود و
تالش خود را برای گذار به یک اقتصاد دانشبنیان و پیشورفته کوه در آن نووآوریهوای داخلوی
بتوانند منبع اصلی رشد پایدار اقتصادی باشند ،آراز کرد.
تأکید بر توسعه اقتصاد دانشبنیان را میتوان از مجموعه مخارج سرمایهگذاری بور آمووزش
دریافت ،به طوری که سهم آن از تولید ناخالص داخلوی کوره جنووبی بوه  1/0درصود در سوال
 2112رسید که به مراتب بیشتر از سط متوسوط کشوورهای عضوو سوازمان توسوعه همکواری
اقتصادی (به میزان  1/1درصد) بود (لودک.)299 :0999 ،
بدینترتیب دولت کره از بحران به وجود آمده به عنوان یک فرصت استفاده کرد و عالوه بر
اصالحات مالی و ساختاری ،شروع به ایجاد یک اقتصاد دانشبنیان نمود.

نتيجهگيری و پيشنهادها
توسعه اقتصادی در کره جنوبی حاصل اتخاس سیاستهای توسعهای از جانوب دولوت بوود،
زیرا خودمختاری نسبی و تسلط داخلی که دولت در دهه  0991به دلیل ضعف دیگور نیروهوای
اجتماعی به دست آورده بود و نیز روی کارآمدن نخبگان توسعهخواه در این کشور ،بوه دولوت
کره جنوبی این امکان را میداد که نقش یک دولت توسعهگرا در اقتصاد را ایفا نماید.
در این راستا ،نخبگوان دولتوی بوا اولویوت دادن بوه رشود اقتصوادی و توسوعه صونعتی در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کشور ،به بخش خصوصی ایون امکوان را مویدادنود توا بوا
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استفاده از منابع ،عوامل تولید و امتیازات تجاری گوناگون ،زمینه را برای توسعه اقتصادی کشور
مهیا سازند.
سیاستهای توسعهای دولت ،موجب قدرت گرفتن مؤسسات بوزرگ خصوصوی بوا عنووان
چائبول شد؛ به گونهای که دولت به سیاستگذاری و هودفگوذاری در برناموههوای اقتصوادی
میپرداخت و طر و برنامه توسعه را بیان میکرد و چائبولها آن را عملی و اجرا میکردند .اما
حمایت بدون کنترل و نظارت دولت موجب شد بسویاری از ایون مؤسسوات از موقعیوت خوود
سویاستفاده کنند و به جای فعالیتهای تولیدی به احتکار کاالها بپردازند و نوعی انحصار ایجاد
کنند.
عالوه بر این ،پیشرفت اقتصادی سریع کره جنوبی موجب شد آمریکا و ژاپن که واردکننوده
سرمایه و تکنولوژی به کره و بازار صادرات محصوالت کرهای بودنود ،دسوت از حمایوت کوره
جنوبی بردارند و اقتصاد کره جنوبی را که شدیداً به صادرات وابسته شده بود ،با بحوران مواجوه
سازند.
عوامل سکر شده منجر شد که بسیاری از چائبولها ورشکست شووند و از آنجوا کوه دولوت
بدهی آنها را تضمین کرده بود ،با بحرانی جدی مواجه شد و در نهایت ،اقتصاد کوره جنووبی در
سال  0991سقوط کرد.
دولت کره جنوبی برای خروج از بحران به وجوود آموده ،بوا متوقوف سواختن برناموههوای
توسعهای خود ،به طراحی و اجورای اصوالحات سواختاری و موالی روی آورد و از بحورانِ بوه
وجود آمده به عنوان یک فرصت استفاده کرد و عالوه بر اصالحات مالی و ساختاری ،شروع به
ایجاد اقتصادی دانشبنیان نمود.
دولت سعی کرد وابستگی خود را به صادرات کاهش دهد و تالش خود را بورای گوذار بوه
یک اقتصاد دانشبنیان پیشرفته که در آن نوآوریهای داخلی بتواننود منبوع اصولی رشود پایودار
اقتصادی باشند ،آراز کرد .موفقیت در انجام این اصالحات ،کره جنووبی را بوه مسویر موفقیوت
خود بازگرداند .این تجربه دولت کره جنوبی برای دولتهای دیگر نظیر جمهوری اسالمی ایران
در استفاده از ظرفیت تعاونیها بسیار راهگشا و آموزنده است.
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Chaebols and Economic Development in South Korea
(Case Study: 1960s to 1990s)
Yousof Moslemi Mahani 
Zahra Lashkari 
Mohammad Karimizadeh 
Majid Nejatpoor 

This study is intended to investigate the procedure of economic development in
South Korea in the 1960s to 1990s and the role of private grand companies such as
Chaebols in it. The research follows a qualitative-analytical method which employs
reviewing documents, secondary sources and analysis of existing scientific texts for
collecting data. This study aims at investigating the causes of South Korea's
economic development in the framework of Lefkovitch model of developmentoriented governance. The findings indicated that South Korea's economic progress
was due to the emergence of developmentalist elites, relative independence of
government, strong bureaucracy, weak civil society, consolidation of government
power before the rise of capitalists and favorable international conditions. This was
achieved by full support of the government of Chaebols. However, eventually the
South Korean economy encountered a crisis due to the lack of government oversight
and control over these institutions, and the government was forced to make
structural and economic reforms. The experience of the development-oriented
government of South Korea in using the Chaebols to advance the economy in this
country can be a suitable guide for the government of the Islamic Republic of Iran in
the field of cooperative economy.
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