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سياسات التشسية في كهريا الجشهبية 
" بارك غن هي" تحت قيادة 

 يارا خالد*** ,  أحالم فرهود** , سید عمر *

ممخص 
إستصاعت كػريا الجشػبية إنجاز قفدة سخيعة في مديخة تصػرىا وحققت نيزة شاممة 
تشاولت مختمف مخافق حياتيا اإلقترادية واإلجتساعية والدياسية والثقافية وأصبحت 

تحتل مػقعًا مخمػقًا في اإلقتراد الجولي، حيث ُتسثل تجخبة كػريا الجشػبية في 
 .التشسية مشػذجًا لكيفية التحػل مغ بمج فقيخ في السػارد والجخل إلى بمج متقجم

 .سياسات التشسية، كػريا الجشػبية، بارك غغ ىي: الكمسات السفتاحية لمبحث

 :مقجمة:  أوًال 

 لتربح الخئيذ الحادية عذخ 2013مشرب الخئاسة عام " بارك غغ ىي"تػلت 
لكػريا الجشػبية، وقج تدمست كافة الدمصات الخئاسية بسا في ذلظ تدمسيا لرالحيات 

، "اؼ ميػنغ باك"الكيادة العميا لمقػات السدمحة لكػريا الجشػبية مغ الخئيذ الدابق 
مشرب الخئاسة أسخعت إلـى إعادة ليكمة البيت األزرق " بارك"وبسجخد ان تػلت 

والحكػمة حتى تتسكغ مغ تحقيق رؤيتيا اإلدارية، وقج قامت بتحجيث كل مغ مكتب 
األمغ القػمي في البيت األزرق ووزارة العمػم وتكشػلػجيا السعمػمات واإلتراالت 

والتخصيط السدتقبمي، وقج ججدت ميام مشرب نائب رئيذ مجمذ الػزراء لمذئػن 
اإلقترادية عمى ان يكػن رئيذ مكتب األمغ القػمي بسثابة بخج السخاقبة لكل مغ 

 جامعة حمػان, كمية التجارة و ادارة االعسال , استاذ قدع عمػم سياسية *
 جامعة حمػان, كمية التجارة و ادارة االعسال , استاذ قدع عمػم سياسية ** 

جامعة حمػان , كمية التجارة و ادارة االعسال *** 
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.  الذئػن الجبمػماسية واألمشية وقزايا الجفاع الػششي

عغ خصتيا لبشاء إقـتراد إبـجاعي وىػ ما يسثل رؤيتيا إلنـعاش " بارك"كسا أعمشت 
أن تحجيج الػقت يعج عشرخًا في " بـارك"اإلقـتراد وخمق فخص عسل، وأوضحت 

 .غاية األىـسية بالشدبة لدياستيا اإلقـترادية

وقج أثـبتت تجخبة كػريا الجشػبية في التشسية أىسية الجور الحؼ يسكغ أن تمعبو 
سياسات التعميع في تحـقيق العجالة اإلجتساعية والحج مغ التفاوتات اإلقترادية ذلظ 
بأن تحقق السديج مغ العجالة ـفي تػزيع الجخػل في السجتسع بإتاحة فخص وخجمات 

تعميسية متكافئة لسختمف فئات وشبقات اـمسجتسع، وقج كانت محرمة الدياسات 
الستبعة في مجال التعميع في كػريا الجشػبية تػفيخ قاعـجة عخيزة مغ رأس السال 

البذخؼ مػجية فشيـًا ومياريـًا بسا يتدق مع زيادة معجالت التشسية اإلـقترادية تدامشًا 
 .مع تحـقيق أىجاف العجالـة اإلجـتساعية

 :مذكمة الجراسة:  ااياًال 

حج أمغ بيغ الصخق السختمفة لػسائل تحقيق التشسية تطيخ الكيادة الدياسية بكػنيا 
ىع مجخالت المحاق بخكب التشسية، ويربح ما تتبشاه ىحه الكيادة مغ سياسات أ

وفي ىحا الدياق قج تختمف الكيادات . وبخامج وخصط ىػ أساس عسميات التغييخ
و أدواتيا سػاء فيسا يتعمق بتحقيق تشسية متكاممة أىجافيا وأالدياسية في تػجياتيا و

لي نسط إاإلقترار عمى جانب واحج مغ جػانب التشسية، ويذار في ىحا الرجد 
تحاول ىحه الجراسة ، و"بارك غغ ىي" في كػريا الجشػبية تحت قيادة الكيادة الدياسية

 : الستسثل فيؼيذاإلجابة عمى التداؤل الخغ 



 يارا خالد , أحالم فرهود, سید عمر 

 

 

  4العدد -  34      المجلد      المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية       

149 
 

 

 

 
 

بارك " تحت قيادة ما ىػ دور الكيادة الدياسية في تحقيق التشسية في كػريا الجشػبية
؟ "غغ ىي

: ويتفخع عغ ىحا التداؤل عجة تداؤالت فخعية مغ أىسيا
بارك غغ " في ضل قيادة ما ىي شبيعة الشطام الدياسي في كػريا الجشػبية – 1

؟ "ىي

بارك غغ " تحت قيادة ما أبخز مالمح الدياسات التشسػية في كػريا الجشػبية – 2
؟ "ىي

 في التخصيط لدياسات التشسية "بارك غغ ىي"ما األدوار التي قامت بيا  – 3
ووسائل تشفيحىا في كػريا الجشػبية؟ 

 :مشهجية الجراسة:  اللاًال 

وىحا السشيج يخكد عمى عسمية صشع " صشع القخار"تعتسج ىحه الجراسة عمى مشيج 
ن عسمية أختيار مغ يتخحونو وخمفياتيع وكيفية صشعيع لمقخار، حيث إالقخار وكيفية 

و برػرة عبثية بل تأتي أو شارئة أصشع القخار الدياسي ال تأتي برػرة فجائية 
لي خبخة ودراية وجيج مساثميغ مغ إبذكل مشطع ومجروس ألنيا بالزخورة تحتاج 

ليو إالجراسة السعسقة ألوضاع معيشة تجفع الجية السعشية إلتخاذ القخار نحػ ما تربػ 
. الحاجة

 ":بارك غن هي"مجاوت التشسية في كهريا الجشهبية في عهج 

" بارك غغ ىي"ىشاك العجيج مغ مجاالت التشسية في كػريا الجشػبية في ضل قيادة 
 :تتسثل في اآلتي
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 :السجال الدياسي -1
في " بارك غغ ىى"يعج السجال الدياسي مغ أىع السجاالت التي ساعجت الخئيدة 

 .تحقيـق التشسية الذاممة لكػريا الجشػبية

وبالتصبيق عمى كػريا الجشػبية نجج أن لجييا نطام متعجد األحداب، وقج خزعت ىحه 
األحداب الدياسية لعجد مغ التغيخات في الييكل واإلسع في الدشػات األخيخة وبعس 
األحداب التي كان يشتسي إلييا بعس الخؤساء الدابقيغ لع تعج مػجػدة اآلن أو قج 

 .تغيخ إسسيا، ولكغ ىحا لع يؤثخ عمييا جحريًا وإنسا ضمت متساسكة

وقج أصبحت كػريا الجشػبية اليػم دولة ديسقخاشية تذارك فييا الدمصات التشفيحية 
والتذخيعية والقزائية في الحكع، وقج وصف اإلنتقال في كػريا الجشػبية إلى 

الجيسقخاشية بسثابة رحمة شػيمة عبخ فتخات الحكع اإلستبجادؼ، فالحياة الدياسية في 
كػريا الجشػبية تذيج في إشار جسيػرية ديسقخاشية رئاسية حيث أن الخئيذ ىػ رأس 
الجولة وتتشاول الدمصة التذخيعية في كل مغ الحكػمة والجسعية الػششية، والدمصة 

 .القزائية مدتقمة عغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية

ونجج أن التشسية الدياسية في كػريا الجشػبية تتجو نحػ التعجدية الحدبية وتعتسج عمى 
مؤسدات سياسية قػية وقجرة السجتسع الكػرؼ عمى التعامل مع اإلختالفات 

 .1باإلضافة إلى مداىسات الذباب في الشذاشات الدياسية

                                                 
 : القاىخة،ا خ التعجدية الحدبية عمى التحهل الجيسقخاطي في كهريا الجشهبية نػرىان، ،قصامر1

 5،ص2017السخكد الجيسقخاشي العخبي، 
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إتدع الشطام في كػريا الجشػبية بالعجيج مغ الدسات التي ميدتو عغ غيخه مغ دول 
 .السشصقة والتي نبعت بذكل أساسي مغ إيسانو الخاسخ بثقافتو الفمدفية والدياسية

الشطام الدياسي في كػريا الجشػبية جسيػرؼ ويػجج رئيذ لمجولة ورئيذ لمػزراء 
 :يتػلى رئاسة الػزارة، وتشقدع الحكػمة بيغ الدمصات التشفيحية والتذخيعية والقزائية

يتألف مجمذ الػزراء مغ الػزراء الحيغ يعيشػن مغ قبل : الدمطة التشفيحية-1
الخئيذ بشاء عمى تػصية مغ رئيذ الػزراء، كسا أن رئيذ الجسيػرية ىػ رئيذ 

الجولة الحؼ يشتخب باإلقتخاع الذعبي لفتخة واحجة مجتيا خسذ سشػات، ورئيذ الػزراء 
ىػ رئيذ الحكػمة الحؼ يتع تعييشو مغ قبل الخئيذ بذخط مػافقة الجسعية الػششية 

ويعيغ أيزًا نػاب رئيذ الػزراء مغ خالل الخئيذ بشاء عمى تػصية مغ رئيذ 
الػزراء، ويتع تشفيح السيام التشفيحية مغ قبل الخئيذ في حيغ تذسل مدئػليات رئيذ 

 .الػزراء اإلشخاف عمى السيام اإلدارية لمػزارات

 تتكػن الدمصة التذخيعية مغ مجمذ واحج وىػ الجسعية :الدمطة التذخيعية-2
 عزػ في 300الػششية وأعزائيا يشتخبػن لسجة أربع سشػات، حيث يكػن ىشاك 

 عزػًا يتع إنتخابيع عغ شخيق الجوائخ الفخدية، في 246الجسعية الػششية وىشاك 
 . عغ شخيق التسثيل الشدبي54حيغ أنو يتع إنتخاب 

 القزاء في كػريا الجشػبية سمصة مدتقمة عغ الدمصة :الدمطة القزائية-3
التشفيحية والدمصة التذخيعية، وتتكػن الدمصة القزائية مغ السحكسة العميا التي 

تتكػن مغ ثالثة محاكع وىي محكسة اإلستئشاف، والسحكسة الجستػرية، والسحكسة 

                                                                                                                         
https://democraticac.de/?p=47245&fbclid=IwAR2lDu1BSlJN2zqvz-

Ezmgcyg1vFv09EqHDbXCRSvDukF7ot-4Jn9s46Dmk 
 

https://democraticac.de/?p=47245&fbclid=IwAR2lDu1BSlJN2zqvz-Ezmgcyg1vFv09EqHDbXCRSvDukF7ot-4Jn9s46Dmk
https://democraticac.de/?p=47245&fbclid=IwAR2lDu1BSlJN2zqvz-Ezmgcyg1vFv09EqHDbXCRSvDukF7ot-4Jn9s46Dmk
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العميا ىي أعمى محكسة في الشطام القزائي ويتع تعييغ القزاة مغ قبل الخئيذ 
بسػافقة الجسعية الػششية كسا يعيغ قزاة السحكسة الجستػرية مغ قبل رئيذ مجمذ 

 .القزاء األعمى والجسعية الػششية بعج شخح قائسة مغ التخشيحات

إن االصالح الدياسي في كػريا لع يخق إلى مدتػػ التػقعات الذعبية، كسا أن عجم 
فعالية جيػد اإلصالح الدياسي تسثل عكبة أمام التشسية الدياسية والجيسقخاشية 

الكػرية، ويخجع فذل تجارب اإلصالح إلى أن كل نطام كان يحاول أن يسيد نفدو 
عغ الشطع الدابقة في عسمية اإلصالح وتأسيدو عمى مرالحة الدياسة بجاًل مغ 

 .2التخكيد عمى متصمبات التػحيج الجيسقخاشي

إذًا كػريا الجشػبية جسيػرية يخأسيا رئيذ يشتخب مغ الذعب لسجة خسذ سشػات 
ولسخة واحجة، والخئيذ ىػ القائج األعمى لمجير وىػ مغ يعيغ رئيذ الحكػمة بسػافقة 

 .الجسعية الػششية أؼ مجمذ الشػاب

 لتربح الخئيذ الحاديـة عذخ 2013مشرب الخئاسة عام " بارك غغ ىي"وقج تػلت 
لـكػريا الجشػبية وتدمست كافة الدمصات الخئاسية بسا في ذلظ تدمسيا لرـالحيات 

عغ نسػذج " بارك غغ ىي"القـيادة اـمعميا لمقػات السدمحة لكػريا الجشػبية، وقج تخمت 
الـتشسية الحؼ سعت اليو كػريا الجشػبية شػياًل والحؼ يختكد حػل األمة وتحػيل 

تخكيد الحكػمـة مغ الجولة ككل إلى األفخاد مغ أجل بشاء ليكل الخخاء السذتخك، كسا 
وقج حرمت عمى أعمى " بارك تذػنج ىي"إبـشة الخئيذ الدابق " بارك غغ ىي"أن 

                                                 
 السخكد الجيسقخاشي :  القاىخة،اوحداب الدياسية أالتشسية في كهريا الجشهبية محسػد، ،جػدة 2

 3، ص2014العخبي، 
https://democraticac.de/?p=849&fbclid=IwAR3UFLNwWHZhC2RL_hda5SM84

d8omiMrmFKO4lfi98_ALzUUZW1ipNY59cQ 

https://democraticac.de/?p=849&fbclid=IwAR3UFLNwWHZhC2RL_hda5SM84d8omiMrmFKO4lfi98_ALzUUZW1ipNY59cQ
https://democraticac.de/?p=849&fbclid=IwAR3UFLNwWHZhC2RL_hda5SM84d8omiMrmFKO4lfi98_ALzUUZW1ipNY59cQ
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ندبة ترػيت يحرل عمييا مـخشح رئاسي في العيج الجيسقخاشي لكػريا الجشػبية، 
وقج كان إنتخابيا بسثابة عالمة فارقة فـي تاريخ كػريا، حيث أن الثقاـفة الكػرية يغمب 

ربسا كاـغ فخصة ذىبية لتحديغ مكانـة السخأة " بارك"عمييا الصابع الحكـػرؼ وإنتخاب 
 .ىشاك

دورًا كبيخًا وإيجابيًا في عسمية التشسية الدياسية بسعشى " بـارك غغ ىي"حيث لعبت 
أنيا كانت تختكد عمى إرادة سيـاسية صمبة وثابتة وتعتسج عمى التخصيط بعيج السجػ 
والدياسات الـتشسػية الدميسة والسالئسة لمػاقع الكػرؼ، كسا أن الجولة كانت تخػ أن 

التشسية اإلقتراديـة أيزًا ستداعجىا عمى بشاء قػتيا لسػاجية الخصخ الذسالي وعجم 
 .3تكخار تـجخبة اإلستعسار الـياباني

 ":بارك غن هي" زمة الشظام الدياسي في عهج 

شيجت كػريا الجشػبية أزمة سياسية تخممتيا مطاىخات حاشجة لمسصالبة بخحيل 
 الساضـي 2015حيث تع تعصيل صالحياتيا في ديدسبخ " بارك غغ ىي"الخئيدة 

بعج ترػيت البخلسان عمى إقالتيا وىػ القخار الحؼ أيجتو السحكسة الجستػرية العميا 
باإلجسـاع اثخ قزية فداد شسمت شخكات كبخػ، وقج جاء في حكع السحكسة التي 

أفـدجت روح الجيسـقخاشية وروح " بارك غغ ىـي"ضست ثسانية قزـاة أن أفعال 
 .الـقانػن في البـالد

تعتبخ أول رئيدة لمبالد مشتخبة ديسقخاشيًا جبخت عمى تخك مشربيا " بارك غغ ىي"
ومدتذار رئاسي سابق " تذـػؼ سػن سيل"حيث اتيسـت بالـتآمخ مع صجيقتيا 
                                                 

مجمة الجيش لمجراسات ، "معجدة عمى ضفاف نيخ اليان: كػريا الجشػبية" أحسج، ،عمػ 3
 2، ص2014، 349، العجد أاوبحاث
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بالزغط عمى شخكات لمتبخع لسؤسدتيغ اقيستا لجعـع مبـادرتيا الدـياسية فزاًل عغ 
 مميار وون مغ رئيذ مجسػعة سامدػنج مقابل دعع 43تيع بـصمب رشـاوؼ بكيسة 

 بيجف سيصختو عمى 2015الحكػمة لجمج شخكتيـغ تابعتيغ لدامدػنج في عام 
السجسػعة، فقج سسحت أيزـًا لرجيقتيا بالـتجخل في شئـػن الـجولة عمى الخغـع مـغ 

 .أنـيا لع تـذغل أؼ مشرب حكػمـي

 وجخدت 2016وأدت الفزيحة إلى تػجيو اإلتـيام ضجىا في البخلسان في ديدسبخ 
 ، حيث قزت 2017 مارس 10مغ الدمصة رسسيًا بقخار السحكسة الجسـتػرية في 

 عامًا 24" بارك غغ ىي"السحكسة في كػريا الجشػبية بدجغ رئيدة البـالد السعدولة 
 مميـػن دوالر أمخيكي وإعتسجت 17وتزسغ الحكع تغخيع الخئيدة السعدولة بشحػ 

 .4 تيسة في جـمدة الحكع18 تيسة مػجية لمخئيدة الدابقة مغ بيغ 16السحكسة 

إتدع الشطام الكػرؼ بسخكدية الدمـصة حيث تسخكدت الدمصة دائسًا في يج الخئيذ 
بذكل خاص والدمصة التشفيحية بذكل عام، حـيث رأت الشخبة الدـياسية في كػريا 
الجشػبيـة أن مخكديـة الدمصة ووجػد سمصة تشفيحية قػية قادرة عمى تشفيح العجيج مغ 
الدياسات والقخارات يداعج عمـى وضع أسذ قػية لإلستقخار الدياسي في الشطام 
الكػرؼ ولعل ىحا اإلستقخار كان صػريًا ولكـشو يطل إستقخارًا بالسعشى الدياسي لحا 

فإن تحػل الشطام الدياسي الحقًا إلى نطام أكثخ ديسـقخاشية تمعب فيو الجسعية 

                                                 
، العجد مجمة الجيسقخاطية وفاء، كػريا الجشػبية حيغ ييجد الفداد مدتقبل الجيسقخاشية،،لصفي 4
 2،ص2017، 66
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الػششية الكػرية والييئات القزائية دورًا فعااًل حيث أوضح أن الشطـام في كػريا 
 .5الجشػبية لع يكغ بحاجة إلى التذجيج عمى مخكدية الدمصة لمحفاظ عمى اإلسـتقخار

 :السجال اوقترادي-2   

إن كػريا الجشػبية إعتسجت في مديختيا التشسػية عمى العجيج مغ اإلستخاتيجيات 
والخصط التشسػية التي ساعجتيا في إنصالقتيا التشسػية، حيث أنيا إتبعت في البجاية 

، وذلظ لحساية الرشاعات الخفيفة (سياسة إحالل الػاردات)سياسة التػجو لمجاخل 
السحمية والعسل عمى إيجاد قاعجة مغ الرشاعات السحمية، وبعج ذلظ إتبعت كػريا 

بعج أن صشعت قاعجة  (سياسة الترشيع لمترجيخ)الجشػبية سياسة التػجو لمخارج 
 .صشاعية قػية قادرة عمى السشافدة في األسػاق السالية

وما أسيع في دفع عسمية التشسية اإلقترادية تجخل الحكػمة بذكل مباشخ ومكثف 
في إقتراد الدػق في السخاحل األولى في عسمية التشسية اإلقترادية وعجم اإلعتساد 

عمى آليات الدػق وحجىا لتحقيق التشسية االقترادية، ولع تكغ الجولة تتجخل في 
الشذاط اإلقترادؼ والرشاعي إال مغ حيث وضع الدياسات العامة واإلستخاتيـجيات 

الكبخػ ووضع الخصط والسذاريع وإعتسـاد السيدانيات ومتابعة مخاحل التشفيح وذلظ 
 .6بسـعشى أن كػريا الجشػبية قج تبشت التخصيط السخكدؼ 

                                                 
 4، ص، مخجع سبق ذكخهاوحداب الدياسية أالتشسية في كهريا الجشهبية محسػد، ،جػدة 5

، رسالة التجخبة اوقترادية التشسهية لكهريا الجشهبية درأس مدتفادة سعيج، ،الجىذان 6
 40،41ص (2017كمية التجارة بالجامعة االسالمية بغدة، : غدة)ماجدتيخ، 
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بارك "والججيخ بالحكخ أن نيزة كػريا الجشػبية تخجع في السقـام األول إلى الجشخال 
 1979 وإستسخ في الحكـع حتى عام 1961الحؼ وصل إلى الحكع عام " تذػنج ىي

 .عشجما تع إغتيالو بعج أن وضع أسذ التقجم اإلقترادؼ لكػريا الجشػبية

لمتشسية اإلقـترادية أولػية كبخػ، حيث " بارك تذػنج ىي"وفي ىحا الدياق فقج مشح 
كانت كػريا الجشػبية تعاني مغ نقز حاد في ندبـة اإلدخـار وتـخاجع في حجع 

لسػاجية ىحه التحجيات بشػكًا حكػمية وأمع " بارك"السداعجات الخارجية، وقج أنذأ 
البشػك الخاصة لمتحكع في القخوض وتػجييا وفق ما تقتزيو الخصط التشسـػية كسا 

غيخ إستخاتيجية التشسية اإلقترادية مغ إستخاتيجية اإلحالل محل الػاردات إلـى 
أخـخػ تعتسج عمى إقتراد مػجو نحػ الرادرات وكان ىحا التحػل ضخوريًا لمحرػل 

عـمى العـسمة الرعبة لذخاء السعجات والتكشػلػجيا التي يحتاجيا القصاع الرشاعي 
 .7الشاشئ، وبالـتالي تدخيع عسمية الترشيع وتحقيق إستقالل تام

خالل % 3نسػًا بشدبة " بارك غغ ىي"وقج حقق إقتراد كػريا الجشػبية تحت قيادة 
 عمى ضػء إستسخار إرتـفاع معجل الرادرات وإنفاق السدتيمكيغ، وقج 2013عام 

 متجاوزًا 2013في عام % 3أعمغ البشظ السخكدؼ في كػريا الجشػبية أن الـشسػ بمغ 
، وقج إرتفع معجل %2,8التقجيخات الخسسية التي أكجت أن الشدبة وصمـت فـقط إلى 

مغ الشـاتج السحمي اإلجسالي لمبالد % 50الرادرات الكػرية الجشػبية التي تسثل 
 .وذلظ عمى أسـاس السعيار الدشػؼ " بارك غغ ىي"خالل فتخة الخئيدة % 4,3بشدبة 

 أعمى نسػ 2013وبيحه التقجيـخات يـكػن إقترـاد كػريـا الجشػبيـة قج حقـق فـي عام 
 %.3,7 عشجما بمغت ندبة الشسػ 2011سشػؼ مشح عام 

                                                 
 52 وفاء، مخجع سبق ذكخه، ص،لصفي 7
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وقج جاءت ىحه البيانات في وقت حافع فيو البشظ السخكدؼ الكػرؼ عمى ندبة 
، بيشسا خفس تػقعات التزخع 2014الستػقعة لمشسػ اإلقترادؼ خالل عام % 3,8
 %.2,5مقارنة بالتقجيخ الدابق الحؼ تػقع إنخفاضو إلى % 2,3إلى 

فيسا يذيج % 2,5وقج جسج البشظ السخكدؼ الكػرؼ معجل الفائجة األساسي عشـج 
اإلقتراد السحمي تحدشًا وسط مداعي لمحج مغ التزخع، كسا زاد اإلنـفاق الـخاص 

 عشجما حقـق إرتـفاعا بشدبة 2012 بػتـيخة أسـخع مـغ عام 2013في عام % 2إلى 
عمى أسـاس سشػؼ، وقال البـشظ السـخكدؼ أن الجخل القػمي اإلجسالي ىػ % 2,1

 .8عمـى أسـاس سشـػؼ % 4مكياس القػة الذخائية لمدكان وقج إرتفع بسقجار 

واجو اإلقتراد الكػرؼ عجة أزمات مشح إنتياء عرخ الشسـػ اإلقترادؼ الدخيع في 
القخن الحادؼ والعذخيغ، وإستسخ ركػد نسػ الشاتج السحمي اإلجسالـي لمفخد الػاحج مشح 

 دوالر وىػ إنخفاض متػقع فـي معجل 20000 حيث تجاوزت قيستو 2007عام 
 وضل 2019في عام % 2,1 إلى 2010في عام % 3,5الشسػ اإلقترادؼ مغ 

، وقج كان ىشاك إنخفاض في معجل 2007مشح عام % 59معـجل التػضيف حػالي 
 2011 في عام 7,9 إلى 2005 في عام 10,1العسالة في جـسيع الرشاعاـت مغ 

 اإلقترـاد 2013مشح تػلييا الدمصة في عام " بارك غغ ىي"وقج إقتخحت قيادة 
اإلبجاعي الستسـحػر حػل الػضـيفة االقـترادية كـقمب أسـاسي، وفمدفة شـئػن الـجولة 

في حـل السذاكل السحكـػرة حتى لػ كـان مـغ الرعب تحمـيل الشتـائج السـمسػسة 
 .لإلبجاع اإلقترـادؼ

                                                 
8
 Jong-Wha Lee, The Republic of Koreas Economic Growth and 

Catch-up: Implications for the People Republic of China, Asian 

Development Bank Institute, 2016, P.19 
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كانت سياسة اإلقتراد اإلبجاعي جدءًا مغ الدياسة اإلقتراديـة في كػريـا الجـشػبية 
الحكػمات السحمية التي لجييا تـشفيح " بارك غغ ىي"حتى قبل إفتتاح إدارة 

إستخاتيجيات إلنذاء مجن إبجاعية، مشح التدعيشيات يتع تشفيح ىحه اإلستخاتيجيات 
وحـتى اآلن كجسيـػر محمي وذلظ بخجمات لتعديد الرشاعات اإلبجاعية األساسية 

مثل الثقافة والفشػن والخـخوج عغ مفيػم التشسية اإلقميسية التي تتسحػر حػل الترشيع 
وأىسية الثقافة واإلبجاع كأجـداء أساسية في إستخاتيجيات التشسية اإلقميسية ثع إدراكو 

بذكل عام عمى مدتػػ العالع وبالتـالي قج يـشطخ إلى ىحا إمتجادًا إلستخاتيجية 
 ".الثقافة والتشسية"اليػندكػ لمتشسية اإلقميسية مع اإلبجاعية والرشاعية تحـت شعار 

مـشح عاميا األول عمى نذخ مفـيػم اإلقتراد اإلبجاعي " بارك غغ ىي"وقج ركدت 
والتخكيد عمى تحقيق ذلظ بصخيقـة عمسية مغ خالل التكشػلػجيا وتـكشػلػجيا 

السعمػمات واإلتـراالت والسؤسدات ذات الرمـة، وأعـمشت خصة العسل لإلقـتراد 
اإلبـجاعي مغ أجـل التشفيح الكامـل لمحكػمة الخئيدية وقج أعـمشت رؤيتيا مغ خالل 

 :ثـالثة أىـجاف وىي

 .خمـق فـخص فـي سـػق العسـل-1   

 .تـعديد اإلقـتراد العـالسي مغ خـالل القـيادة اإلبـجاعية-2   

 .خمق السجتسـع الحؼ يحـتخم اإلبجاع-3   

األدوار والـػاجبات كإستخاتيجيات تخويجيـة لإلبـجاع " بـارك غغ ىي"وقج إقـتخحت إدارة 
في اإلقـتراد الكػرؼ الجشػبي الحؼ يـشصػؼ عمى التـكشػلػجيا العمسية وتكشػلػجـيا 

فـي عاميا الثـاني مـغ الدـمصة " بـارك غغ ىي"السـعمػمات واإلتـراالت، وقـج كـذفت 



 يارا خالد , أحالم فرهود, سید عمر 

 

 

  4العدد -  34      المجلد      المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية       

159 
 

 

 

 
 

عـغ الخـصة الثـالثية لإلقتراد مغ خـالل اإلبـتكار الحؼ حمل الدياسات والبجائل 
 .9السقتخحة لمسذاكل مثل تثبيت األجػر ونـسػ مخجح بذكـل مـفخط نحـػ الرادرات

 :مؤشخات قياس التشسية

 ىػ GDP أو الشاتج السحمـي اإلجـسالي GNPيعتبخ الشاتج القػمي اإلجـسالي 
السكياس التقميجؼ لمتشسية اإلقتراديـة ويذتق مغ خاللو مؤشخات التشسية في كػريا 
الجشػبية، ومغ أىع ىحه السقاييذ األكثخ شيػعـًا، متػسط نريب الفخد مغ الشاتج 
القػمي اإلجـسالي، ومعجل الشسػ الدشػؼ لمشاتج القػمي اإلجـسالي، ومعجل الشسػ 

الدشػؼ لشريب الفخد مغ الشاتج القػمي اإلجـسالي، وبالصبع ىشاك الـعجيج مغ 
 :اإلنـتقادات التي وجيت ليحه السقاييذ ومشيا

إن الجخل ليذ اليجف الشيائي لمشذـاط اإلقـترادؼ، وإنـسا ىػ عمى أحـدغ الفخوض (أ
ىجف نائب عغ اليجف األصـمي وىػ تحديغ الخفاىـية اإلجـتساعية، وىحه الخفالية ال 

 .تعتسج فقط عمـى الشاتـج القػمـي اإلجسالي

مغ السـعخوف أن زيـادة الشاتج القػمي اإلجـسالي قـج ال تكػن راجـعة إلـى زيادة (ب
حكيقـية في إنتاج الدمـع والـخجمات، ولكغ قج يكـػن سببيا إرتـفاع األسـعار 

 .(التزخـع)

أحـج العيػب الخئيـدية لسكياس متػسـط نريب الفخد مغ الشاتـج القػمي اإلجـسالي، (ج
ومكياس معجل الشسػ مغ الشاتج القػمـي اإلجـسالي، أنـيسا يخفيان شـخيقة تػزيع الشاتج 

                                                 
9
 Cha Doo-Won, The Creative Economy Of The Park Geun-Hye 

Administration, The Korea Economic Institute Of America, 2015, 

P.37,40,41 
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عمى مختمـف الفئـات اإلجتساعية، فالػاقع أن أيـًا مغ ىحيغ السقـياسيغ ليذ سـػػ 
 .متػسط حدابي يصسـذ شبيعة تـػزيع الشاتج عمى أفـخاد السـجتسع

يثـيخ إسـتخجام متػسـط نـريب الفـخد مغ الشاتج القػمي اإلجـسالي الكثيخ مـغ (د
 .الـسذاكل عشج مقارنـة اآلداء التشـسػؼ فـي دولـة مـا بأداء غيخىا مـغ الـجول

وبدـبب السذـاكل الدابقة، حاول فخيق مغ الباحثيغ بسعيج األمـع الستحجة لبحػث -
 صياغة مكياس عـام لمتشسية اإلقـترادية كبجيل 1970 عام UNRISDالتـشسية 

 مؤشخًا 18لمسقـياس التقميجؼ لمشاتج القػمي، والكياس السقتخح ىػ مكياس مخكب مغ 
 مؤشـخًا 73مغ السؤشخات اإلقتـرادية واإلجـتساعية، وقـج تع إخـتيارىا مغ بيغ 

 دولـة مـغ الجول الشامـية والستقجمة، وقـج تـع إنـتقاء الثسانية 58لـسجسػعة مكػنة مغ 
عـذخ مؤشخًا مغ بيغ الثالثة والدبعيغ مؤشـخًا حدب الكيسـة الستػسصة لسعامل 

اإلرـتباط بيغ كل مؤشخ وبـاقي السؤشخات مغ السـجسػعة األصمية، فقج إعتبخ أن 
الـسؤشخات ذات اإلرتـباط السختفع في الستػسط مع بقيـة السؤشخات ترـمح أكثخ مغ 

 :10غيخىا كسؤشخات لعسمية التشسية في مجسػعيا، وفيسا يمي بيان بيحه الـسؤشخات

 .تػقع الحياة عـشج السيـالد-1

 . ألف ندسة فأكثخ20ندبـة الدـكان الحيغ يـعيذػن في تجسعات مغ -2

 .متػسط اإلستيالك اليػمي لمفخد مغ الخوتيـغ الحـيػاني-3

 .ندبة اإلستيعاب مغ التعميع اإلبتجائي والثانـػؼ معاً -4

                                                 
، دأر اظم السعمهمات اودارية في التشسية اوقترادية في دألة كهريا الجشهبية سارة، ،التسيسي 10

 83ص (2016معيج الجراسات والبحػث االسيػية جامعة الدقازيق، : القاىخة)رسالة ماجدتيخ، 
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 .ندبة السمتحقيغ بالتعميع السيشي أو الفشـي-5

 .متػسـط عجد األفـخاد لكل أسـخة-6

 .متػسط تػزيع الرـحف لكل مائة ألـف مغ الدكان-7

 .متػسط عجد أجيدة التميفػن لكل ألـف مغ الدكان-8

 .متػسط عجد أجيدة الخاديػ لكل ألـف مغ الدكان-9

 .ندبة الدكان الحيغ يحرمػن عـمى كيـخباء، غاز، مياه نكية-10

 .(لمحكـػر فقط)اإلنـتاجية السـتػسصة لمـعامل الدراعي -11

 .ندـبة الحكـػر البالغـيغ الحيـغ يـعسمػن في الـدراعة-12

 .مـتػسط إسـتيالك الفخد لمكيخباء-13

 .متػسط إسـتيالك الفخد مغ الرمب-14

 .متػسط إسـتيالك الفخد مغ الصاقة-15

 .ندبة مدـاىسة الرشاعات التحػيمية في الشاتج السـحمي اإلجـسالي-16

 .متػسط نريب الـفخد مغ الـتجارة الـخارجية-17

 .ندبة مغ يعسمػن بأجـخ أو راتـب إلى جسمة الدكان-18

 :التطهر التكشهلهجي في كهريا الجشهبية-3   
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ىشاك عجة مخاحل تتشاول التصػر العمسي والتكشػلػجي في كػريا الجشػبية وىي 
 :كاآلتي

 :مخاحل سياسة العمم أالتكشهلهجيا الجاعسة لعسمية الترشيع في كهريا الجشهبية-

يعتبخ اإلىـتسام باإلسـتثسار في البحث العمسي والـتصػيخ التكشػلػجي أحج أىـع ركائد 
الشسػ الرـشاعي الكـػرؼ، وقـج أولت الحـكػمة الكػريـة إىـتسامًا كبيـخًا لمبحث العمـسي 

والتصػيخ التكشػلػجي مشـح وضع أولى خصط التـشسية اإلقـترادية في أواـئل الدتيشات، 
وتتسـيد جيػد البحػث والتصػيخ في كػريا الجشػبيـة أنـيا تـتع لتحزـيج تمظ الخصط 

القػمـية الستعاقبـة وخاصة إسـتخاتيجيات التشسية الستبـعة الستعمقة بالقـصاع الرشاعي، 
ويسكغ تـقديع سياسة العمع والتكشػلػجيـا الجاعسة لعسمـية الترشيع فـي كػريا الجشػبيـة 

 :إلـى ثـالث مخاحـل، وىي

إسـتيجفت فييا الرشاعة اإلحـالل محـل الػاردات والرـشاعات كثـيفة :السخحمة األألى
العسالة واكـب ذلظ سياسـة لمـعمع والتكشػلػجـيا داعسة لتقـػية التعمـيع الفـشي وتـصػيخ 
البشـية التحتية التكـشػلػجية وتذـجيع إسـتيخاد الـتكشػلػجيا مغ الخارج، وخـالل فـتخة 

، كسا تـع إنـذاء السعيج MOSTالدتيشات تـع إنـذاء وزارة مدتقمة لمعمػم والتكشػلػجيا 
، وتـػالى إنـذاء عـجد مغ الجـيات KAISTالـكػرؼ الستـقجم لمعـمػم والتـكـشػلػجيا 

 .البحثية

إستيجفت فييا سياسـة الـعمع والتـكشػلػجيا تذجيـع البـحث العمسـي :السخحمة اللااية
لـسقابمة متصمبات التشسية الرشاعية، وإنـجاز إسـتخاتيجية التـرشيع الثقـيل لتـصػيع 

وتساشــيًا مع ىـحا عـسمت الحـكػمة عمى تشسـية وإنـذاء "التكشػلػجـيا السدـتػردة 
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الـسؤسدات والسخاكد البحثية والعمسية التي تعسل في مجاالت اآلالت وبـشاء الدفـغ 
 ".والعمـػم البحخية، واإللكتخونية، والكيخباء

إتـجيت فييا الدياسة الرشاعيـة نـحػ األنـذصة التي تعتسج عمى :السخحمة اللاللة
الكثافة التقشية والرشاعات عالية التكشػلػجيا، وتذجيع التصػيخ الفشي لمقػػ البذخية 
وزيادة اإلنـتاجية، وقج تدامغ ذلـظ مع تبشي سياسة أعـجاد العمساء عمى أعـمى مدتػػ 
والتعاون بيغ السـعاىج البحثية والجامـعات والرشاعة لديـادة إنتاجية البحث العمسي 

 .والتصػيخ التكشػلػجي في السجاالت السختارة

 بتشفيح بخنامج شػيل السجػ لمتكشػلػجيا 1982وتقػم وزارة العمع والتكشػلػجيا مشح عام 
العالية التي تدتخجم عمى نصاق واسع، وذلظ لجعع وتحديغ السيدة التشافدية 

 .لمسشتـجات الـكػرية في األسـػاق

وتجـجر اإلشارة إلـى أن كػريـا الجشػبية قج تسـكشت مغ إمتالك التكشػلػجـيا مغ خالل 
 :سبيـميغ

 .ىـػ نقميا مـغ الخارج أفقـياً :اوأل

مـغ خالل التكشػلػجـيا السػلـجة محميًا فـي مؤسدات البحـػث والتـصػيخ :اللااي
 .السحمية
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ومغ ثـع فـقج عسمت كػريـا الجشػبيـة مشـح البـجاية عمـى أن تكػن عسميـة نقل التكشػلػجيا 
تتع بالتدامـغ مـع تصػيـخ اإلمكانات الحاتـية، مسا أدػ إلى نـقل التكشػلػجيا بكفاءة 

 .11أفزل وتفادؼ اإلخـفاق التكشػلػجي

 :عهامل اجاح تجخبة التشسية في كهريا الجشهبية-

 :   تتسثل أىـع عػامل نـجاح تـجخبة كػريا الجـشػبية في

 :العامل اللذخي -1

لعبت اليج العاممة في كػريا الجشػبية دورًا حـاسسًا في إنـجاح التجخبة التشسػية 
الكػرية، ففي ضل غياب السػارد الصبيعـية وضـيق السدـاحة الجغخافية وشح رأس 
السال، راىشـت الـكيادة الكػرية عمى رأس السال الـبذخؼ كسـػرد لمتشسية، فإسـتثسخت 
بكثافة مشح البجاية في التعميع ومجارس التكػيغ السـيشي، لتصػيخ إنـتاجية عساليا 
وتـحديغ مياراتيع لسػاكبة التصػرات التكشػلػجية التي واكبـت عسميات الترشيع 

الدخيع، كسا أولـت الجولة التجريب والتكػيغ السيشي إىتسامًا كبيـخًا مع التخكيد عمى 
العمػم والتكشػلػجيا، وقـج بمغ عجد الصمبة الحيغ يتابعػن دراساتيـع في الذعـب التقشية 

مغ مجـسػع الصمبة وعسمت الجولة عمى إنـبعاث عجد كـبيخ مغ % 70والعمسية حػالي 
 .الصمبة والسػضفيغ لمجراسة والتجريـب

 :الذخكات العسالقة-2

                                                 
ا خ اوستلسار في صشاعة التكشهلهجيا الستقجمة عمى التشسية اوقترادية دراسة  أحسج، ،سمسان 11

معيج الجراسات : القاىخة)، رسالة ماجدتيخ، تحميمية بالتطبيق عمى كهريا الجشهبية أالكهيت
 92،93ص (2016والبحػث االسيػية قدع العمػم الدياسية جامعة الدقازيق،
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كـان القصاع الكػرؼ الخاص مشطسًا عمى شكل شخكات عسالقة، تداول كل األنذصة 
اإلقترادية والتجارية وتدتحػذ عمى جدء كبيخ مغ مجسػع اإلنتاج، وبالتالي جدء 

كبيخ مغ الرادرات، وقج شكمت ىحه الذخكات الخاصة الحراع التشفيحية لمجولة حيث 
كانت ىحه الحراع تحجد اإلختبارات اإلستخاتيجية والخصط التشسػية، وتتػلى الذخكات 

الخاصة التشفيح، وإستفادت ىحه الذخكات مغ السداعجات الحكػمية لتتحػل مغ 
الرشاعات التي تعتسج عمى يج عاممة كثيفة إلى الرشاعات الثقيمة ثع إلى 

 .اإللكتخونيات والرشاعات الستصػرة التي تحتاج لخأسسال كثيف

 :البيخأقخاطيهن -3

يعػد نجاح التجخبة التشسػية لكػريا الجشػبية في جدء كبيخ مشو إلى الجور الحؼ لعبو 
السػضفػن الحكػميػن في مجمذ التخصيط اإلقترادؼ ومكتب التشديق والتخصيط 

ووزارتي السالية والتجارة، حيث أنـذأت وحجات التخصيط والتدييخ في كل وزارة 
وتذكمت ىحه الشخبة اإلدارية مغ ذوؼ التعميع الـعالي حيث كانػا يحسمػن شيادات 

عميا مغ جامعات محمية وأخخػ خارجية رائجة عمى السدتـػػ العالسي، وكانت لجييع 
رؤية إقترادية واضحة، وكانػا يعسمػن عمى التخصيط وتحجيج األىـجاف والخصػط 

العخيزة وتصبيق اإلستخاتيجيات لحل مذكالت التشسية والتعميع والقزاء عمـى الفقخ، 
وبشاء إقتراد قػؼ وبشية صشاعية وتكشػلػجية متصػرة وتحجيث البشية التحتية 
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وتحدـيشيا ودخػل الرشاعة الكػرية األسػاق العالسية بعج أن أصبحت قػة إقترادية 
 .12وتجارية عالسـية

 :العهامل الخارجية-4

ساىست الػاليات الستحجة في التجخبة التشسػية الكػرية، وذلظ مغ خالل تػفيخىا 
 .لسطمة أمـشية لمجشػب وتقجيسـيا لسداعجات مالية ميسة

حيث حخصت الػاليات الستحجة عمى مداعجة كػريا الجشػبية بدخاء لتدخيع عسمية 
الشسػ اإلقترادؼ فييا وتصػيخىا كشسػذج لمشطام الخأسسالي البجيل لمشطام اإلشـتخاكي 

في كػريا الذسالية، كسا أن وجػد قػاعج عدكخية لمػاليات الستحجة عمى األراضي 
 .الكػرية الجشػبية خفس مغ معجالت اإلنـفاق العدكخؼ 

 :في مهاجهة تحجيات التشسية" بارك غن هي"سياسات : أوًال -

 :دأر الجألة-1

لعبت الجولة دورًا كبيخًا وإيجابيًا في عسمية التشسية اإلقترادية، ويذار إلى أن 
التجخالت كانت تختكد عمى إرادة سياسية صمبة وثابتة وتعتسج عمى التخصيط 

والدياسات التشسػية الدميسة والسالئسة لمـػاقع الكـػرؼ، كسا أن الجولة كانت تخػ أن 
التشسية اإلقترادية تداعجىا عمى بشاء قػتـيا لسػاجية الخصخ الذسالي وعجم تكخار 

 .تجخبة اإلستعسار الياباني

                                                 
دأر سياسة استهجاف التزخم في تحقيق اوستقخار الشقجي بالتطبيق عمى  نػاف، ،الجافػر 12

مخكد الجراسات االسيػية جامعة : القاىخة)، رسالة ماجدتيخ، الكهيت أكهريا الجشهبية
 139،140ص (2017الدقازيق،



 يارا خالد , أحالم فرهود, سید عمر 

 

 

  4العدد -  34      المجلد      المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية       

167 
 

 

 

 
 

 :التعاأن اله يق بين القطاعين العام أالخاص-2

أضـيخت التجخبة الكػرية أن الـحكػمة كانت قادرة عمى تقميل مذاكل التشديق بيشيا 
وبيغ القصاع الخاص، وكانت قـادرة بفعل العالقات التي ندجيا البيخوقخاشيػن مـع 

الذخكات الكبخػ والـبشػك عمى الحرػل عمى السعمػمات الزخورية إلتـخاذ القخارات 
اإلستثسارية وتػجيو السػارد إلـى القصاعـات التـي يسـكغ أن تداىع بفاعمـية في الشسػ 

 .اإلقـترادؼ

 :التعميم اللحث العمسي-3

عمـى وضع قػانيغ قػية لمبحـث العمسي وأنـذأت العجيج مغ " بارك غغ ىي"شجعت 
السكاتب والييئات لتشديق البحػث وأنـفق كـل مغ القصاع الخاص والـعام مػارد مـالية 
ضخسة لخدم اليػة التي كانت تفرل كػريا عغ الجول السـتقجمة، ثع أصـبحت تشفق 

لـتصػيخ تكشػلػجيا ججيجة وتحقيـق السديج مغ التقجم خرػصـًا في مجاالت تقشية 
 .السعمػمات وتقشية الشانػ والبايػ تكشػلـػجي لمحفاظ عمى مكانتيا كقػة تكشػلػجية

 :ااستلسار في العشرخ اللذخي -4

أثـبتت التجخبة الكػرية أن تصـػيخ قجرات الذـعػب مغ خالل الـتعميع والتجريب 
ضخورؼ لخمـق شخوط تدسح بسـػاكبة التـصػرات والقجرة عمى السشافدة وتحديغ 

 .13اإلنـتاجية مسا يداىع بذـكل حاسـع فـي الـتشسية

 :14تحجيات التشسية أسبل مهاجهتها في كهريا الجشهبية: ااياًال -

                                                 
 144 نػاف، مخجع سبق ذكخه، ص، الجافػر13
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ال تختمـف كػريا الجـشػبية عغ غـيخىا مغ الجول الرـشاعية الستقجمة في أنـيا قـج 
واجيت العجيج مغ السـذاكل والرعػبات الـشابعة مغ متصمـبات التشسية ومغ 

مدتمدمات إسـتسخارىا، غيخ أن ما يسـيد كـػريا الجشػبية عغ غيخىا مغ ىحه الجول 
 :يتـسثل في قجرتـيا عمى معالجـة تمظ السذاكـل والرعػبـات ومغ بيشيا

رغع أن كـػريا الجشػبية ال تستـمظ قاعـجة عخيزـة مـغ السـػاد األولـية ومرادر -1
الصاقة السحمـية وفي مقجمتـيا الـبتخول، مسا جـعميا تعتـسج عمى الـسػاد األولية 
السـدتػردة لدج حاجاتيا الستـشػعة والـستصػرة والػاسعة، لكغ كـػريا الجشػبية 

إستصـاعت ومازالـت تدتصيع الحـرػل عمى ىحه الـسػاد نطـخًا لتػفـخىا في الـدػق 
العالسـية وسـيػلة الحـرػل عمييا، فتـقػم بإسـتيخادىا وخدنيا فـي ما تستمـكو مغ 

الخدانات اإلسـتخاتيجية، وال يقتـرخ إسـتيالكيا محميـًا وإنـسا تقػم بتدػيقـيا إلـى الجول 
 .الرشاعيـة الػاقـعة ضـسغ إقـميسيا

بـسا أن كـػريا الجـشػبية تعـتسج برػرة أسـاسية عمى الدػق العالسـية فـي إدامة -2
حياتيا اإلقترادية، كػنـيا تشـتيج سياسة إقـترادية تـرجيخية، تجـعميا حمـبة الـتشافذ 
والرـخاع مع القـػػ اإلقـترادية الجولية الخائجة، إال أنـيا إسـتصاعت أن تـػاصل زيادة 
تـعامميا التجارؼ مع الجول الشامـية ودول أوروبـا الذخقية فزـاًل عغ تدايج صادراتيا 

، وإلـى اإلتحـاد 2004في عام % 25,3إلى الػاليـات الستحجة األمـخيكية بشحػ 
 ممـيار دوالر 48مغ العـام نفدو، وإلـى الرـيغ بحـػالي % 39,5األوروبي بسـعجل 

 .2003في عـام 

                                                                                                                         
، اوافاق الحكهمي عمى التعميم أا خه عمى سهق العسل في كهريا الجشهبية دالل، ،العشدؼ 14

 90ص (2016معيج الجراسات والبحػث االسيػية جامعة الدقازيق، : القاىخة)رسالة ماجدتيخ، 
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 إقـتراد كـػريا 2008وشبقًا لـسا أعـمشو البـشظ السخكدؼ الكـػرؼ الجـشػبي ففـي عام 
مغ إجسالي % 40وكـانت الـرادرات الـتي تذـكل حػالي % 4,9الجـشػبية نـسا بشـدبة 

 نسػ 2007الشاتج السـحمي لـكػريا الجشـػبية قج سـجمت خالل الخبـع اآلخـيخ مغ عام 
، حدب إعـالن البشظ السخكدؼ، وشالـسا إسـتسخ نـسػ اإلقـتراد الكػرؼ %7,3بسـعجل 

الجـشػبي، فـإن كػريا الجشـػبية لع تعج لـيا مذكـمة فـي األسػاق العالسـية، بـقجر ما 
سـػف ترـبح قـادرة عمـى زيـادة مداىـستيا لتصػيـخ اإلقـتراد الجولي عغ شـخيق دفـع 

عجـمة التـعاون مع دول الـعالع عمى أساس السدايا الستبادلة والسكسمة لبعزيا 
 .البـعس

وال شظ أن كػريا الجشػبية مـجركة لحقـيقة األمـخ أن ىـجف التـشسية يتػضح مغ خـالل 
زيادة رفالية السجتسـع ولـيذ مغ تدـارع الشـسػ اإلقـترادؼ وذلظ عـشجما تـقػم بػضـع 

 .خصصيا اإلقتـرادية عمـى السـدتػػ القػمـي

ومغ خالل متابعة مديخة التشسـية في كـػريا الجـشػبية يـبجو أنـيا واجيت تحجيـات، وقـج 
تسـكشت ىحه الجولـة أن تشـتيج سياسـات صـحيحة وتتـبع الدـبل األكـثخ مالءمة 
لسػاجيـتيا ومعالـجتيا بسا فـي ذلـظ إستـعجادىا لـسػاجية التـحجؼ األكـبخ وىػ 

إسـتيعابيا لإلقـتراد الكػرؼ الذسالي الستجنـي، وذلظ عـقب تحقـيق الػحـجة بيـغ 
 .15الكػريـتيغ بحيث تربـحان دولة واحجة برػرة سمسيـة

 :. هجاف التعميم في كهريا الجشهبية أفق خطة بارك غن هي

تسكيغ كـل : ييجف التعـميع فـي كػريا الجشػبية إلـى تحقـيق مجـسػعة مـغ الـشقاط وىي
فـخد فـي السـجتسع مـغ تـيحيب شخريتـو، وكـحلظ تـعديد القـجرة عمى مـداعجة نفدو 
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فـي الحـياة، وأداء واجـباتو العامـة، مداىـسة الـفخد في تشسـية الـجولة الجيسـقخاشية، 
وتحقـيق ىـجف األفـخاد السـذتخك لخجمة البـذـخية، تشسـية البـعج األخـالقي لألفـخاد مـغ 
خـالل الـتخكيد عمى التخبـية الخـمكية فـي بـشاء الذـخرية الكػريـة، تكػيـغ الذـخرية 

الستكـاممة، وتشـسية وجـيات الشـطخ اإلنـدانية، حـيث يتـبشى التعـميع الكـػرؼ مـبجأ 
الذخـرية الستكامـمة، الـتأثيخ عـمى اإلسـتقخار الدـياسي مـغ خـالل إسـياماتو في 
التشـسية الدياسـية فسـغ أىجافو تجعـيع الػعـي الدياسـي لـجػ السػاششـيغ، وتذـجيع 

مذاركتـيع فـي العـسمية الدياسـية، تحـقيق الـتشسية اإلقـترادية مـغ خـالل الجور الـحؼ 
يـمعبو فـي تـشسية الـسػارد البـذخية ذات السـدتػػ السختفـع مـغ خـالل إسـيام التعمـيع فـي 
إنـذاء إسـمػب صحيـح ألخـالقيات العـسل، اإلىـتسام بتشسـية قـجرات األفـخاد وتحفـيدىع، 

تشسية القجرة عمى اإلبتكار، وتقجيـع اإلنـجازات الفـشية ذات السدـتػػ الخفـيع، تـعديد 
حـب الـحخية، والتـعاون الـستبادل حـيث يـعج أساسًا لشدق الحيـاة اإلجـتساعية وضـسانًا 

 .16لجوامـو، تذـجيع األنـذصة الخـالقة، والـقجرة عمـى اإلبـجاع

 :الخاتسة

بارك "في ختام ىحا البحث لتحميل سياسات التشسية في كػريا الجشػبية تحت قيادة 
والتي تشقدع إلى عجة مجاالت، وىي السجال الدياسي الحؼ يعج مغ أىع " غغ ىي

في إنصالق مديختيا التشسػية، والسجال اإلقترادؼ " بارك"السجاالت التي ساعجت 
الحؼ إعتسجت فيو عمى العجيج مغ الخصط واإلستخاتيجيات التشسػية، حيث إتبعت 

سياسة إحالل الػاردات وذلظ لحساية الرشاعات الخفيفة، ثع إتبعت سياسة التػجو 
                                                 

اوستلسار في السهارد اللذخية أدأره في تحقيق التشسية اوقترادية في  أحسج، ،عبجالحسيج 16
معيج الجراسات والبحػث االسيػية جامعة الدقازيق، : القاىخة)، رسالة دكتػراه، كهريا الجشهبية

 63ص (2018



 يارا خالد , أحالم فرهود, سید عمر 

 

 

  4العدد -  34      المجلد      المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية       

171 
 

 

 

 
 

لمخارج بعج أن صشعت قاعجة صشاعية قػية قادرة عمى السشافدة في األسػاق السالية، 
والتصػر التكشػلػجي في كػريا الجشػبية حيث أن اإلىتسام باإلستثسار في البحث 

العمسي والتصػيخ التكشػلػجي أحج أىع ركائد الشسػ الرشاعي الكػرؼ وإستيجفت ثالثة 
مخاحل، فإستيجفت األولى اإلحالل محل الػاردات والرشاعات كثيفة العسالة، أما 
السخحمة الثانية إستيجفت سياسة العمع والتكشػلػجيا تذجيع البحث العمسي لسقابمة 

متصمبات التشسية الرشاعية وإنجاز إستخاتيجية الترشيع الثقيل لتصػيع التكشػلػجيا 
السدتػردة، أما السخحمة الثالثة إتجيت نحػ األنذصة التي تعتسج عمى الكثافة التقشية 
والرشاعات عالية التكشػلػجيا، وتتسثل عػامل نجاح تجخبة التشسية بكػريا الجشػبية 
في العامل البذخؼ حيث أن رأس السال البذخؼ يعج أىع مػرد لمتشسية، والذخكات 

العسالقة التي تداول كل األنذصة اإلقترادية والتجارية وتدتحػذ عمى جدء كبيخ مغ 
مجسػع اإلنتاج وبالتالي جدء كبيخ مغ الرادرات، والعػامل الخارجية حيث ساىست 
الػاليات الستحجة في التشسية الكػرية الجشػبية مغ خالل تػفيخىا لسطمة أمشية لمجشػب 
وتقجيسيا لسداعجات مالية ميسة، وتشاول نياية البحث أىع أىجاف التعميع في كػريا 

تسكيغ كـل فـخد فـي السـجتسع مـغ تـيحيب " بارك غغ ىي"الجشػبية في ضل قيادة 
شخريتـو، وكـحلظ تـعديد القـجرة عمى مـداعجة نفدو فـي الحـياة، وأداء واجـباتو 

العامـة، مداىـسة الـفخد في تشسـية الـجولة الجيسـقخاشية، وتحقـيق ىـجف األفـخاد السـذتخك 
لخجمة البـذـخية، تشسـية البـعج األخـالقي لألفـخاد مـغ خـالل الـتخكيد عمى التخبـية 

 .الخـمكية فـي بـشاء الذـخرية الكػرية

 :السخاجع

 :السخاجع العخبية:  أوًال 
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