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Abstract

The astonishing economic development of South Korea in the four decades,
since the end of the Korean War, has surprised many observers and
researchers around the world. In less than four decades, South Korea has
grown from one of the poorest countries in the world to an industrially
advanced country. South Korea's economic development is often referred to as
the "Han River Miracle"and has given it the nickname "Asian Tiger". Today, it
is the twelfth largest economy in the world and has the fourth largest foreign
exchange reserves in the world. This study seeks to answer the question: What
were the reasons for the rapid and miraculous economic development of South
Korea in the post-World War II period? The hypothesis of this research is that
the existence of a development-oriented government in South Korea has been
the main reason for the development of this country in the mentioned period.
In fact, South Korea's leapfrog development would not have been possible
without a development-oriented and elite government determined to thrive and
develop economically. Such states have characteristics such as having
development-oriented elites, efficient and development-oriented bureaucracy,
weak civil society, relative state independence, and strengthening state
independence. The theoretical framework of the article is based on the theory
of the developmental government of Adrian Leftwich and the method of
descriptive-analytical research using library resources, articles, books and
prestigious domestic and foreign journals.
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واكاوي روند توسعه اقتصادي كره جنوبي در پرتو نظريه آدريان لفتويچ
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شهرامپیراني

شمسالدینصادقي*** 

مسعوداخوانکاظمي**،

چكيده
توسعه اقتصادی شگفتانگیا کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت
و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در ن اط ماتلف جهان شد .کمتر از چهار دهه کره
جنوبی ،یكی از ف یرترین کشورهای جهان ،به کشوری پیشرفته صنعتی ارت ا یافت .پیشرفت
اقتصادی کره جنوبی «معجاه رودخانه هان» نامیده میشود و صفت «ببر آسیایی» را به این
کشور داده است .امروز این کشور ،دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی
در جهان را دارد .این پژوهش به این سؤال پاسخ میدهد که د،یل توسعه اقتصادی سریع و
معجاهآسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرایه این پژوهش
این است که وجود دولتی توسعهگرا در کره جنوبی ،علت اصلی توسعه این کشور در م طع
زمانی ذکر شده بوده است .درواقع ،توسعه جهشی کره جنوبی ،بدون وجود دولتی توسعهگرا و
نابگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی ،امكانپذیر نبود .اینگونه دولتها از
ویژگیهایی چون داشتن نابگان توسعهگرا ،بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا ،جامعه مدنی
اعیف ،است الل نسبی دولت و تحكیم است الل دولت برخوردارند .چارچوب نظری م اله
براساس نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ و رول پژوهش ،توصیفی ر تحلیلی و با
استفاده از منابع کتاباانهای ،م ا،ت ،کتب و مجالت معتبر داخلی و خارجی است.
كليدواژهها :کره جنوبی ،توسعه اقتصادی ،آدریان لفتویچ ،دولت توسعهگرا ،نابگان.
نوع مقاله :پژوهشی.
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 .1مقدمه
کره جنوبی کشوری کوچك در شرق آسیا با اقتصادی پویا و قدرتمند و امروزه جاء برترین
و پیشرفتهترین اقتصادهای دنیاست .این کشور با وجود جمعیتی زیاد ( 52میلیون نفر) در
پهنه سرزمینی اندك ( 100363کیلومتر مربع) و ف ر منابع طبیعی و زیرزمینی ،و ویرانی پس
از جنگ داخلی ،بهتدریج توانست از دهه  1960با یك برنامهریای صحی و هدفمند ،از
کشوری ف یر و گرفتار در چرخه توسعهنیافتگی به اقتصادی پیشرفته صنعتی تبدیل شود.
پدیده رشد اقتصادی بیساب ه کره جنوبی و تبدیل این کشور به کشوری توسعهیافته در
مدت زمانی کمتر از چهار دهه ،معجاه نام گرفته و مورد توجه افراد زیادی در اقصی ن اط
گیتی شده است .این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که د،یل توسعه اقتصادی
سریع و معجاهآسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ اینکه
علت اصلی توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی ذکرشده ،وجود دولت م تدر
توسعهگرا در آن کشور بوده فرایه این پژوهش است .درواقع ،ایفای ن ش بسیار مهم
رهبران کره جنوبی نكته مهمی در روند توسعه این کشور است .به عبارتی ،سیاستها و
برنامههای طراحی و اجرا شده رهبران این کشور موجب توسعه اقتصادی خیرهکننده آن شد.
در این م اله ابتدا ،به چارچوب نظری برر اسراس آرای دانشرمند معرروم ،آدریران
لفتویچ ،در باب دولتهای توسعهگرا مریپرردازیم .در ادامره ،ریشرههرا و زمینرههرای
تاریای ر اجتماعی شكلگیری دولت توسعهگررا در کرره جنروبی مرورد بررسری قررار
می گیرد و مراحل توسعه اقتصادی کره جنوبی از دهه  1960بره بعرد ،تجایره و تحلیرل
می شود .سپس به بررسی و تطبیق شاخصهای مرورد نظرر آدریران لفرتویرچ در کرره
جنوبی پرداخته و در انتها ،نتیجهگیری پژوهش ارا ه میشود.


 .2پيشينه پژوهش
در باب ریشه ها و عوامل توسعه کره جنوبی کتب و م ا،ت فراوانی نگاشته شده است
که در ادامه چند مورد از آنها را بررسی میکنیم.
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 .1احمد ن یبزاده و محمدت ی دلفروز ( ،)1394در م الهای با عنوان «بررسی
فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعهگرای ویردموکراتیك»،
به بررسی فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم و
تطبیق آن با متغیرهای مدنظر میپردازند .بهروم داشتن ونا و نكات آموزنده این م اله،
ولی در آن به ریشههای فرهنگی ،اجتماعی ،تاریای شكلگیری دولت توسعهگرا در کره
جنوبی ،کمتر اشاره شده است (ن یبزاده و دلفروز.)1394 ،
 .2ماندانا تیشهیار ( ،)1395در م الهای با عنوان «بررسی روند توسعه سیاسی کره
جنوبی»  ،امن ارا ه ماتصری از تاریخ تحو،ت کره جنوبی ،به بررسی روند توسعه
سیاسی آن پرداخته است .با وجود این ،در م اله مذکور روند توسعه اقتصادی کره
جنوبی ،تجایه و تحلیل نشده است (تیشهیار.)1395 ،
 .3حسین ن رهکار شیرازی ( ،)1391در م اله «بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی:
دولت در توسعه کره جنوبی ن ش پررنگی داشته است» ،به بررسی ن ش دولت در توسعه
اقتصادی کره جنوبی میپردازد .ولی در این م اله به علل سیاسی توسعه کره جنوبی و
ریشههای تاریای ر اجتماعی روند توسعه در کره جنوبی ،اشارهای نشده است .بهعالوه ،این
م اله چارچوب نظری منسجمی ندارد و بیشتر به ارا ه آمارهای اقتصادی صرم اکتفا کرده است
(ن رهکار شیرازی.)1391 ،
 .4رویا شاکری و سوران مو،یی ( ،)1397در م الهای با عنوان «مطالعه تطبی ی
سیاستهای توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی» ،به م ایسه روند توسعه صنعتی ایران و کره
جنوبی میپردازند .این م اله نیا چارچوب نظری منسجمی ندارد و ف ط به بررسی تطبی ی
سیاستهای توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی از زاویه دید اقتصادی صرم میپردازد و
علل و ریشههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بررسی نشدهاند (شاکری و مو،یی.)1397 ،
 .5بروس کامینگا

(Cumings

 ،)1991( ،)Bruceدر کتاب جنگ کره (

Korean

 ،)Warریشههای اصلی شكلگیری دولت توسعهگرا در کره را جنگ و تجربه استعمار
ژاپن میداند .وی معت د است در سالهای استعمار ،ژاپنیها نوعی توسعهگرایی را در
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کره ایجاد کردند ،و کرهایها در دوران است الل با اقتباس نهادها و شیوههای ژاپنیها در
جاده توسعه گام گذاشتند .نگاه کامینگا به ریشههای توسعه کره جنوبی نگاهی
تك بعدی است و متغیرهای مهم دیگر را در توسعه کره جنوبی در نظر نمیگیرد
).(Cumings, 1991
 .6آتل کوهلی ( ،)1994( ،)Atul Kohliدر م الهای با عنوان «منشأ رشد اقتصادی سریع
کجاست؟ میراث ژاپنی دولت توسعهگرای کره» ،به ن ش و تجربه استعمار ژاپن در
شكلگیری دولت توسعهگرا در کره اشاره میکند .وی حتی منشأ شكلگیری حل ه کارگری،
بوروکراسی ،پلیس و ارتش را با دوران استعمار ژاپن مرتبط میداند .نگاه کوهلی نیا مانند
کامینگا ،نگاهی تكبعدی و ناتوان از درك سایر علل توسعه اقتصادی کره جنوبی است
).(Kohli, 1994
درمجموع ،هریك ازنویسندگان فوق از زاویهای خاص به روند توسعه کرهجنوبی
نگریستهاند و هیچ یك دیدگاهی جامع نسبت به این قضیه نداشتهاند .پژوهش حاار
امن استفاده از دیدگاهها و نظریههای آنان و سایر نظریهپردازان ،درصدد است نگاهی
جامع به روند توسعه کره جنوبی داشته باشد و تبیین کاملتری ارا ه

کند.

 .3چارچوب نظري
دولت توسعهگرا

(State

 )Developmentalاز جمله واژهها و مفاهیم جدید ادبیات توسعه

بهشمار میآید که عمدتاً از اواسط دهه  1980و پس از آن مورد توجره نظرری و عملری
قرار گرفت .دولت توسعهگرا بیانگر رابطره معنرادار دولرت و توسرعه اسرت .ایرنگونره
دولت ها با هدم تغییر ریشه ای در اساس اقتصادی جامعه ،توانایی کافی بررای تضرمین
نرخ های با،ی رشد اقتصادی و ارت ا سط زندگی مردم را دارند .دولتهای توسعهگررا
ممكن است بر اید ولوژیهای گوناگونی استوار باشند و لاومراً مشرروعیت دموکراتیرك
ندارند .امروزه توافرق گسرتردهای وجرود دارد کره در کشرورهای توسرعهنیافتره ،بردون
برنامهریای اقتصادی ،دستیابی به توسعه صنعتی و رشد سریع اقتصادی تح رق ناواهرد
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یافت .مسئولیت برنامهریای نیا برعهده دولت اسرت و دولرتهرا در کشرورهای جهران
سوم برای تأمین اهدام رشد ،توسعه و رفاه جامعه خود ،از برنامهریای بهعنوان وسریله
استفاده میکنند (جیروند.)85 :1368 ،
دیدگاه های نظری درباره ن ش دولت در کمك به روند توسعه جهان سوم در
خالل چند دهه اخیر ،فراز و فرودهایی را تجربه کرده است .در نگاهی کلی میتوان
گفت در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم ،ایده محوریت دولت در روند توسعه در
کشورهای جنوب ،کمابیش مورد توافق صاحبنظران در جناحهای ماتلف فكری قرار
داشت .با آشكار شدن کاستیهای طرحهای نئولیبرالیستی در م ابله با مشكالت
توسعهای کشورهای جهان سوم ،که از دهه 1980مطرح شد ،در شماری از محافل
فكری و آکادمیك از دهه  ،1990ایده بازگشت اهمیت و محوریت دولت در روند
توسعه مورد توجه قرار گرفت .ادوارد

میسون(J. Mason

 )Edwardبا تأکید بر ف دان

شباهت میان توسعه و ان البهای کالسیك صنعتی ،اصلیترین ن ش در رهبری
برنامههای توسعه را از آن دولت میداند (عباسزاده.)17 :1384 ،
به لحاظ تاریای ،تجربه دولتهای توسعهگرا از سال  1870میالدی با سه رویداد
تاریای ،یعنی پیروزی پروس بر ناپلئون سوم و تح ق وحدت آلمان ازسوی خاندان
هوهنزولرن با مدیریت بیسمارك و نیا پایان عصر شوگانها و آواز عصر میجی در
ژاپن شروع می شود .دو کشور آلمان عصر بیسمارك و ژاپن عصر میجی ،بهعنوان
شاخصهای الگوی توسعه در آن م طع تاریای ،با اجرای فرایندی که برینگتون مور در
م ابل الگوی انگلیسی ر فرانسوی ،آن را الگوی توسعه از با ،نامیده است (مور:1373 ،
 ،)8-9با کنار زدن موانع توسعه و جهتگیریهای اناواطلب ،زیرساختها و زمینههای
توسعه ملی را فراهم آوردند (چانگ.)50-55 :1388 ،
با پایان جنگ جهانی دوم ،منط ه جغرافیایی دولتهای توسعهگرا بهطور عمده به
شرق آسیا منت ل شد .تجربه ژاپن و کشورهای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم
باعث شد تح ی ات درزمینه نحوه عملكرد آنها گسترل یابد و این امر عبارت «دولت
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توسعهگرا» را ایجاد کرد و از دهه  ،1990در حوزه نظری به آن توجهی ویژه صورت گرفت.
از نظریهپردازان مطرح توسعهگرا میتوان پیتر ایوانا ،آدریان لفتویچ ،چالمرز
جانسون ،ریچارد اسكالر ،کیت گریفین و تری مك کنلی و  ...را نام برد که دو نفر اول
سهم قابلمالحظهای در این زمینه دارند .آدریان لفتویچ ( )Adrian Leftwichبیشترین
سهم را در باب نظریهپردازی درباره دولتهای توسعهگرا داشته است .محور اصلی
مباحث ویچ ،رابطه سیاست و اقتصاد و همچنین دموکراسی و توسعه است .وی به جای
شكل حكومت و نوع رژیم ،بر نوع دولت و سیاست تمرکا میکند .به ع یده ویچ،
هرگونه توسعه ناگایر مسئلهای سیاسی است نه مدیریتی و اجرایی؛ زیرا آنچه در مراحل
ماتلف توسعه اهمیت دارد ،چگونگی استفاده از منابع و رولهای جدید توزیع و
بحث و جدلهای اجتنابناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان
و برندگان این رولها به دنبال دارند .تعریف وی از سیاست چنین است« :کلیه
فعالیتهای کشمكشآمیا مبتنی بر همكاری و یا مذاکره که برای استفاده ،تولید و توزیع
منابع مادی و معنوی در سطوح محلی ،ملی یا بینالمللی ،و در عرصه فردی یا عمومی
بهکار میروند .بهعبارتدیگر ،سیاست عبارت است از مجموعهای از فرایندهای
آگاهانهای که انسانها برای منظم کردن و یا رفع تفاوتهای بین خود پدید میآورند .بر
این اساس ،سیاست دولت را شكل میدهد و دولت توسعه را .پس باید گفت توسعه
مسئلهای طبیعتاً سیاسی میشود» ).)Leftwich, 1996: 6
به اعت اد وی در راستای نیل به توسعه ،بهجای شكل حكومت (دموکراتیك یا
ویردموکراتیك) یا آرمان نهاد حاکمیت شایسته باید بر سیاست و ماهیت دولت تأکید
کرد؛ اگرچه ن ش حاکمیت شایسته ر ونه لاوماً دموکراتیك ر در فرایند توسعه
انكارنشدنی است.
ویچ معت د است پیشرفت برخی کشورها و عدم پیشررفت بعضری دیگرر ،بریش از
نوع رژیم ،به عواملی همچون ثبات داخلی ،پرذیرل در بازارهرای اقتصرادی ر سیاسری
بین المللی ،داشتن روابط مثبرت برا اقتصرادهای مسرلط ،خودماتراری نسربی دولرت در
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سیاسررتهررای دموکراتیررك یررا ویردموکراتیررك ،قرروه مجریرره کارآمررد ،کرراهش فسرراد و
رشوه خواری ،درجه حداقلی از توافق میان گرروه هرا و منراطق دربراره اهردام رشرد و
قوانین باز برای رسیدن به آن و درجه فرایند برابری منط های و اجتماعی درزمینه توزیع
هاینهها و منافع مربوط می شود .این عوامل ،همگری بره جلروه درآمردن همران الگروی
کشمكش ،همكاری و مذاکرهاند .به تعبیر دیگر ،توسعهیرافتگی در یرك کشرور بریش از
آنكه به طراحی سیاستهای رفاهی وابسته باشد ،نیازمند جدی گرفتن نیروهای فعرال و
ت ویت ا تالمهای سیاسی است ( .)Leftwich, 2004: 15خالصه اینكره بایرد قبرول کررد
مسئله اصلی اولویت سیاسی و مرکایرت دولرت در فراینرد توسرعه اسرت کره در همره
کشورها بافت سیاسی ،پویایی سیاسی و اهدام سیاسی ساختار دولت را شكل میدهند،
اهدام توسعهای آن را تعیین میکنند و نتایج آنها را مشاص میسازند .توسعه پایدار و
کارآمد را هرگا نمیتوان به اولویتهای اداری یا مالحظات مدیریتی محردود و آن را از
سیاست جدا کرد (لفتویرچ .)396-408 :1382 ،لفرتویرچ ردپرای اولیره ایرده دولرت
توسعهگرا را در آرای فردریك لیسرت

)List

 ،(Feredrichاقتصراددان معرروم ،مریبینرد

(لفتویچ  .)3 :1385 ،وی همچنین ریشههای اولیه دولت توسعهگررا را در نظریرههرای
افرادی چرون مرارکس ) ،(Karl Heinrich Marxفررد ریگرا ) (Fred W. Riggsو سرامو ل
هانتینگتون ) (Samuel P. Huntingtonجستوجو میکند (لفتویچ.)4 :1385،
ویچ با بررسی آمارهای ماتلف ،راه توسعه کشورها را به چهار دسته ت سیم
میکند  :توسعه دموکراتیك ،توسعه ویردموکراتیك ،دموکراتیك توسعهنیافته و
ویردموکراتیك توسعهنیافته

)1996: 282

 .(Leftwich,لفتویچ تأکید دارد دموکراسی

پیششرط توسعه نیست و رابطهای معنادار و علت و معلولی بین آنها وجود ندارد.
تجربه بسیاری ازکشورها نیا این مواوع را ثابت میکند .در اینگونه کشورها (نظیر
مالای و کره جنوبی) رشد آنها آواز شده و به اوج رسیده است ،درحالیکه نظام سیاسی
آنها مبتنیبر حكومتهای خودکامه یا نسبتاً خودکامه بوده است (تیشهیار.)10 :1395 ،
ازنظر لفتویچ ،ویژگیهای دولتهای توسعهگرا ،اعم از دموکراتیك و
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ویردموکراتیك ،عبارت است از :اداره دولت توسط نابگان توسعهگرا ،است الل نسبی
دولت ،وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد ،اعف جامعه مدنی و تحكیم اقتدار دولت
پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و خارجی ).(Leftwich,1996: 285-297

استقالل نسبی
دولت

ضعف جامعه
مدنی

اداره دولت توسط
نخبگان توسعهگرا

ویژگیهای دولتهای
توسعهگرا بر اساس آرای
آدریان لفتویچ

تحکیم اقتدار دولت
پیش از افزایش اهمیت
سرمایههای داخلی و
خارجی

وجود بوروکراسی
قدرتمند و کارآمد

Source: Leftwich, 1996: 285-297.

گرادرنظریهلفتویچ


هایتوسعه

هایدولت

.خصیصه
نمودار1

)Source: http://databank.Worldbank.org (2018

نمودار.2تولیدناخالصداخليسرانه(بهقیمتثابتسال،2010دالر)کرهجنوبي 2015-1960
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)Source: http://databank.Worldbank.org (2018

نمودار.3نرختورمدرکرهجنوبي 2015-1961

Source: http://databank.Worldbank.org (2018).

نمودار.4نرخرشداقتصادیدرکرهجنوبي 2015-1961

 .4ويژگيهاي دولتهاي توسعه گرا در نظريه لفتويچ

.1-4ادارهدولتتوسطنخبگانتوسعهگرا) (Developmental Elites
ناستین و مهمترین ویژگی دولتهای توسعهگرا در سط نگرشی ،این است که همگی
آنها را نابگان توسعهگرا هدایت میکنند .در واقع ،این نابگان در راستای اهدافی چون
تأمین امنیت ملی ،پیشرفت اقتصادی را در کانون اهدام خود قرار میدهند و به لحاظ
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شاصی نیا کمتر فاسدند ،ازاینرو ،در راستای دستیابی به اهدام خود به نهادسازی
مناسب دست میزنند .در کل ،چنین نابگانی بسیار ملیگرایند و توجه زیادی به
تهدیدات خارجی و داخلی نشان میدهند .بنابراین برای رساندن کشورهایشان به
توسعه اقتصادی و م ابله با این تهدیدات ،انگیاه با،یی دارند .همچنین ،این دولتها که
برای م ابله با محیط بسیار بیثبات داخلی و خارجی به اقتدارگرایی روی میآورند ،در
ف دان «مشروعیت نهادی» (مانند انتاابات واقعی) به «مشروعیت ابااری» امید دارند که
این امر از طریق ارا ه «کا،های با ارزل اجتماعی» به شهروندان با صنعتی شدن سریع
حاصل میشود (لفتویچ.)399-398 :1382 ،

.2-4استقاللنسبيدولت) (Respective State Autonomy
دومین ویژگی مشترك دولتهای توسعهگرا ،است الل نسبی نابگان و نهادهای دولتی
تحت فرمان آنهاست .منظور از است الل این است که دولت بتواند در برابر درخواست
گروههای همسود (طب ات یا گروههای منط های و ناحیهای) آزادی عمل نسبی داشته
باشد و تحت تأثیر این درخواستها قرار نگیرد .هانتینگتون یكی از معیارهای نهادمندی
دولت را درجه است الل سازمان سیاسی از نیروهای اجتماعی میداند (هانتینگتون،
 .)37-36 :1375بهعالوه ،ازنظر وی هرچه است الل نظام سیاسی بیشتر باشد ،انسجام
آن ،که یكی دیگر از عناصر نهادمندی است ،ت ویت میشود .انسجام ،اتحاد و انضباط
نیا بهنوبه خود موف یت نظام در نیل به اهدافش را به دنبال دارد.
البته در نظریه دولت توسعهگرا ،منظور از است الل ،جدایی از جامعه نیست .دولت
توسعهگرا ازیكسو با سرمایهداران ارتباط تنگاتنگ دارد و ازسویدیگر قادر به حفظ
فاصله ظریفی با آنان است تا با حفظ است الل نسبی ،سیاستهای توسعهای خویش را
به اجرا درآورد .دولت توسعه گرا بر دیگر نیروهای اجتماعی ،نظیر کارگران و زمینداران
نیا کنترل دارد و اجازه نمیدهد پوپولیسم نیروی کار سازمانیافته یا محافظهکاری و
گرایشهای ارتجاعی طب ه زمیندار ،در روند توسعه خللی ایجاد کنند .است الل نسبی
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دولت به این معناست که دولت بتواند از عال ق و منافع باشها و گروههای ماتلف
در داخل کشور مست ل باشد و فارغ از این منافع ،تمام ظرفیت و توان خود را صرفاً
روی اهدام ملی متمرکا کند ).(Leftwich, 1996: 410

.3-4بوروکراسيقدرتمندوکارآمد) (Effective and Powerful Bureaucracy
سومین ویژگی دولتهای توسعه گرا وجود بوروکراسی بسیار قدرتمند ،کارآمد و مست ل
است که توسعه اقتصادی  -اجتماعی را هدایت میکند .بوروکراسی توسعهگرا جا ی
کلیدی در تعامل بین دولت و اقتصاد در این دولتهاست ).(Leftwich, 1996: 415
وجه ممیا این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای ویرتوسعهیافته،
در قدرت واقعی ،اقتدار ملی و است الل آنها در شكلدهی به نیروهای بنیادین
سیاستهای توسعهگرایانه است .بوروکراسی در اینگونه دولتها ،بهواسطه جایگاه
ممتازل ،از سیستم موازنه و کنترل قوه م ننه و مجریه جداست که در نتیجه آن
بوروکراسی قدرت و اقتدار شگرفی دارد .نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا
حد زیادی تجلی دیوانسا،ریهای مدرن و ع النی وبری است که در جریان
سیاستگذاریهای توسعهای ،تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نمیگیرند و با است الل
از عرصه سیاست ،از آفتهای ادتوسعهای این عرصه کنار میمانند .همچنین در
دیوانسا،ریهای مبتنیبر شایستهسا،ری ،ثبات شغلی تا حد زیادی وجود دارد و با هر
تغییر دولتی ،دستاول تغییرات و عال و نصبهای گسترده نمیشود .در این
دیوانسا،ریها ،استادام و ارت ای شغلی براساس شایستگی انجام میشود و اابطه و
قانونمندی ،بر رابطه ولبه دارد (لفتویچ.)256-258 :1385 ،

.4-4جامعهمدنيضعیف) (Weak Civil Society
ویژگی دیگر دولتهای توسعهگرا ،وجود جامعه مدنی اعیف است .در اینگونه
دولت ها ،دولتی قدرتمند و بااقتدار فراگیر ،به کنترل جامعه مدنی اقدام میکند .جامعه
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مدنی در این دولت ها ،یا از ابتدا قدرت چندانی ندارد یا توسط دولت ،تضعیف ،درهم
شكسته و کنترل شده است .بهاینترتیب ،دولت توسعهگرا مانند دولتی قوی ،توانسته در
این کشورها فارغ از فشارها ،مطالبات و بیثباتیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای
نهادهای جامعه مدنی ،توسعه اقتصادی را پیش برد (لفتویچ.)285 :1385 ،

سرمایههایداخليوخارجي 

.5-4تحکیماقتداردولتپیشازافزایشاهمیت
پنجمین و آخرین مؤلفه برای پیدایی دولت توسعهگرا ،تحكیم اقتدار و توان آن دولت قبل از
اهمیت یافتن سرمایههای داخلی و خارجی است .بهعبارتدیگر ،دولت ابتدا باید قادر به
تحكیم قدرت و است الل خود باشد تا بتواند همامان با افاایش ن ش سرمایهگذاری ،این
واعیت جدید را کنترل کند و آن را به سمت اهدام توسعهگرایانه سوق دهد

(Leftwich,

) .1996.: 287اینگونه دولتها قادر به جهتدهی به هدایت جریان سرمایههای داخلی و
خارجی در راستای اهدام توسعهگرایانه خود هستند ).(Leftwich, 1995: 448
پس همانگونه که مالحظه میشود و قبالً نیا اشاره شد ،لفتویچ به جای آنكه
دموکراسی ،شكل حكومت یا رشد اقتصادی را در مرکا تحلیل و تح یق خود قرار دهد،
به نوع سیاست و «دولت» توجه دارد.

 .5ريشههاي شكلگيري دولت اقتدارگراي توسعهگرا در كره جنوبي
تا پیش از قرن بیستم ،شبهجایره کره اقتصادی سنتی داشت و گذران زندگی مردم اولب
بر پایه کشاورزی بود .این شبهجایره در سال  1910رسماً به ژاپن پیوست و مستعمره
این کشور شد و تا سال  1945تحت استعمار آن قرار داشت .در این دوران ،بهروم
سرمایهگذاری صنعتی گسترده توسط ژاپنیها ،بورژوازی صنعتی چشمگیری نبود و
سرمایهگذاریهای صنعتی موجود ،اولب به ژاپنیها تعلق داشتند (گون یانگ:1386 ،
 .)8در سال  ،1945شبه جایره کره توسط ایا،ت متحده آمریكاو اتحاد جماهیر شوروی
از سلطه استعماری ژاپنی ها بیرون آمد .در آن زمان ،این منط ه به دو دولت ت سیم شد؛
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نیمه جنوبی شبهجایره را ایا،ت متحده آمریكا و نیمه شمالی شبهجایره ،در با،ی مدار
 38درجه شمالی ،را اتحاد جماهیر شوروی اداره میکردند .در  25ژو ن 1329( 1950
هر  .ل) کره شمالی به همسایه جنوبی خود هجوم برد و ناستین دوران جنگ سرد
آواز شد .چین و شوروی در پشتیبانی از کره شمالی و آمریكا و کشورهای وربی در
حمایت از کره جنوبی وارد صحنه نبرد شدند .پس از ویرانیهای بیشمار ،سرانجام
جنگ در  23ژو یه سال  1332( 1952هر  .ل) به پایان رسید.
در خالل جنگ دو کره ،بیش از یك میلیون نفر در نتیجه درگیریها جان باختند.
این واع سبب شد درآمد سرانه در کره جنوبی حدود  67د،ر در سال (بر پایه ارزل
د،ر در سال  )1996شد که از پایینترین درآمدهای سرانه در سط جهان بود (برنل و
رندال .)324 :1387 ،نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال  1951به منفی  1/15درصد
و در سال  1952به منفی شش درصد رسید .در ژو یه سال  1952با خاتمه جنگ ،این
کشور بیش از  1171میلیون د،ر کمك از طریق سازمان ملل متحد و آمریكا دریافت
کرد که رشد اقتصادی کشور را به  5/5درصد رساند .با کاهش کمكهای خارجی،
بهخصوص کمكهای آمریكا ،رشد اقتصادی در سالهای 1958-1967به  1/8درصد
کاهش یافت و نیروی بیكار کشور به  281هاار نفر و واعیت تراز پرداختهای کشور
به  367میلیون د،ر رسید (جوانبات ،جوانبات و صالحی.)7 :1396 ،
سرآواز عصر دولت توسعه گرا در کره جنوبی ،مصادم با شروع زمامداری پارك
چونگ هی

(Chung Hee

 )Parkاست .کره جنوبی از زمان است الل در سال ،1948

تحت حكمرانی سینگمان ری ( )Syngman Rheeقرار داشت .در سال های حكمرانی
ری ،سرکوب گسترده ماالفان صورت گرفت و بسیاری از معاراان در این دوره به
زندان افتادند ( .) 1960-1948خیال دانشجویان در سال  1960به استعفای
ر یس جمهور سینگمان ری در  26آوریل همان سال منجر شد .پس از استعفای وی،
کشور چند ماه با بیثباتی های سیاسی مواجه بود که سرانجام ژنرال پارك چونگ ر
هی با کودتایی نظامی در سال  1961حكومت را در دست گرفت .پارك تا دو سال و
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پیش از انتااب شدن به عنوان ر یس جمهور کشور ،ریاست شورای موقت حاکمیت را
بر عهده داشت و سپس برای دو دوره دیگر نیا ر یس جمهور کره جنوبی شد .او تا
هنگام ترورل در سال  ، 1979به سرکوب سیاسی گسترده و رول های اقتدارگرایانه
به بهانه مبارزه با گسترل کمونیسم در این کشور ادامه داد .او سازمان ماوم
اطالعات و امنیت کره جنوبی ( )Korean Central Intelligence Agencyرا سازماندهی
کرد و گسترل داد .در دوران زمامداری وی ،مجلس شورای ملی منحل شد و م امات
نظامی بر سر پست های ویرنظامی نشستند .برخالم رهبران پیشین ،که همواره بر
لاوم وحدت دو کره تأکید داشتند ،شعار او در این دوران «ناست توسعه ،سپس
اتحاد» بود .البته منظور او تنها توسعه اقتصادی کشور بود (تیشهیار.)10 :1395 ،
در زمینه سیاست خارجی ،پارك به روابط نادیكش با آمریكا ادامه داد و بیش از
 300/000نفر از نیروهای ارتش کره جنوبی را در حمایت از آمریكا به جنگ ویتنام
اعاام کرد .در دوران ریاست جمهوری پارك ،وی با توسل به قوانینی چون امنیت ملی،
ادیت با کمونیسم ،امنیت اجتماعی و قانون اجتماعات ،هرگونه ماالفت سیاسی را
بهشدت سرکوب کرد (لفتویچ.)197-198 :1382 ،
برنامه های اقتصادی پارك ،کره جنوبی را به یكی از کشورهای با نرخ رشد
اقتصادی سریع در جهان تبدیل کرد .آنچه معجاه اقتصادی کره جنوبی (

South Korea

 )Economic Development Miracleنامیده میشود ،بیشتر مدیون برنامههای او بود .پارك
در پی آن بود با الگو قرار دادن ژاپن ،کره جنوبی را به یك جامعه سرمایهداری پویا در
آسیا تبدیل کند .اگرچه این امر اتفاق افتاد ،ولی این پیشرفت به قیمت دستماد کم
کارگران ،سا عات کاری با ،و سرکوب ماالفان ،حاصل شد .اداره دولت پارك برعهده
حل ه کوچكی از نظامیان وفادار و همع یده بود که بهصورت متمرکا تصمیمها را اتااذ
میکردند .نوعی سیستم اطالعات و سلسلهمراتب ارشدیت نظامی بر تصمیمگیریها
حاکم بود که اختالفات را به حداقل میرساند .این دولت منسجم و با انضباط ،که
کوهلی آن را «دولت سرمایهداری منسجم»

(Capitalist State

 )Coherentمینامد ،از
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جهات ماتلف برای توسعه اقتصادی مفید بود؛ زیرا رژیم را قادر میساخت بدون توجه
به پاسخ درخواستهای گروههای ماتلف جامعه ،صرفاً بر اهدام توسعه اقتصادی
متمرکا شود ).(Kohli,1994: 88-89
با این اقدامات ،متوسط درآمد سرانه این کشور از  103د،ر در اوایل دهه  1960به
 425د،ر در سال  1992رسید و نرخ رشد سا،نه این کشور که در خالل سالهای
 1954-1963بهطور متوسط  2/4درصد بود ،از ابتدای سال  1965به  10درصد رسید.
میاان صادرات این کشور از  40/9میلیون د،ر در سال  1963به  76میلیون د،ر در سال
 1992افاایش یافت .این کشور از سال  1994به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه
(for Economic Co-operation and Development

 )Organizationملحق شد و در حال

حاار دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و دارای چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان تل ی
میشود .کره جنوبی از پنج کشور برتر جهان درزمینه کشتیسازی ،اتومبیلسازی ،صنایع
الكترونیك و فو،د در جهان است ).(Kim and Lim, 2007: 71

 .6تحليل سياستهاي توسعهگرايانه كره جنوبي
در سالهای اشغال کره توسط ژاپن ( ،)1945-1910سیاستهای کلی کشور تابع
سیاست استعماری و افاایش ظرفیت مواد وذایی بود .در آن دوران ،ف ط برخی صنایع
کوچك تولیدی ،از دهه  ،1920در قسمت شمالی شبهجایره کره راهاندازی شده بودند.
بعد از تسلط آمریكا بر قسمت جنوبی شبهجایره کره ،این دولت اقداماتی در راستای
تثبیت اوااع اقتصادی کره جنوبی انجام داد .این کشور از سال  1945تا  ،1960درگیر
بحران های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ و رهایی از استعمار ژاپن بود و
از اوایل دهه  1960دوران بازسازی کشور و رشد اقتصادی آواز شد (گون یانگ،
 .)16 :1386در ادامه مراحل سهگانه توسعهگرایی در کرهجنوبی ،از ابتدای دهه 60
میالدی به بعد ،تشری میشود.
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هایمرحلهاولتوسعهکرهجنوبي( )1973-1962


سیاست
.1-6
رهبران کره جنوبی در سال  1962با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی پس از پایان
جنگ جهانی دوم و جنگ کره ،درآمد سرانه  87د،ر ،ف ر عمومی و نرخ بیكاری 11/2
درصد و با این تصور که صنایع بارگ و زودبازده قادر به گسترل اشتغال و افاایش درآمد
عمومیاند ،ایجاد صنایع بارگ و زودبازده و گسترل خدمات زیربنایی توسعه را بهعنوان
سیاست اصلی توسعه برگایدند (شریفالنسبی .)13 :1375 ،این دوران با به قدرت رسیدن
ژنرال «پارك جونگ هی» مصادم بود .وی راهبرد توسعه برونگرا را در این دوران اولویت
برنامههای خود قرار داد .هدم این راهبرد ،تبدیل اقتصاد متكی به کمكهای خارجی شكل
گرفته از دهه  ،1950به اقتصاد صنعتی با گرایش صادراتی بود .در این دوران ،مواوع
ت سیم فرصتهای مالی و عدم تمرکا و انحصار به حاشیه رفت و باشهای ماتلف
اقتصادی کشور در قالب تفكر انحصاری در اختیار عدهای خاص قرار گرفت که این افراد و
گروهها همان چبول و یا گروههای بارگ در کره جنوبی بودند .چبولها ،گروههای بارگ
صنعتی و تجاری است که با یك فرد یا خانواده او اداره میشوند .طبق برنامه توسعه
اقتصادی کره جنوبی ،در ابتدا مسئولیت افاایش رشد صادرات و توسعه صنعتی کشور
برعهده چبولها بود .در این مرحله ،کلیه سیاستهای اقتصادی با محوریت و حمایت از
چبولها طراحی شد و تمرکا همه حمایتها بر این گروه بود .همچنین م رر شد چبولها،
در ایجاد مؤسسات و شرکتهای ماتلف برای رشد صادرات آزادی عمل کامل داشته
باشند .دولت پارك از اوایل دهه  1960امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفت .آنها از
امتیازاتی چون معافیت از پرداخت مالیات ،از جمله مالیات بر درآمدها و مالیات شرکتها،
دسترسی آسان به اعتبارات بانكی ،تافیفهای گمرکی ،برنامههای ماتلف یارانهای ،افاایش
س ف امانت صادراتی و در اختیار گرفتن ارزهای دولتی برخوردار بودند (گون یانگ:
.)55 ،1386
در این مرحله ،دولت با یك سری برنامههای اقتصادی پنجساله ،باشهای معینی
را با ارا ه مشوقهای صادراتی مالی ر بودجهای و موانع تعرفهای ر ویرتعرفهای ماتص
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واردات تغذیه کرد تا به باشهای صادراتی تبدیل شوند

(Thomas and Wang, 1996:

) .18اصلیترین وظیفه سیاستگذاران کرهای در ت ویت اینگونه باشها ،بارگ کردن
م یاس آنها بود .دولت به بنگاهها دستور میداد که مجتمعهای تولیدی خود را با م یاس
بهینه بسازند .به علت کوچك بودن بازار داخلی ،صادراتی بودن واحدهای تولیدی یك
الاام بود .در مواردی که ظرفیت بنگاهها کمتر از حداقل م یاس بهینه بود ،دولت با
اعمال سیاستهای ماتلف آنها را بهسوی ادوام سوق میداد .مهمترین نمونههایی از
این اقدامات ،تجدید ساختار شش صنعت بارگ کره بود .ادوام دو تولیدکننده خودرو
از سال  1965و پنج تولیدکننده پیویسی در سال  ،1969و موارد متعدد دیگر،
نمونههایی از اینگونه اقدامات بودند (چانگ.)28 :1392 ،
عالوهبر ا ین ،دولت اهدام صادراتی محصو،ت عمده و بازارها را سا،نه تعریف
میکرد« .سازمان توسعه تجارت و سرمایهگذاری کره جنوبی»

(Korea Trade-

 )Investment Promotion Agencyدر سال  1962ایجاد شد تا با ایجاد یك شبكه گسترده
خارجی برای توسعه صادرات به خدمت گرفته شود .جلسات هفتگی توسعه صادرات
با شرکت ر یسجمهور ،وزرا و نمایندگان شرکتهای عمده تجارتی و صادراتی ،این
امكان را فراهم آورد که مشكالت سد راه صادرات بهسرعت حلوفصل شوند (طالیی،
.)3 :1379
سیاست توسعه صادرات کره جنوبی طی دهههای  1960و  ،1970اولب بهعنوان
نمونهای موفق از هدایت دولتی در توسعه صادرات تل ی میشود .این سیاست ،بر استفاده از
برتری نسبی در برخی صنایع که کشور توان فنی آن را داشت یا میتوانست کمك کند ،تأکید
نداشت .بهعلت کمبود منابع طبیعی و سرمایههای ،زم ،برتری نسبی این کشور در استفاده از
نیروی انسانی ارزان و فراوان بود و نتیجه چنین میشد که این کشور به طرحهای کارگر بر
همچون تولید کالهگیس ،اشیاء چوبی ،وسایل الكترونیك و کفش حق ت دم ویژهای دهد.
پارك چونگ  -هی بهمنظور اجرای اهدام اقتصادی خود ،سعی کرد تا مشكالت سیاست
خارجی کره را برای تسریع در روند سرمایهگذاری رفع کند .بهطور مثال ،بعد از برقراری
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روابط سیاسی کره جنوبی و ژاپن در سال  ،1965سیل کمكهای ژاپن به کره در قالب
وامهای متعدد سرازیر شد .درواقع کمك  500میلیون د،ری ژاپن به کره در این م طع ،از
عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کره جنوبی است (گون یانگ .)51 :1386 ،البته از ن ش
کمكهای آمریكا در برهه زمانی یاد شده نیا نباید وافل بود .عمده کمكهای آمریكا عبارت
بود از :تكنولوژی ،ماشینآ،ت ،مواد اولیه و کا،های ساخته شده (حسنی.)3 :1387 ،

سیاستهایمرحلهدومتوسعهکرهجنوبي( )1979-1972

.2-6
در اوایل دهه  ،1970صنعتی شدن کره جنوبی بهعنوان هدم اصلی دولت قلمداد شد و
توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دستور کار قرار گرفت .توسعه صنایع سنگین و شیمیایی
کره در قالب برنامههای سوم و چهارم ،در ژو ن  1972آواز شد و دولت کره فعالیت در شش
صنعت فو،د ،فلاات ویرآهنی ،خودرو ،کشتی ،الكترونیك ،صنایع شیمیایی را هدمگذاری
کرد .از سال  1973تا  1981حدود  9/6میلیارد د،ر در این صنایع سرمایهگذاری شد .این
سیاستگذاری متأثر از سیاست موفق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی ژاپن بود و به رشد
چبولها (مجتمعهای بارگ تجاری ر صنعتی) انجامید که از حمایت دولت برخوردار بودند و
پیشرفتهای بعدی را به دنبال آوردند (طالیی.)11-13 :1379 ،
رویكرد انتااب شده توسعه صنایع سنگین و پتروشیمی ،مبتنیبر فلسفهای آیندهنگرانه
( ،)Futurismبرای رسیدن به جایگاه رقابتی و مطمئن در اقتصاد جهانی بود .بهمنظور
حمایت از صنایع شیمیایی ،دولت کره جنوبی «انستیتو تح ی ات تكنولوژی» (

Korea

 )Institute of Science and Technologyرا در سال  1976با هدم تح یق و تولید مواد
شیمیایی با ارزلافاوده با ،،که به رقابتپذیری صنایع کمك کند ،تأسیس کرد .بهعلت
کمبود منابع ،به خصوص سرمایه خارجی و تكنولوژی ،دولت کره با یك سری الاامات،
به جذب منابع توسط شرکتهای خارجی اقدام کرد .دولت کره به سرمایهگذاران
خارجی اجازه فعالیت در باشهایی را میداد که مایت نسبی دارند (حسنی:1387 ،
 .) 9همچنین در راستای تح ق اهدام یاد شده ،دولت کره اصالحات مالیاتی را نیا
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انجام داد .در این دوره دولت همزمان توجه به سیاست تعدیل توزیع درآمد و ثروت و
بهعبارتدیگر ،حمایت از اقشار و گروههای کمدرآمد جامعه را دنبال میکرد
(حسنی .)4 :1387،البته نتایج حاصل از این دوره قابل تأمل است .ازیكسو ،محصو،تی
با چشماندازهای جدید ساخته و ازسویدیگر ،بدهیهای کالن شرکتها و تسهیالت
ویرجاری ،انباشته شدند.

.3-6مرحلهسومتوسعهکرهجنوبي(سال1979بهبعد) 
مرحله سوم توسعه کره جنوبی ،موسوم به مرحله آزادسازی ،با کوچكسازی ن ش
هدمگذار سیاستی در عملیات وامهای سیاستگذاری شده ،افاایش نسبت آزادسازی
تجاری و تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری در باش فناوری همراه بود؛ بااینحال ،در این
دوره دولت همچنان حضوری هوشمندانه و سیاستی در اقتصاد داشته است.
کره جنوبی در سال  1979با مشكالت اقتصادی ناشی از حوادث ماتلف مواجه
شد؛ این حوادث توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را با مشكالتی روبهرو و این کشور
نرخ تورم  40درصد را تجربه کرد .در واقع ،رشد صادرات کره از سال  1977کند شده
بود و م دار مطلق آن در سال  1979کاهش یافت .حساب جاری ارزی آن با کسری 7/18
درصد تولید ناخالص داخلی روبهرو شد و رشد اقتصادی آن هم منفی شده بود (طالیی،
 .)13 :1379این حوادث و مشكالت واعیت وامض و مبهم اقتصادی را بهوجود آورد.
با توجه به این واعیت ،در آوریل سال  ،1979دولت کره جنوبی برنامه تثبیت
اقتصادی جامع را اعالم کرد .محتوای اصلی برنامه تثبیت جامع شامل موارد ذیل میشد:
 کوچكسازی ن ش هدمگذار سیاستی در عملیات وامهای سیاستگذاری شدهو نرخهای بهره ترجیحی،
 افاایش نسبت آزادسازی تجاری از  69به  95درصد در سال 1988؛ تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری در باش فناوری از  0/9درصد تولید ناخالصملی در سال  1980به  2درصد در سال  1986و  2/5درصد در سال .1990
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ت ویت قانون پیشبرد توسعه فناوری که ابتدا در سال  1973تصویب شد ،در سال
 1981صورت گرفت تا انگیاههای مالیاتی جدید برای سرمایهگذاری در تح یق و توسعه
فراهم شود (ن رهکار شیرازی .)5 :1391،درواقع با توجه به مشكالت مطرح شده ،کره
جنوبی در آواز دهه  1980در برنامههای خود تجدیدنظر کرد و دورهای در یك مسیر
متفاوت از دوره صنایع سنگین و شیمیایی ،بهسمت صنایع مبتنیبر سازوکار بازار پیش از
منابع خاص یا مداخالت دولت حرکت کرد .در این دوره ،بانكها از حالت ملی خارج
شدند و کنترلهای دولتی به سط

ویررسمی کاهش یافت .کا،های کرهای بهمنظور

افاایش کیفیت ،در معرض بازار قرار گرفتند و موانع تعرفهای و ویرتعرفهای بهشدت
کاهش یافتند و دولت اقدامات ادانحصاری جدیدی را برای از بین بردن اختال،ت
ایجاد شده ازسوی چبولها به خدمت گرفت (طالیی .)15 :1379 ،دولت همچنین با
ادوام تولیدکنندگان اصلی تجهیاات الكترونیكی سنگین ،باش ماشینآ،ت را در سال
 1980بازسازی و به آنها جایگاهی انحصاری اعطا کرد .دولت کره جنوبی در این دوره با
مشاص کردن ن ش هریك از شرکتهای ماشینسازی ،حضور آنها در اقتصاد را
مدیریت کرد و با سیاستگذاریهای هوشمندانه ،از قبیل حمایتهای م طعی و پلهای،
احراز کیفیت استاندارد و  ...سبب پیشرفت آنها شد ).(World Bank, 1987: 48
همانگونه که مالحظه میشود ،بهروم تأکید بر آزادسازی تجاری ،دولت کره جنوبی
همچنان حضوری هوشمندانه در اقتصاد دارد .پس از سال بحرانی  ،1980کره به بهبودی
سریع و ثبات سط عمومی قیمتها دست یافت .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در
سال  ،1981معادل  16/2درصد و در سال  12 ،1982درصد بود .در این دوره تغییرات
عمدهای در سیاست تجاری کره صورت گرفت .برای اولینبار بر ماایای آزادسازی
واردات ،سازوکار بازار و رقابت تأکید شد .به دنبال اجرای این سیاستها ،تراز بازرگانی
کره در سال  1986مازاد شد .در این دوره تعدیل اقتصادی بسیار ارزشمند ،با تغییر در
سیاستهای مبتنیبر راهكار مداخله مست یم به راهكار هدایت ویرمست یم ،صورت گرفت
(محب.)7 :1393 ،
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 .7تطبيق متغيرهاي دولت توسعهگراي آدريان لفتويچ در كره جنوبي

نخبگانتوسعهگرا 

.1-7
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،آدریان لفتویچ خصیصه اصلی دولتهای توسعهگرا
را ،اداره آنها توسط نابگان توسعهگرا میداند .در کشور کره جنوبی ،منشأ نابگان
توسعهگرا ،کودتای نظامی سال  1961و به قدرت رسیدن پارك چونگ  -هی است.
پارك بعد از به قدرت رسیدن ،کابینهال را متشكل از افراد تكنوکرات کرد.
نابگان توسعهگرا در کره جنوبی متشكل از شبكه پیچیدهای از ا تالم بین سیاستمداران،
بوروکراتها و نابگان تجاری  -صنعتی بود .کابینه پارك را افرادی کاردان و دلسوز
تشكیل میداد که بسیار ملی گرا بودند و انگیاه اصلی آنها توسعه اقتصادی کره جنوبی
بود .جانشین او« ،چون دوهوان» ( ،)Chun Doo-hwanنیا تعهد قوی خود را به تداوم
توسعه اقتصادی نشان داد .کابینه وی نیا از افراد متاصص و متعهد تشكیل شده بود که
انگیاه اصلی آنها توسعه اقتصادی بود .درمجموع ،حاکمیت نظامی اقتدارگرایانه و
درعینحال توسعهگرایانه پارك چونگ  -هی ( )1961-1979و چون دوهوان (-1980
 ،) 1987بیش از ربع قرن ،عامل مهمی در تبدیل این کشور به کشوری توسعهیافته
صنعتی تل ی میشود (لفتویچ.)200-201 :1382 ،

.3-7استقاللنسبيدولت 
دومین خصیصه دولتهای توسعهگرا در نظریه لفتویچ ،است الل نسبی دولت است.
اجاای کلیدی مسیر توسعه کره جنوبی ،ریشه در تجربه گذشته استعمار توسط ژاپن داشته
است .دولت استعماری ژاپن ،رویكرد توسعهگرایانه میجی را در کره جنوبی برای خود
برگاید و شالوده یك بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا را در ساختار اقتصاد این کشور
بنیان گذاشت ) .(Gilson and Mil Haupt, 2011: 209است الل نسبی دولت در کره جنوبی
با نظارت عالیترین شاخههای قوه مجریه بر سیاستهای توسعهای صورت گرفت و آنها،
آنگونه که در کشورهای دموکراتیك میبینیم ،به پاساگویی در مورد سیاستهای خود
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ملام نبودند .عالوهبر این ،دولت پارك بهواسطه کمكها و وامهای خارجی دارای
درجهای از است الل مالی بود ) .(Leftwich, 1995: 410در این شیوه ،دولت است اللی نسبی
از منافع گروههای تجاری ،سیاسی ،اقتصادی ،طب ه کارگر ،زمینداران و سرمایهداران
داشت .بهواسطه سرکوب شدید طب ه کارگر در دوران سینگمان ری و پارك چونگ -
هی ،فعالیت اتحادیههای کارگری مست ل تا حد زیادی محدود شده بود

Seung-Ho and

) .)Dopnell, 1999: 271همچنین بهدلیل اصالحات ارای ،سال  ،1945طب ه زمیندار نیا
فاقد قدرتی تأثیرگذار بر سیاستهای دولت بود .در رابطه با طب ه سرمایهدار نیا میتوان
گفت که دولت پارك در ابتدا به بازداشت و ارعاب صاحبان صنایع بارگ و مصادره
اموال آنها اقدام کرد (اوانا)16 :1380 ،؛ ولی بعدها با چبولهای کره ارتباط گستردهای
بهوجود آورد؛ ولی این ارتباط از مواع با ،بود؛ به این معنا که دولت با استفاده از
اهرمهای ماتلف ،دستورات خود را به آنها دیكته میکرد و آنها ملام به اجرای این
دستورات بودند (کاستلا .)200 :1385،همانگونه که مالحظه شد ،دولت اقتدارگرای کره
جنوبی بهواسطه عوامل گوناگون ،از طب ات و گروههای ماتلف مست ل بود و جدا از
منافع آنها ،در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور گام برمیداشت.

بوروکراسيتوسعهگرا 

.4-7
ویژگی سوم و مهم بعدی دولتهای توسعهگرا در نظریه لفتویچ ،بوروکراسی توسعهگراست.
درواقع بوروکراسی توسعهگرا جا ی کلیدی در تعامل بین دولت و اقتصاد در دولتهای
توسعهگراست ) .(Leftwich, 1995: 413بوروکراسی کشور کره جنوبی ،یك بوروکراسی
قدرتمند و توسعهگرا بود که با بهرهمندی از تكنوکراتهای شایسته ،عملكرد اقتصادی
قابل قبولی داشت

)2005: 374

 .(Horikane,ژاپنیها در دوران استعمار ،نهادهای

بوروکراتیك قدرتمندی را در کره بهوجود آوردند که سینگمان ری پس از است الل کشور
آنها را حفظ کرد .پارك برای جلوگیری از پراکندگی نهادهای سیاستگذار در حوزه
اقتصادی ،نهادی به نام «هیئت برنامهریای اقتصادی» (

Economic Policy and the
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 )Economic Planning Boardتشكیل داد که نهادی محوری در سیاستگذاریهای اقتصادی
بود .با تشكیل این نهاد قدرتمند ،دخالت سایر نهادها در امور برنامهریای اقتصادی
تضعیف و در نتیجه کارایی و است الل این نهاد در پیشبرد اهدام توسعهگرایانه زیاد شد
)1999: 314-318

 .(Chibber,بوروکراسی عصر پارك ،یك بوروکراسی اقتصادمحور،

تحصیلکرده و کامالً حرفهای بود که طراحی آن تا حد زیادی ،از الگوی بوروکراسی
توسعهگرای ژاپنی الهام گرفته بود .درعینحال ،پارك و همكارانش بوروکراسی را مجبور
به اتااذ سیاستهای توسعهگرایانه میکردند (ن یبزاده و دلفروز .)1027 :1394 ،مجموع
این عوامل یك بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا در کره جنوبی را بهوجود آورد که به
پیشبرد روند توسعه صنعتی در این کشور کمك فراوانی کرد.

.5-7جامعهمدنيضعیف 
ویژگی دیگر دولتهای توسعه گرا این است که دولتی قدرتمند و با اقتدار فراگیر ،به
کنترل جامعه مدنی اقدام میکند .در اینگونه دولتها ،هرگونه م اومت در م ابل اقتدار
دولتی بهشدت سرکوب میشود .پارك چونگ  -هی بعد از به قدرت رسیدن ،در سال
 ،1961تمامی سازمانها و احااب سیاسی موجود و اتحادیههای کارگری را منحل کرد؛
در قوانین مربوط به کار تجدیدنظر کرد و تنها به سازمانهای دارای مجوز رسمی دولتی
اجازه فعالیت داد ) .(NAM, 2017: 18حكومت پارك همچنین انجمنهای ملی را منحل
کرد؛ گروه های ماالف را با اقداماتی از قبیل دستگیری و تهدید از میان برد و نظامیان را
در رأس بوروکراسی دولتی قرارداد ).(Chang, 2009: 48
اینگونه اقدامات به تحكیم قدرت رژیم منجر شد .سرپس ایرن رژیرم شرروع بره
اثرگذاری عمیق بر ساختار اقتصادی کرد .در این دوره با توسل به قوانینی چون قانون
امنیت ملی ،قانون امنیت اجتماعی ،قانون اد کمونیستی و  ...هر گونه فعالیرت جامعره
مدنی سرکوب شد .در عین حال ،دولت به خوبی بره سرازمان دهری ،کنتررل و حمایرت
سررازمان هررای حررامی خررود مرریپرداخررت (لفررتویررچ .)198 :1382،در دوره "چررون
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دوهوان" نیا کنترل جامعه مدنی ادامه یافت و حتی شدت آن بیشتر از دوره پارك شد.
این گونه اقدامات به تحكیم قدرت دولت منجر شد .با ایرن اقردامات ،دولرت جردا از
فشارهای گروه های ماتلف جامعه و با بیرون نگره داشرتن مرردم از قلمررو سیاسری،
توانست برنامه های توسعه اقتصادی خویش را به پیش برد و به موف یت های اقتصادی
چشمگیری دست یابد (ن یب زاده و دلفروز.)1028 :1394 ،

.6-7تحکیماقتداردولتپـیشازافـزایشاهمیـتسـرمایههـایداخلـيو
خارجي 
مشاصه دیگر دولتهای توسعهگرا ،تحكیم اقتدار و توان دولت ،قبل از اهمیت یافتن
سرمایههای داخلی و خارجی است .دولت توسعهگرای کره جنوبی توانست جریان
کمكهای خارجی را در راستای بهدست آوردن است الل خود و مدیریت اقتصاد ملی و
دستیابی به اهدام توسعهگرایانه خویش ،هدایت کند .دولت همچنین در سال  1961به
ملی کردن بانكها اقدام کرد که این کار دولت را قادر میساخت تا جریان سرمایهها و
پساندازها را در راستای اهدام خود هدایت کند .همچنین دولت به حمایت از
سرمایهگذاریهای خارجی در شرکتهای خصوصی اقدام و برای آنها معافیتهایی صادر
کرد .صنایع فو،د ،شیمیایی ،ماشینسازی ،کشتیسازی و الكترونیك حمایتها و
مشوقهای مالی فراوانی را از دولت دریافت کردند .این اقدامات باعث شد جریان توسعه
اقتصادی کره جنوبی در یك مسیر صحی پیش رود.

 .8نتيجهگيري
کره جنوبی بهعنوان کشوری مست ل در سال  1948در جهان پدیدار شد .در  15سال
اولیه پیدایش ،این کشور یكی از ف یرترین کشورهای جهان بود .از دهه  ،1960که
برنامههای توسعهگرایانه در کره جنوبی کلید خورد ،این کشور از سط ف یرترین کشورهای
جهان ،به کشوری نمونه و الگو در میان کشورهای تازه صنعتی شده تبدیل شد .
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در این پژوهش با استفاده از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ به بررسی
روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شد.
تجربه کره جنوبی و بسیاری دیگر از کشورهای شرق آسیا در نیل به توسعه اقتصادی،
بیانگر ن ش و اهمیت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است .درواقع ،توسعه سریع و
معجاه آسای کره جنوبی و دیگر کشورهای این ناحیه ،بدون وجود دولتی توسعهگرا و
مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی امكانپذیر نبود .اینگونه دولتها ویژگیهایی
چون داشتن نابگان توسعهگرا ،بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا ،جامعه مدنی اعیف،
است الل نسبی دولت و تحكیم است الل دولت پیش از اهمیت یافتن سرمایههای داخلی
و خارجی را دارند .در کره جنوبی وجود دولتی با خصیصههای توسعهگرایانه ،باعث
شد این کشور از اقتصادی توسعهنیافته ،در اوایل دهه  ،1960به یك اقتصاد پیشرفته
صنعتی ،در دهه  ،1990جهش یابد .ن ش عوامل تاریای  -اجتماعی در شكلگیری
دولت توسعهگرا در کره جنوبی ،مواوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و امید
است پژوهشگران در آینده به امر تح یق و پژوهش در این م وله بپردازند و مسئو،ن و
برنامهریاان امر توسعه اقتصادی کشور ،با بهرهگیری از تجارب کشور کره جنوبی و
سایر کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی ،با یك برنامهریای صحی و کارآمد و با
بهرهگیری از زمینه های بال وه موجود در این سرزمین ،باعث قرار گرفتن ایران نیا در
مسیر توسعه اقتصادی شوند تا به کشوری پیشرفته و الگو در این زمینه تبدیل شود.
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