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كوريا   فى  ييا المعلومات على النمو االقتصادفى تكنولوج االستثمارتأثير  
 الجنوبية

 سماء إبراهيم سليمان أحمد  د.

 الملخص 

العصر الصناعي مركز         نقل  بعد أن  إلى كمبيوتر  الثقل من مصنع  المعلومات مركز  حّول عصر 
النقود يسيطر على األجهزة   الذي كان صاحب  إلى آخر على عكس العصر الصناعي  الثقل من حقل 

 اإللكترونية والبرمجة ونظم المعلومات.
، والمعلومات  جه عبر تاريخ البشريةما تم إنتاتعد المعلومات المنتجة في العصر المعاصر أكثر أهمية م

األخيرة التطورات  بسبب  كبير  بمعدل  جديدة  تتزايد  تخصصات  وظهور   ، العالم  المعرفة في  وتداخل   ،
ليشكلوا   ا  كمون معالبشرية ونمو القوى المنتجة والمستهلكين والمستفيدين من المعلومات. وإال فسوف يترا

 ثورة كبيرة في المعلومات توضح مالمح العصر المعاصر.
الرائدة        تجربتها  أصبحت  قياسي.  وقت  في  مزدهرة  دول  إلى  حولتها  كبيرة  خطوات  كوريا  خطت 

ا لحكومات البلدان التي تواجه مثل هذه التحديات ، حتى تتمكن هذه الحكومات من اللحاق بالدول   نموذج 
 عيفا الى االبد.المتقدمة وإعادة بناء ثقتها مع شعوبها. من يستغل وجود هذه التناقضات البقاء البلد ض

Summary 

          The information age transformed the center of gravity from factory to 

computer after the industrial age had moved the center of gravity from field to 

factory, unlike the industrial era dominated by the money holder, who controlled 

electronic devices, programming and information systems. 

           The information produced in the contemporary era is more important than 

it has been produced throughout the history of mankind, and the information is 

increasing at a great rate due to the recent developments in the world, the 

emergence of new disciplines, the overlap of human knowledge and the growth 

of the productive forces, consumers and beneficiaries of information. Otherwise, 



NJ 

 
 
 
 
 
 

2 
 

Nile Journal for Commercial, Legal and Information        Systems Science 

 

Volume 2, Number 4, August 2022 

 

 المعلومات   نظم  و  والقانونية  التجارية  للعلوم  النيل  مجلة
 

Nile Journals 

they will accumulate together to form a great revolution of information that 

illustrates the features of the contemporary era . 

        Korea has made great strides that have turned it into booming countries in 

record time. Its pioneering experience has become an example for the 

governments of countries with such challenges, so that these governments can 

catch up with developed countries and re-establish their trust and trust with their 

people. Who takes advantage of the existence of these contradictions to keep the 

country weak and forever. 

 المقدمة : 

كوريااا الجنوبيااة وتسااامى جمهوريااة كوريااا وهاااى دولااة ذات ساايادة تقاااع فااى الجاازء الجناااوبى ماان شااابه        
الجزيااارة الكورياااة ، ويشاااتو اسااام   كورياااا   مااان مملكاااة كورياااو ، وهاااى السااااللة التاااى حكمااات فاااى العصاااور 
الوسااطى ، يجاورهااا الصااين ماان الغاارا ، واليابااان ماان الشاارق ، وكوريااا الشاامالية ماان الشاامال ، ومضاايو 

بيعاة جبلياة فاى كوريا من الجنوا ، وتقع كوريا الجنوبية فى المنطقاة الشامالية مان الكارة األرضاية وذات  
 . الغالب 
وكوريا ال تمتلك موارد  بيعية تقريبا  وتعانى باستمرار من االكتظاظ السكانى فى مساحة صغيرة ،         

الجنوبية   داخلية كبيرة ، واتجهت كوريا  المستمر وتشكل سوق استهالكية  السكانى  النمو  والذى يحد من 
، كانت كوريا    2012ير من أجل تنمية اقتصادها ، ففى إلى استراتيجية االقتصاد الذى يتوجه نحو التصد 

العالم ، ويصدر عن   أكبر مستورد على  أكبر مصدر وسابع  ومعهد تطوير   بنك كورياالجنوبية سادس 
 كوريا نشرات بالمؤشرات االقتصادية الرئيسية واالتجاهات االقتصادية القتصادها كل فترة . 

 يقتصاااد الكااورى واسااتقراره الهيكلااى، تعااانوعلااى الاارنم ماان التقااديرات التااى تشااير إلااى  يااادة نمااو اال       
 كورياا الشاماليةكوريا الجنوبية من تضارر تصانيفها االئتماانى فاى ساوق األساهم بسابب حالاة االشاتبا  ماع 

فاااى أوقاااات األ ماااات العساااكرية ، والتاااى تولاااد تااااثيرات واضاااحة علاااى األساااواق المالياااة فاااى اقتصااااد كورياااا 
 الجنوبية . 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 مشكلة البحث : 

 وتتمثل مشكلة الدراسة فى محاولة اإلجابة عن السؤالين التاليين :        
 قتصادى فى كوريا الجنوبية ؟   هل هنا  عالقة  بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والنمو اال  -1
 هل تساهم االستثمارات األجنبية فى نقل تكنولوجيا المعلومات إلى كوريا الجنوبية؟  -2

 أهداف البحث : 
النمو      فى  ودورها  المعلومات  تكنولوجيا  فى  االستثمار  تطور  معرفة  إلى  عام  بشكل  الدراسة  تهدف 

 -االقتصادى بدولة كوريا الجنوبية من خالل :
 الوقوف على مدى االستفادة  من ثورة تكنولوجيا المعلومات فى النهوض باالقتصاد الكورى .  -1
الجنوبية     -2 كوريا  وإلى  من  المعلومات  تكنولوجيا  نقل  فى  األجنبية   االستثمارات  دور  على  التعرف 

 ومدى تاثيرها على النمو االقتصادى . 
كنولوجيا المعلومات فى كوريا الجنوبية وتاثيرها المباشر  فى منتجات ت  تقييم معدالت التجارة الخارجية  -3

 على النهوض باالقتصاد .
 . تحليل مؤشرات عصر المعلومات ومعرفة مدى تاثير كال  منها على االقتصاد الكورى   -4
الوصول إلى أهم الركائز التى يقوم عليها اإلصالح االقتصادى فى كوريا وتحديد مالمح وآفاق هذا    -5

 . اإلصالح 
 تحديد الفلسفة التى تقوم عليها التنمية االقتصادية الكورية عن  ريو استخدام تكنولوجيا المعلومات .  -6
معرفة مدى تاثير البحث العلمى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات للتااثير على التنمية االقتصادية    -7

 .الكورية 
 فروض البحث :

 الفرضين التاليين : وتتمثل فروض الدراسة فى       
 الفرض األول : توجد عالقة بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والنمو االقتصادى الكورى .

 .االستثمارات األجنبية بدور هام فى نقل تكنولوجيا المعلومات إلى كوريا الجنوبية  قيامالفرض الثانى : 
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 منهج البحث :

 : تركز الدراسة الحالية منهجيا  على كل من        
التحليلى  -1 وبالتطبيو  المنهج  اآلسيوية  النمور  دول  فى  المعلومات  قطاع  أداء  تحليل  يتم من خالله   ،

ا على  الجنوبية  كوريا  جمهورية  والدولىعلى  واالقليمى  المحلى  البيانات  لمستوى  من  بخلفية  ومدعم   ،
 . النمور اآلسيوية وكوريا الجنوبيةوالمعلومات واآلثار االقتصادية على دول 

،  سبباتها ، وذلك من أجل معالجتها، حيث يتم دراسة الظواهر االقتصادية ومعرفة مالمنهج اإلحصائى -2
القتصادية من أجل حصر مسببات  وبما أن أحد مهام االقتصاد القياسى هو قياس العالقة بين المتغيرات ا

 . ، وهذا يتم باالعتماد على بعض االختبارات اإلحصائيةعن  ريو إضافة المتغيرات المفسرةهذه الظواهر 
 مظاهر النمو االقتصادى فى كوريا الجنوبية :

، كماااا تعتبااار مااان أكبااار 2005فاااى االقتصااااد العاااالمى لعاااام  11تحتااال كورياااا الجنوبياااة المرتباااة الاااا 
٪ سانويا   5التنينات اآلسيوية األربعة بفضل تنميتها االقتصادية السريعة التى أصبحت تنمو بما يزيد عان 

مليااار دوالر  ويرجاااع ذلاااك إلااى الطلاااب الخاااارجى علاااى  680، وأصاابح ناتجهاااا الاااداخلى الخااام يصااال إلاااى 
 منتجاتها الصناعية .

 ( مظاهر النمو الصناعى : 1)
لب والنساايج والكيماويااة ، منهااا صااناعة الساايارات والحديااد والصاامتطااورضااخم ومتنااوع و  إنتاااص صااناعى -

 .والغذائية
احتالل مراتب متقدمة علاى الصاعيد العاالمى فاى الصاناعات األساساية : السايارات والشااحنات تصانعها   -

 . Samsungو  LGشركات( نيسان وهيونداى وكيا ) والصلب والصناعات االلكترونية تنتجها شركات: 
، وفااى لشاارقى ) أولسااان، بوسااان، مسااان (تمركااز اإلنتاااص الصااناعى فااى مجمعااات كباارى فااى الجنااوا ا -

 .وفى الشمال الغربى )مركز سيول العاصمة وأنشون(، الجنوا الغربى ) مركز كوانغ يو (
وجااااود شااااركات صااااناعية قويااااة تهااااتم بينتاااااص الصااااناعات العاليااااة التكنولوجيااااة ومنهااااا شااااركة سامسااااونغ  -

Samsung  لتى تحتال المرتباة الثانياة عالمياا  فاى صاناعة شابه الموصاالت التاى يازداد عليهاا الطلاب فاى ا
اعات االتصال والتواصل ( الهواتف، أجهزة ، وصنكل أنواع وفروع الصناعات الدقيقةاألسواق العالمية فى 

 ، الحواسب (. MP4و MP3، تسجيل الصوت والصورة التصوير الرقمية
ثل ركيزة أساسية لالقتصااد الكاورى خصوصاا  ماع تقاديرات الخباراء باان وأصبحت هذه الصناعة تم

 . 2011ملياردوالر أمريكى فى سنة  350رقم معامالت هذه الصناعة سيصل إلى 
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إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالحدود مع كوريا الشمالية ، تنتشر بها مقاوالت صناعية جنوبية ويعمل   -
لى ، وتهادف كورياا الجنوبياة مان هاذه السياساة اتقااء خطار التاوتر الاف عامال كاورى شاما  800بها حوالى  

والحاارا مااع جارتهااا الشاامالية وتعزيااز التنميااة االقتصااادية فااى الشاامال فااى أفااو العااودة إلااى الدولااة الكوريااة 
 الموحدة  .

 ( مظاهر نمو التجارة والخدمات فى كوريا الجنوبية : 2)
لكترونيااااة والكهربائيااااة، ، األجهاااازة االالصااااناعات الثقيلااااةة األساسااااية : تطااااور قيمااااة الصااااادرات الصااااناع -

 ، صناعات خفيفة كالمالبس واألحذية ونيرها .حتل المرتبة الثانية بعد اليابان، السفن تالسيارات 
٪ سانويا  محتلاة المرتباة األولاى عالمياا  متفوقاة علاى  92.3تصدير المنتجات الصناعية بنسبة تقادر باا    -

 .يرها من القوى االقتصادية الكبرى متحدة األمريكية وناليابان والواليات ال
٪ واالتصاااالت والتااامين والخاادمات الماليااة ونيرهااا  54تطااور قيمااة الخاادمات المصاادرة : كالنقاال بنساابة  -

 ٪ . 17٪  ، والسياحة  29بنسبة 
 284ت ماثال  بلغات قيماة الصاادرا 2000تطور قيمة الصاادرات مقارناة ماع قيماة الاواردات ، ففاى سانة   -

 مليار دوالر ، وينتج عن هذا ميزان تجارى ايجابى . 261مليار دوالر بينما قيمة الواردات بلغت 
ا ، تعااادد الشاااركاء التجااااريين المتعااااملين ماااع كورياااا منهاااا الصاااين ، والياباااان ، ودول جناااوا شااارق أساااي -

 ، وألمانيا .والواليات المتحدة األمريكية
، و بلااغ الحارا والتقلااين مان فااوارق التنمياةتعزياز المباادالت التجاريااة ماع كوريااا الشامالية التقاااء خطار  -

 37169حاوالى  2007مجموع قيمة الصاادرات مان كورياا الجنوبياة إلاى كورياا الشامالية خاالل شاهر ينااير
ركياااازة لالقتصاااااد م ، وتعتباااار الصااااناعة أهاااادوالر 55580وريااااا الجنوبيااااة حااااوالى دوالر واسااااتوردت منهااااا ك

، وتشاااكل الدعامااااة األساساااية للتجااااارة يمتطلباااات االسااااتهال  الصاااناعى الااااو ن، حياااث تسااااتجيب لي الكاااور 
 الخارجية .

 ثانيًا : العوامل المفسرة للنمو االقتصادى بكوريا الجنوبية :
 ( العوامل المفسرة للنمو الصناعى الذى تشهده كوريا الجنوبية :1)
 العوامل التاريخية :  -

استفادت صناعات كوريا الجنوبية من تجارب التنمية االقتصاادية لقواوا االساترمارية التات ا تقا         

اليابان ، والواليات المتحدة األمريكية والموجودة  الياً من خالل تطور الصناعات التكنولوجية   -أراضيها  

 .ريكيةوالمساعدات اليابانية واألماألمريكية كما استفادت من االستثمارات 
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 العوامل البشرية :  -
ملياون نسامة ، وتتمياز بتكاوين وتاهيال  48تساتفيد الصناعة الكورية من عدد السكان التى تقدر با 
 علمى وتقنى مرتفع ، وتتصف باالنضباط واإلتقان فى العمل .

 العوامل التنظيمية والرأسمالية :  -
الشيبول  -تتطور الصناعة بفضل وجود مقاوالت عمالقة تحتكر أنشطة إنتاجية متنوعة ومتكاملة 

CHAEBOL  -   وتخضع لمخططات توجيهية تضعها الدولة . كما تنتشر مؤسسات صناعية متخصصاة
فاااى الصاااناعات االلكترونياااة الدقيقاااة ، بينماااا  LGفاااى إنتااااص صاااناعى محااادد ، فماااثال  تخاااتن سامساااونغ و 

 يسان وهيونداى فى صناعة السيارات .تختن ن
 التقنية :  -العوامل العلمية  -

يعتبر البحث العلمى أهم مرتكزات تطور الصناعة الكورية من خالل القطاع الخاا  والاذى يمثال 
٪ مان  7.1٪ ، لاذلك تنفاو علياه الدولاة حاوالى  13٪ ، القطاع األكاديمة  18٪ ، والمعاهد البحثية   75

، كماااا تصااارف علياااه المقااااوالت المنتجاااة 2015الخاااام محتلاااة المرتباااة األولاااى عالمياااا  لعاااام النااااتج الاااداخلى 
٪ متفوقة على المقاوالت العالمية ، وبفضل هذا الادعم الماالى للبحاث العلماى ، وتقادمت كورياا   53حوالى  

رتباة الرابعاة حياث )  لبا  لبراءات االختراع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، محتلة الم  5935الجنوبية با  
 الواليات المتحدة فى المرتبة األولى تليها اليابان ثم بعدها ألمانيا ( .

 العوامل الرأسمالية :  -
تستثمر مباالغ مالياة ضاخمة فاى اإلنتااص الصاناعى ، ساواء مان  ارف القطااع الحكاومى ، أو مان 

مليارات  7.200حوالى  2015  رف االستثمارات األجنبية المتدفقة على كوريا حيث وصلت قيمتها سنة
 دوالر .
تسااااهم مختلاااف العوامااال الساااابقة فاااى التطاااور الكماااى والناااوعى للصاااناعة الكورياااة ، لاااذلك تشاااكل  

 . الدعامة المركزية للنمو االقتصادى القائم على تصدير المنتجات الصناعية 
 ( العوامل المفسرة لنمو التجارة الكورية : 2) 
علااى األسااواق العالميااة كميناااء ) أنشااون ، وبوسااان ، واولسااان ، وبوهااانغ ( وجااود مااوانم مهمااة منفتحااة  -

 تستقبل وتنطلو منها شبكة كثيفة من السفن التجارية العالمية .
٪ سنويا  محتلاة الرتباة الثانياة بعاد  12٪ ، وتبلغ  93التركيز على تصدير المنتجات الصناعية بنسبة    -

 ى المصدر للمنتجات الصناعية .من نصيب العالم النام -٪  16 –الصين 
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جودة المنتجات الصناعية المصادرة وحفاظهاا علاى مساتوى تكنولاوجى جياد واالعتمااد علاى شابكة كثيفاة   -
، وتشاااكل Hyundaiو  KIAللخدماااة بعاااد البياااع ، وتنطباااو هاااذه المعاااايير أساساااا  علاااى صاااناعة السااايارات 

 . عائدات تصديرها موارد مالية مهمة للناتج الداخلى الخام
اكتساح المنتجات المصنعة وخاصة االلكترونية الدقيقة لألسواق العالمية وحصول شركات إنتاجها على   -

جااوائز متفوقااة علااى كاال  5جااوائز مشاارفة فااى مجااال التصااميم الصااناعي، فشااركة سامسااونغ حصاالت علااى 
 الشركات اآلسيوية واألوروبية واألمريكية .

 ى األوضاع االجتماعية بكوريا الجنوبية والتحديات التى تواجهها : ثالثًا :  نتائج التنمية االقتصادية عل
 ( أثار التنمية االقتصادية على األوضاع االجتماعية : 1)
تريلياون دوالر  1.163، وارتفع ليصل إلى  2005مليار دوالر سنة   680.8نمو الناتج الداخلى الخام    -

دوالر فااى  37.276ليصال إلاى   2005دوالر فاى عااام  14166، ونماو الاادخل الفاردى  2015فاى عاام 
٪ كمااا يوضااح ذلااك  0.912، وبااذلك تعاارف كوريااا مؤشاار التنميااة البشارية السااريع حيااث يبلااغ  2015عاام 

 الجدول التالى :
 2015  - 2005( نمو الناتج المحلى ودخل الفرد فى الفترة من 1جدول )

 البشرية مؤشر التنمية  2015عام   2005عام   بيان 

 الناتج اإلجمالت المحقت 
تريقيون    1.163 مقيار دوالر   680.8

 ٪   0.912 دوالر  

 دوالر  37276 دوالر  14166 نمو دخل الفرد 

 المصدر : من إعداد الباحثة . 

 48ان كوريااا الجنوبيااة ٪ حيااث يبلااغ عاادد سااك 3وجااود فاار  العماال وضااعف نساابة البطالااة ال تتعاادى  -
٪ ، ويتو ع عملهم فاى قطاعاات اقتصاادية حيوياة ، يشاغل  72، تبلغ نسبة السكان النشيطين  مليون نسمة

 ٪ .  3.2٪ بينما ال يعمل بالقطاع األول سوى  34.6٪ والقطاع الثانى  62.2القطاع الثالث 
 تنمية التعليم :  -

فااوق نساابة ٪  ، وهااى وضااعية مشااابهة للبلاادان المتقدمااة باال تت 98يصاال نساابة المتعلمااين الكبااار 
 ٪ .  40.5٪ وعلى اليابان  51٪ على فرنسا  60.4المسجلين فى التعليم العالى بكوريا 

 تحسن الخدمات الصحية والمعيشية :  -
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 ٪ .  5سنة ، وال تتعدى نسبة الوفيات  77.3يصل معدل متوسط العمر بكوريا الجنوبية إلى 
 تحسن مستوى معيشة السكان :  -

ومااان مظااااهر ذلاااك تزاياااد اإلقباااال علاااى شااابكة االنترنااات ، بحياااث يصااال عااادد المااارتبطين بشااابكة 
٪ فاااى الوالياااات المتحااادة  65٪ بالياباااان ونسااابة  50٪ بينماااا ال تتعااادى نسااابة  70االنترنااات بكورياااا نسااابة 

، فضال  عن اإلقبال الكثيا  للساكان علاى منتجاات  cyber Worldاألمريكية ، ويكثر اإلقبال على بوابة 
 التكنولوجيا العالية مثل الهاتف ، والتلفا  عبر الهاتف المحمول ، والحاسوا .

 وصاناعة،  والفاوالذ  البتروكيماوياات  صاناعةالثقيلاة مثال :  الصاناعات  بعاد ذلاك فاى كورياا بادأت 
كماا يوضاحه  الخاارص الثقيلاة إلاى المنتجات  تصدير ، وبعدها بدأت فى وااللكترونيات ،  والسيارات ،  السفن

 :( التالى 2الجدول رقم )
 وتصنيفها ) ٪ (  العالمية السوق فى الكورية ( المساهمة2جدول رقم ) 

 المتوسط  2004 2000 1995 1990 الصناعة المرتبة

 ٪ 31.2 ٪ 33.2 ٪ 36.0 ٪ 30.4 ٪ 23.8 صناعة السفن  1

 ٪ 7.2 ٪  10.9 ٪ 7.4 ٪ 10.4 ٪ 3.1 أشباه الموصالت 3

 ٪ 4.7 ٪  5.8 ٪ 5.6 ٪ 4.5 ٪ 3.4 األجهزة المنزلية 4

 ٪ 4.3 ٪  4.5 ٪ 5.1 ٪ 4.9 ٪ 3.0 الحديد والصلب  5

 ٪ 4.9 ٪  3.5 ٪ 5.0 ٪ 5.6 ٪ 6.6 المنسوجات 5

 ٪ 4.8 ٪  5.1 ٪ 5.2 ٪ 5.0 ٪ 1.8 البتروكيماويات  5

 ٪ 4.9 ٪  5.5 ٪ 5.3 ٪ 0.5 ٪ 2.7 السيارات 6

 ٪ 1.7 ٪  2.3 ٪ 1.9 ٪ 1.6 ٪ 0.9 الماكينات العامة 13

 م . 2005المصدر : تقرير منظمة التعاون االقتصادى والتنمية لعام  

 تطور مؤشرات التنمية االقتصادية فى كوريا :
لقااد أسااهمت إسااتراتيجية التنميااة االقتصااادية الكوريااة ، التااى تعتباار الصااادرات بمثابااة محاار  للنمااو 

بنجاااح تنفيااذ العديااد ماان باارامج الصااناعى ، إلااى حااد كبياار فااى التحااول الكبياار لالقتصاااد الكااورى ، وقااد تاام 
مليااار دوالر فااى  2.3التنميااة والخطااط االقتصااادية ونتيجااة لااذلك ،  اد إجمااالى الاادخل القااومى الكااورى ماان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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مليااار دوالر امريكااى عااام  1007م ، وارتفااع الااى 2004مليااار دوالر فااى عااام  680.1إلااى  1962ساانة 
 .  PPP الشرائية   مليار دوالر بمقياس  تعادل القوة 1459م  ُتعادل 2010

 م 2015 –  2000( مؤشرات التنمية فى كوريا عن الفترة من 3جدول )
 معدل النمو السنوى  دخل الفرد  إجمالى الناتج المحلى  األعوام 

 ٪ 5.8 ألف دوالر 9.770 مليار دوالر  459.20 2000

 ٪ 4.6 ألف دوالر 9.892 مليار دوالر  461.89 2001

 ٪ 4.7 ألف دوالر 10.013 مليار دوالر  477 2002

 ٪ 4 ألف دوالر 110123 مليار دوالر  605.4 2003

 ٪ 3.8 ألف دوالر 12.030 مليار دوالر  680.1 2004

 ٪ 4 ألف دوالر 16.291 مليار دوالر  931 2005

 ٪ 5.01 ألف دوالر 16.900 مليار دوالر  942 2006

 ٪ 5.1 ألف دوالر 18.201 مليار دوالر  954 2007

 ٪ 2.3 ألف دوالر 21.068 مليار دوالر  941 2008

 ٪ 0.2 ألف دوالر 21.142 مليار دوالر  932 2009

 ٪ 6.2 ألف دوالر 30.200 مليار دوالر  1007 2010

 ٪ 5.3 ألف دوالر 31.753 بليون دوالر  1.163 2011

 ٪  4.57 ألف دوالر 32.012 بليون دوالر  1.432 2012

 ٪ 4.76 ألف دوالر 33.189 دوالر بليون  1.198 2013

 ٪ 4.12 ألف دوالر 27.513 بليون دوالر  1.699 2014

 ٪ 4.99 ألف دوالر 43.218 بليون دوالر  2.6 2015

 ٪ 4.87 ألف دوالر 24.967 بليون دوالر  1.003 متوسط الفترة 

، " تقرير التنمية البشرية للعااام   2008/2010،    2004/2006،    2000/2002  ي: برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  المصدر

،  2013/ 2012، " نيويورك ، مطبعااة كركااى ، تقرياار ولارة الماليااة بكوريااا الجنوبيااة  2005/2007،  2003/    2001

 م .2014/2015
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، تزايد  فى 2015حتى   2000يتضح من الجدول السابو أن إجمالى الناتج المحلى فى الفترة من  
، وكااذلك دخاال الفاارد فاااى تزايااد  ااوال المااادة فقااد تنااااقن نظاارا  لأل مااة المالياااة 2009 / 2008أمااا عااامى 

 المذكورة ثم تناقن فى فترة األ مة .
 دور االستثمارات األجنبية فى نقل تكنولوجيا المعلومات إلى كوريا الجنوبية رابعًا: 

األ  لقد  االستثمار  نمو  الثمانينات  فترة  ولقد كان معدلشهدت  االستثمار    جنبى بشكل سريع  نمو 
الثمانينات  فترة  بداية  من  الخارجية  التجارة  نمو  معدل  الماض  يفوق  القرن  تسعينات  فلقد  ،  يحتى  ولذلك 

 .  االقتصاد العالمى إدماص إلى أدت العوامل التى  أهمجنبى من االستثمار األ أصبح
عام الصادر  االستثمار  لتقرير  األ2001,2000)    فوفقا   االستثمار  بلغ  المستوى    جنبى(  على  المباشر 

يرفع معدل النمو من   نه أجنبى المباشر  مزايا االستثمار األ   أهم  منو ،  تريليون دوالر    1,3العالمى حوالى  
المزايا    إلى  باإلضافة فى جلب التكنولوجيا الحديثة الى تلك البالد    يساعد   2000٪ عام    5.3٪ إلى    2.5

الصعب الحصول   , التى كان من  و يادة معدالت التوظف  والمهارية ورفع كفاءة الموارد البشريةاإلدارية  
من االتصال بشبكات التو يع   رأس المال وتمكنها  ىهذا بجانب حصولها عل  أخرى مصدر  أعليها من  
العالمى    واإلنتاص المستوى  الفجوة    ىعل  الدول  يساعد   إلىاالستثمار   تدفو  أنكما  ،  على  التغلب على 

 ٪   68وتبلغ نسبة االستثمارات الموجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات  راالدخار واالستثما المحلية بين
 :ى قتصاد األجنبى المباشر والنمو اال االستثمارالعالقة بين 

اال األدا  بين  يشير  العالقة  بتحليل  يهتم  الذى  والنمو   األجنبى  االستثمارقتصادى  المباشر 
تناول النمو    أحيانا  هذه العالقة إذ يتم   واضح فى نظرة هذه األدبيات إلى  اختالفإلى وجود    ىقتصاد اال
لتدفو  باعتبارهقتصادى  اال المباشر  االستثمار المزيد من    محددا   نمو   األجنبى  توافر معدل  , وبحيث أن 

المزيد من    مرتفع ربما تدفو  وبالت  االستثماريساعد على  الدولة,  إلى  المباشر  اعتبار   الىاألجنبى  يمكن 
 . قتصادى فى تلك الدراسات بمثابة متغير خارجى النمو اال

اال النمو  تناول  تم  الدراسات  بعض  بحيث  وفى  داخلى  كمتغير  من    تدفو  أنقتصادى  المزيد 
 . األجنبى المباشر ربما يشجع على تحقيو معدل نمو مرتفع االستثمار

أن   أوضحت  فقد  التبعية  لنظريات  بالنسبة  المباشر  االستثمارأما  تحقيو     األجنبى  إلى  يؤدى 
تشوهات فى األجل الطويل فى   معدل نمو مرتفع فى األجل القصير ولكنه سوف يخلو ويعجل بحدوث 

 .  الدول المضيفة
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   :قتصادىاالاألجنبى المباشر والنمو  االستثماركالسيكى للعالقة بين  التفسير النيو -1
بين   العالقة  اال  االستثمارتتضح  والنمو  المباشر  مناألجنبى  عدد  فى  منها    قتصادى  النماذص 

)سولو سولو  سوان(  -نموذص  أوضح  فقد   , Solow   تاثير النمو  االستثمار  أن  على  المباشر  األجنبى 
, تاركا  معدل النمو فى األجل   على مستوى الدخل القصير ويقتصر دوره  األجلقتصادى محدود فى  اال

محدودية التاثير فى األجل القصير فى ظل تناقن معدل العائد على رأس    , ورنم  الطويل دون تغيير
دور     ,physical capital  المادى المال إلى  سولو  أشار  المباشر  االستثمارفقد  تعظيم   األجنبى  فى 

الموج الخارجية  المؤثرات  إلى  باإلضافة  اإلنتاص  والتىعوائد  بفعل    بة  اإلنتاجية  عوائد  تعظيم  إلى  تؤدى 
 .  التكنولوجيا الحديثة المصاحبة له

عالقة   عن  اال  االستثمارأما  والنمو  المباشر  نموذصاألجنبى  ظل  فى    -  هارود  )      قتصادى 
) أشار  دومار  النموذص  هذا  ظل  فى  أنه  حيث   , Firebaugh   أن  1992عام   االستثمار  يادة    إلى 

قتصادى فى  النمو اال  ارتفاعالذى يؤدى إلى    الكلى وبالشكل  االستثمارشر يؤدى إلى  يادة  األجنبى المبا
المضيفة وبالت  الدول  أشارال,  فهو  بين    ى  التكاملية  العالقة  إلى  المباشر    االستثمارضمنا  األجنبى 

 . فى الفكر الحديث للنمو  باستفاضة, تلك الفكرة التى نوقشت  المحلى واالستثمار
المحلى دون   االستثمار   األجنبى المباشر يحفز على مزيد من  االستثمارويقصد بالتكاملية هنا أن  

المباشر ضرورى للقضاء على ضعف المدخرات   األجنبى  االستثمارلى فين  اوبالت   ،  له  أن يكون مثبطا  
 . المحلية خاصة فى الدول النامية

جديدة فى    رق إنتاجية  اكتشافإلى التغير الفنى الطبيعى والذى قصد به   Harrod كما أشار
المباشر وما يصاحبه من تكنولوجيا متقدمة   األجنبى  باالستثمارلى فين هذا يعد اهتمام  ادالة اإلنتاص وبالت
 . اإلنتاص عناصر  إنتاجيةتساهم فى  يادة 

لتوضيح العالقة   وآخرون بدراسة Bisat و قاماألجنبى بالنم   االستثمار وفى مجال تحليل عالقة  
النمو خاللنامدولة    13فى    واالدخار  واالستثمار,    بين  )   ية  من  و    (  1985  -1974الفترات   ,

اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاص اعتمادا  على نموذص    ( وقياس  1996  -1971, و)    (  1996 -1986)
 . دالة إنتاص سولو

  االستثمار   بانخفاض   المعدالت السالبة لنمو اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاصبررت الدراسة وجود  
,   بنمو اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاص  مقاسا   قتصادى, وما لذلك من تاثير على النمو اال  فى تلك الدول 

أعمار قوة العمل    انخفاض , مثل    تلك الدول من هياكل ديموجرافية مختلفة باإلضافة إلى ما تعانيه معظم
 . اإلنتاجية انخفاض التوظف بالشكل الذى ينعكس فى وانخفاض 
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 :  األجنبى المباشر للدولة المضيفة االستثمارأهمية  -2
من   المزيد  جذا  فى  الدول  المباشر  االستثمارتتنافس  دوره  األجنبى  بسبب  وذلك  فى   ,  الهام 

 : تىاأل  المتمثل فى تحقيو معدالت النمو المستهدفة من خالل دوره االيجابى 
) أ  فى س )  فجوة  االمساهمة  الذى  واالساتثمار  االدخارد  وبالشكل  المضيفة  الدول  تنفيذ    فى  فى  يساهم 

الدول النامية    اعتماد لى خاصة فى ظل تقلين  االرأسم  المطلوبة بما يؤدى إلى  يادة التكوين   االستثمارات 
الخارجية المديونية  إليها  على  الخارجية  المساعدات  حجم  بين    وتقلن  الفجوة  وجود  فكرة  أن  حيث   ,

وليس    االستثمار أكبر من  االدخارأو أن    االدخارأكبر من    االستثمارتعنى أنه إما    االدخار واالستثمار
 .   فقط عجز فى المدخرات كما هو شائع فى الدول النامية

 : م  رق تمويل الفجوة االتىومن أه 
 . صافى تدفو رأس المال -
 .  صافى المنح والتحويالت  -
 . صافى السحب من موجودات الدولة من الذهب والنقد األجنبى -
 . صافى عوائد عناصر اإلنتاص -

منها  االستثمارويعتبر   النامية  خاصة   ( المضيفة  للدول  المباشر  من  (    األجنبى  أفضل  وسيلة 
إلى   مساهما    االقتراض اللجوء  يكون  وبذلك  الخارجى  العالم  )    فى  من  فجوة  (    واالستثمار  االدخارسد 

وأيضا تقلن المساعدات الخارجية للدول ،  الخارجية    وبصفة خاصة فى ظل الشروط المجحفة للقروض 
 لوحظ تناقن المتوسط السنوى لمنح المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى يضا  قد أيفة و النامية المض

إلى   (1989 - 1983 ) خالل الفترة من   ٪  0.62الدول النامية كنسبة من الناتج المحلى االجميلى من  
 .  ( 1998  -1990خالل الفترة من )  ٪ 0.56

  لى اجمالمقدمة إلى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلى اإل األخرى الرسمية   كما تناقصت المنح
(   1990 -1998)    كمتوسط سنوى للفترة   ٪   0.47( إلى 1982  -1975كمتوسط للفترة )  ٪ 1.05 من
  0.42لى من اجمإلى الناتج المحلى اإل  األجنبى المباشر  االستثمارفى الوقت الذى تزايدت فيه تدفقات  ،  
 . 2005فى عام   ٪  2.8ثم ارتفعت النسبة إلى   السابقتين نوى للفترتينكمتوسط س  ٪  1.67إلى  ٪

عند   مجحفة  شروط  على  تنطوى  والمنح  المعونات  أن  ذلك  إلى  فين   ولذلك  استخدامهايضاف 
 . البلدان المتلقية لها فى االقتصاديةتاثيرها على النمو يتوقف على مدى مالئمة السياسات 

للدولة المضيفة, وبما يمكنها    األجنبى المباشر على توفير العمالت األجنبية  االستثمار يساعد    )ا( أيضا  
التنمية  استيراد من   و   هذه  أنويالحظ    ،متطلبات  إلى إالميزة  الستينات  من  الفترة  فى  مقبولة  كانت  ن 
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ة مثل , خاصة بعد نجاح بعض الدول النامي  فى الوقت الحاضر  أهميةاقل    أنها أصبحت   إالالثمانينات  
 . فى تكوين احتيا ى من تلك العمالت وكوريا الجنوبية موضوع البحث  مصر

تمثل التكنولوجيا الطريقة التى يتم من  ، حيث    األجنبى المباشر وعوائد التقدم التكنولوجى  )ص( االستثمار 
نولوجى  التك  ويمكن من خالل التقدم  ،كمية اإلنتاص المستهدفة  خاللها مزص عناصر اإلنتاص للحصول على

جديدة فى   منتجات  اكتشاف أوكميات عناصر اإلنتاص للوصول إلى كمية اكبر من اإلنتاص,  نفس استخدام
النمو اال  االقتصاد  إلى مزيد من  األجنبى    االستثمارويصاحب  ،    قتصادىالقومى, وبالشكل الذى يؤدى 
على البحوث والتطوير من قبل   اإلنفاقوالناتجة عن  يادة  ،    تكنولوجيا متقدمة فى مجال اإلنتاص  استخدام

التكنولوجى   أن التغير  1997عام    Ghura     وقد اشار   ،  األجنبى المباشر باالستثمار  الشركات القائمة
األجنبى المباشر( يؤدى    االستثمارذلك   , وأن  يادة رأس المال الخا  )بما فى  يعد بمثابة متغير داخلى

 . قتصادىلى مزيد من النمو االاككل وبالت  لالقتصاد  إلى  يادة المستوى التكنولوجى
, تاتى    وهنا  العديد من القنوات التى تنتقل من خاللها التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المضيفة 

  :على رأسها
 . األجنبى المباشر االستثمار -
 .  سيطة والرأسماليةالواردات من السلع الو  -
 . اتفاقيات التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها األجنبية -
 . الترخين باستخدام التكنولوجيا من قبل الشركات األجنبية للشركات المحلية -

المباشر بمثابة عربة    االستثمار األجنبى حيث يعتبر  ،  تلك القنوات   أهماألجنبى المباشر    االستثمارويعتبر  
التكنولوجيا المحلية  لنقل  للشركات  يمكن  حيث  ف  ,  االستعانة    ىالموجودة  خالل  من  النامية  الدول 

 الشركات األجنبية عن  ريو قنوات   ىاالستفادة من التكنولوجيا الموجودة ف المباشر   األجنبى  باالستثمار
  باستخدام الهندسة العكسية  أو  ات المشتركة  تتاح لها أو تتعرف عليها من خالل المشروع  ىالت   االتصال

الشركات المحلية ويطلو    إلىالشركات متعددة الجنسيات   العاملين من فروع   انتقالالعديد من الطرق منها  
 .    يادة اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاص ىإل ىتؤد  ىالخارجية الموجبة والت ذلك المؤثرات  ىعل

تتوقف   التكنولوجيا    استفادةولكن  نقل  وكذلك  الموجبة  الخارجية  المؤثرات  من  المحلية  الشركات 
 :  العديد من العناصر منها ىعل
لد   ىمد   - المحليين  العاملين  عل  ىقدرة  الجنسيات  متعددة  الشركات  من    واالستفادة  التعلم  ىفروع 

 . المباشر األجنبى لالستثمارالتكنولوجيا الحديثة المصاحبة 
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البحوث والتطوير مجارة لسلو  الشركات األجنبية    ىالشركات الو نية لزيادة اإلنفاق علاستجابة    ىمد   -
 . المباشر ىاألجنب  باالستثمارالقائمة  

المنتجات ذات الربحية المرتفعة حيث يشجع ذلك الشركات    ىالمباشر ف  األجنبى  االستثمارتركز    ىمد   -
 . تطبيو التكنولوجيا الحديثة  ىالمحلية عل

 :   األجنبى المباشر االستثمارمحددات جذا  -3

جذا   على  تساعد  التى  العوامل  من  العديد  المباشرة  االستثمارات هنا   البلد  األجنبية  إلى 
منها    االقتصادية, فالمحددات    وقانونية  وأخرى سياسية وتشريعية  االقتصاديةالعوامل منها    هالمضي  وهذ 

على العائد  ومعدل  السوق  مستوى    واالستقرار  األساسيةوالبنية    االستثمارات  حجم  الكلى    االقتصاد على 
المحددات    ونيرها المحددات   االقتصاديةمن  أما  بالتفصيل الحقا   تناولها  سيتم  فى    التى  تتمثل  القانونية 

 .  قتصادىاإلصالحات التشريعية والضريبة وبرامج اإلصالح اال
 االقتصادية :المحددات ) أ (  
 :  حجم السوق المحلى -

اإلنتاص حجم  وكذلك  السكان  حجم  من خالل  قياسه  يمكن  المحلى  السوق  فكلما  وحجم   اتسع , 
من   المستثمرين  فر   السوق  ادت  الكبير  االستفادةحجم  الحجم  وفورات  الشركات  ،    من  فين  ولذا 

يتميز فاق,  سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة لإلن  األجنبية نالبا  ما تركز نشا ها فى المنا و التى 
 قتصادى مؤشر على حجم السوق ولذا فينه من العوامل التى من المحتمل أناال   يضا  معدل النموأ ويعتبر  

الدراسات القياسية أن المعامل    العديد من  أظهرت فقد    األجنبية المباشرة ,  االستثمارات تؤثر على تدفو  
حصائيا  ويشير إلى إون معنويا   على حجم السوق أنه يك تقريبى  لى كمؤشرا المقدر للناتج المحلى اإلجم

والمنهج    األجنبى المباشر , ولقد تناولت النظرية االنتقائية للمنهج   االستثماروبين    وجود عالقة  ردية بينه
على تدفو المزيد من   اتساعهوقد يساهم    المزايا المكانية التى تتمتع بها الدولة  أهم من    باعتباره العلمى  

 . المضيفة الدولةيا كور األجنبية فى  االستثمارات 
 :  توافر الموارد الطبيعية -

محددات   أهم  من  الطبيعية  الموارد  توافر  فى    االستثماريعتبر  الجنوبية  األجنبى    البلد كوريا 
الموارد  فين  والمعادن وكذلك   , الزراعية  والمنتجات  الخام  المواد  أن    المضيفة مثل  الممكن  الطبيعية من 

األجنبية    االستثمارات النامية وذلك لجذا المزيد من   ميزة نسبية خاصة الدولتضفى على الدول المضيفة 
 .  المباشرة
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 : توافر عناصر اإلنتاص الرخيصة وتوافر العمالة الماهرة -
التى تؤدى إلى مزيد من تدفقات  عنصر العمل حيث يعتبر عنصر العمل الرخين من العوامل

فى  االستثمارات  تؤخذ  والتى  المباشرة  توصل  االستثمار  ت قرارا  اتخاذ عند    االعتبار األجنبية   حيث 
( Feenstra and Hanson,   1997 )   على كبير  تاثير  لها  المنخفضة  العمل  تكالي   أن 

   ( Wheeler and Mody ,1992 )وأيضا  وجد   ،التجميع فى المكسيك    الخاصة بعملية   االستثمارات 
ولقد تناول   ، لها تاثير معنوى على الشركات الصناعية اإللكترونية فى الواليات المتحدة أن تكالي  العمل

األجنبى المباشر وذلك فى    االستثمار نموذص دورة حياة المنتج أهمية تكلفة عنصر العمل كمفسر لتدفو
بية ومتعددة تلك المرحلة كثي  العمالة وتتولى الشركات األجن  , حيث يصبح المنتج فى  المرحلة النمطية
من العوامل   , ولذلك يعد توافر عنصر العمالة الرخيصة والماهرة أو شبه الماهرة  بينتاجه الجنسيات القيام
 .  األجنبى المباشر  االستثمارالهامة لجذا 

, فالدول   نوعية قوة العمل ومهاراتها تعتبر من أكثر من عنصر التكالي  ولقد أثبتت التجارا أن 
رفع التى على  قويا    تعمل  وتدريبا   تعليما   تقديم  خالل  من  وتدربيها  العمالة  جاذبية    كفاءة  أكثر  تكون 

دراسةاألجانب  للمستثمرين   ولقد أظهرت   . (Mody ,Dasgupta and Sinha,1998)      تكالي أن 
 . تاثيرا   كانت نوعية العمل هى العامل األكثر بل لالستثمارالعامل نير المدرا لم تكن جاذبة 

 :  الكلى االقتصاد المالى على مستوى  االستقرار -
الميزان  االقتصاديةالمؤشرات    استقراريعتبر   وعجز  صرف  وسعر  تضخم  من  التجارى    الكلية 

تدفو   محددات  أهم  من  للدولة  العامة  الموا نة  هذ   األجنبىاالستثمار  وعجز  استقرار  وأن    ه المباشر 
من   يعد  لتحقيو    أهمالمؤشرات  الال مة  مستقرة    بيئةالعوامل  كلية  التضخم   فاستقراراقتصادية  معدالت 

  الكلية  االقتصاديةأسعار الصرف تعتبر من أهم المؤشرات  استقراروكذلك  وبقائها عند مستويات منخفضة
المزيد من   لجذا  تدل على    االستثمارات الضرورية  أنها  إلى  ذلك  الدولةاستقرار  ويرجع  اقتصاد  ,   وقوة 
 :هما   ناحيتين من االستثماربى على تدفو ويؤثر معدل الصرف األجن

فى    األولى تتمثل  يؤدى  انخفاض :  والذى  المضيفة  البلد  فى  المحلية  العملة  القيمة    انخفاض إلى   قيمة 
, حيث أن تخفيض االستثمارات  مزيد من   الحقيقية لتكالي  المشروع مما يحفز المستثمر األجنبى إلى

إعادة   على  تشجع  العملة  للخارص  أرباح  استثمارقيمة  تحويلها  من  بدال   ميزة    الشركات  تتحقو  حيث   ,
الشركات   قيمة العملة المحلية قد تتراجع  انخفاض   استمرارعملية التصدير ولكن مع   تنافسية سعرية تسهل

ذلك   النعكاسوتدهور سعر الصرف   فاض االنخ   استمرار فى البلد المضي  نتيجة    االستثماراألجنبية عن  
 . على قيمة التحويالت للخارص 
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بمدى    الثانية تتعلو  أن    استقرار: وهى  المضي  حيث  البلد  فى  الصرف  الصرف استقرار  سعر  سعر 
 االستثمارات يؤدى إلى مزيد من   أنشانه    حصيلة األرباح المحولة إلى الخارص وهذا من   استقراريؤدى إلى  

 .  فى الدولة المضيفة
 : المحددات القانونية والتشريعية والضريبية)ا( 

المحددات عملية    هذه  أهم  تحكم عمل    التشريعات   استقرارالسياسى وكذلك    االستقرارومن  التى 
عملية  االستثمار أن  حيث  المضي   البلد  فى  المباشر  الدولة   األجنبى  اهتمام  مدى  توضح  التشريعات 

خالل تقديم مزيد من الحوافز والتسهيالت اإلجرائية حيث أن    من  االستثمارات زيد من  المضيفة بجذا الم
كذلك فين  ،    المحلى واألجنبى  لالستثمارفى البلد المضيفة يمكن أن تزيد المزايا النوعية   الحوافز المالية

على   القضاء  على  القدرة  مدى  تحدد  القانونية  سواء  االحتكارات  التشريعات  الدولة  بملكية  يتعلو  فيما 
 .( 1) البنو  أوبالنسبة للمشروعات 
الممكن   نسبة مساهمة  أومن  التشريعية على  تؤثر اإلصالحات  أن  األجنبى فى  االستثمار  يضا  

وعلى مدى قدرة المستثمر األجنبى فى   ، الحرية فى التوظي المشروعات القائمة فى الدولة وكذلك درجة  
الخارص   إلى  أرباحه  قواعد   1997عام    أجراهاالتى      Rosenn    دراسةأوضحت  ولقد    ،تحويل  على 

المباشر  االستثمار أنجوال بسبب اإلصالحات   األجنبى  إلى  المستثمرين األجانب ينجذبون  أنجوال أن    فى 
على معدالت الصرف ودرجة  الضرائب والرقابة  قوانين وأيضا  بسبب    االقتصاديةالتشريعية ومالئمة البيئة  

 . السياسى االستقرار
فى   تؤثر  التى  العوامل  أهم  من  الذكر  سالفة  العوامل  األجنبى    االستثمار  موقع  اختيار وتعد 

أن    المباشر كما  من    عامال    يعتبريضا   أ  االقتصاد   انفتاح,  مزيد  جذا  فى  حيث    االستثمارات حيويا  
آسيا   شرق  دول  الدراسة  استطاعت  محل  الجنوبية  كوريا  الثالثةومنها  تطبو   خالل  أن  األخيرة  عقود 

 .  سياسات نمو قائمة على التوجه القوى نحو التصدير
والتكنولوجياا األسارع من مجااالت العلام والتى هى تكنولوجيا المعلومات  االستثمار األجنبى فى  إن  

  الكثياار ماان المعاادات يمكاان تعلاام أو ممارسااة تكنولوجيااا المعلومااات دون امااتال ، حيااث  حركااة هااذه األيااام
العدياد ماان الاادول الناميااة الحصااول علااى وظااائف تتعلااو  ى، وهكااذا فينااه ماان الممكاان للناااس فااباهظاة الااثمن

  .بيع عملها للبلدان األخرى ويمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات   بتكنولوجيا المعلومات 
 تقدير معالم النموذج وتقييم نتائج التقديرات 

النمو المذهل لخدمات اإلنترنت فى العقدين المنصرمين ، لاه آثاار واضاحة وكبيارة علاى جمياع  إن
جوانب الحياة وخاصة فى مجال األعمال ، كماا أناه محفاز اساتراتيجى للقياام باألعماال بشاكل جدياد ، وقاد 



NJ 

 
 
 
 
 
 

17 
 

Nile Journal for Commercial, Legal and Information        Systems Science 

 

Volume 2, Number 4, August 2022 

 

 المعلومات   نظم  و  والقانونية  التجارية  للعلوم  النيل  مجلة
 

Nile Journals 

أجبرت التكنولوجيا مثل االنترنت والتجارة االلكترونية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مراجعة إستراتيجياتها 
بينهما ، لتعزيز مكانتهاا باين المنافساين وتحقياو  فلسفة المحاذاة  وإستراتيجية تواجدها عبر اإلنترنت واعتماد 

جيا  وقد أكدت العدياد مان الدراساات الساابقة أن أهداف العمل واالستفادة الكاملة من االستثمار فى التكنولو 
 ن أهم اهتمامات اإلدارة العليا .موضوع المحاذاة بين اإلستراتيجيتين موضوع مهم جدا  ، ويعتبر واحد م

إن عمليااة المحاااذاة هااى عمليااة مسااتمرة ومعقاادة وتسااتغرق وقاات للتطااور وتحتاااص إلااى بااذل الجهااد 
دراساااة وتحدياااد أثااار محااااذاة اساااتراتيجية )األعماااال / تكنولوجياااا للحفااااظ عليهاااا ، ويهااادف هاااذا البحاااث إلاااى 

اإلنترنت( على قياس آثر تكنولوجيا المعلومات على النمو االقتصادى وتقدير معاالم النماوذص وتقيايم نتاائج 
التقااديرات ، ولبلااوا هااذا الهاادف تاام اسااتخدام منهجيااة البحااث النااوعى والكمااى ، وتاام التوصاال إلااى أن هنااا  

ية للمحاذاة باين اساتراتيجية األعماال وإساتراتيجية األعماال المعتمادة عبار االنترنات علاى تقادير عالقة إيجاب
 معالم النموذص وتقييم نتائج التقديرات .

إن ثاورة المعلوماات أدت إلاى انتقااال الشاركات مان االعتماااد علاى قاوة العماال المكوناة مان مااوظفين 
سنا  وأكثر رغبة فى التنقل بين الوظائف المختلفة يفارض تقليديين أكبر سنا  وأكثر خبرة إلى آخرين أصغر 

هااذا االنتقااال العديااد ماان التحااديات المهمااة خصوصااا  عناادما نضااع فااى االعتبااار السااياق الااذى يمثاال فيااه 
 . الموظفين وتخفيض النفقات  الشركات التى تطبو خطط  ويلة األجل تهدف إلى تقليل عدد 

م إلاى سان 1964م و 1946الجيل المولود بين عامى  م ،2008وقد أحالت الدول المتقدمة عام 
فااى  1.5التقاعااد فااى معظاام الاادول المتقدمااة وتوقعاات اسااتمرار اقتصاااد الواليااات المتحاادة فااى النمااو بمعاادل 

 . م 2010المائة سنويا  ، حيث يواجه عجزا  يقدر بعشرة ماليين موظف بحلول 
رى فماان المتوقااع أن تفقااد مصااانع وفااى بعااض المجاااالت سااتعانى ماان هااذا العجااز أكثاار ماان األخاا

فاااى المائاااة مااان  45فاااى المائاااة مااان ماااديريها ، ومااان المقااارر أن يحاااال أكثااار مااان  40السااايارات أكثااار مااان 
 . م 2010العاملين فى الخدمات المدنية الفيدرالية الكندية للتقاعد بحلول عام 

حاد معامال فاى وكالاة فى المائة من الموظفين فاى أ  60ووصل بالفعل فى الواليات المتحدة تقاعد  
 م .2006ألف مكان عمل شانر عام  31ناسا الفضائية وكذلك واجه نظام الرعاية الصحية فى استراليا 
، بينمااا يزيااد احتياااص عناصاار قابلااة لالسااتبدال فااال ياازال ينظاار إلااى قااوى العماال البشاارية علااى أنهااا

الهم قاد متعاون باالخبرة والمعرفاة فاى مجاالعمل إلى المعرفة ، تالحاظ أن جايال  كبيارا  مان الماوظفين الاذين يت
 .وصولوا إلى سن التقاعد 
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 معالم النموذج : 
 نمـاذج الشبكات :

من المعلوم أن الشبكة هى عبارة عن مجموعة من الحواسايب المرتبطاة فيماا بينهاا بواساطة أجهازة 
) كااابالت ، بطاقااات الشاابكة ، وتجهياازات أخاارى تااؤمن التساايير الحساان للبيانااات (، والتهيئااة الماديااة لهااذه 

 العناصر تسمى النماذص المادية ، وتوجد على ثالث أنواع كالتالى : 
 .  نموذص الكابل -
 نموذص الشبكة .   -
 الحلقة .   نموذص -

كما يميز بين النمذجة الفيزيائية )الوجه المرئى للشبكة( مان النمذجاة المنطقياة  التاى تمثال  ريقاة 
( Ethernetتحاااول فيهاااا البياناااات مااان خاااالل الشااابكة وتشااامل ناااوعين رئيسااايين هماااا تكنولوجياااا إيترنيااات )

 *.FDDI، وتكنولوجيا  tokenوتكنولوجيا 
 نموذص الكابل :  -1

وهااو يمثاال الهيكاال البساايط لتقياايم الشاابكة ، حيااث أن كاال الحواساايب مرتبطااة بااالخط نفسااه للتحوياال 
( الخاط الفيزياائى الاذى ياربط آالت الشابكة ، Bus( ، تعنى كلمة كابال )câble coaxialبواسطة الكابل )

واحاااد وهاااو أى خلااال فاااى اتصاااال مااان مزاياااا هاااذا الناااوع هاااو ساااهولة وضاااعها وتشاااغيلها ، ولكااان لااادينا تحفاااظ 
 حاسوا سوف يؤدى إلى خلل فى الشبكة ككل .

 نموذص النجمة :    -2
( ويتمثل هذا النظام concentrateurفى هذه الحالة ترتبط الحواسيب بنظام آلى يسمى المجمع )

فاى علباة تشامل بعااض الواصاالت التاى تمكان ماان إيصاال الكاابالت المتعلقاة بحواساايب الشابكة فهاو يااؤمن 
التصاااال باااين هاااذه الواصاااالت ، وعلاااى عكاااس الناااوع األول فاااين الشااابكات مااان هاااذا الناااوع هاااى أقااال قابلياااة ا

للعطب حيث يمكن بساهولة إبعااد أحاد المتصالين عان  رياو نازع الواصالة مان المجماع بادون التااثير علاى 
 . باقى المتصلين فى الشبكة 

 نموذج الحلقة :   -3
فى هذا النوع كل حاسوا متصل ينتظر دوره فى الشابكة ، حياث توجاد حلقاة حواسايب وياخاذ كال 
حاسااوا دوره بالتتااابع ، وهااى مرتبطااة بجهااا  مااوّ ع يساامى )وحاادة االتصااال المتعاادد المحطااات( التااى تقااوم 

ة التى تستخدم بيدارة االتصال بين الحواسيب بيعطاء لكل دوره ، النوعان الرئيسيان من التبولوجيا المنطقي
 هذا النوع هى : 
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 :   Goals of Modelsأهداف النماذج االقتصادية 
 يمكن إيجا  أهداف النماذص االقتصادية باألتى :

 تستخدم النماذص االقتصادية كادوات فى عملية التنبؤ .  -1
 تستخدم النماذص االقتصادية فى تقييم سياسة اقتصادية قائمة أو مقترحة .   -2
 .  ماذص االقتصادية فى عملية تحليل الهيكل االقتصادىتستخدم الن  -3

 :  Forecastingالتنبؤ : 
استخدام التقديرات الرقمية لثوابت العالقات االقتصاادية بداللاة قايم التغيارات المساتقلة ) الشاارحة ( 

 متغيرات المعتمدة المستخدمة ( . من أجل التنبؤ بالقيم المستقبلية للحجوم االقتصادية  ) ال
 :  Policy Makingتقييم السياسات : 

النماذص االقتصادية تجهز بتقديرات رقمية لثوابت العالقات االقتصادية والتى يكمن استخدامها فى 
 مقترحة واتخاذ القرارات حولها . تقييم سياسة اقتصادية قائمة أو 

 : Analysis, testing of economic theoryالتحليل واختبار النظرية االقتصادية : 
تحليل الهيكال االقتصاادى واختباار النظرياة االقتصاادية باساتخدام   تستخدم النماذص االقتصادية فى

 . األدوات اإلحصائية المالئمة 
، وقاد تلعااب دورا  فااى عاادم المسااواة فااى األجااور والنمااو البطااىء لتكنولوجياا قااوة ال يمكاان مقاومتهااافا

حيااة العمليااة ال يمكاان ألجااور الطبقااة المتوسااطة ، واالختالفااات بااين التكنولوجيااا والعولمااة مهمااة ، وماان النا
، والتكنولوجيا تساعد العمال فى  ريو  يادة إنتااجيتهم وبالتاالى  ياادة متشابكان  الفصل بينهما بسبب أنهما

 . األجور وان كانت هنا  مدرسة أخرى ال ترى  يادة األجور بشكل فورى 
الميازة المقارناة بصاورة ساريعة وأثر التكنولوجيا مثل آثار التغيرات االقتصادية األخرى علاى تحاول 

مان نشاااط إلااى التاالى ، وهااذا يعنااى احتكاكاا  أقاال فااى أساواق العمالااة ، ونظامااا  تنظيمياا  يشااجع االسااتثمار ، 
 ات العامة التى تجعلهم متنقلين .ويعنى نظاما  تعليميا  يزود الناس بالمهار 

ادى الااذى لاام يزيااد فااى الواليااات لكاان اإلشااكالية هااى فااى التفاااوت الكبياار جاادا  بااين راتااب العاماال العاا
م بسبب أن نمو األجور الحقيقية بسرعة تبلغ أقل من نصف سرعة نمو اإلنتاجية 2001المتحدة منذ عام  

ضااعف متوسااط األجااور التااى  40عامااا   ادت ماان حااوالى  20، بينمااا أجااور كبااار الماادراء فااى أمريكااا منااذ 
متوسط اليومى ، فالعامل حينما تنتهاى خدماتاه أضعاف ال  110ظلت على هذا المستوى أربعة عقود وإلى  

فلاان يحصاال علااى مبلااغ مجاازى ، فااى حصاال تنجااى نااارديلى أحااد الماادراء علااى مكافاااة باهظااة ومهيبااة بقاادر 
 ماليين دوالر فى شركة هوم ديبوت . 210مهنته التنفيذية ، ومقارنة ببدل إنهاء خدماته البالغ 
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 :  رمرحلة تقييم القوة التنبؤية للنموذج المقد
Evaluation of the forecasting of the Estimated Model  : 

القياسو  ،  لتطبيواتسمى مرحلة   والبحث  النموذص  بناء  مقدرات    يالهدف من  الحصول على  هو 
تحقيو هدف أو أكثر من    ى, يمكن استخدامها فامالت العالقات االقتصاديةرقمية جديدة لثوابت أو مع

 التنبؤ بقيم المتغيرات االقتصادية.   مثال   يأهداف االقتصاد القياس
 وقبل أن تستخدم النموذص المقدر للتنبؤ بقيم المتغير المعتمد يجب اختبار القوة التنبؤية للنموذص 

ة ويكون صحيح  من الناحية االقتصادي  يتم الحصول عليه يجب أن يكون مقبوال    ى، والنموذص الذ المقدر
 قدر خاللها النموذص . ىلفترة العينة الت وقياسيا   إحصائيا  
المقدرة  و  المعلمات  ثبات  أو  استقرارية  اختبار  نتيجة  للتنبؤ  مالئم  نير  النموذص  يكون    قد 

 .    حجم العينة ىحساسيتها للتغيرات وخاصة ف
  ى مقدرات النموذص لفترة نير متضمنة فحد  رق قياس القوة التنبؤية للنموذص هو استخدام  إن أ

الكفاءة التنبؤية للنموذص ضعيفة وهذه   قد تكون و   ،  العينة ومن ثم التفاوت بين القيم المقدرة والقيم الحقيقية
   لها أسباا منها :

 . التنبؤ نير دقيقة ىقيم المتغيرات التوضيحية المستخدمة ف -ا
 بيانات العينة .  ىمتحيزة لنقن فتكون   b  ۥ S  مقدرات الثوابت  -ا 
   تغير الظروف الهيكلية للنموذص . -ص

فو  وفاعال   هاما   عنصرا   واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  والنمو    ىتعتبر  اإلنتاجية   يادة 
، فاالنتشار الواسع للحواسيب، اإلنترنت، الهواتف المحمولة والشبكات عريضة النطاق، يؤّكد ىاالقتصاد 
ينظر لهذه    أيضا  فقد أصبح،  االقتصادية وتاثيرها عليهاالمجاالت    اختراق هذه التكنولوجيات لمختلفمدى  

 .إنتاجية االقتصاديات الحديثة  ىالكبيرة ف عن الزيادة أنها المسئولة التكنولوجيات على
 النتائج والتوصيات : 

 أواًل: النتائج:
وتسااهيل الحصااول  يومااات وتاثيرهااا فااى المسااتوى العلماااعلتبااين تزايااد اسااتخدام تقنيااات االتصاااالت والم -1

فااى الاادول المتقدمااة  ي ذه التقنياااات وأداء العنصاار البشاار علااى المعلومااات فضااال  عاان وجااود العالقااة بااين هااا
 والنامية .
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الهاتف الخلوى  -الهاتف الثابات  -اتضح من تحليل اتجاهات تطور خدمات االتصاالت ) االنترنت   -2
، وكاااذلك التبااااين الواضاااح بينهاااا المتقدماااة والناميااااة االخاااتالف فاااى التو ياااع النسااابى لهاااا باااين الااادول( وجاااود 

 .بالنسبة لعدد مستخدمى هذه الخدمات 
ايجابيات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أنها أداة أو وسيلة لتمكين الناس والمجتمعات من االكتفاء  -3

 .بشكل كامل  ومساعدة الناس فى استخدام  اقتهم الكامنةالذاتى فى تلبية احتياجاتهم األساسية 
تباين نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الدول المتقدمة عنها فاى الاادول النامياة نظارا  للتبااين   -3

المماثااال فااااى درجااااة االعتماااااد علااااى أدوات وتقنياااات االتصااااااالت فاااااى إدارة المشاااااريع لمختلااااف القطاعااااات 
 االقتصادية .

العمل على تفعيل دور رأس المال الخا  فى تنمية قطاع االتصاالت من خالل تجاو  صعوبات    -4
 النفاذ إلى هذا القطاع خاصة فى الدول النامية .

 . ضرورة إيجاد قاعدة مشتركة لتمويل المشاريع اإلقليمية فاى مجاال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -5
دور    -6 تفعيل  على  والمعلومات العمل  االتصاالت  في  تكنولوجيا  وخاصة  والجوع  الفقر  على  للقضاء 

وانسياا المعلومات المتعلقة باساليب الزراعة ومعالجة التربة ومكافحة   المنا و الريفية عن  ريو توفير
بالمحاصيل اآلفات  العناية  وكيفية  مسبقا ،  الجوية  بالظروف  والتنبؤ  جمعها   الزراعية  و رق  الزراعية 
 فى األسواق المحلية والعالمية .  لجتها تمهيدا  لتخزينها ومن ثم تزويدهم باألسعارومعا
تستخدم كوسيلة لتقليل الفقر وبناء القدرات وإنناء  من الممكن لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أن  -7

  .الخبرات  المهارات وإثراء
ومات أن تلعب دورا  عظيم األهمية فى هذا لمحو األمية والتعليم يمكن لتكنولوجيا االتصاالت والمعل  -8

 المجال .
القدرة على على خلو فر  عمل فى قطاع البرمجيات و يادة معدل الصادرات من هذا القطاع كما    -9

 حدث فى التجربة الهندية . 
 ثانيًا : التوصيات : 

صعوبات    تنمية قطاع االتصاالت من خالل تجاو   ىالمال الخا  ف  دور رأسالعمل على تفعيل    -1
 . الدول النامية ىهذا القطاع خاصة ف إلىالنفاذ 

 .  المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا مجاال  ىفا اإلقليميةقاعدة مشتركة لتمويل المشاريع  إيجاد ضرورة   -2
 والمعلومات وذلك من  االتصااالت ضامن قطااع  عملياة التغيير ىفا البشرى على العنصر  التاكيد  -3
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ف التدريبية والتطويرية  الدورات  البشرية  ى  الداخل والخارص والت  ى خالل  الكوادر  تعمل على تحسين نوعية 
 . المحلية

دور   -4 تفعيل  على  والمعلومات   العمل  االتصاالت  في لل تكنولوجيا  وخاصة  والجوع  الفقر  على  قضاء 
الزراعة ومعالجة التربة ومكافحة    باساليب ياا المعلومات المتعلقة  وانس المنا و الريفية عن  ريو توفير

بالمحاصيل اآلفات  العناية  وكيفية  مسبقا ،  الجوية  بالظروف  والتنبؤ  جمعها   الزراعية  و رق  الزراعية 
 .  المحلية والعالمية األسواق ى ف باألسعارومعالجتها تمهيدا  لتخزينها ومن ثم تزويدهم  

تستخدم كوسيلة لتقليل الفقر وبناء القدرات وإنناء  وجيا االتصاالت والمعلومات أنمكن لتكنولمن الم  -5
  .الخبرات  المهارات وإثراء

فى هذا   لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أن تلعب دورا  عظيم األهمية  لمحو األمية والتعليم يمكن  -6
 المجال .

تكنولوجيا  العمل على  -7 استخدام  المرأة على  والمعلومات  ا  تدريب  األساسالتصاالت  تمكين    ىف  ألنه 
 . يعز  عملية النهوض بالمرأة وتفعيل دورها، كما  ىالمرأة من أخذ مكانها الطبيع 

القدرة على على خلو فر  عمل فى قطاع البرمجيات و يادة معدل الصادرات من هذا القطاع كما    -8
 حدث فى التجربة الهندية . 

 واألجنبية: المراجع العربية 

 أوالً: المراجع العربية : 

، كلية التجارة، جامعة 1987،  ماليةأحمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنو  واألسواق ال .1
 . 1994اإلسكندرية، 

والتنمية   .2 التخطيط  الصباا،  النشر    االقتصادية أحمد  مركز  السعودية،  العربية  المملكة  في 
 . 2004العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 

 . 1987الكلي، دار النهضة العربية، القاهرة، االقتصاديأحمد جامع، التحليل  .3
أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنو    .4

تحليلية   )دراسة  البلدان  ت  –المركزية  من  مختارة  لحاالت  الجامعية، العربية(طبيقية  الدار   ،
 .2007  ،القاهرة

 األردن،أرسالن الجنابي، رمزي ياسين، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار وائل للنشر،   .5
2009. 



NJ 

 
 
 
 
 
 

23 
 

Nile Journal for Commercial, Legal and Information        Systems Science 

 

Volume 2, Number 4, August 2022 

 

 المعلومات   نظم  و  والقانونية  التجارية  للعلوم  النيل  مجلة
 

Nile Journals 

، كلية التجارة، جامعة اإلسالمية، إدارة البنو  التجارية والبنو   األنصاري   وعبد الخالأسامة   .6
 .1995اهرة،  الق

جامعة .7 اآلسيوية،  الدراسات  مركز  الكوري،  االقتصاد  صعود  سونج،  نا   القاهرة،   بيونج 
2006. 

مكتبة   .8 لمصر ،  خاصة  إشارة  مع  التجارية    المصارف  في  االئتمان  مخا ر  شحاتة،  حياة 
 .1999القاهرة، -األنجلو المصرية 

التنمية،  ودورة  الكوري   اإلداري   النظام  الخا ندار،  الدين  جمال .9  اآلسيوية،   الدراسات   مركز  في 
 . 1996القاهرة، جامعة

 لتجارا     دراساة مقارناة  العولمة  في عصر  األجنباي  االستثمار  محددات   ،معبد السال   رضا .10
  المنصورة،   مصار، المكتبة العصرية،  على  التطبياو  مع  أوروبااا  شارق   وجناوا   شرق   من  كل

2007. 
 المحلي،  االقتصاد   و ارة  الهان،  نهر  على  االقتصادية  المعجزة  الصو ،   هير  سمير .11

 . 2006الجزائر،
 .1986القاهرة،  ، سهير محمود معتوق، محاضرات في النظرية النقدية، مكتبة عين شمس .12
 . 2002 محمد عتريس، معجم بلدان العالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة األولي، .13

 ثانيًا: المراجع األجنبية : 

1. Abdul Kareem M.Al.Amri، Korean economic Development Dependency 

approval، unpublished paper. 1988. 

2. Asianinfo.org.” Korea, s Geography” February 2010.  

3. Bernard guillochon et Annie kawecki, "économie international" , dunod 

2006. 

4. B.Terrick & C. P. Kindlebebarger, “Economic Development “, London: 

McGraw-Hill Book Company, 1985. 

5. Chung, Chae-shick, Yang, Doo-young and Joo, Sang young. Foreign 

Exchange Market Liberalization: The Case of Korea. Korea: Korea 

Institute for International Economic Policy, 2000. 



NJ 

 
 
 
 
 
 

24 
 

Nile Journal for Commercial, Legal and Information        Systems Science 

 

Volume 2, Number 4, August 2022 

 

 المعلومات   نظم  و  والقانونية  التجارية  للعلوم  النيل  مجلة
 

Nile Journals 

6. Cho Soon, The Dynamics of the Korean Development, Washington, 

Institute of International Economics, 1994. 

7. C.s Eliot Kong, "The Developmental state and Democratic Consolidation 

in South Korea", in Samuel S.Kim(ed) Korea's Democratization, UK, 

Cambridge University Press, 2003. 

8. David Cole, Korean development the Intel replay of Politics and 

Economic, London, 1972. 

9. David Cole. and Yung Chul Park. Financial Development in Korea, 

1945-1978, Cambridge. Mass: Harvard University Press, 1983. 

10. David Steinberg, " The Economic Development of Korea:Sui- Generis or 

Generic ", USAID, January 1982. 

11. 11.Fernando Fajnzylber, "Some Reflections on South -East Asian Export 

Industrialization”, CEPAL Review, Economic Commission of Latin 

America, U.N, No.15, December 1981. 

12. John Minns, "of Miracles and Models: The Rise and Decline of the 

Development state in South Korea "Third World Quarter, Vol6, Issue22, 

December 2001. 

 

 


