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کره جنوبی اسم 

South Korea نام التین

درصد دیگر، 57از . درصد از مردم کره جنوبی فاقد اعتقادات دینی و مذهبی هستند43در حدود 

درصد دارای سایر مذاهب 1درصد پیروان کنفسیوس و 2درصد بودایی، 24درصد مسیحی، 31

.مسلمان هستند( عمدتا مهاجر)هزار نفر از مردم این کشور 35تا 30.می باشند

دین و مذهب

کیلومتر مربع 99538 مساحت

میلیون نفر از جمعیت این کشور می باشد10شهر سئول پایتخت کره جنوبی میزبان بالغ بر  پایتحت

.الفبا می باشد28می باشد که توسط پادشاه چوسان اختراع گردید و دارای ( هانگول)زبان کره ای  زبان رسمی

سال 14تا 1درصد بین 7/17که از این میان ( 2013تا مارس سال )میلیون نفر  66/219/50

.سال سن دارند65درصد بیش از 9/9سال سن و 64تا 15درصد بین 3/72سن، 
جمعیت

استی و نظام سیاسی کره جنوبی از نوع دموکراتیک به حساب می آید و در تقسیم بندیهای دو گانه ری

.پارلمانی، جزء گروه سیستمهای ریاستی طبقه بندی می شود
کره جنوبیحکومتی ساختار 

.توسعه عدالت نیز میباشند.پیشگام آزادی.متحد مترقی.دموکراتیک.حزب سنوری ترین احزاب سیاسی کرهمهم 

2013درصد در  2/3 نرخ بیکاری

39ودر خارج  . سرمایه گذاری شده. 2013میلیارد دالر در سال 26/16 :در داخل  کشور کره 

.سرمایه گذاری کرده کشور کره جنوبی2013میلیارد دالر در سال 

حجم سرمایه گذاری  داخل کره 

وسرمایه گذاری کره در خارج

.تخمیم داده شده است۲۰۱۳در سال میلیارد دالر 327 ذخائر ارزی و طال

2013تا پایان سال ) میلیارد دالر  4/413 بدهی خارجی

جنوبی .وون کشور کره1140هر دالر آمریکا برابر با حدود)وون کره جنوبی  نوع پول و برابری با دالر

میلیارد دالر216میلیارد دالر واردات 230صادرات  میزان کل صادرات و واردات کاال و 

:خدمات در سال 

وسایل ارتباط بی سیم, کامپیوتر, محصوالت

اجی ماشین آالت، تولیدات فوالد وآهن، محصوالت شیمیایی و نس, سایرمحصوالت خودرو، کشتی
اقالم عمده صادراتی
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موادشیمیایی, تجهیزات حمل ونقل, فوالد,نفت,وسایل الکتریکی والکترونیکی, مواد خام، ماشین آالت

اقالم عمده وارداتی

.میباشندژاپنواروپااتحادیه.آمریکا.چین

میلیارد43وارداتودالرمیلیارد58صادراتآمریکا/دالرمیلیارد80وارداتودالرمیلیارد134صادراتچین

.دالرمیلیارد64وارداتودالرمیلیارد38صادراتژاپن/دالر

شریک های عمده کره جنوبی و صادرات و 

.واردات از آن کشور ها

بانک،اگزیممانندباشدمیخارجیبانک42وداخلیبانک19دارایهمچنین.استمرکزیبانکهمانکهکرهبانک

.میباشندغیرهوووریبانککره،توسعهبانک

بانکهای عمده

گرافیتوتنگستن,سنگزغال,آهنسنگ

محصوالت عمده معدنی

پرچم

درصد ازخاک این کشور مزارع 5/20. هزارکیلومترمربع برداشت می شود20میلیون تن تولیدات کشاورزی تنها از13حدود

.عمده کشاورزی وباغداری این کشور بصورت گلخانه ای می باشد. کشاورزی است

وضعیت کشاورزی

میلیون تن5/2(انگور ونارنگی,خرمالو,هلو,سیب)میوه , (میلیون تن07/4) برنج محصوالت عمده کشاورزی

یمپو فرودگاه برای پروازهای داخلی و بین المللی است که مهمترین آنها فرودگاه بین المللی اینچون، گ16ین کشور دارای 

.، ته گو، یانگ یانگ و چونگیو می باشد(بوسان)، گیم هی (جزیره جیجو)، جیجو (سئول)

فرودگاهها

می  Hangeulالفبای زبان کره ای موسوم به . میلیون نفر درجهان به زبان کره ای سخن می گویند70در حدود 

اختراع شده هانگول زبان ساده ای است، و بهمین دلیل کره در حال حاضر یکی از 15باشد که در اواسط قرن 

برقرار 1988باالترین نرخ های باسوادی را در دنیا دارد، بهمین دلیل یونسکو جایزه باسوادی هانگول را در سال 

.نموده است

ارتباطات زبان شناسی
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معیتج.نداردتفاوتهمباملیتونژادوقومآندرکهاستکشورهائیمعدودازیکیجنوبیکره

سومینکهاستمربعکیلومترهردرنفر486جمعیتیتوزیعوباشدمینفرمیلیون66/219کره

سندرجمعیتاز%3/11وشدهاعالمدرصدنیمجمعیترشدمیانگین.استجهانمتراکمکشور

درارتولدهاینرخترینپائینازیکیکره،حاضرحالدر.دارندقرارباالتریاوسالگی65

می71/1میانگینازترپائینکهداردزنهربرایتولد22/1بایافتهتوسعههایاقتصادمیان

.باشد

جمعیت شناسی

تاکیدنوادهخانهادرویبرکرهمردم.کنندمیپیرویگرائیطایفهسیستمازایهاکرهسنتیبطور

وآیدمیبحسابایکرهجامعهدررفتارضروریاتازخانوادگیآدابرعایتدارند،فراوانی

هاخانوادهگرائیطایفهسیستمبراساس.کنندمیرفتاراحترامبابزرگترهاووالدینبههمچنین

ازبیشتریسهمازارشدپسر،1989سالتاسنتیبطور.دهندمیترجیحبیشترراپسرفرزند

جامانمسئولیتهموآنانسالیکهنزماندروالدینوظایفهمبایدچراکهشد،میبرخوردارارث

فامیلایاعضکلیهپدریخویشاوندیگروهای،کرهسنتبراساس..بگیردبرعهدهرانیاکانمراسم

مراسمآوردنبجایبهنسبتوکنندمیشرکتخویشاوندیگروههایمشترکهایبرنامهدر

کرهازیبسیار.گمارندمیهمتخانوادگیروابطتجدیدونیاکانارواحبهاحتراماظهارتشریفاتی،

.اندکردهحفظهمچنانراخودچندصدسالهقدیمینامهشجرهایها

خانواده ها و گروههای 

خویشاوندی

: 널리인간세계를이롭게하라

به همٔه انسان ها فایده برسانید
شعار ملی

جمهوری نوع حکومت

پاک کوئن های رئیس جمهور

کوم-کین مال نخست وزیر

وون واحد پول

82+ پیش شماره تلفنی
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کرهمطبوعات

تعدادومحلیوسراسریروزنامه100ازبیشوباالستکرهدرخوانهاروزنامهتعداد

انتقادتدولازغالباکرهمطبوعات.شودمیمنتشرکشورایندرماهنامهونامههفتهزیادی

.باشندمیمسائلبرخیرعایتبهملزمنامحسوسبطورکهرسدمینظربهولیکنندمی

.اشندبمیصنعتیبزرگشرکتهایانحصاروکنترلتحتکرهمطبوعاتازبسیاری
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نظام آموزشی

(دبیرستان)دومدورهسال3ومتوسطهاولدورهسال3ابتدائی،مقطعسال6شامل،جنوبیکرهمدارسسیستم

9ره،ککشوردر.می شودتقسیم(حرفه ایوفنی)و(انسانیعلوموهنرمدارس)گروهدوبههادبیرستان.می باشد

میفعالنیزخصوصیآموزشموسساتهرچندباشدمیاجباریورایگان(متوسطهوابتدائی)آموزشازاولسال

.باشند

زیادوجهتهمچنین.گرددپرداختهاخانوادهسویازنیزآنهزینهبایستیمیوبودهاختیاریدبیرستانآخرسالسه

ارتقاءبرایابزاریوقدیمدورانازماندهبجایکنفوسیوسیمراتبیسلسلهمیراثازبازتابیبعنوانآموزشمقولهبه

درآمدسطحواداریسیستمدرارتقاءاجتماعی،طبقهتعییندرتحصیالتمیزاندلیلبهمین.شودمیاجتماعیشرایط

.نندکمیفراوانیهایهزینهکشوردانشگاههایبهفرزندانشانورودبرایهاخانوادهلذا.داردفراوانیتاثیرفرد

،دانشجوهزارسیصدومیلیونسهحدودباکره.شوندمیدانشگاهوارددبیرستانازپسجواناناز%85حدود

منجرمسئلهنایتاجائیکهاست،سنگینبسیارنیزدانشگاهیهایهزینه.باشدمیدانشجوآمارباالترینازیکیدارای

ازپسسال،دردالرهزاردهمیانگینحدودباکرهکشور.گرددمیجوان230حدودساالنهمیانگینخودکشیبه

باشدمیتحصیلیهایهزینهنظرازگرانکشوردومینآمریکا،
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کره جنوبی درآینه آمار جهانی

ششمین کشورجهان ازنظر گرانی موادغذایی خام )  اولین کشور جهان از نظر طوالنی بودن ساعات کار کارگران 

(ساعت درسال2357بطورمتوسط

هشتمین کشورجهان درصنایع نساجی - یک تن)اولین کشور جهان از نظر مصرف سرانه فوالددرسال )

نهمین کشورجهان ازنظر حجم باالی تجارت جهانی اولین کشور جهان از نظر صنعت ساخت کشتی

یازدهمین کشورصنعتی جهان - اولین کشور جهان از نظر سرعت استفاده از اینترنت

یازدهمین کشور جهان درصنایع شیمیایی سومین کشور جهان از نظر تحقیق وتوسعه

یازدهمین کشورجهان از نظرهزینه مسافرت سومین کشورجهان ازنظر استفاده از اینترنت درمدارس

دوازدهمین کشورجهان از نظرتولیدبرنج چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا

چهاردهمین کشورگران از نظر هزینه هتل چهارمین کشورجهان ازنظرساخت ماشین آالت صنعتی

پانزدهمین کشورجهان از نظرتولید ناخالص داخلی چهارمین کشورجهان ازنظراستفاده از اینترنت درمنازل

پانزدهمین کشورگران جهان از نظرهزینه سه وعده غذای روزانه نفت), چهارمین کشورجهان ازنظرمصرف انرژی )

درصدمردم70هفدهمین کشورجهان از نظراستفاده ازتلفن همراه  ) پنجمین کشورجهان ازنظرتولیدساالنـه خودرو

بیستمین کشور از نظر میران سالمت و رفاه اجتماعی در میان کشورهای

OECD پنجمین کشور جهان از نظر ساخت نیروگاههای هسته ای

بیست ودومین کشورجهان از نظرهزینه زندگی پنجمین کشورجهان ازنظرگرانی رستورانها

بیست وهشتمین کشورجهان از نظرگرانی هزینه اجاره مسکن پنجمین کشورجهان ازنظر صنایع الکترونیک

چهل وچهارمین کشورجهان از نظردرآمدماهانه ششمین کشورجهان ازنظرتولیدفوالدخام

گرانترین کشور جهان از نظر هزینه مکالمه تلفن همراه ل وهفتمین کشورجهان از نظرتحقیقات دانشگاهی درزمینه امورمالی

درصدازسهم بازارصادراتی جهان است6/2و دارنده  چهل ونهمین کشورجهان از نظرشاخص های مربوط به خوشحالی
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جنوبیکرهدرادیان

ازمذهبیدعقایازوسیعیگسترهیککرهدردیگرتعبیربه.استشدهاحاطهمختلفهایسنتاززیادیتعدادتوسطکرهدردین

مردمازدرصد43حدوددر،هاآمارطبق.داردوجودادیانسایرواسالمتابومیادیانمسیحیت،بودیسم،کنفوسیونیسم،شامانیسم،

کنفسیوسپیرواندرصد2,بوداییدرصد24,مسیحیدرصد31،دیگردرصد57از.هستندمذهبیودینیاعتقاداتفاقدجنوبیکره

(مهاجرنفرهزارصدحدودوبومینفرهزار30تا25حدود)هاایکرهازکوچکیاقلیت.باشندمیمذاهبسایردارایدرصد1و

وکوالریسمسنظامدارایجنوبیکرهکشوراساسی،قانونطبق.داردوجودجدیرقابتبودائیومسیحیگروههایبین.هستندمسلمان

نارضایتیموجبامرنایکهشدهبیشترپروتستانیکلیساهایبهنسبتدولتتوجه،دولتاخیراامادارد،دینیگرائیکثرتبهگرایش

داشتهصدیدرچندافزایشکشورایندرمسیحیتآئینپیروانمیزاناخیرسالهچنددردلیلهمینبهاستشدهمذهبیگروههایسایر

.استکردهپیداافزایشیکدیگربامذهبیگروههایهایدیالوگاخیردههدوطیالبته.است

قانون.استشدهتشکیل(ششسالهدورهیکبرای)عضو231باملیمجلسیکازمقننهقوه.استجمهوریکشوراینحکومت

جمهوریحزب:ازعبارتاندآنمهماحزاب.استشدهافزودهآنبراصالحاتی1۹72سالدروتدوین1۹4۸سالدراساسیموجود

آنملیروزهایوشدهمستقل1۹45سالدرجنوبیکره.عدالتدموکراتیکحزبوجدیددموکراتیکحزب(DRP)دموکراتیک

.استاوت5ومارس1

ایکائو،،فائو،،،دی،سیسیآسپاک،آدب،:داردعضویتنیززیرسازمانهایدرمتحد،مللسازماندرعضویتبراینژکشورژعالوه

یوپو،یونسکو،ایمف،،ایمکو،ایفک،جهانی،بانک
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جغرافیا

چینو(شرقدر)ژاپنو(غربدر)زرددریایکناردرآسیا٬قاره  شرقدرشرقی٬نیمکره  شمالی٬نیمکره  در(جهانکشورنهمینوصد)وسعتمربعکیلومتر۹۸٬۴۸۴باجنوبیکره  

شده اندواقعیشرقشمالومرکزینواحیدرعمدتا  آنارتفاعاتواستنیمه کوهستانیکشوریجنوبیکره  .استشده واقع(شمالدر)شمالیکره  کشورهمسایگیدرو٬(جنوبدر)شرقی

واستفراوانیجزیره هایدارایکشوراین.نام هانوبوک هانگئوم٬ناک دونگ٬هان٬:ازعبارت اندآنرودهایمهم ترینودارندفراوانیوسعتآندرجلگه ها.(تیسماککوه هایجملهاز)

.استپربارانومرطوبوگرمآنهوایوآب.دارندزیادیوسعتآندرجنگل ها

۱٬۳۰۹٬۰۰۰)دائگو٬(نفر۳٬۷۰۰٬۰۰۰)بوسانازعبارت اندآنشهرهایپرجمعیت ترینواست(۲۰۰۵سالدرنفر۱٬۰۰۰٬۰۰۰)سئولشهرکشور٬اینپایتخت

.(نفر۶۰۶٬۵۰۰)گوانگجوو(نفر۷۹۷٬۰۰۰)اینچئون٬(نفر

.داردطولکیلومتر۱۱۰۰تقریبا  کهمی گیرد٬بردرراکرهشبه جزیره  جنوبیبخشجنوبیکره  

.ه اندشدواقعچینجنوبدریایوکرهتنگه  شبه جزیره٬اینجنوبدر.داردقرار(شرقدریای)ژاپندریایمجاورتدرشرقازوزرددریایکناردرغربازکوهستانیشبه جزیره  این

باغربینطقه  ماست٬مسطحساحلومرتفعرشته کوه هایدارایکهشرقیمنطقه  :کردتقسیمکلّیمنطقه  چهاربهمی توانراجنوبیکره  .استمربعکیلومتر۱۰۰٬۲۱۰کشور٬مساحتکل

.استگناک دونرودخانه  وسیعحوزه  کهشرقیشمالمنطقه  ودره ها٬وکوه هاباغربیجنوبمنطقه  می باشد٬دوارتپه هایدارایواسترودخانه هاآبگیرحوزه  کهوسیعوسطحساحل

مساحتکلازدرصد۳۰تقریبا  وشده اندواقعکشوراینشرقیجنوبوغربدرعمدتا  پستزمین های.نمی باشدکشتقابلآنبیشترکهاستکوهستانیبیشترجنوبیکره  درزمیننوع

جنوبکیلومتری۱۰۰درتقریبا  Jejuاستان.شده اندواقعکشوراینجنوبیوغربیسواحلدرمسکونی اندغیروکوچکآنهابیشترکهجزیرههزارسهتقریبا  .می دهندتشکیلراکشور

Hallasaجنوبی٬کره  نقطه  مرتفع ترینگیریقرارمکانهمچنینJejuاستان.استمربعکیلومتر۸۴۵٫۱آنمساحتکهومی باشدکشوراینجزیره  بزرگترینکهداردقرارکرهساحل

.استدریاسطحازمتر۱۹۵۰ارتفاعدارایکهمی باشد

Liancourtجزایر RocksوVlleungdoوشرقی ترینSocotra Rockمی باشندجنوبیکره  جزایرجنوبی ترین.

SunخلیجاکولوژیکیپارکهمچنینوBoseonمانندملیطبیعیمکانچندینوملیپارک۲۰دارایجنوبیکره   cjeonدراستانJeohhaاستجنوبی.

بندرها

دریای زرددر ساحلاینچئونودریای ژاپندر ساحلبوسان:بندرهای مهم کره  جنوبی عبارت اند از
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اقتصاد

حسببرسرانهدرآمدسال۴۰٬مدتظرففقطو۱۹۶۳سالازجنوبی٬کره  در.می باشددارارااخیردهه  چهاردردنیااقتصادیسریعرشددومینجنوبیکره  

برایو(حاضرزمانوهجدهمسده  اواخربین)سدهدوازبیشبریتانیابرایمشابهنتیجه ایبهیافتندست.یافتافزایشبرابر۱۴بهنزدیکچیزیخرید٬قدرت

وپیشرفتهکشوریبهبدلقرننیمازکمتردرراجنوبیکره  کهتوجهقابلپیشرفتاین[۱].بردزمان(کنونتا۱۸۶۰سده  از)سدهنیمویکحدوددرآمریکا

.استآورده ارمغانبهکشوراینبرایرا«آسیاببر»صفتبین المللی٬مجامعدرومی شودنامیدههانرودخانه  معجزه  اغلبنمود٬ثروتمند

ر میلیارد دالری کره  جنوبی اکنون دارای اقتصاد توسعه یافته  چندین هزا. امروزه اقتصاد موفق کره  جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه  است

صندوق جزو اقتصادهای دارای درآمد زیاد٬ و از دیدگاهبانک جهانیمی باشد و توسط( OECD)سازمان همکاری اقتصادی و توسعهاست و یکی از اعضای

تصادی و مالی جهان همچنین سئول٬ پایتخت این کشور٬ یکی از ده شهر برجسته  اق. به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده  استسیاوبین المللی پول

اقتصاد کره  . ٬ یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می شود۲۰گروه کره  جنوبی علی رغم کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت در میان کشورهای. است

٬ کره  جنوبی را به یکی از بزرگترین ۱۹۶۰همانند آلمان غربی و ژاپن٬ صنعتی سازی سریع از دهه  . جنوبی٬ چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست

سعه یافته کره  جنوبی دومین میزان ذخایر را در میان کشورهای تو. این کشور٬ هفتمین شریک بزرگ تجاری آمریکاست. کشورهای صادرکننده در جهان تبدیل کرد

ادی با وجود دارا بودن وضعیت توسعه یافته٬ کره  جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتص. داراست و همچنین ششمین ذخایر ارزهای خارجی را در جهان داراست

٬ صندوق بین المللی پول ۲۰۰۸در اکتبر سال . سریع٬ همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص ملی٬ صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه یافته ادامه می دهد

از ۲۰۰۹از اسپانیا پیشی خواهد گرفت و سرانه  تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۱۱از کانادا و در سال ۲۰۰۹پیش بینی کرد که اقتصاد کره  جنوبی در سال 

.از اسپانیا بیشتر خواهد شد۲۰۱۳از ایتالیا و در سال ۲۰۱۲نیوزلند٬ در سال 

همسایه های کره  جنوبی همانند بسیاری دیگر از. شد( پیمانی برای رشد اقتصادی بیشتر)« سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»کره  جنوبی عضو ۱۹۹۶در سال 

دن به آسیا شد؛ اما این کشور قادر گشت که دوباره برخیزد و پس از یک ترمیم سریع به رشد خود به سوی تبدیل ش۱۹۹۷آسیایی خود٬ متحمل بحران اقتصادی سال 

.یکی از قدرت های عمده  اقتصادی جهان ادامه دهد

.٬ هفتمین صادرکننده  بزرگ جهان استال جیوکیا-هیوندایوسامسونگکره  جنوبی به واسطه  شرکت های چندملیتی با فناوری پیشرفته٬ مانند
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فرهنگومردم

از.داشته اندمشترکفرهنگیولیکرده اند٬تجربهرافرهنگی ایتغییراتشدند٬جداهمازکرهدوکه۱۹۴۵سالاز

اینازته اندنتوانسهیچ وقتکرهدو.استبوده چینیعنیبزرگترش٬همسایه  ازقسمتیکرهشبه جزیره  تاریخی٬لحاظ

سنتیهنربههمرامردمجنوبی٬کره  فرهنگوزیرانآموزشی٬وفرهنگیبرنامه هایدر.باشندچینازجداحیث٬

نظیرکرهریسفالگ.استبودهتائوئیسموکنفسیوسیآیینتأثیرتحتسنتیهنر.مدرنهنربههمومی کنندتشویق

ویویرانتاریخشدرکرهکهاینبهتوجهبا.استزبانزدعالمدرگوریووبونچونگبیکجا٬جوسون٬سفالگری

امبپشت.استآمده وجودبهمعماریوطبیعتزیبایآمیزه  ازکشوراینمعماری٬کردهتجربهرازیادیسازندگی

مالک.استشده دادهگرماوشدهگرفتهفرااوندولتوسطکهآنزمینیو(هاللشبیه)دوبنده دارسامانه  وکاهگلی

.کردمشاهدهیونسکودررسیدهثبتبهاثر۹درمی توانراهنرشان

ولی مابقی مردم آن ٬درصد از مردم این کشور بی دین اند۴۶٫۵. اکثریت نژادی این کشور را کره ای ها تشکیل می دهند

ان زبزبان رسمی و رایج٬. هستندپروتستانوکاتولیکمسیحیوچوندوگیو٬کنفوسیوسی٬بوداییاکثرا  پیرو آیین های

استکره ای
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فوالد٬باطات٬ارتواطالعاتآوريفنالكترونیك٬ازعبارتندآنمهمصنایع.استبرترتكنولوژيبهمتكيشدهصنعتياقتصادیكجنوبيكرهاقتصاد

با.گردندميمحسوبالملليبینهايتراستجزوسامسونگوجيالهیونداي٬همانندكرههايكمپانيبزرگترینازتعدادي.شیمیایيوسازيكشتي

طلوبیمبازارجنوبيکرهکشورتقاضا٬وعرضهمیانموازنهبرایمطمئنبازارمکانیزموجودواقتصادیرشدپایداریباال٬ساالنهدرآمدبهتوجه

تولیدوفروشندگانبرای

کنندگان در افق میان مدت و بلند مدت خواهد بود

والت با افزایش سطح درآمدها و ورود طبقه متوسط به جامعه٬ تقاضا برای محص. استانداردهای زندگی مردم کره طی سال های اخیر بهبود یافته است

ر این وضعیت به ویژه د. آداب و سنن و شیوه زندگی مردم به سرعت در حال غربی شدن است. داخلی و خارجی در کشور کره در حال افزایش است

ا طی سال های اخیر تجارت سنتی و فروشگاه های محلی به سرعت جای خود ر. نسل های جدید و رفتار های مصرفی آن ها به وضوح مشاهده می شود

٬ دولت کره اقدامات مطلوبی را برای بهبود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تقویت 1997از سال .به فروشگاه های معتبر خارجی داده اند

:گام های اصلی شامل این موارد بود.نهادهای مسئول استانداردگذاری و اطمینان از کاربرد آنها ٬ به کار برده است

.حسابرسیوحسابداریاستانداردهایقدرتمندیافزایشمنظوربهمقرراتیوقانونیهایچارچوببهبود(الف

.مالیگزارشگریالمللیبیناستانداردهایبامنطبقحسابداریاستانداردهایوضعبرایمستقلنهادیایجاد(ب

.باشندمیحسابرسیالمللیبیناستانداردهایترجمهواقعدرکهحسابرسیجدیداستانداردهایانتشار(ج

بادیزیامطابقتکهگرددمیوضع"کرهحسابداریاستانداردهایهیئت"نامبهمستقلیاستانداردگذارنهادتوسطکرهحسابداریهایاستاندارد

ترجمهکهمیگرددوضع"کرهرسمیحسابدارانانجمن"توسطکرهحسابرسیاستاندرادهای.داردالمللیبینمالیگزارشگریاستانداردهای

.باشندمیحسابرسیالمللیبیناستانداردهای

مالیمسائلدردولتنقش
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یکانعنوبهجهانیبانکسویازاکنونکشوراین.استتوسعهحالدرکشورهایترینموفقازیکیجنوبیکره

شدهبندیطبقهخریدقدرتبرابریحسببر2006سالدردالرهزار20سرانهدرامدباباالدرامدکشور

حتی.تاسقبولقابلهایقیمتوخوبکیفیتدارایایکرهکاالهایسایروالکترونیکیمصرفیمحصوالت.است

دانشنامثبتنرخباالترینکره2004سالدر.استکرهاجتماعییتوسعههایموفقیتانهاازترکنندهخیره

امید.اندداشتهتمرکزفنیهایرشتهدرکهالتحصیالنیفارغبااست٬داشتهجهاندررادبیرستانیدورهدراموزان

رتبه5کهاستداشتهجهاندررا26رتبه2004سالدرانسانیتوسعهشاخصنظرازکشوروسال75زندگیبه

موازاتهبکرهاقتصادکیفیرشدتحققبرایجنوبیکرهمقامات.استبودهباالتردرامدششدهبینیپیشرتبهاز

صادیاقتاصالحاتترویجوقدرتاززداییمالی٬تمرکزامورسازیبازاریابی٬آزادباآزادنظامیکایجادبهکمیرشد

یکموبیستقرنبهورودآمادهراکشورتوسعه٬اینوتحقیقبودجهمالحظهقابلافزایشبادولت.ورزیدندمبادرت

تصادیاقتوسعه.شودمیسنجیدهآنانآوریفنوعلمیتوسعهمیزانبهتوجهباکشورهاقدرتهنگامدرکند٬زیرامی

برنامههفتاجرایبا1962-96سالهایطیکشوراینوشدهآغاز1960دهههایسالازعمدهطوربهجنوبیکره

پیشرفتهکشورهایسطحبهرسیدنحالدراقتصادیتوسعه
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وبیجنکرهتوسعهراهبرداصلیبخشسهخارجیسرمایهوماهرکارنیرویصادرات٬تربیتبهگرایش.استصنعتی

بههمربوطصنعتکهیافتهتداومجاییتاداخلیصنایعازحمایتجهتسنتیطوربهوارداتسیاست.شودمیمحسوب

گشایشوحمایتیسیاستهایازگرفتنفاصلهشاهد1980دههسالهایازجنوبیکره.یابددستالمللیبینرقابتقدرت

صنعتیراهبرد.شدتسریعجهانیتجارتسازمانمقرراتباانطباقخاطربه1990دههاوایلازامراینکهبودبازار

کشوراینصادراتحجموشدهدرصد2/11میزانبهساالنهملیناخالصتولیدرشدنرختحققباعثصادراتبرمبتنی

برابرنیزکشوراینواردات.استرسانده1995سالدردالرمیلیارد139به1967سالدردالرمیلیون6/17ازرا

تورمدرصد٬نرخ5/7اقتصادیرشددالر٬نرخ11200برابرسرانهدرآمد.استبوده1995سالدردالرمیلیارد159

4/2معادلجنوبیکرهدرخارجیگذاریسرمایهمیزان.استشدهگزارشدرصد96سوادیبانرخودرصد1/6حدود

آالتماشینوصنایعصادراتجنوبی٬کرهارزیدرآمدعمدهمنابع.استدرصد36برابررشدیبادالرمیلیارد

.باشدمیصنعتیوالکترونیکی

شورکاین.استشدهبدلدنیاسطحدرعمدهتجاریقطبیکبهجهانسراسربازارهایدرحضورگسترشباجنوبیکره

ابراکمکهااینتاکوشدمیوبودهتوسعهحالدرکشورهایبهکمکافزایشحالدرخوداقتصادیقدرتتناسببه

ازکشوروددیپلماتیکبرساندروابطاکثرحدبهرامزبورکمکهایتاثیرطریقاینازودرآمیختهخصوصیگذاریسرمایه

ی٬کرهتحمیلجنگآغازواسالمیانقالبپیروزیازپس.شدبرقرارتهراندرکشورآنسفارتخانهتاسیسبا1341سال

باراخویشروابطونکردشرکتایراناقتصادیتحریمدرکهبودکشورهاییمعدودازآمریکافشارهایرغمبهجنوبی

.استبودهترگستردهمراتببهکشوردوبینتجاریروابطاما.نمودحفظایران
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72حدود1374سالبهنسبتکهاستبودهدالرمیلیارد52/2بربالغکشوردوتجاریروابطحجم1375سالطی

درصد30آنقبلمابهنسبتکهبودهدالرمیلیارد634/1جنوبیکرهبهایرانصادرات.دهدمینشانخودازرشددرصد

ایرانصادراتیرقمدومین.شودمیشاملراجنوبیکرهبهنفتصادراتدالرمیلیارد497/1رقمایناز.استداشتهرشد

صادراتیاقالمدیگراز.شودمیدالرمیلیون39/124بربالغکهبودهشیمیایینفت٬محصوالتازپسجنوبیکرهبه

شاملدالرهزار457دالر٬منسوجاتمیلیون387/1حدوددردریاییوکشاورزیمحصوالتجنوبیکرهبهکشورمان

.استبودهدالرهزار15برابرمبلمانودالرمیلیون852/9فوالدودالر٬آهنهزار384ارزشبهفرشصادرات

1374سالبهنسبت1375سالطیجنوبیکرهبهکشورمانفرشصادراتدرصدی66کاهشتوجهقابلنکته

.باشدمی

درصد1/151حدود1374سالبهنسبتکهبودهدالرمیلیون9/883بربالغرقمیجنوبیکرهازکشورمانواردات

توسطنفتکشفروند5ساختسفارشگذشتهسالطیجنوبیکرهازکشورمانوارداتیرقمترینعمده.استداشتهرشد

ایناحتساببدون.استداشتههزینهدالرمیلیون490کهبودهدووگروهبهایراناسالمیجمهورینفتکشملیشرکت

ازپسکشورمانوارداتیرقمترینعمده.استبودهدالرمیلیون383کاالصورتبهجنوبیکرهازایرانوارداترقم

محصوالت.استبودهدالرمیلیون114بربالغرقمیباآنهایدکیلوازموصنعتیآالتنفتکشها٬ماشین

یجنوبکرهازکشورمانوارداتیاقالمدیگرازالکترونیکیدستگاههایوفوالدی٬منسوجاتهایشیمیایی٬فرآورده

.رسیدبی سابقه ایرکوردبهمیالدیجاریسالمارسماهدرجنوبیکرهخودروصادرات.اندبوده
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به گزارش ایسنا٬ وزارت دانش اقتصادی کره حنوبی اعالم کرد که طی ماه مارس 

صادرات خودرو این کشور به دلیل افزایش تقاضا از سوی بازارهای خارجی افزایش

بیشترین سهم را SUVچشمگیری داشته است و دراین میان خودروهای متوسط و 

.داشته اند

صادرات پنج خودروساز برتر کره جنوبی شامل 2012بر این اساس در ماه مارس 

305هیوندا٬ کیا موتورز٬ جنرال موتورز کره٬ رنو سامسونگ و سانگ یونگ موتورز به 

درصدی 18.1دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 257هزار و 

وزارت دانش اقتصادی کره جنوبی همچنین اعالم کرده است که در مجموع .نشان می دهد

851درصدی داشته و به 20.3سه ماهه اول سال جاری میالدی صادرات خودرو رشدی 

.دستگاه رسیده است571هزار و 

930بر این اساس ارزش خودروهای صادر شده در ماه مارس برابر با چهار میلیارد و 

.درصدی را نشان می دهد35.1میلیون دالر بوده است که این شاخص نیز رشد ساالنه 
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؛گیرینتیجه

وبودهیغنفرهنگوتمدنداریکهبودهآسیاقارههایکشوربزرکترینازیکیجنوبیکرهکشور

اننشر.کشاینوارداتمیزانوداردشایستهجایگاهجهانیآمارآینهدرواستگوناگونادیاندارای

خودبرایخوبیشرکایتوانستهتجارتامروزجهاندروبودهمختارخودکشوریککشوراینمیدهد

نتیسبطورندارد٬تفاوتهمباملیتونژادوقومآندرکهاستکشورهائیمعدودازویکی.کندپبدا

نوبیجکشوردربارهچیزیپروژاینازواریمامید.کنندمیپیرویگرائیطایفهسیستمازایهاکره

.باشیدکردهبرداشت
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