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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  197 -202 ، صفحات1390 دی و آذر 10 و 9های  شماره

  گزارش
  1جنوبی کره  دریاجتماع تأمیناشتغال و  یها سیاست

  های تولیدی های بخش دفتر تحقیقات و سیاست
  2عباسیاقبال 

 
  مقدمه

ن یدتری از شدیکی جنوبی کرهدولت  ،21قرن دهه ن ی در اولی اقتصادیها بحرانبروز به دنبال 
 درصد در سال 2/2 به یرشد اقتصادتوجه  کاهش قابل. را تجربه کرد خود ی اقتصادیرکودها

ن ین کشور در ایا یدهنده وخامت اوضاع اقتصاد نشاندرصد  2/3 به یکاریبنرخ دن یرسو  2008
 یطین شرایچن. افتی درصد تنزل 2/0به ن کشور یا یرشد اقتصاد 2009 در سال تاًی نها.بودسال 
  .  بوده استجنوبی کره در ی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعیرات جدیثأحائز ت

 مورد توجهرا  یجبران یها سیاستاتخاذ و متمم ب بودجه یتصو جنوبی کره دولت 2009در سال 
و  کم درآمد یها هت از گرویحما و جاد اشتغالی جهت ای اجتماعتأمینستم یت سیتقوقرار داد و 

 قی مشاغل موجود از طرءد، حفظ و ابقایجاد مشاغل جدی جهت ایختصاص منابع مالا. ب کردیکار را تعقیب
 و کاریب  افرادیها شت خانوادهیت از معی، حمای و کارآموزی خدمات آموزشتأمین، م مشاغلیتقس
دولت . بودن سال ی در اوبیجن کره اتخاذ شده یها سیاستاز  یگرید ی بخشیشغل یها مهارت ءارتقا
 و  را گسترش دادیکاری بی ارائه مقرریتیچتر حمار یپذ بیت از اقشار آسین جهت حمایهمچن

د و یجاد مشاغل جدی، ات از اشتغال جوانانیجهت حما یعیوسمدت  و بلندمدت  اقدامات کوتاه
  . اتخاذ کردر کشورها یبه ساکار  یرویصدور ن

  
  
  

                                                 
1. http://www.issa.int/Resources/Resources/Republic-of-Korea, Crisis Country, Case Study, 
Nov 3, 2011.  

 eghbal_abbasi@yahoo.com                                                                                         .ارشد علوم اقتصاد کارشناس.2
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   جنوبی کره ی اجتماعأمینتنظام  به یاجمال ینگاه
 و بهبود ی شغلیها جاد فرصتی، ایکاری از بیریبه منظور جلوگ مه اشتغالیستم بیس 1995در سال 

ت یریدار مد عهده جنوبی کره کار یرویوزارت اشتغال و ن.  اشتغال کارگران به وجود آمدیها ارتمه
 حق یآور جمعول ئز مسینه  کارگران کری و جبرانیسازمان خدمات رفاه. استشده ستم ین سیا
ستم ی سیها استیساند در چارچوب  شده ملزم ها بنگاه تمام 1998از اول اکتبر سال . باشد ی مها مهیب
ارانه جهت ی ء، اعطایکاری بیشامل مقررن چارچوب یدر اشده   ارائهیایمزا. نمایندعمل مه اشتغال یب

 تأمین نظام ،ن حالیبا ا. باشد ی کارگران میغل شیها ء و توسعه مهارتارانه ارتقای و 1ت اشتغالیامن
وزارت اشتغال و . شود یمه اشتغال محدود نمی آن به بیها  و برنامهجنوبی کره در یاجتماع

مه ی، شرکت بی خدمات بازنشستگیکار، وزارت سالمت رفاه و امور خانواده، سازمان مل یروین
 مسئول در یها و نهادها  سازمانجنوبی کره کارگران ی و جبرانی و سازمان خدمات رفاهیسالمت مل

 را به اجرا ی اجتماعتأمین مرتبط با یها ن نهادها برنامهیا. ن کشور هستندی ای اجتماعتأمینامور 
  : گذارند یم

توسط  س شده همچنانیسأ ت1964 که در سال  کره کشوریمه حوادث صنعتیشرکت ب −
 رخ یها یماری مسئول جبران حوادث و بکتن شریا. شود یت میریکار مد یرویوزارت اشتغال و ن

 آنها یها دگان و خانوادهید بیسبه آ ها مهی حق بیآور ا جمعب و باشد ی دوره اشتغال میداده ط
 . کند یارائه م ی و رفاهیخدمات جبران

 و مقابله با حوادث ی بازنشستگیها یاکردن مقرری کره به منظور مهی ملیبرنامه بازنشستگ −
 در مزارع یکارگران معمولمشارکت تمام  1988از . جاد شدی ا1960 در سال یدگ زنیرمتقربه طیغ
 ین پوشش اجباریا. دی گردیاجبارن برنامه یدر ا سال 60 تا 18ن ی بیدر رده سنو ش از ده کارگر یب

 . ه استافتی اشتغال گسترش یها  به تمام کارگاه2006ج تا سال یبه تدر یبازنشستگ

 یارائه خدمات درمانوقت جهت  مه سالمت کارگران تمامیبه عنوان بابتدا  یمه سالمت ملیب −
  .  بوجود آمد1977 یدر اول جوالها  یماریو معالجه ب

 بر ی مالی به منظور کاهش فشارها2008 سال ی بلندمدت در جوالیها مه مراقبتیبرنامه ب −
 که در ی سالخوردگانیاازهیکردن ن ن برنامه جهت برآوردهیا.  بدون درآمد بوجود آمدیها خانواده

 .  شده استیطراح ، روزانه با مشکل مواجه هستندیها تیفعالانجام 
 

                                                 
یکی از این موارد یارانه برای کارفرمایانی است که علیرغم مشکالت . ای است شده های مشخص و تعیین مل یارانهاین مورد شا. 1

 ...کنند یارانه دیگر برای استخدام دوباره کارگران و  اقتصادی کارگران خود را حفظ می
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   در کره، اشتغال و دستمزدهایگذار هی، سرمایبر رشد اقتصاد ی اقتصادیها  بحرانآثار
 که یطور ه باست،ل کرده یتحم جنوبی کره بر اقتصاد یمیار وخی بسآثار ری اخی اقتصادیها بحران
 یمدت خارج  کوتاهیها ی قادر به پوشش بده2008خر سال آ در چهار ماهه ن کشوریا یها بانک
 2008 درصد در سال 2/2رقابل تصور به یکاهش غک یبا  جنوبی کره یرشد اقتصاد.  نبودنددخو

در  . بوده است سال اول قرن حاضر5کمتر از نصف  ی اقتصاد از رشدین سطحی چن،افتیتنزل 
 در یجه رشد اقتصادیدر نت. افتیکاهش  درصد 19حدود ن کشور یاات صادر 2008  سالنوامبر
   . نشان داد درصد کاهش 1/5ماهه سوم  نسبت به چهار 2008آخر سال ماهه چهار 

کل  یگذار هیک درصد رشد داشت و سرمای کمتر از یخصوص  مصرف بخش2008در سال 
 ی صادراتیش درآمدهایاله افزی بوسیگذار هیکاهش مصرف و سرما. افتی درصد کاهش 7/1
.  حاصل شودی درصد2/2 یجبران شد تا رشد اقتصاد)  درصد4 ( یو مخارج دولت)  درصد5/12(

   .را تجربه کرد ی درصد2/0ک رشد یتنها ن کشور یا 2009سال حال در ن یبا ا
  یطور ه بم شدیبه شدت وخن کشور یدر ابازار کار ت ی وضعید رشد اقتصادیبا کاهش شد

 2008در سال  هزار نفر 150 به 2007 هزار نفر سال 280 از شده ستخداماد یافراد جدکه تعداد 
 است که ین در حالی، ا درصد سقوط کرد5/59 نرخ اشتغال به 2009دسامبر سال در . افتیکاهش 

حال تعداد افراد و کارگران  نیعدر  1. درصد بوده است8/59نرخ اشتغال در مدت مشابه سال قبل 
 یبر اساس دستمزدها(ش دستمزدها یافزانرخ  .افتیش یدا افزایل به اضافه کار شدیا مایپاره وقت و 

 کاهش 2008 درصد در سال 4/3 ه ب2007 درصد درسال 6/5از ز ین) ی کارگران معمولیافتیدر
  . افتی

  

  حرانب به منظور مقابله با 2009در سال کره  ی اجتماعتأمیناشتغال و  یها سیاست
 هزار شغل 820حدود تالش کرد  2009در سال تمم ک بودجه میب یبا تصو جنوبی کرهدولت 

ن بسته یدر ا. حفظ شودم مشاغل یتقسز با ین ی هزار شغل فعل400ضمن آنکه د، یجاد نمایاد یجد
 هزار نفر افراد 1950 یگت معاش زندیت از وضعیحما و  هزار نفر470م ی آموزش و تعلیاستیس
  .ز در نظر گرفته شدیکار نیب

  

  
  

                                                 
 های ارکت افراد جوان و سالخوردگان در فعالیتبودن نرخ مش شده، نرخ بیکاری به دلیل پایین علیرغم کاهش رشد افراد استخدام. 1

 . اقتصادی تغییر چندانی نداشت
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  مدت مشاغل کوتاهجاد یا
ق ین طریبد. جاد کردی ا،افتن کار مشکل داشتندی که در ی افرادیبرا یدولت کره مشاغل کوتاه مدت

ار معلمان در مراکز یدستو بصورت  کوچک و متوسط یها  در شرکتیاری بسی پزشکیها انترن
  .  مشغول به کار شدندیآموزش

  

   ها کتها و شر در کارگاهت از حفظ مشاغل یحما
ش یرا افزااشتغال ارانه حفظ ی یتوجه قابلزان یبه م دولت ،یمشاغل در بخش خصوصبه منظور حفظ 

در صورت حفظ افتند که ینان یها اطم ستم شرکتین سیدر ا. جاد کردید ایستم جدیک سیداد و 
 2009ق در سال ی طربه این.  برخوردار خواهند شدی مالیها تی و حمایاتی مالیها فیشاغل از تخفم

  . ن برنامه شرکت کردندی در ایاری بسیها و شرکت ها کارگاه
  

   یکاری بیها ی و مقرری مهارتیها گسترش آموزش
 ی کم درآمدیها  جوانان و گروهی براویژه ه بی مهارتیها توسعه و گسترش آموزشق یاز طردولت 
دولت نکه یضمن ا.  را دنبال کردکاریت از افراد بی حمایها سیاست افتن شغل مشکل داشتندیکه در 

ک شبکه یبه عنوان را  یکاری بیها ینقش مقرر ریپذ بیآساقشار ت معاش یبه منظور بهبود وضع
  .ت کردیتقو آن افتیق گسترش تعداد افراد مستحق دریطر از ی اجتماعیتیحما

  

  کار  یرویک و صدور نی آکادمیها د، بسط آموزشیجاد مشاغل جدیا
ش از دو برابر نرخ یب یعنی درصد 2/7حدود سال  29 تا 15ن ی بجوانان یکاریبنرخ  2008در سال 

 جوانان یکاریب. داد یرا به خود اختصاص مجامعه ن کارای درصد کل ب41ن طبقه یا.  بودیکاریکل ب
ن رو یاز اباشد،  ی از مشکالت عمده دولت میکین یی پاالتی با تحصی سال و افراد24 تا 20ن یب

 کیکادمآ یها موزشآ، دی جدجاد مشاغلی در جهت ای و بلندمدت جامعمدت  کوتاهیاه استیدولت س
  . و اشتغال در خارج از کشور اتخاذ کردیصنعت

  

  یکاری بیها یمقررش یافزا
ش ی به سال گذشته آن افزاتدرصد نسب 22 یکاری بیافت مقرری درخواست درزانی م2008در سال 

  .ش دادی درصد افزا7/17 را یکاری بیها یتبار مقرر دولت کل اع،ن راستایادر . افته بودی
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  مدت  بلندیها مراقبتمه یب
به  2008در سال کار یبخانواده افراد  بر یار مالمدت به منظور کاهش فش بلندیها مه مراقبتیبرنامه ب

ه  روزانیها تی که در انجام فعالی سالخوردگانیازهاین برنامه جهت برآورده کردن نیا. اجرا درآمد
  .  شده استی طراح،با مشکل مواجه بودند

  

  بر اشتغالجنوبی کرهها در  ر ساختار شرکتییآثار تغ
 ی مقابله با بحران مالیاصالحات انجام شده در قانون براکه از بازارکار جاد شده در یا یریپذ انعطاف

  .ان موجود شدبا بحرمدتر او کارعتر ی موجب مقابله هرچه سر نشأت گرفته بود1997ا در سال یآس
 یها به شرکت قانون کار ییزدا  و مقرارتیساز ی، جهانیع تکنولوژیرات سرییتغاگرچه 

ر از یا غیاز از خارج از کشور ی منابع مورد نتأمین ی که با استراتژهاز را دادین امتی ایا کره بزرگ
 اما ،ش دهندی خود را افزای ساختار خود توان رقابتی به سرعت با بازسازی کارگریها هیاتحاد
ک دهه گذشته تعداد کارگران ی یجه طیدر نت. ه استافتیجاد مشاغل آنها کاهش یت ایظرف

 2007ون نفر در سال یلی م5/1 به 1997ون نفر در سال یلی م5/2ش از یاز ب یا کره بزرگ یها شرکت
  .افته استیکاهش 
و متوسط به شدت  کوچک یها تعداد شرکت، جنوبی کره در ها اختار شرکتر سییل تغیبدل

ن بودن ییل پایه دلحال بن یبا ا. ه استدیخود موجب رشد اشتغال گردن امر یاکه ه افتیش یافزا
   . کمتر استیتوجه زان قابلیه مط اشتغال و دستمزد بی شراها نگونه شرکتی در ای و سوددهیور بهره

 افته است،یش ی بشدت افزاینیی و پایی درصد باال30 مشاغل بر حسب درآمد، تعداد مشاغل یبند در طبقه
تواند  یم کار یرویبازار نن  شدین قطبیا. دهد ینشان من آنها بشدت کاهش یطبقه ب که یدر حال

   . شودیتلق ی رشد اقتصادی برایمانع
ت موجود را بدتر کرده و موجب کاهش اثر یع وضعیر ساختار صنایی و تغیشرفت تکنولوژیپ

د ناخالص یولت کشش 1970 در سال ، مثاله عنوانب. ه استدید گریاشتغال بر نرخ رشد اقتصاد
ن یا. افته استی درصد کاهش 15/0 به 2008سال در که  ی درصد بوده در حال47/0 به اشتغال یداخل
  . باشد ید میجاد مشاغل جدیکار و ا یروی در جذب نیت اقتصادیدهنده کاهش ظرف نشانامر 

  
  یریگ جهینت و یبند جمع

نسبت ن کشور یاکار  یرویهم جامعه کره و هم بازار ن )2007-2010( یها  سالی بحران اقتصادیط
موجب رانه دولت یشگی پیها استیس. عمل کرده استتر  ثبات  با1997ا در سال ی آسیبه بحران مال
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 تردرآمد کم یها گروهر و یپذ بی از کارگران آسی اجتماعیها تی حمایها گسترش پوشش برنامه
 ی و تجاری اقتصادیها تیش فعالیجاد شغل و افزای جهت ای مالیاستیبسته س یاه و دولت با اجرشد

 به جنوبی کرهرسد  یلذا بنظر م. دینماجاد ی ای و دولتی در بخش خصوصیمشاغل متعددموفق شده 
مقابله با  ی برایشتری بیاز آمادگ 1997ا در سال ی آسیز بحران مالا فرا گرفته یها رساتکاء د
   . برخوردار بوده استریاخ یها بحران

ت استخدام یقابلو ط یبهبود شرا و ت اشتغالیکمک به وضعجهت اقدامات متنوع دولت 
انداز نامشخص  شمن حال با توجه به چیه، با ا شدی اجتماعیها ان کار موجب کاهش تنشیضمتقا

. شود یا حس می و مزای اجتماعیها تی به گسترش پوشش حمایاز مبرمیهنوز ن جنوبی کره یاقتصاد
 اشتغال یها نهیازمند کاهش هزیمت که نی و قیور  در بهرهیط سخت رقابتی گذشته شراهای  سالیط

 که ییاز آنجا. ش داده استی افزان کشوریا کارگران را در یریپذ بی، آسهو تعداد مشاغل بود
 دوران ی ط،ندستی نجنوبی کره در  اشتغالیها مهی به بی قادر به دسترسیان از لحاظ قانونیش فرمایخو

ن دسته از ید ای بایاجتماع یها مهیلذا ب ،شود ی آنان بشدت متزلزل میت شغلی امنیرکود اقتصاد
. خود قرار دهندکاران بلندمدت تحت پوشش ی، کارگران جوان و بیررسمیکارگران، کارگران غ

تواند  یم خاص یک دوره زمانی یمه برایق درآوردن پرداخت حق بیا به تعلیمه ینصف کردن حق ب
  نه تنهای اجتماعیها مهیب ،به عالوه . باشدها گروهن یتحت پوشش قرار دادن ا ی برای مطلوبیها نهیگز
 یها محرک و یآموزش یها جاد برنامهی ای برایا لهیوس بلکه یکاری بیها یاکردن مقرریله مهیوس
 .اند رفتهت و گسترش قرار گیمورد تقو هستند که ت از اشتغالی حمایمال
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