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1. K
Kirish
Koreya Respublikasi (Janub
biy Koreya) Koreya yarimorolining janubiy qissmida joylasshgan.
Gʻarb
bda Sariq dengiz
d
orqaali Xitoy billan, sharqda esa Sharqiy dengiz orqali Yaponiya
bilan
n chegarad
dosh. Kore
eya Xalq Demokrattik Respub
blikasi (Shhimoliy Ko
oreya)
yarim
morolning shimoliy qism
mini tashkil qiladi.

Umu
umiy ma’lumotlar
∙ R
Rasmiy nom
mi: Koreya Respublikas
R
i
shimoliy kkenglik boʻʻyicha 38° и 33° va sharqiy uzzunlik
∙ G
Geografik joylashuvi:
j
b
boʻyicha 12
26°
∙ M
Maydoni: 100,266km2 (2013)
∙ P
Poytaxti: Seeul (9,926,000 kishi) (20013)
∙ A
Aholisi: 50,2
220 000 kishi (2013)
∙ A
Aholining ziichligi: 501 kishi/km2 ( 2013)
∙ TTili: koreys (yozuv tizim
mi: Xangil)
∙ D
Dini: buddaaviylar (22,8
8%), protesstantlar (18,3%), katoliiklar (10,9%
%), boshqa dinga
ee’tiqod qiluvchilar (1,1%), hech bi r dinga e’tiq
qod qilmayd
diganlar (466,9%)
∙ B
Boshqaruv tizimi:
t
prezidentlik res publikasi
∙ O
Oʻrtacha haavo harorati: ‐2,5 darajjadan (yanvvar) 25,4 darajagacha (aavgust)
∙ M
Milliy bayro
ogʻi: Txegikkki
∙ M
Milliy guli: Mugunxva
M
(«Sharon
(
attirguli» yoki Suriya gibiskusi)

Iqtissodiy ma’llumotlar
YYaIpi ichki mahsulot
m
(Y
YIM) (nominnal): 1,417 mlrd.
m
AQSH dollari (20114)
A
Aholi jonbo
oshiga YIM (nominal): 228,101 AQSH dollari (20
014)
YYIM (XQP ‐ xarid quvvaati pariteti):: 1,779 mlrd
d.AQSH dollari (2014)
A
Aholi jonbo
oshiga YIM (XQP): 35,2777 AQSH do
ollari (2014))
YYMM (yalpii milliy mahsulot) (nom
minal): 1,366
6 mlrd. AQSSH dollari (22014)
A
Aholi jonbo
oshiga YMM
M (nominal):: 27,090 AQ
QSH dollari (2014)
YYMM (XQP)): 1,746 mlrrd. AQSH doollari (2014))
A
Aholi jon bo
oshiga YMM
M (XQP): 33,,620 AQSH dollari (201
14)
EEksport: 573 mlrd. AQSSH dollari (22014)
IImport: 526
6 mlrd. AQSSH dollari (22014)
JJini koeffitsienti: 31,1 (2011)
(
IIFI (Inson faarovonligi in
ndeksi): 0,8991 (15‐oʻrin
n) (2013)
A
Assosiy saanoat maahsulotlari: yarimoʻttkazgichlar, avtomobbillar,
eelektronika, simsiz aloq
qa vositalarri, temir
∙ V
Valyutasi: vona
v
(KRW, Janubiy Korreya vonasi) ($ 1 = KRW
W 1,060) (20014)
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

kem
malar,
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2. T
Tarixga nazar
KOR
REYANING
G QADIMG
GI TARIXI
Qadimgi tosh davrida
d
Kore
eya yarimoorolida odam
mlar istiqom
mat qilardi.. Bronza daavriga
b yarimorollda yashovchilar rasm
man birinch
hi Ko‐Choso
on (yoki Q
Qadimgi Choson)
kelib
davlaatiga asos solishgan.. Koreyslarr hozirgach
ha Qadimg
gi Chosonnning asoscchisini
“Tangun bobo” deb nomlashadi. Qaadimgi afsonaga koʻra, Tangun oosmondan yerga
nlar bilan yashashga tushgan O
Osmon Hukkmdorining oʻgʻli – XXvanun va ona‐
inson
ayiqn
ning farzand
di hisoblanaadi.
Qadimgi Choson Koreya yarimorolini
y
ing shimoliy qismini hamda
h
hoziirgi Manchjjuriya
udining kattta qismini boshqarggan. Miloddan avvalg
gi 108‐yil Xan dinasstiyasi
hudu
tomo
onidan vayron etilgunga qadar, bu mamlakkat uzoq muddat
m
davoomida rivojjlanib
borgan.

KOR
REYADAGII UCH QIROLLIK
Yarim
morolda hukmronlik uchun uchtaa koreys qirrolliklari kurash olib bborishgan vaa eng
keskiin davr mil..av. I asrdan
n milodiy V
VII asrgacha boʻlgan da
avrga toʻgʻrri keldi. Natijada,
shim
molda Koguryo, janubi‐ggʻarbda Pekkche, janubi‐sharqda Silla davlatlaarini SIlla qirolligi
hukm
mdori milod
diy 676‐yild
da yagona Silla qirolligi bayrogʻi ostida bbirlashitirdi. Silla
qirolligi hukmro
onligidagi tinchlik davrri X asr bosshlariga qad
dar davom etdi, keyincchalik
qirollik kuchsizlaana boshlad
di va 935‐yiilga kelib Ko
oguryo hukm
mronligiga oʻtdi. Birlasshgan
Silla qirollik daavrida san’at va ilm‐ffan, ayniqssa, arxitekttura, astronnomiya, qishloq
xoʻjaaligi va adabiyot sohalarida, shu bilan birgaa, buddizmni oʻrganis hda ahamiyatga
molikk oʻzgarishlar sodir boʻldi.

Koreeyada e’tiq
qod
Milod
diy 372-yild
da Koreys ya
arimorolida Xitoydan kirib
k
kelgan buddizm taarqala boshlladi
hamd
da koreyslarr hayoti, on
ngi, fikrlash
hi, madaniy va ma’naviy
y hayotiga ttez sur’atlarda
singib
b ketdi. Korryo davrigacha Uch daavlat hukmro
onligi davrid
da buddizm asosiy e’tiq
qod
qilinu
uvchi dinga aylandi. Key
yinchalik Ch
hoson sulola
asi

davri (1392-1910)d
da konfutsiy
ylik

rasmiy din sifatida shaklland
di.
Katolliklik va pro
otestantlik yarimorolga
y
XVIII asrn
ning oxirlari va XIX asrrda kirib ke
eldi.
Avvaliga, hukum
mat xristian
nlikka qarsh
hi chiqishga
an, lekin XIX
X
asr ox
xiri XX asrda
xristtianlik taraf
fdorlari ortib borgan. H
Hozirgi kung
ga kelib 30 foizga yaqiin koreys xa
alqi
xristtianlik diniga
a e’tiqod qiladilar. Shuuni ham ayttib oʻtish jo
oizki, buddizzm hozirgac
cha
zamo
onaviy Korey
yada muhim
m oʻrin tutaadi, bundan
n tashqari konfutsiylikk ham ijtim
moiy
hayottga, ayniqsa
a, mehnat jarayoniga katta ta’ssir koʻrsata
adi. Shuninggdek, Janu
ubiy
Korey
yada islom kabi
k
boshqa diniy konfesssiyalar ham
m mavjud.
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KOR
RYO VA CH
HOSON
< Ko
oryo >
Koryo davlati 93
35‐yilda Sillla davlatini bosib olish
h orqali tash
hkil etildi. KKoryo buddizmni
milliyy din sifatida tan old
di, buddizm
m asarlarining koʻpchiligi shu daavrda yaratilgan.
Huku
umat tashq
qi siyosatdaa ochiqliknii qoʻllab‐qu
uvvatlagan. Shu asnodda, Koryo nomi
hozirrgi Koreya davlatiningg asosi boʻʻldi. Koryo davlatining
g hukmronnligi XIV assrning
oxirid
da Choson sulolasi
s
shakllanishigaccha ‐ 470 yil davom etg
gan.

Korea
ana Tripita
akasi
KoreaanaTripitaka
asi qadimgi buddizm yozzuvlarining nisbatan
n
yet
tuk jamlanmaasi hisoblana
adi.
U 811 258 dona taxtachaga oʻyib yoziilgan yozuvlardan ibora
at boʻlib, uularda davla
atni
mong
gollar hujum
midan asrash haqida Bud
ddaga qilinga
an iltijolar yozilgan.
y
Buu jarayon XI
III
asrdaa Koryo davvlati hukmro
onligi davrid
da tugatilgan
n. Har bir taxtachaning
t
g bir tomon
nida
320g
ga yaqin xito
oy iyeroglifi oʻyib bitilgaan. Umuman olganda, tax
xminan 52 m
million iyerog
glif
izchillik va ehtiy
yotkorlik bilan oʻyib cchiqilgan. Bu
utun jamlanm
madan deyaarli xato to
opib
boʻlm
maydi.

< Ch
hikchi >
Chikcchi (Buddaviyylik ruhiga errishmoq haqqida buyuk monaxlar
m
izlanishlarining antologiyasi)
i) – bu
1377‐yilda Xindokksa ibodatxonasida bitilgaan buddaviylar hujjatining
g qisqartma nnomi.
Chikcchi harakatlan
nadigan tipo
ografik uskunnada bosib ch
hiqarilgan eng qadimgi kittob hisoblan
nadi. U
1450‐yillarda bosilgan 42 satrrli Gutenbergg Injilidan 78 yil avval yozzilgan. Hozirdda Chikchi Fraansiya
S
Qoʻlyyozmalar bo
oʻlimida saqla
anadi. 2001‐yyilda YUNESKO bu
Milliyy kutubxonassi qoshidagi Sharqiy
asarn
ni oʻzining “D
Dunyo xotiraasi” xalqaro hujjat yodgo
orliklarini asrrash boʻyichaa dasturi tarrkibiga
kiritgaan.

< Ch
hoson >
Chosson dinastiyyasi Koreya yarimoroli ni 500 yildaan ortiq vaqt mobaynnida boshqaargan.
Chosson dinastiyyasiga Koryyo davlati (918‐1392) qulagunch
ha boʻlgan davrda ge
eneral
boʻlggan Li Son Ge (qirol Txedjo noomi bilan ham mashhur) asos solgan. Ch
hoson
davlaatining poyttaxti Xanyan
n shahri (hoozirgi Seul) boʻlgan.
b
Chosson sulolasining hukmd
dorlari konffutsiylik ideaallari va dokktrinalarini jamiyatga tatbiq
t
etish
hardi. Oila va
v maktablaarda konfutssiylik madaniyati va qa
adriyatlarinii oʻrgatishaar edi.
Konffutsiylik imtihonidan oʻʻta olgan innsonlargina, davlat a’yo
onlari boʻla olishgan. Buyuk
B
Sedjo
on (1418‐1450, Qirol Txedjoningg pandnabirasi) Qirolliik qilgan d avrning bo
oshida
madaaniy yangiliklar keskin
nlik bilan rrivojlandi. Qirol Sedjo
on koreys alifbosi bo
oʻlgan
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Xanggilni yaratgaan insondir.
Sulolla hukmron
nligining oʻrtalariga keelib, Qirollik hududiga
a Yaponiya (1592‐1598) va
Manchjuriya (1627‐1637) bostirib kirrishi bilan, mamlakat inqirozga yuz tutdi. Lekin
Chosson hukmronligi 2‐yaarmida Chooson hozirggi Koreya hududidaggi hukmron
nligini
musttahkamladi hamda mumtoz
m
kooreys madaaniyati, savvdo, ilm‐faan, adabiyo
ot va
texno
ologiya sohalarida rivo
ojlanish cho ʻqqisiga erishdi.
XX asrga kelib Koreya turli tashqi qiyyinchiliklargga duch keldi hamda xxalqaro uru
ushlar
ng oqibatidaa 1901‐yildaa u Yaponiyya tomonidaan egallab olindi.
o
sababchisiga aylandi. Bunin
at qoidalarri, hayot tarzi,
Chosson sulolassi zamonaviy koreyss jamiyati madaniya
huqu
uqshunoslikk tizimi, qariyalar vaa yoshlar oʻrtasidagi ijtimoiy aaloqalar haamda
jamiyyatning hozirgi davvrdagi doolzarb muammolariga
a boʻlgan munosab
batini
shakllantiruvchi poydevorn
ni tashkil etuuvchi boy meros
m
qoldirrdi.

Xangil:: Koreys allifbosi
Buyuk Sedjon Qiroli
Q
(1418--1450) Kore
eya tarixidag
gi eng buyu
uk hukmdor hisoblanadi. U
1443-yilda korey
ys alifbosi – Xangilni yaratgan Chipxyondjon
C
n ilmiy-tadqqiqot maskanini
qaytaa tashkil etd
di. Ushbu ullkan yutuq ttufayli korey
ys xalqi xito
oy iyeroglifllari oʻrniga oʻz
fonettik yozuvin
ni qoʻllay olgan.
o
Ilmiyy soha vak
killari barib
bir xitoy iiyerogliflarid
dan
foydaalanganlariga qaramasd
dan, adabiyyotlarning katta
k
qismi koʻpchilik aholi tushuna
oladig
gan tilda yoz
zildi.
Korey
ys tilidagi undosh
u
va un
nlilarni ifodaalovchi harf
flar mantiqan toʻgʻi va aaniqligidan, har
qandaay inson ularrni bir necha soat oʻrgaanish mobaynida yodda saqlab
s
qolish
hi mumkin. Shu
S
sabab
bli ham, Xan
ngil dunyoda
a eng yuqor i ilmiy darajjadagi yozuv tizmlaridaan biri sifattida
saqlaanib qolmoqd
da.

K
Koreyaning
g tarixiy qiishloqlarii: Xaxve va
a Andong
Xaxvve va Andong
g – Koreyaniing eng mash
hhur tarixiy
y qishloqlarid
dan biri boʻliib, ularda mana
m
besh yuz yildan buyon
b
oilaviy urugʻdoshlikk tizmi avlodd
dan avlodga oʻtib kelmoqqda. Juda ajo
oyib
manz
zaraga ega ta
abiatda yasha
aydigan qishloq aholisi oʻʻzlarining asr
rlar bilan chaarxlangan ha
ayot
tarzi va konfutsiy
ylik olimlari oilalarining
o
uurf-odatlarin
ni saqlab qolis
shgan. Ular iinsonlarda milliy
tarix va urf-od
datlaning be
eqiyos ahamiyatini koʻrishga, his qilishga
q
boʻ lgan qiziqishini
KOning Xalq
uygʻo
otishning aso
osiy vositasi hisoblanadi.. 2010-yilda bu ikki qish
hloq YUNESK
qaro
meroslari roʻyxattiga kiritilgan
n.
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YAR
RIMOROLN
NING BOʻLLINISHI
< 1‐m
martdagi harakat >
Koreys yarimoro
olining zam
monaviy davvri qiyinchilliklar bilan boshlandi. 1910‐yilga kelib
Yapo
oniya imperriyasi Koreyyani butunl ay bosib oldi hamda koreys xalqqi juda mushkul
sharo
oitda davlatt mustaqilliggi (suverinitteti)ni qaytaarib olish ucchun kurashha boshladi.
19199‐yilning 1‐m
martida 33 ta atoqli kooreys peshq
qadami tom
monidan imzzolangan Ko
oreya
Musttaqillik dekklaratsiyasi qabul qiliindi. Bu hodisa
h
yapo
on okkupaatsiyasiga qarshi
q
kurasshda katta qadam bo
oʻldi. Oʻshaa davrga kelib,
k
nafaq
qat mamlakkat ichida, balki
tashq
qarisida ham
m siyosiy vaa qurolli to ʻqnashuvlar boʻlib oʻtdi. Koreya RRespublikassining
vaqtiinchalik hukkumati Xitoyning Shanhhay shahrid
da joylashdi.

< Ozzodlik va urush
u
>
19455‐yilning avvgustiga ke
elib Koreyss yarimoro
oli Ikkinch
hi Jahon uurushidan soʻng
Yapo
oniya kapitu
ulyastsiyasid
dan keyin oozod qilind
di. Yapon armiyasiningg qolgan qismini
sovet va amerikka askarlari boʻlib olayootgan bir paaytda yarim
morol hududdi 38‐paralleldan
ikkiga ajralgan. Qisqa qilib aytadigaan boʻlsak,, Koreya ikkki qudratlli mamlakaatning
geosiyosiy qurboniga aylan
ngan.
ustda yarim
morolning ja nubiy qismida oʻz dem
mokratik tam
moyillari va erkin
19488‐yil 15‐avgu
bozo
or iqtisodiyo
otiga asoslaangan musttaqil Koreya Respublikkasi deb noomlangan davlat
d
yarattildi. Birlashgan Millatlar Tashkiiloti boshqaruvi ostida Janubiy Koreya (Ko
oreya
Repu
ublikasi) xalqi Milliy Majlisni saylaadi. Shundaan soʻng Milliy Majlis A
Amerikada tahsil
olib kelgan, isstiqlol uchun harakaatda yetakkchilik qilga
an doktor Li Sin Manni
M
mlakatning birinchi
b
Prezzidenti etib tayinladi.
mam
Shu vvaqt mobayynida shimo
olda Sovet IIttifoqining koʻmagi billan Kim Ir SSen boshchiligida
Koreya Xalq Dem
mokratik Re
espublikasi ttashkil qilindi.
Yaqin
nda oshkorr qilingan hujjatlarda koʻrsatish
hicha, Shim
moliy Koreyya Sovet Itttifoqi
yordami bilan 1950‐yil
1
25‐iyunda Januubiy Koreyaa hududiga bostirib kirrgan. Bu xaalqaro
mojaaroga sabab
b boʻlgan Ko
oreys urush ining boshlaanishi boʻlg
gan.
Shim
moliy Koreyaa askarlari Seulni 3 kunnda bosib olishdi, avgusstda esa jannubi‐sharqiyy port
shahar – Pusan
ndan boshqa butun Janubiy Ko
oreya hudu
udi shimolliiklar tomonidan
okku
upatsiya qilindi.
BMTT Xavfsizlik Kengashi zudlik
z
bilann Janubiy Koreyaga
K
amaliy va iqqtisodiy yo
ordam
koʻrssatishga harrakat qildi hamda
h
BMTTga a’zo 21 mamlakatdan armiya vva tibbiy yo
ordam
yubo
orildi. 15‐seentabrda Ge
eneral Dug las Makkarrtur boshch
hiligidagi hhozirda dun
nyoga
mash
hhur Inchxo
on desant operatsiyaasidan soʻng Janubiy Koreya va BMT harb
biylari
shim
molliklarni Xitoy chegarrasigacha ssurib borish
hdi. Chegara
ada Xitoy uurushga kirrishib,
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Shim
moliy Koreyaaga yordam
m koʻrsata boshladi. Buning oqibatida januubliklar va BMT
harbiylari yana magʻlubiyatga uchray boshlashdi hamda 195
51‐yil 4‐yannvarda Seul yana
shim
molliklar tom
monidan bossib olindi.
Amm
mo asosiy qismini
q
AQSSH harbiy kkuchlari tashkil etadiga
an BMT va Janubiy Ko
oreya
armiyasi keyincchalik shim
mollik va xxitoyliklarni yana qayytib 38‐parrallelgacha siqib
chiqaarishdi, lekiin ikki tomon ham ahhamiyatli yo
oʻqotishlarg
ga uchradi. Inson omilining
yoʻqotilishidan tashqari yarimorolningg hududi xaarobaga ayla
andi. Yaponn kollonizatsiyasi
qoldiirib ketgan infratuzilmaaning koʻp qismi vayro
on qilingan.
Qon‐‐qarindoshlar oʻrtasidaagi urush 1 953‐yilningg iyul oyida yarashuv bbitimini imzzolash
bilan
n tugatildi.
Urussh boshlanggunga qadaar AQSH vaa Sobiq Ittiffoq 38‐para
allelda Shim
moliy va Janubiy
elgilab berddi. Urush tugagandan
t
soʻng esaa 38‐paralle
elning
Koreyaning cheegarasini be
yaqin
nida yangi Harbiy
H
dem
markatsiya cchizigʻi oʻtkaazildi. Bu ch
hiziq 4 kilom
metr kenglikdagi
quro
olsizlantirilgaan hudud bilan
b
oʻralgaan boʻlib, bu hudud ikki Koreya ooʻrtasidagi buffer
b
hudu
ud hisoblan
nadi. Hozirgga kelib Korreya Respu
ublikasi aho
olisi 50 mill ion kishi boʻlsa,
Koreya Xalq Dem
mokratik Re
espublikasinning aholisi esa 25 milliion kishini ttashkil etadi.
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3. IIqtisodiyy taraqqiyot
19611‐yildan 197
79‐yilga qad
dar mamlakkatni boshqargan Preziident Pak CChjon Xi iqtiisodiy
rivojllanishning eksportga yoʻnaltirilggan siyosattini qoʻlladi. Prezidennt Pakni od
datda
iqtiso
odiy oʻsishn
ni boshqa bosqichga
b
oolib chiqqan prezidentt sifatida q arashadi haamda
bund
day oʻsishnii “Xan daryyosidagi mooʻjiza” deb nomlashadi
n
. Uning bessh yillik iqtiisodiy
oʻsish dasturiniing asosiy maqsadi yyirik korporratsiyalar uchun
u
qulayy muhit yaaratib
berisshdan iboraat boʻlib, bu
unda aholinni ish bilan ta’minlanga
t
anlik darajassi oshadi haamda
Janubiy Koreyan
ning dunyod
da raqobatbbardoshligi ortadi.
Janub
biy Koreyaa iqtisodiyo
oti importnning oʻrnini qoplash siyosati ooʻniga eksp
portga
yoʻnaaltirilgan siyyosatni tanlaangandan sooʻng 1960‐yyillarning bo
oshlarida misslsiz darajad
da tez
sur’atlarda rivojllandi. Ekspo
ortga yoʻnalttirilgan siyossatda hukum
mat yengil ssanoatning tekstil
t
hnattalab sohalarni qooʻllab‐quvvaatlardi
va kkiyim‐kechakk yoʻnalishlariga, ya’nii koʻp meh
hamd
da shu sohalarda nisbattan ustunlikkka ega edi.
19600‐70‐yillarga kelib hukkumat e’tibbori yengil sanoatdan
n yana yuqqori qoʻshiimcha
daromadli ogʻir va kimyo sanoatiga oʻtdi. Temir, poʻlat, rangli metaallar, kemassozlik,
elekttronika va kimyoviy mahsulotlar
m
ishlab chiqarish iqtisodiy oʻsishd a asosiy so
ohalar
hisob
blanadi.
19811‐yilga kelib asosiy e’tibo
or ilmiy‐tadqqiqot va am
maliy‐konstru
uktorlik faoliiyatiga qaratilgan
boʻlib
b, 80‐yilningg oxirlarida texnologiya
t
va elektron mahsulotlar eksporti haajmi oshdi. 1990‐
yilga qadar davo
om etgan eksportga
e
yyoʻnaltirilgan
n siyosat tu
ufayli “Samssung”, “Hyu
undai”
nyoga mash
hhur boʻlibb ketdi. Davlat
D
kabi kompaniyaalar, “LG” firmasi kkabilar dun
umatining qo
oʻllab‐quvvaatlashidan fooydalanib, koreys
k
konglomeratlari kapitaltalab
b ogʻir
huku
va kiimyo sanoatiga investittsiya kiritishhardi, bu paaytda davlatning oʻzi ssanoatnig qolgan
q
tarmoqlariga ham
mda ijtimoiyy infratuzilm
mani rivojlantirishga diqq
qatini qaratddi.
19700‐yilda qishloq aholisini faol ishlabb chiqarishga jalb etish va qishloq xxoʻjaligi soh
hasini
modernizatsiya qilishga moʻljallangann Semail haarakati shakllandi. Sem
mail soʻzi “yangi
“
qishloq” degan ma’noni ifo
odalaydi. Buu harakat qishloqlarda
q
gi ahvolni vva fermerlaarning
hayo
ot tarzini yaaxshilashga koʻmaklashhdi. Keyinch
halik bu harrakat sanoaat korxonalariga,
shahar hududlariga koʻmakk korsatish uchun ham kengaytirildi. Janubiy Koreya oʻz bilim
va taajribalarini muntazam baham koʻʻradigan rivvojlanayotgan davlatlaarda ham Semail
harakati tamoyillari qabul qilindi.
q
Bu raasmda Koreeya hukumaatidan olinggan xom asshyodan foyydalangan hholda beton
n yoʻl
qurisshmoqda.
Janubiy Koreya tanlagan eksportga yooʻnaltirilgan
n iqtisodiy rivojlanish sstrategiyasii juda
kattaa muvaffaqiyatlar keltirrdi.
Janubiy Koreyan
ning hukum
mat tomoni dan boshqaarilib turilgan eksportgga yoʻnaltirilgan
iqtiso
odiy rivojlanish strateggiyasi yuksaak yutuqlarrga olib keldi. Janubiyy Koreya Ikkkinchi
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jahon
n urushidaan buyon qabul
q
qiluvvchi davlatd
dan tashqi yordam bberuvchi donor‐
davlaatga aylanggan yagonaa mamlakaat hisoblanaadi. 2014‐yyilga kelib Janubiy Ko
oreya
eksport qilish bo
oʻyicha 5‐oʻʻringa chiqqqan boʻlsa, import boʻyyicha 7‐oʻri nni egallagaan.

JANUBIY KOR
REYANING
G IQTISOD
DIY RIVOJLLANISH OM
MILLARI
Janub
biy Koreya iqtisodiyoti
i
hayratda qooldiradigan darajada rivvojlanishiga sabab uyusshgan
kuchli rahbarlik tizimi, yaxshi tayyorlanngan amaldo
orlar, talabcchan sanoattchilar va yaagona
maqssadda birlasshgan ishchii kuchi boʻlddi. Yangilikkka intiluvcha
an tadbirkorrlar hukumaatning
ekspo
ortni oshirissh va sanoattning yangi tarmoqlarin
ni yoʻlga qoʻʻyishdagi maaqsadlariga ijobiy
ta’sirr oʻtkazishdi.
Janub
biy Koreyadaa ta’lim tizim
mining yuqorriligi, oʻzaro uygʻunlikdag
u
gi shaxsiy alooqalar hamda ota‐
ona, ajdodlarga nisbatan
n
burcch tuygʻusi kkonfutsiylikdan meros qo
olgan. Sanoaatlashtirish daavrida
biy Koreyada deyarli baarcha ishchillar savodli boʻlganliklari
b
malarni
Janub
sababli, yangi koʻnikm
oʻrgaanishda qiyin
nchilikka duch kelishmagaan.
Shu bilarn birgga, ochiq iq
qtisoiy siyoosat oldinggi oʻrinlarda
a turuvchi ilmiy‐texnikaviy
instittut va texn
nologiyalaning chet eeldan kirib kelishiga ijobiy ta’si r etgan. Tashqi
T
invesstitsiyalar va Janubiy Koreya
K
davlaat jamgʻarm
malarining yuqori
y
stavkkasi ogʻir saanoat
sohasini rivojlanishda koʻmaklashayootgan bir davrda
d
che
et elda ish layotgan koreys
hilaridan keelayotgan pul
p mablagʻʻlari ham umumiy
u
iqtisoiyot rivoojida katta hissa
ishch
qoʻsh
hgan. Miso
ol tariqasid
da shuni aaytish mum
mkinki, 196
60‐yil oʻrta laridan 1970‐yil
soʻngggiga qadaar katta miqdorda Jannubiy Koreeyalik hamsshira va koonchilar GFRga
G
ishlaashga joʻnatiilgan.
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4. D
Demokra
atik islo
ohotlar
Janubiy Koreya xalqi erkinlik va demookratiyaga asolangan boshqaruv uchun kuraashda
faol iishtirok etgganlar. 1960
0‐yillardan bboshlab mamlakatni Pa
ak Chon Xi, undan keyiin esa
sobiq
q harbiy gen
nerallar bosshqarib boriishgan. 199
93‐yilda Janu
ubiy Koreyaada boʻlib oʻtgan
o
muvaaffaqiyatli va
v erkin saaylovlar na tijasida maamlakatda fuqarolik bboshqaruvi e’lon
qilind
di.
Hozirrda Janubiyy Koreya gazeta va teelekanallarii turli fikrla
arni ta’qibddan qoʻrqm
magan
holdaa oshkora aytishlari
a
mumkim. Int ernet va ijtimoiy tarmoqlar barchha joyda maavjud.
Barch
ha Janubiy Koreyaliklaar, ayniqsa,, yoshlar bir lahzali xa
atlar va kom
mmunikatsiyalar
tizim
midan keng foydalanish
f
moqda.
Janubiy Koreyaning kuchlii iqtisodiyooti demokraatik huquqllarning cheeklanishi daavrida
yarattilgan boʻlsa‐da, lekin yuqori sur’atlarda iqtisodiy rivojlanishiini ta’minlagan.
Keyin
nchalik bu iqtisodiy rivojlanish ttufayli bosq
qichma‐bosqich demookratik isloh
hotlar
amallga oshirilgan boʻlib, hozirda buunday islohotlar samarasidan rohhatlanishmo
oqda.
Shun
nday boʻlishiga qaram
may, tezkoor iqtisodiyy oʻsish tu
ufayli ijtimooiy va iqtiisodiy
tabaq
qalar sinfi shakllanib, ular keyinnchalik dem
mokratlashttirishning ttezkorligiga asos
boʻlishdi.
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5. K
Koreya Respubl
R
ikasi jah
hon sahnasida
Yuzlaab yillar daavomida Ko
oreya “tashhqi dunyod
dan ajralgan qirollik” sifatida mavjud
boʻlggan. Shu bilan birga, yarimoroldda doimo immigrantla
ar va savddo‐sotiq fao
oliyati
uchu
un sharoit boʻlgan.
b
Madaniy arteffaktlar va qaadimgi yozu
uvlarga asoosan bu hud
dudda
tez‐tez madaniyy almashinu
uv boʻlganli gini, Xitoy qabilalarining ommaviiy koʻchganligini,
arab savdogarllarining fao
oliyat yurittganligini hamda
h
janubi‐sharqiyy osiyoliklaarning
kelgaanliklarini bilish
b
mumkkin. Aslini ollganda, yarimorolning janubi‐sharrqida joylasshgan
Kyon
ndju shahri Silla qirolliginining pooytaxti hisoblanib, Yevvropa va Ossiyoni bogʻlovchi
Ipak yoʻlining sh
harqiy termiinali sifa daa qaralgan.
So‘ngggi yillarda Janubiy Koreya jaho n hamjamiyatining bir bo‘lagi siifatida o‘z xalqi,
ishlab chiqarayo
otgan mahsuloti va oo‘z madaniyyati bilan tanishishga keng imko
oniyat
da. Janubiyy Koreyalik oddiy talaba o‘zining
g smartfoniiga ancha qattiq
q
yarattib kelmoqd
bog‘lanib qolgaan bo‘lib, u bu smartffon orqali dunyoni ko
o‘rish orzussida chet elliklar
bilan
n muloqot qiladi,
q
ingliz yoki boshq a chet tillarrini o‘rganadi.
Ko‘pchilik hollaarda elektron aloqa vvositalari zamonaviy
z
Ipak yo‘linning muqobiliga
aylan
nmoqda. Jaanubiy Kore
eya internettga kirish imkoniyati bo‘yicha duunyoda yettakchi
o‘rin
nlarni egallaaydi. Uning axborot taarmog‘i juda keng qam
mrovli va uzzoq maqsad
dlarni
ko‘zllagan. Koreyslar o‘zlarrining fikr, ttajriba, bilim
mlarini shu kabi aloqaa kanallari orqali
o
bosh
hqa mamlakkat insonlarri bilan alm
mashib, avloddan avlod
dga o‘tib keelayotgan koreys
madaaniyatining rivojlanishiiga o‘z hissaalarini qo‘sh
hib kelishmoqda.
Tarixxda madaniyy yangilanisshlar xalqar o munosab
batlarning assosiy elemeenti hisoblangan.
Zamo
onaviy o‘zaro bog‘liqlikdagi jamiyyatda ham ushbu
u
tendensiya davoom etadi. Koreys
to‘lq
qini yoki “xaallyu” tufayli Janubiy KKoreyaning pop musiqalari, kinofiilm va televvizion
seriaallari ko‘plaab chet ellik muxlislarr qalbidan joy egallag
gan. Shu bi lan bir qattorda,
Janubiy Koreya boshqa xaalqlarning m
madaniy bo
oyligini o‘zig
ga singdiribb olishda davom
oqda.
etmo

KOR
REYSLARN
NING KUND
DALIK HAYYOTI
Ko‘plab koreyslaar zamonavviy kiyimlar kiyishadi. Milliy
M
kiyim hisoblangan
h
n Xanbokni faqat
to‘y yoki milliy bayramlaarda kiyaddilar. Xanbo
ok ayollard
da kalta n imcha va uzun
ko‘yllakdan, erkkaklarda kam
mzul va kenng, to‘pig‘ining chetla
ari yig‘ilgann shimdan iborat
bo‘laadi.
Odattiy koreys taaomi guruch
h, sho‘rva vva kimchi (turli yo‘llar bilan
b
tuzlanngan sabzavvotlar,
jumlaadan, koreyys karami – pechu) dann itashkil top
pgan.
Koreyslar uyning polini isittishda ondool deb nomlangan usuldan foydallanishadi haamda
bu u
usul hozirgi zamonaviyy uylarda hham keng ishlatiladi. Urbanizatssiya jarayon
nining
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yuqo
ori sur’atlard
da kechishi tufayli ko’pp qavatli uyy xonadonid
da yashash koreyslar uchun
u
eng m
maqbul yo‘ldir.
Taekkvando – Ko
oreyaning milliy
m
jang ssan’ati hiso
oblanib, han
nuzgacha oo‘z mashhurligini
yo‘qotmagan. Hozirgi
H
davrda Taekvanndo xalqaro sport turlari ro‘yxatidaan joy olgan
n.
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