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  المؤسسات كمحدد رئيسي لألداء االقتصادي للبلدان
  

تيارتجامعة  -أمين حواس /د                      
 مستغانمجامعة  - أحالم هواري /أ 

 -------------------------  
   
  :الملخص 
تدعم هذه الورقة االدعاء القائل بأن احملدد الرئيسي لالختالفات احلاصلة يف االزدهار   

تستعرض هذه  اكم. االقتصاديةاالقتصادي عرب البلدان يتمثل يف االختالفات يف املؤسسات 
املقابل  يف. ماو تنمية اقتصاد  اداء، الورقة الكيفية اليت تؤثر فيها املؤسسات على كيفية عمل،

الدور الرئيسي احملتمل للنوعية املؤسساتية يف تفسري االختالفات الدولية يف التنمية االقتصادية  أدى
لتكشف تلك الدراسات  .بالعديد من الباحثني حملاولة التعرف على خمتلف العوامل اليت حتددها

لتارخيية على عدد من املتغريات اليت تتضمن اجلغرافيا و املناخ ، املواقف الثقافية ، اجلذور ا
و قامت هذه الدراسة ايضا بإظهار انه خالل نصف قرن  .للمؤسسات احلالية و االصول القانونية

ادى منو كوريا اجلنوبية و ركود كوريا الشمالية اىل اتساع فجوة الدخل بني شطري بلد كان  فقط،
  .هنا ميكن القول انه املؤسسات تفسر تباين االداء االقتصادي للكوريتني .موحدا
  
  كوريا الشمالية النمو االقتصادي ،كوريا اجلنوبية، املؤسسات،:  كلمات مفتاحيةال
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Abstract:  

In this paper we argue that the main determinant of differences in 
prosperity  across countries are differences in economic institutions. 

This article explores how institutions influence the functioning, 
performance, and development of the economy. In turn, the potentially 
key role of institutional quality in explaining international differences 
in economic development has led many scholars to try and identify 
some factors that determine it. This research effort has brought forth 
the role of numerous variables including geography and climate, 
cultural attitudes, historical roots of current institutions, and legal 
origins. This study also shows that in just about half of a century, 
South Korea growth and North Korea stagnation led to a tenfold gap 
between the two halves of this once – united country. We argue that 
institutions can explain the divergent paths of North and South Korea.  

 
Keywords: institutions, Economic Growth, South Korea, North 

Korea. 
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 مقدمة 
بل  موضوعا قدميا يف جمال االقتصاد السياسي، تبدو العالقة بني املؤسسات بالنمو  و التنمية

  :الذي يقول)1776"(ثروة األمم "Adam Smithأنه كان املوضوع الرئيسي يف كتاب 
تزدهر التجارة و الصناعات يف دولة ما ال تتمتع بإدارة منتظمة للعدالة ال يشعر فيها الناس نادرا ما  "

م، م آمنون عند حيازة ممتلكا م بالعقود، بأ و ال يفرتض أن تستخدم  اليت ال يدعم القانون فيها إميا
ال ميكن  تصار،باخ .الدولة سلطتها بشكل منتظم لفرض دفع الديون من أولئك القادرين على الدفع

"(  للتجارة و الصناعات أن تزدهر يف أي دولة ال توجد فيها درجة معينة من الثقة يف عدالة احلكومة

Cited by Rodrik et al.,2004(. 
ازدهرت األدبيات حول هذا املوضوع بني اقتصاديي التنمية و املؤرخني  يف اآلونة األخرية،

نشيط الذي شهده جمال اقتصاديات النمو و تطبيقاته و يرجع ذلك إىل عملية الت االقتصاديني،
 Douglas Northفضال عن مسامهات  أيضا على املسائل الكربى يف جمال اقتصاديات التنمية،

يرى املؤسساتيون اجلدد أن  يف الواقع، .و آخرون يف جمال اقتصاديات املؤسساتية اجلديدة
نمو هي املؤسسات على وجه التحديد دون احملددات الرئيسية ملستويات التنمية و معدالت ال

حيث حتدث االختالفات احلاصلة يف مستويات التنمية بني البلدان أساسا نتيجة وجود  غريها،
م )Acemoglu and Robinson)2012يعرب .اختالفات يف نوعية املؤسسات فيها يف كتا

  .وضوح و متاسكعن هذه الفكرة بقوة و "Why Nations Failملاذا تفشل األمم " األخري
 حاليا تزخر األدبيات التطبيقية حول املؤسسات و التنمية بكم هائل من األوراق البحثية،

و منت أضعافا مضاعفة يف العقد األول من القرن احلادي و  بدأت يف أواخر الثمانينات
ال نذكر )1(.العشرين  ،)Hall and Jones )1999و من بني أكثر اإلسهامات تأثريا يف ا

Acemoglu et al.)2001,2002,2005 (،Easterly and Levine )2003(،Rodrik 
et al. )2004(،Glaeser et al. )2004(  وAcemoglu and Robinson)2012(. 

 Northلدى كل هؤالء املؤلفني شيء مشرتك جيمعهم هو تبنيهم ألفكار املؤسساتيني اجلدد مثل 
السياسية هلا دور جوهري يف تفسري الفجوات  اليت تؤمن بأن نوعية املؤسسات االقتصادية و

  .الكبرية يف نصيب الفرد من الدخل فيما بني البلدان
 1973(،Jones( North and Thomasإىل أعمال )Acemoglu et al. )2001يشري 

 البلدان ذات :للتعبري عن فكرة أساسية على النحو التايل)1981( Northو  )1981(
تتبع سياسات غري تشويهية لتشجيع  أفضل هي تلك اليت حتمي حقوق امللكية، "مؤسسات"
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و اليت تستخدم هذه العوامل بكفاءة أكرب  االستثمار يف املزيد من رأس املال املادي و البشري،
  ".لتحقيق مستوى أكرب من الدخل

يف نصيب  الفرضية القائلة بأن الفجوات الدولية احلالية) Hall and Jones )1999و يؤكد 
الفرد من الدخل تفسر أساسا نتيجة لالختالفات احلاصلة يف البنية التحتية االجتماعية بني 

العامل األساسي و الرئيسي لألداء االقتصادي "و تتمحور الفرضية املركزية هلذه الورقة أن  .البلدان
ة تلك املؤسسات و و تعين هذه األخري  .لبلد ما على املدى الطويل هي بنيته التحتية االجتماعية

و قد قام الباحثان  ".السياسات احلكومية اليت توفر احلوافز لألفراد و الشركات يف االقتصاد
ا  تلك اليت توفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات "....بتحديد البنية التحتية االجتماعية اجليدة كو

تشجيع تراكم رأس املال املادي  عالية من نصيب العامل من الناتج عرب تدعيم األنشطة اإلنتاجية،
إن مثل هذه البنية التحتية  .االخرتاع و نقل التكنولوجيا من اخلارج اكتساب املهارات، و البشري،

-)North and Thomas )1973بلغة –االجتماعية تطبق األسعار بالشكل الصحيح و اليت
ممتكن األفراد من حتقيق العوائد االجتماعية من أنشطتهم مثل حتقيقه   )2(".م للعوائد اخلاصة 

يتم مناقشة األدبيات النظرية و التجريبية حول العالقة بني املؤسسات بني النمو و   فيما يلي،
أوال نبدأ يف القسم األول بتحديد مفهوم و معىن املؤسسات الضروري لفهم العناصر  :التنمية

من التاريخ  "طبيعية" أمثلة أو جتارب مث ننتقل يف القسم الثاين إىل تقدمي ،ه الدراسةاملقبلة من هذ
أما القسم الثالث  .كمحدد رئيسي لألداء االقتصادي عرب البلدان "املؤسسات" تدعم حجة

 ض التفسريات النظريةاستعر فيعمل على التمييز بني أنواع املؤسسات االقتصادية ،يف حني يتم ا
يف  تائج االقتصادية األخرى لبلد ماحول كيفية تأثري املؤسسات االقتصادية يف أداء النمو و الن

-منطق–و يظهر التفاعل احلاصل بني املؤسسات االقتصادية و السياسية و كيفيةالقسم الرابع 
فيناقش  السابعأما القسم  .يف القسمني اخلامس و السادس حتديد نوعية املؤسسات عرب البلدان

  .لنمو االقتصاديبإجياز األدلة التجريبية لصاحل العالقة بني املؤسسات و ا
 ما هي المؤسسات بالتحديد؟.1

تتمثل أحد املسببات الرئيسية لالختالفات احلاصلة يف االزدهار االقتصادي  يف الوقت الراهن،
أو القواعد الرمسية أو غري الرمسية اليت حتكم تنظيم "Institutionsاملؤسسات " عرب البلدان يف

تمع مبا يف ذلك القوانني و اللوائح  يقدم املؤرخ  فعلى سبيل املثال، .التنظيميةا
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احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد بالنظر إىل مسامهته يف –Douglas Northاالقتصادي
  : التعريف التايل للمؤسسات–إظهار أمهية وجود املؤسسات يف عملية التطور التارخيي

قيود املوضوعة إنسانيا و اليت هي ال أو أكثر رمسيا، املؤسسات هي قواعد اللعبة يف جمتمع ما،"
  )3(".تشكل التفاعل البشري 

التفاعل االقتصادي هو أشبه ما يكون  :نعم يبدو تشبيها مفيدا للغاية....قواعد اللعبة ؟؟
حيث  ختضع لقواعد و قوانني اليت تشكل باملعىن احلاسم نتائج ذلك التفاعل،" Gameلعبة "بـ

  .  عد اللعبة إىل نتائج خمتلفةمن احملتمل أن يؤدي اختالف هياكل قوا
  ":املؤسسات"هذا التعريف يسلط الضوء على ثالثة عناصر مهمة حتدد مفهوم 

تمع .1  .يتم حتديدها من قبل األفراد كأعضاء يف ا
 .يضعون قيودا على السلوك .2
 .   يتشكل السلوك من خالل حتديد احلوافز .3

اخلارجة عن سيطرة اإلنسان إىل  فعلى عكس اجلغرافيا ":تصميم بشري" املؤسسات هي ،أوال
يعين  .يتم تشكيل املؤسسات بعوامل من صنع البشر حد كبري و الثقافة اليت تتغري ببطء شديد،

هذا أن املؤسسات ال تظهر فجأة من العدم بل يتم تطويرها نتيجة اخليارات املتخذة من قبل أفراد 
م تمع حول كيفية تنظيم تفاعال   .  ا

حتد املؤسسات من  فمن اجلانب اإلجيايب، :سسات قيودا على السلوك الفرديتضع املؤ  ،ثانيا
أما من اجلانب السليب  قدرة فرد ما على سرقة اآلخرين أو عدم سداد الديون املرتاكمة املستحقة،

 بطبيعة احلال هذه السياسات، .ميكنها منع األفراد من دخول مهن معينة أو فتح مشاريع جديدة
نني اليت تعاقب أو تكافئ أنواع معينة من السلوك ستؤثر ال حمال على اخليارات و اللوائح و القوا

فعلى الرغم من أن عديد املواطنني يلتفون حول القانون الذي مينع استخدام  .السلوك البشري
إال أن هذا القانون ال يشجع تبين األفراد لتلك التكنولوجيا –على سبيل املثال–تكنولوجيا معينة

  .اجلديدة
 :املؤسسات تؤثر على احلوافز–Northتقودنا هذه املالحظة إىل العنصر الثالث يف تعريف 

سواءا القيود الرمسية مثل حظر بعض األنشطة أو غري –فالقيود اليت تضعها املؤسسات على األفراد
تشكل التفاعل –الرمسية كتثبيط أنواع معينة من السلوك مثل العادات و التقاليد االجتماعية
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- أكثر من املسببات الرئيسية األخرى-تركز املؤسسات مبعىن آخر، .شري و تؤثر على احلوافزالب
  .  على أمهية احلوافز

م أن االختالف تؤكد نظرية املؤسسات االختالفات –يف اختيار األفراد لطريقة تنظيم جمتمعا
تمع اليت تشكل هيكل احلوافز لدى األفراد، االختالف احلاصل يف هي أساس –الشركات و ا

عندما توجه األسواق األفراد حنو املهن اليت  فعلى سبيل املثال، .االزدهار االقتصادي عرب العامل
تتميز بإنتاجية مرتفعة ستشجع القوانني و اللوائح الشركات على االستثمار يف رأس املال املادي و 

و  االستثمار يف رأس املال البشري، كما ميكن للنظام التعليمي تشجيع األفراد على التكنولوجيا،
عال و حيقق ازدهارا أكرب مقارنة باملؤسسات اليت تفشل  GDPبالتايل سيولد االقتصاد مستوى 

  . يف ذلك
بل تعود على  إن فكرة اعتماد ازدهار جمتمع ما باألساس على املؤسسات ليست جديدة،

على  "ثروة األمم"يف كتابه  الذي شدد–أبو االقتصاد احلديث–Adam Smithاألقل إىل عهد 
و حذر من أن وجود أي قيود  أمهية األسواق يف توليد االزدهار من خالل عمل اليد اخلفية،

ميكن أن تدمر –يف شكل قيود مفروضة على التجارة على سبيل املثال،–مفروضة على األسواق
  .هذا االزدهار

  تجربة طبيعية من التاريخ.2
البلدان وحدة طبيعية للقياس بالنسبة لالقتصاديني املهتمني بالنمو االقتصادي لسبب  تعترب

وجيه جدا أن احلدود الطبيعية الوطنية هي األماكن اليت تبدأ و تنتهي فيها املؤسسات السياسية و 
ومت التفكري منذ زمن طويل أن االختالفات يف املؤسسات هي احملددات  .االقتصادية املختلفة

 و كيف ؟ لكن ما هي األدلة على هذا اإلدعاء ساسية للنجاح االقتصادي على املدى الطويل،األ
نبني أن االختالفات يف الدخل اليت نراها بني البلدان ال تستند إىل االختالفات يف املوارد الطبيعية 

  أو اجلوانب األخرى من اجلغرافيا؟
فقد الحظ أن التاريخ  :األسئلةإحدى أفضل مصادر األدلة على هذه )Olsen )1996قدم 

تسمح مبشاهدة التأثري الكبري للمؤسسات على النجاح  "جتارب طبيعية"نفسه يهدي لنا 
  .االقتصادي

تقع وهي مدينة انقسمت إىل قسمني من خالل السياج  Nogalesلنقي نظرة على مدينة 
يقدر متوسط الدخل يف النصف  :و املكسيك )والية أريزونا( على حدود الواليات املتحدة
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الشمايل من املدينة الواقعة يف الواليات املتحدة ثالث أضعاف مقارنة بالنصف اجلنويب الواقع يف 
الطرق هي أفضل بكثري و وفيات  كما أن املستوى التعليمي يف الشمال أعلى بكثري، املكسيك،

نبني على الرغم من تشابه لكن ملاذا خيتلف مستوى املعيشة يف اجلا. األطفال منخفضة جدا
  شطري املدينة جغرافيا و عرقيا و مناخيا؟

  : 2009عام " Esquire"الذي كتب حول املدينة يف جملة  Daron Acemogluحسب  
يتمثل االختالف الرئيسي يف متتع اجلانب الشمايل من احلدود بالقانون و النظام و خدمات " 

ا ميكن االعتماد عليها كن ملواطين هذه املدينة الذهاب ألعماهلم اليومية و أنشطتهم مي–حكومية موثوق 
م أو سالمتهم أو حقوق ملكيتهم يعاين السكان من  على اجلانب اآلخر، .دون خوف على حيا

  ". الكسب غري املشروع و انعدام األمن مؤسسات تغذي اجلرمية،
هونغ   الغربية بعد احلرب العاملية الثانية،أملانيا الشرقية مقابل  :ميكن تكرار أمثلة من هذا القبيل
توضح  .بني املكسيك و تكساس Rio Grandeو مدينة  كونغ مقابل جنوب شرق الصني،

هذه األمثلة مبدئيا أن شيئا ما ميكن تطويعه إلحداث جناح اقتصادي حىت و إن مل يتم حتديد بعد 
  . ما هو هذا الشيء

. هي مثال كوريا اجلنوبية و الشمالية "املؤسسات" قطعة أخرى رائعة من األدلة على قوة حجة
 38مت تقسيم شبه اجلزيرة الكورية إىل قسمني بداللة خط عرض :دعونا نقارن بني هذين البلدين

أو كوريا اجلنوبية هي واحدة " Republic of Koreaمجهورية كوريا "اجلنوب املعروف بـ-درجة
 املاضية و حتقق حاليا مستويات معيشية مماثلة من أسرع االقتصاديات منوا يف السنوات الستني

  . للعديد من البلدان يف أوروبا
مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية "درجة هناك كوريا أخرى أو  38مشال خط 

Democratic People’s Republic of Korea"  أو ببساطة كوريا الشمالية و هي من بني
الثاين من القرن املاضي و مبستويات معيشية مماثلة للعديد من أسوأ االقتصاديات أداء يف النصف 

أن نصيب  2010تشري أفضل التقديرات عام  يف الواقع، .البلدان اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء
دوالر  1612يقدر بـ )2005باألسعار الثابتة للدوالر عام  PPPبداللة ( GDPالفرد من 

ا أسوأ حاال من نظرائها يف السودان و اليمن،أمريكي يف كوريا الشمالية مما جيع على  ل سكا
 26609يف اجلنوب قيمة  GDPنقيض ذلك متاما و يف نفس السنة سجل نصيب الفرد من 

جند أن صحة املواطن الذي  و بإجراء مقارنة بسيطة ملؤشر الصحة يف البلدين،.دوالر أمريكي
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 10اجلنويب حيث من املتوقع أن يعيش أقل من يعيش يف كوريا الشمالية أسوا حاال مقارنة جباره 

  .38°سنوات مقارنة بأبناء عمومته جنوب خط عرض 
يبدو أن نتائج جتربة تقسيم الكوريتني جد واضحة ميكن رؤيتها  بعد أكثر من مخسني عاما،

و بطريقة دراماتيكية الفجوة االقتصادية الواسعة بني .01تظهر اخلريطة  :حىت من الفضاء اخلارجي
ليال من صور األقمار الصناعية  )الطاقة استخدام الكهرباء،( الكوريتني حيث توضح شدة الضوء

نالحظ أن كوريا الشمالية تقريبا مظلمة متاما بسبب عدم  و بشكل مثري للدهشة، .لكال البلدين
على عكس كوريا  )اقتصادي مصدر الطاقة الضروري للقيام بأي نشاط بشري،(وجود الكهرباء 

  )4( .بية اليت تشتعل من الضوءاجلنو 
هل ميكن إرجاعها إىل  ما الذي يفسر هذه االختالفات الشاسعة بني اجلنوب و الشمال؟

يشرتك الشمال و اجلنوب يف نفس اجلغرافيا و  :هذا مستبعد جدا....اجلغرافيا أم الثقافة و العرق ؟
املرض على الرغم من متتع كوريا نفس إمكانية الوصول إىل احمليط و نفس بيئة  أساسا نفس املناخ،

حتتوي على حصة غري متناسبة من إنتاج الكهرباء -الشمالية مبزايا اقتصادية أفضل مقارنة باجلنوب
بالتأكيد ليس قبل –ال توجد اختالفات ملحوظة يف الثقافة إضافة إىل ذلك،)5(.و الصناعة الثقيلة

املرحلة كانت كوريا بلدا متجانسا فخالل تلك  عندما انقسم البلد إىل قسمني، 1947عام 
إذا افرتضنا أن اجلغرافيا و الثقافة كانت عوامل  لذلك، .سواءا عرقيا أو ثقافيا–بشكل غري عادي

ا للتنمية 1947مهمة يف حتديد مستوى التنمية االقتصادية بعد عام  ،فإننا نتوقع منطا مشا
  . ي شيء من هذا القبيللكن يف الواقع مل حيدث أ...االقتصادية يف كال البلدين

مل تكن الفوارق الكبرية بني البلدين موجودة أصال قبل احلرب العاملية الثانية عندما   يف احلقيقة،
بل ظهرت هذه الفوارق فقط عندما انفصل الشطرين و اعتمد كل  كان شطري كوريا موحدا،
  .     طرف مؤسسات خمتلفة جدا

لكامل و الطوعي من قبل مواطنيها ألنه نتيجة صفقة مل يلقى فصل كوريا إىل جزأين التأييد ا
اية احلرب العاملية -جيوسياسية بني اإلحتاد السوفييت و الواليات املتحدة اللتان اتفقتا يف أعقاب 

درجة خطا فاصال لدوائر نفوذمها يف كوريا و إقامة حكومات خمتلفة يف  38الثانية اعتماد خط 
 . الشمال و اجلنوب
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  .الضوء في كوريا الجنوبية و الظالم في كوريا الشمالية.01الخريطة 

  
Source : Acemoglu and Robinson.(2012). 

ا  ففي كوريا الشمالية، :اعتمدت هذه احلكومات طرقا خمتلفة يف تنظيم و إدارة اقتصاديا
–زعيم أنصار الشيوعية املعادية لليابانيني خالل احلرب العاملية الثانية–Kim II Songنصب 

منوذجا تنمويا شيوعيا  Kim II Songنفسه ديكتاتورا و مبساعدة من اإلحتاد السوفييت تبىن 
كما مت حد  الذي حيظر بالكامل امللكية اخلاصة و قيادة األسواق،"Jucheنظام "جامدا يعرف بـ

باستثناء احلاشية القليلة –ق فحسب بل يف كل جماالت حياة املواطنني أيضااحلريات ليس يف السو 
- Kim Jong- II  )1994و الحقا ابنه  Kim II Sungاحمليطة بالنخبة احلاكمة لعائلة 

 .Kim Jong –Unو حاليا حفيده )2011
تشكيل مؤسسات اقتصادية و سياسية من قبل املناهض  متيف اجلنوب،  

ذو شهادات عليا من جامعيت هارفارد و –)Syngman  Rhee )1948-1960للشيوعية
يف بداية  .بدعم كبري من الواليات املتحدة 1948و الذي أنتخب رئيسا للبالد عام –برينستون

مل تكن كوريا اجلنوبية دميقراطية كما هي عليه اآلن على األقل خالل فرتيت  تأسيس الدولة،
Rhee و خليفته الشهري اجلنرالPark Chang   Hee )1962-1979(   و اللذان عرفا

لكن رغم ذلك تبىن كال الديكتاتوريني نظاما رأمساليا مبنيا على اقتصاد  ،كرئيسني مستبدين
بتجنيد كل أجهزة الدولة لتحقيق منو Park،قام 1962بعد عام  .السوق و امللكية اخلاصة
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للشركات و اليت الحقا أتت  )عنويةو امل الضريبية، املادية،( اقتصادي سريع و توجيه اإلعانات
  .  بثمارها على أرض الواقع

ال ينبغي أن نندهش كثريا لظهور الفوارق الشاسعة يف الثروات االقتصادية بني كوريا اجلنوبية و 
حيث يقر العديد من االقتصاديني أن سياسة االقتصاد املوجه  الشمالية بعد احلرب العاملية الثانية،

كانت فاشلة بكل املقاييس يف دفع عجلة التنمية لكوريا الشمالية و   Kim II Sungاليت تبناها 
ا  اعة املتكررة بسبب  "كارثية"أقل ما يقال عنها أ ا جعلت البلد مبواطنيه يعانون فرتات من ا أل

يار يف اإلنتاجية الزراعية كما أن االفتقار إىل  .فشل اإلنتاج الصناعي يف اإلقالع إىل جانب اال
امللكية اخلاصة يعين ضمنيا عدم وجود احلافز لدى األفراد للقيام باالستثمارات و بذل املزيد من 

و يف ظل وجود نظام قمعي يتم خلق بيئة معادية  اجلهود للرفع أو احلفاظ على اإلنتاجية،
 Kim II Sungو من الواضح أنه مل و لن يكن لدى  .لالبتكار و تبين التكنولوجيا اجلديدة

ائه و أتباعهم أي نية للقيام بإصالح النظام أو بإدخال امللكية اخلاصة و األسواق و العقود وخلف
يف  تقبعالذي جعل كوريا الشمالية  ر، األماخلاصة أو تغيري املؤسسات االقتصادية و السياسية

  .  الركود االقتصادي املظلم
شجعت املؤسسات االقتصادية يف كوريا اجلنوبية على االستثمار و  على نقيض ذلك متاما،

التجارة كما قام السياسيون الكوريون باالستثمار يف التعليم حمققني بذلك أعلى معدالت حملو 
ا التكنولوجية من أجل رفع  األمية و التمدرس، استفادت منها الشركات الكورية لتنمية قدرا

ا التنافسية  ت السياسات السليمة املتعاقبة و املرنة على االستثمار و التصنيع،كما شجع .قدرا
يف  "املعجزة" مكن كوريا أن تصبح واحدة من اقتصاديات ترقية الصادرات و نقل التكنولوجيا،

 و منذ التسعينات، .شرق آسيا و واحدة من أكثر البلدان حتقيقا ملعدالت النمو السريع يف العامل
    )6(.و واصلت حترير اقتصادها "دميقراطيا" بلدا أصبحت كوريا اجلنوبية

فإن تبين أمناط خمتلفة من  إذا كانت املؤسسات احملدد الرئيسي لتحقيق االزدهار االقتصادي،
يظهر  .و هو بالضبط ما حدث املؤسسات يف الكوريتني سيؤدي إىل ثروات اقتصادية متباينة،

بني مشال و جنوب كوريا خالل الستني GDPبشكل واضح تباين نصيب الفرد من.01الشكل 
  )7( .السنة املاضية إىل أن  وصلت إىل هذه الفوارق الكبرية ما هي عليه اآلن
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  .في كوريا الجنوبية مقابل كوريا الشمالية GDPنصيب الفرد من .01الشكل 

  
Source : Data from World Bank.(2016). 

 "Natural Experimentجتربة طبيعية " نسميهتصور القضية الكورية غالبا ما  يف احلقيقة،
كما لو أن هذا -مت تقسيم البلد إىل النصف نتيجة ألسباب عسكرية و سياسية :أو جتربة التاريخ

تشكلت دولتني حديثتني بثقافة و  بعد ذلك، .التقسيم كان هدفه إجراء جتربة اجتماعية عمالقة
فبينما تبىن اجلنوب اقتصادا مبنيا على السوق  .جغرافيا مماثلة لكنها تبنت مؤسسات خمتلفة جدا

امللكية  اعتمد الشمال شكال صارما من أشكال احلكم الشيوعي يتضمن غرفة صغرية لألسواق،
يف أنه يف الوقت  و يتمثل السبب وراء اعتبار  هذه احلقبة جتربة طبيعية .األعمال ريادة اخلاصة أو

ذه الطريقة الر الذي تغريت فيه  و   اديكالية بقيت اجلغرافيا و الثقافة دون تغيري كبري،املؤسسات 
تغيريات هائلة يف  إحداث أن أدت إىلتلك التغيريات الكبرية يف املؤسسات  كانت نتيجة

يقدم املثال الكوري دعما قويا لفرضية  فكما هو مبني يف الشكل السابق، .االزدهار االقتصادي
ما يف هذه  غرافيا أو الثقافة،لكنه ال يقدم دليال عكسيا ضد اجل(املؤسسات فقط مت االستدالل 

 ).املقارنة
  المؤسسات االقتصادية الشاملة و االستغاللية.3

اليت ختتلف بشكل كبري بني مشال و جنوب كوريا هي إحدى اجلوانب اليت نطلق  القواعد
و هي تلك اجلوانب من "Economic Institutionsاملؤسسات االقتصادية "عليها تسمية 

تمع اليت تدور حول املعامالت االقتصادية، أو تلك اليت تشمل خمتلف العوامل اليت  قواعد ا
تمع تراكم  أي حوافز املتعاملني االقتصاديني للقيام باالستثمار،(حتكم هيكل احلوافز يف ا
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مل تش فإىل جانب محاية حقوق امللكية، .و كيفية توزيع املوارد ...)إبرام املعامالت العوامل،
الرتتيبات املالية اليت  املؤسسات االقتصادية أيضا جوانب أخرى مثل سري و نزاهة النظام القضائي،

حتدد كيفية منح القروض لألفراد و الشركات و اللوائح التنظيمية اليت حتد تكلفة الدخول يف خط 
  .جديد من األعمال التجارية أو املهن اجلديدة

يف  .من املؤسسات االقتصادية اليت تؤثر على النمو و التنمية هناك العديد من األنواع املختلفة
أربعة أنواع رئيسية من املؤسسات  )Rodrik and Subramanian )2003يقرتح  هذا الصدد،
  )8(: االقتصادية

  Market –Creating Institutionsالمؤسسات الخالقة للسوق  .1
دف إىل محاية حقوق امللكية، احلد من الفساد و عموما تدعيم  تنفيذ العقود، ضمان و اليت 

ا ال  .سيادة القانون فمن احملتمل أن يؤدي غياب هذه املؤسسات إىل تشويه آلية األسواق أو أ
من شأن تقوية هذه املؤسسات أن يشجع و يدفع االستثمار و  على عكس ذلك، توجد أساسا،
قوات شرطة  نظام قضائي مستقل، :سساتو من أمثلة على هذا النوع من املؤ  .ريادة األعمال

  .فعالة و عقود قابلة للتنفيذ
  Market – Regulating Institutionsالمؤسسات المنظمة للسوق  .2

كاملعلومات غري  "Market Failureفشل السوق " تتعامل هذه املؤسسات مع حاالت
االحتكارية و  و تعمل هذه املؤسسات على احلد من السيطرة .الكاملة و اقتصاديات احلجم

املطارات و البىن  السدود، املساعدة على توفري أساس لبناء و إدارة اخلدمات العامة مثل الطرق،
املوارد املائية و  النقل، الوكاالت التنظيمية يف جماالت االتصال، :و قد تتضمن األمثلة .التحتية

  .الغابات و اخلدمات املالية
 Market –Stabilizingللسوق )المحافظة على استقرار(المؤسسات المثبتة  .3

Institutions  
ضمان  التقليل من تقلبات االقتصاد الكلي، و هي اليت تضمن خفض معدالت التضخم،

وزارة املالية  أنظمة سعر الصرف، و تعترب البنوك املركزية، .االستقرار املايل و تفادي األزمات املالية
 .اعد املالية و امليزانية كلها مؤسسات حمافظة على استقرار السوقو القو 
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  Market – Legitimizing Institutionsالمؤسسات المشرعة للسوق  .4
توفر هذه املؤسسات احلماية و الضمان االجتماعي و تركز على إعادة التوزيع و إدارة 

الصدمات و الكوارث أو من النتائج و تساعد على محاية األفراد و الشركات من  النزاعات،
برامج  خطط التأمني ضد البطالة، أنظمة التقاعد، :و من األمثلة على ذلك .العكسية للسوق

  .     الرعاية االجتماعية و الصناديق االجتماعية األخرى
عندما توفر املؤسسات االقتصادية يف جمتمع ما تأمينا حلقوق امللكية فإن إنشاء نظام قضائي 

ض العقود و يلزم األطراف اخلاصة بسيادة القانون لتوقيع عقود املعامالت االقتصادية أو املالية يفر 
يسمى هذا  .و حر يف األعمال التجارية و املهن املختلفة–نسبيا–و احلفاظ على دخول مفتوح

  اليت تتبناها"Inclusive Institutionsاملؤسسات الشاملة "النوع من املؤسسات االقتصادية بـ
باملعىن الذي تشجع فيه مشاركة الغالبية العظمى  "شاملة" فهي :كوريا اجلنوبية على سبيل املثال

م   .من السكان يف األنشطة االقتصادية و بأفضل طريقة الستخدام ملواهبهم و مهارا
فإذا ):الشاملة(البد أن نكون أكثر دقة عند تعاملنا مع مفهوم املؤسسات االقتصادية اجليدة 

ا اليت تولد النمو االقتصادي سيؤدي هذا إىل ظهور نوع من االلتباس و مت تع ريفها على أ
التشويش الذي ينشأ من حقيقة إمكانية وجود تشكيلة من املؤسسات االقتصادية جيدة نسبيا 

 ميكن لوجود تشكيلة ملؤسسات فعلى سبيل املثال، .خالل بعض الفرتات و سيئا يف فرتات أخرى
تمع أن ال تكون معادية للنمو االقتصادي اقتصادية حتمي  حقوق ملكية خنب صغرية معينة يف ا

لكنه يف املقابل ميكن أن  عندما تكون مجيع فرص االستثمار أساسا يف أيدى هذه النخب،
 .االستثمارات و مشاركة النخب األخرى مهمة للنمو االقتصادي تشكل ضررا كبريا عندما تكون

 "الشاملة"ميكن تعريف املؤسسات االقتصادية اجليدة أو  وحيد املفاهيم،لتجنب هذا التشويش و لت
ا تلك اليت توفر األمن حلقوق امللكية و الوصول املتساوي نسبيا إىل املوارد االقتصادية  على أ

تمع ألنه حىت يف  "شرحية واسعة"هنا البد من التأكيد على مصطلح . لشرحية واسعة من ا
تمعات اليت متتل ك أسوأ املؤسسات تكون حقوق امللكية للنخبة غالبا آمنة لكن الغالبية العظمى ا

ذه احلقوق و تواجه عقبات كبرية حتول دون مشاركتها يف العديد من  من السكان ال تتمتع 
و على الرغم من أن استثمارات النخبة ميكن أن تولد منوا اقتصاديا لفرتات  .األنشطة االقتصادية

حقوق امللكية لشرحية واسعة من السكان متثل عامال حامسا الستدامة النمو  حمدودة إال أن
  .االقتصادي
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حيث تفشل  :ال تصف املؤسسات االقتصادية الشاملة الوضع يف كوريا الشمالية كما رأينا،
درجة يف تنفيذ العقود أو محاية حقوق امللكية و تضع  38تلك املؤسسات الواقعة مشال خط 

تسمى هذه املؤسسات االقتصادية  .ة كآليات تدمر عمل األسواقحواجز دخول عالي
للتعبري  "استغاللية" ،و اختيار مصطلح"Extractive Institutionsاملؤسسات االستغاللية "بـ

عن هذا النوع من املؤسسات صائب جدا ألن هذه املؤسسات غالبا ما تشكل من قبل أولئك 
راج و استغالل املوارد على حساب بقية أفراد الذين يتحكمون يف السلطة السياسية الستخ

تمع ال تصف املؤسسات االستغاللية الوضع يف كوريا الشمالية فحسب بل كل  يف احلقيقة، .ا
تمعات اليت حيكمها امللوك، الس العسكرية و كذلك عدد  الدكتاتوريون ا من اجلمهوريات و ا

تمعات عرب  يف الواقع، .ية استغالليةالربملانية اليت ال تزال تتبىن مؤسسات اقتصاد تبنت أغلب ا
ة للمؤسسات االقتصادية االستغاللية املتطرفة يف كوريا الشمالية  التاريخ مؤسسات اقتصادية مشا

  .مقارنة بفكرة املؤسسات االقتصادية الشاملة اليت مت تعريفها سابقا
استغاللية كل من اإلحتاد  تشمل أمثلة اقتصاديات السوق اليت تتبىن مؤسسات اقتصادية

 ميامنار و باكستان يف آسيا ؛األرجنتني، أوزبكستان؛ تركستان، السوفييت سابقا مثل أذربيجان،
و . يف إفريقيا مصر،كينيا مجهورية الكونغو الدميقراطية، و البريو يف أمريكا الالتينية؛ غواتيماال،

على الرغم من اختالف األشكال احملددة هلذه املؤسسات عن األشكال املتطرفة للتخطيط املركزي 
ا متنح  ا تشرتك يف فشل تلك املؤسسات يف فرض حقوق امللكية بل أ لكوريا الشمالية إال أ

  .  امتيازات ألقلية حمددة على حساب األغلبية
   ديةالمؤسسات االقتصادية و النتائج االقتصا. 4

تعزز  :يقودنا التناقض املوجود بني كوريا اجلنوبية و الشمالية إىل تبين املبدأ العام التايل
يف حني  منو اإلنتاجية و االزدهار االقتصادي، املؤسسات االقتصادية الشاملة النشاط االقتصادي،

حقوق " املبدأ يفتتمثل النقطة املركزية يف هذا  .تفشل املؤسسات االقتصادية االستغاللية عموما
فوجود حقوق ملكية  ما ميكن إنتاجه، "ملكية"هو–طوعيا–فأكرب حافز للقيام باإلنتاج":امللكية 

و اليت عند –و مصادر أخرى مبا يف ذلك املنازل و األراضي،–خاصة يعين أحقية  األفراد للتملك
ااستخدامهم لتلك املمتلكات يف عملية اإلنتاج هلم  احلق امتالك املخرجات  استنادا  .اليت ينتجو

سيكون أولئك الذين لديهم تأمني على حقوق امللكية فقط مستعدين لالستثمار و  هلذه الفكرة،
أو  السلب، مبعىن السرقة،–فسيكون لدى املزارع الذي يتوقع أن ينتزع منه إنتاجه :زيادة اإلنتاجية
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فز للقيام حافز ضعيف للعمل ناهيك عن عدم وجود أي حا–فرض ضرائب جد جمحفة
  .باالستثمارات و االبتكارات

يتأثر قرار أي عامل اقتصادي ما إذا كان أو مل يكن راغبا بالقيام بنشاط اقتصادي مبواقفه 
فكلما  :هذا املبدأ بسيط جدا"...Risk and Uncertaintyاملخاطرة و عدم اليقني  "اجتاه

أقل رغبة -اغبني يف تعظيم منفعتهمالر –زادت املخاطرة و عدم اليقني أصبح األعوان االقتصاديون
م يف جماالت معينة جتنبا )املهارات و املواهب العمل، رأس املال،(للقيام بتخصيص مدخال

فبعد كل شيء سيكون لالستثمار معىن فقط إذا   للمخاطرة و عدم توفر بدائل أخرى أكثر أمنا،
لن يكون هناك  ة و عدم اليقني،املخاطر  يسودهاو يف ظل بيئة  .كان هناك مردود معني يف النهاية

حول املردود  "يقني" حافز لالستثمار يف رأس املال املادي أو البشري ألنه ال يوجد هناك
  .  املستقبلي هلذه االستثمارات

فوجود  :تتأتى تقييمات و تصورات مستويات املخاطرة و عدم اليقني من النوعية املؤسساتية
وان االقتصاديني سيكون أكثر خطورة باملعىن املوضوعي نظام حقوق ملكية ضعيف ال حيمي األع

حمدودية اللجوء إىل القانون  ، حيث يواجه فيه املستثمرون خماطر عالية فيما يتعلق مبصادرة امللكية،
و الفساد الشديد أو املطالب البريوقراطية اخلانقة جتعلها أقل جذبا الستثمارات أصحاب املشاريع 

ا االقتصاد حبل مشكلة ختصيص املواردمما يؤثر  على الطريقة    . اليت يقوم 
ذه الطريقة، تقوم إذن، حيث يتم تثبيط  املؤسسات االقتصادية االستغاللية بتشويه احلوافز 

اإلنتاج و  املبتكرين و العمال للقيام باالستثمار، رجال األعمال، التجار، حوافز املزارعني،
  .للملكية االبتكار عندما ال يكون هناك أي حقوق

" Trustالثقة " لن تكون الشركات قادرة على تشكيل عالقات قائمة على عالوة على ذلك،
الضرورية للقيام بأنشطة األعمال املنتجة عندما ال متثل العقود اخلاصة سوى ورقة مكتوبة أو يتم 

وق به ينفذ يعين هذا أن وجود نظام قانوين ثابت و موث .حظر بعض االتفاقيات التعاقدية املباشرة
ميثل الفساد إحدى العقبات األكثر  خصوصا، .القوانني بكفاءة هو أمر حاسم للنمو االقتصادي

فعندما يسرق املسئولون احلكوميون و ينتزعون الرشاوى أو  :شيوعا و خطرا على النمو االقتصادي
إذا مل  أخرى، مرة .يدعمون شبكات احملسوبية يقلل هذا السلوك احلافز للقيام باالستثمار اخلاص

من حصوهلم على عوائد ثابتة من االستثمار يف رأس املال  "واثقني" يكن األفراد و الشركات
  .املادي و البشري ينخفض االستثمار و يقلل من إمكانية حتقيق النمو يف املستقبل
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ره قام مشروع العدالة العاملي بتجميع بيانات حول سيادة القانون عرب خمتلف بلدان العامل يظه
. ميكن تقسيم األمم إىل مخس جمموعات استنادا إىل التنفيذ الثابت لسيادة القانون:02الشكل 
موعة األوىل هلذا املؤشر لذلك، يظهر )بلدان أقل فسادا(ليس من املستغرب أن سجل بلدان ا

ا بلدان ذات مستويات أعلى بداللة نصيب الفرد من  دوالر  38350مبتوسط (GDPأيضا أ
( ،أما البلدان األكثر فسادا يف العامل هي بالطبع تلك البلدان ذات مستويات أدىن للدخل)أمريكي

  ).   دوالر أمريكي 4785مبتوسط 
  .سيادة القانون مقابل نصيب الفرد من الدخل.02الشكل 

  
Source : Data from World Justice Project,  Annual  Report 2015. 

تؤثر تكاليف املعامالت على قرار االخنراط أو عدم  تنفيذ العقود،إىل جانب حقوق امللكية و 
إذا ارتفع سعر  وفقا لقانون الطلب، :هو مبدأ بسيط جدا أيضا .االخنراط يف النشاط االقتصادي

و يف حالة االستثمار إذا زادت تكاليف و خطورة  ، سلعة ما يعمد الناس إىل احلد من استهالكها
رجال األعمال لتخصيص مواردهم يف )تعظيم األرباح(سيقلل من حوافز االستثمار يف جمال معني

ال، من شأن ارتفاع تكاليف  إذن، .ينخفض حجم االستثمار فيه-فيقل الطلب عليه هذا ا
احلصول على املعلومات  تكاليف إبرام العقود، على شكل تكاليف منح الرتاخيص،–املعامالت

م أن حيبط –...الرشاوى حول ظروف السوق، روح املبادرة لدى املستثمرين و التأثري على قرارا
  .لالخنراط أو عدم االخنراط يف أنشطة ريادة األعمال
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حواجز دخول إىل األسواق بدال من خلق  تقيم املؤسسات االقتصادية اإلستخراجية أخريا،
ع بأقل اليت تضمن حصول املستهلكني أو شراء السل–بيئة تشجع الدخول إىل األسواق التنافسية

يواجه األفراد و الشركات الذين يريدون املشاركة  فعندما ال تكون األسواق تنافسية، .أسعار ممكنة
فالعديد من البلدان حتتكر الصناعات  .حواجز أمامهم للدخول مما مينع املنافسة و االبتكار

تدعم كما  الرئيسية عن طريق منع املنافسة أو من خالل إنشاء ملكية حكومية للصناعات،
املؤسسات االقتصادية االستغاللية الشركات غري الفعالة و متنع رجال األعمال ذوي األفكار 

م و  اجلديدة من الدخول يف قطاع األعمال، و العمال من العمل يف املهن اليت تناسب مهارا
  . بطبيعة احلال حتد هذه اإلسرتاتيجية من منو االقتصاد الكلي

  مقابل المؤسسات السياسية   المؤسسات االقتصادية.5
ريادة (مستوى و نوع روح املبادرة  تعمل املؤسسات االقتصادية االستغاللية على خفض

هذه الفكرة  توضح .و بالتايل تؤثر سلبا على النتائج االقتصادية و النشاط االقتصادي،)األعمال
كيف ظهرت االختالفات الكبرية يف االزدهار بني جمتمعني متماثلني ال خيتلفان إال بداللة 

ا   . كوريا اجلنوبية مبؤسسات شاملة و كوريا الشمالية مبؤسسات استغاللية-مؤسسا
تمعات مؤسسات اقتصادية استغاللية، ا تؤدي إىل الفقر و السيما يبدو ملاذا تتبىن بعض ا  أ

و يبدو واضحا أن من مصلحة كل جمتمع خلق نوع من املؤسسات ...غياب التنمية االقتصادية؟
ا أن حتقق االزدهار، سياسي و حىت دكتاتور  لكن هل لدى كل مواطن، االقتصادية من شأ

م غنية إن أمكنهم ذلك؟   جشع دافع يف جعل بلدا
ات االقتصادية االستغاللية مل توجد البد أن نؤكد أن تلك املؤسس لإلجابة على هذه األسئلة،

فبدون سيطرة  :فليس من قبيل الصدفة أن تصبح كوريا الشمالية ديكتاتورية قمعية من فراغ،
النخب السياسية املتشددة للدولة لن تكون كوريا الشمالية قادرة على احلفاظ على النظام الذي 

سلطة السياسية و االقتصادية على الدور يؤكد هذا الرابط بني ال .يقود عشرات املاليني إىل الفقر
اليت حتدد من يتوىل زمام السلطة "Political Institutionsاملؤسسات السياسية "اهلام لـ 

تبين املؤسسات  يتم)9( .السياسية و ما هي أنواع القيود القائمة على ممارسة تلك السلطة
االقتصادية االستغاللية من قبل أنواع معينة من املؤسسات السياسية اليت تثبت السلطة السياسية 

   .يف أيدي النخب السياسية و تضع قيدا ضعيفا على كيفية استخدام السلطة السياسية
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اسية أو و باملثل تتعايش املؤسسات االقتصادية الشاملة مع أنواع خمتلفة من املؤسسات السي
تمع، حبيث ال يوجد فرد واحد أو جمموعة  تلك اليت توزع السلطة السياسية مببدأ املساواة يف ا

تمع   . معينة قادرة على استخدام تلك السلطة السياسية ملصلحتها اخلاصة على حساب بقية ا
تمعات مؤسسات اقتصادية خمتلفة،  .Acemoglu et alقدم  لتفسري ملاذا تتبىن ا

إطارا علميا يفسر التفاعل احلاصل بني املؤسسات االقتصادية و السياسية و كيفية تأثري )2004(
 ميكن تلخيص هذا اإلطار الفكري كاآليت .هذا التفاعل على النتائج االقتصادية للمجتمعات

:)10(   
ا تشكل احلوافز للجهات  .1 االقتصادية تعترب املؤسسات االقتصادية مهمة للنمو االقتصادي أل

تمع، ا تؤثر على االستثمار يف رأس املال املادي، الرئيسية الفاعلة يف ا  البشري، أي أ
و ال تقتصر املؤسسات االقتصادية فقط على حتديد اإلمكانيات  .التكنولوجيا و تنظيم اإلنتاج

ة مبا يف ذلك الكلية للنمو االقتصادي لالقتصاد فحسب و إمنا على جمموعة من النتائج االقتصادي
ال تؤثر  بعبارة أخرى،).توزيع رأس املال املادي و البشري أي توزيع الثروة،(توزيع املوارد يف املستقبل

تلك املؤسسات فقط على حجم الكعكة الكلي و إمنا على كيفية تقسيم تلك الكعكة أيضا بني 
تمع  tحيث يشري الرمز (يطييتم تلخيص هذه الفكرة مبثال ختط .خمتلف الفئات و األفراد يف ا

 ): إىل املستقبل t+1إىل الزمن احلاضر و 

 
ا حمددة باخليارات اجلماعية للمجتمع يف جزء   :االقتصادية هي ذاتية املنشأ املؤسسات .2 مبعىن أ

م)العواقب( لالعتبارات كبري منها نتيجة غري أنه ليس هناك ما يضمن أن  .االقتصادية اخلاصة 
كما أشرنا –اجلماعات سيفضلون نفس التشكيلة من املؤسسات االقتصادية ألنهمجيع األفراد و 

 و بالتايل، .ستؤدي االختالفات يف املؤسسات االقتصادية إىل توزيع خمتلف للموارد-سابقا
سيكون هناك عادة تضارب يف املصاحل بني خمتلف الفئات و األفراد بشأن اختيار املؤسسات 

على سبيل –إذا كان هناك حتديد املؤسسات االقتصادية التوازنية؟كيف يتم  إذن،. االقتصادية
مجاعتني بتفضيالت متعارضة مع بعضها البعض حول تشكيلة معينة من املؤسسات –املثال

ا ؟يعتمد اجلواب على االقتصادية،  Political السلطة السياسية"فأي جمموعة ستسود تفضيال
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Power"شكيلة من املؤسسات االقتصادية مقارنة بتشكيالت فعلى الرغم أن كفاءة ت :للجماعتني
و أيا كانت .أخرى قد يلعب دورا يف هذا االختيار إال أن السلطة السياسية ستمثل احلكم النهائي

اجلماعة اليت تتمتع بسلطة سياسية أكرب من املرجح أن حتافظ على تشكيلة املؤسسات االقتصادية 
 :لثانية يف هذا اإلطار و يؤدي هذا إىل اخلطوة ا اليت تفضلها،

 
تعين الفكرة ضمنيا أن السلطة السياسية حتدد املؤسسات االقتصادية و أن هناك مصاحل .3

.  و بالتايل تؤثر بشكل غري مباشر على تشكيلة املؤسسات االقتصادية متضاربة حول توزيع املوارد،
ملؤسسات االقتصادية اليت لكن ملاذا ال تتفق اجلماعات ذات املصاحل املتضاربة على تشكيلة ا

مث تستخدم سلطتها السياسية ببساطة لتحديد توزيع ) حجم الكعكة الكلي(تعظم النمو الكلي
و ملاذا تؤدي ممارسة السلطة السياسية إىل عدم الكفاءة االقتصادية بل حىت إىل  املكاسب؟

املتأصلة "Commitment Problemsمشاكل االلتزام  "ميكن إرجاع ذلك إىل وجود...الفقر؟
فال ميكن لألفراد الذين يتمتعون بسلطة سياسية االلتزام بعدم  :يف استخدام السلطة السياسية

بني الكفاءة  استخدامها لتحقيق مصاحلهم الشخصية و هذا مشكل االلتزام خيلق التالزم املستمر
ن أن تعوض النتائج و التوزيع بسبب أن التحويالت التعويضية املعقولة و املدفوعات اجلانبية ال ميك

  .التوزيعية ألي تشكيلة معينة للمؤسسات االقتصادية
تمع هو أيضا حمدد ذاتيا.4 يف هذا اإلطار،من املفيد  .يبدو أن توزيع السلطة السياسية يف ا

 De(السلطة السياسية حبكم القانون :التمييز بني عنصرين مكونني للسلطة السياسية

Jure( األمر الواقعوالسلطة السياسية حبكم)De facto(. وتشري السلطة السياسية حبكم القانون
تمع اليت حتدد ا شأن املؤسسات –إىل السلطة اليت تنبع من املؤسسات السياسية يف ا شأ

ال السياسي القيود و احلوافز على األطراف الرئيسية الفاعلة،–االقتصادية و  .لكن هذه املرة يف ا
الدميقراطية مقابل الدكتاتورية أو –السياسية نذكر أشكال احلكومة من األمثلة على املؤسسات

على -يف النظام امللكي .و مدى القيود املفروضة على السياسيني و النخب السياسية االستبدادية،
تضع املؤسسات السياسية يف أيدي امللك السلطة السياسية حبكم القانون و تضع -سبيل املثال

تتطابق امللكية الدستورية مع تشكيلة املؤسسات  على نقيض ذلك، .هقيودا قليلة على ممارسات
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السياسية اليت تعيد توزيع السلطة السياسية حبكم القانون من امللك إىل الربملان مما حيد بشكل 
  :  و بالتايل تعين هذه الفكرة أن .فعال من السلطة السياسية للملك

  
نوع آخر من السلطة السياسية خارج نطاق املؤسسات السياسية تعرف حبكم األمر  هناك. 5

–فجماعات األفراد حىت و لو مل يتم توزيع السلطة عليها من قبل املؤسسات السياسية الواقع،
هذا يعين أنه ميكن  .قد متتلك مع ذلك سلطة سياسية-كما هو حمدد بالدستور على سبيل املثال

االشرتاك يف اجليش أو استخدام  استئجار املرتزقة، التمرد، استخدام السالح،جلماعات األفراد 
تمع-سلمية إىل حد كبري–احتجاجات ا على ا يتكون  .مكلفة اقتصاديا من أجل فرض رغبا

األول يتوقف على :يف حد ذاته من مصدرين–حكم باألمر الواقع–هذا النوع من السلطة السياسية
أي "Collective Action Problemمشكلة العمل اجلماعي " لقدرة مجاعة املصاحل حل

فعلى سبيل  .ضمان إتباع األفراد سلوكا مجاعيا حىت و إن وجد حافز لدى الفرد حنو حرية التنقل
الذين مل متنح هلم أي سلطة سياسية من قبل –متكن الفالحون يف العصور الوسطى املثال،

 .العمل اجلماعي و إعالن ثورات ضد السلطاتأن حيلوا يف بعض األحيان مشكلة -الدستور
جلماعة ما على مواردها االقتصادية اليت حتدد )الفعلية(تعتمد السلطة حبكم األمر الواقع  ثانيا،

ا على استخدام و كذا خيارها يف تأجري أو  املؤسسات السياسية احلالية،)أو إساءة استخدام(قدر
نظرا لعدم وجود نظرية مرضية حول الكيفية اليت تقوم و  .استخدام القوة ضد اجلماعات املختلفة

فإنه سيتم الرتكيز على املصدر الثاين للسلطة  ا اجلماعات حبل مشكلة العمل اجلماعي،
 :السياسية حبكم الواقع كما هو مبني كاآليت

  
: لفكري مت اإلشارة إىل أهم متغريين يعربان عن مفهوم الدولة يف هذا اإلطار ا يف هذه املرحلة،.6

،و مت )مبا يف ذلك توزيع خمزون رأس املال املادي و البشري(املؤسسات السياسية و توزيع املوارد
ا عادة ما  اعتبار املؤسسات السياسية و توزيع املوارد متغريين للدولة يف هذا النظام الديناميكي أل

ا حتدد املؤسسات االقتصادية و  األداء االقتصادي بشكل تتغري نسبيا ببطء و األهم من ذلك أ
إذا وضعت املؤسسات السياسية كل  :تأثريها املباشر واضح جدا للفهم .مباشر و غري مباشر
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السلطة السياسية يف أيدي فرد واحد أو مجاعة صغرية فمن الصعب احلفاظ على املؤسسات 
مل التأثري غري و يع االقتصادية اليت توفر احلماية حلقوق امللكية و تكافؤ الفرص لبقية السكان،

حتدد املؤسسات السياسية توزيع السلطة السياسية  :املباشر من خالل القنوات اليت نوقشت سابقا
و من مث يقدم هذا اإلطار الفكري  حبكم القانون مما يؤثر على اختيار املؤسسات االقتصادية،

املؤسسات  حيث تؤثر املؤسسات السياسية على مفهوما طبيعيا للتسلسل اهلرمي للمؤسسات،
و على الرغم من تغري املؤسسات السياسية  .االقتصادية و اليت بدورها حتدد النتائج االقتصادية

ا حمددة ذاتيا تمعات من الدكتاتورية إىل الدميقراطية و تغيري دساتريها  :ببطء إال أ فانتقال ا
يصيب املؤسسات  لتعديل القيود املفروضة على أصحاب السلطة هي أحد مظاهر التغيري الذي

هي نتيجة اخليارات -مثل املؤسسات االقتصادية–و مبا أن املؤسسات السياسية .السياسية
تمع العامل الرئيسي احملدد لتطورها  . اجلماعية يصبح توزيع السلطة السياسية يف ا

انون تقوم املؤسسات السياسية بتوزيع السلطة السياسية حبكم الق :هذا سيخلق ميال لالستمرارية 
و تؤثر تلك السلطة بدورها على تطور املؤسسات السياسية و ستختار عموما احلفاظ على 

بيد أن السلطة السياسية حبكم األمر الواقع  .املؤسسات السياسية اليت متنح هلم السلطة السياسية
ا تكون متقطعة يف بعض  ختلق أحيانا تغيريات يف املؤسسات السياسية على الرغم من أ

ديد لنشوب مترد  على سبيل املثال،–اناألحي عندما يؤدي اختالل السلطة إىل اندالع ثورة أو 
سيؤدي إىل تطبيق إصالحات كربى يف املؤسسات السياسية و اليت غالبا ما تؤثر ببساطة على 

ا املؤسسات السياسية القائمة ما إذا كانت القواعد احملددة  على سبيل املثال،–الطريقة اليت تعمل 
ا كما هو عليه احلال يف معظم  أو بتجاهلها الدميقراطيات يف دستور معني حمرتمة و يتم االلتزام 

 :يتم تلخيص هذه الفكرة يف املخطط التايل .متاما كما هو احلال عليه يف زميبابوي حاليا

  
  : ميكن تقدمي التمثيل التخطيطي هلذا اإلطار الفكري كما يلي بوضع كل هذه القطع معا،
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و بالتايل وجود معرفة حول طبيعة  ،متغريي الدولةمتثل املؤسسات السياسية و توزيع املوارد 

ففي الوقت الذي حتدد  .كايف لتحديد مجيع املتغريات األخرى يف النظام  tهذين املتغريين يف الزمن 
تمع، يؤثر توزيع املوارد على  املؤسسات السياسية فيه توزيع السلطة السياسية حبكم القانون يف ا

يؤثر هذين املصدرين للسلطة  بدورها،.tتوزيع السلطة السياسية حبكم األمر الواقع يف الزمن 
بعد  .السياسية على اختيار املؤسسات االقتصادية و على التطور املستقبلي للمؤسسات السياسية

ذلك معدل النمو  مبا يف–تقوم املؤسسات االقتصادية بتحديد النتائج االقتصادية ذلك،
و على الرغم من أن املؤسسات االقتصادية هي العامل .t+1االقتصادي و توزيع املوارد يف الزمن 

ا حمددة داخليا من قبل املؤسسات  ا يف حد ذا األساسي الذي يشكل النتائج االقتصادية إال أ
تمع ادر الثبات يف سلوك هناك نوعان من مص من جانب آخر، .السياسية و توزيع املوارد يف ا

مبا –تتسم املؤسسات السياسية بالدوام و الثبات و عادة ما يعترب حدوث تغيري كبري أوال، :النظام
يف توزيع السلطة السياسية أمرا ضروريا إلحداث تغيري يف املؤسسات السياسية مثل –فيه الكفاية

مجاعة معينة غنية مقارنة باآلخرين عندما تكون  ثانيا، .االنتقال من الديكتاتورية إىل الدميقراطية
سيزيد من سلطتها السياسية حبكم األمر الواقع اليت متكنها من حتفيز مؤسسات اقتصادية و 

و سيؤدي هذا إىل إعادة إنتاج التفاوت النسيب األويل  سياسية مواتية لتحقيق مصاحلها اخلاصة،
  .للثروة يف املستقبل

تمثل يف استمرارية و بقاء املؤسسات السياسية على و على الرغم من هذا اخلرب السيئ امل
إال أن هذا اإلطار الفكري يزف لنا خربا جيدا يتمثل يف إمكانية حدوث  فرتات زمنية طويلة،

كالتغيريات يف   "Shocksالصدمات " يؤدي حدوث على وجه اخلصوص، .التغيري يف النظام
يف )حبكم األمر الواقع(التكنولوجيا و البيئة الدولية إىل إمكانية تعديل توازن السلطة السياسية

تمع و إىل إحداث تغيري كبري يف املؤسسات السياسية و بالتايل يف املؤسسات االقتصادية و  ا
  .النمو االقتصادي
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  منطق المؤسسات االستغاللية.6
ملاذا ال تتفق اجلماعات ذات  أوال، :األساسية اليت مت طرحها يف هذا اجلزء بالعودة إىل األسئلة

ملاذا تعمل  و ثانيا، املصاحل املتضاربة على تشكيل املؤسسات االقتصادية اليت تعظم النمو الكلي؟
اجلواب على السؤال األول  اجلماعات ذات السلطة السياسية على تغيري املؤسسات السياسية؟

الطمع "أما اجلواب على السؤال الثاين فيتمحور حول فكرة  ،"مشكلة االلتزام"لة يدور حول مسأ
Greed"و اليت متثل جوهر هذه العملية ككل  .  

تمع هو يف حد ذاته قرار سياسي خاضع ملبدأ الصراع فبالنظر إىل أن  :توزيع املوارد يف ا
اجلائزة "صول إىل السلطة يعترب  مبثابرة فإن الو  املؤسسات السياسية هي املسئولة على توزيع املوارد،

 .ميكن للمنتصر أن حيصل على كل الغنائم-استغاللية–ألنه يف ظل بيئة مؤسساتية سيئة" الكربى
وألن اجلائزة املرتبطة بالسيطرة السياسية جد قيمة يعين هذا وجود معركة مستمرة للحفاظ على 

كبرية يف االلتزام طاملا أن اجلماعات ذات يؤدي هذا إىل مشاكل   و كما ذكرنا سابقا، .السلطة
لفهم ملاذا ،  .السلطة السياسية ال ميكنها االلتزام بعدم استخدام سلطتها لتغيري املوارد لصاحلها

 Josephينبغي أن نشري إىل مفهوم مهم مت اقرتاحه من قبل اخلبري االقتصادي النمساوي املشهور 

Schumpeter: فقد أكدSchumpeter التدمري اخلالق "وم على مفهCreative 

Destruction" كعامل أساسي حلدوث التغري التكنولوجي  
يشري هذا املفهوم إىل العملية اليت تؤدي فيها ظهور تكنولوجيات جديدة أن حتل  مرة أخرى،

و تعين عملية  .كررةحمل القدمية،أعمال جديدة حمل القدمية و مهارات جديدة حمل القدمية امل
لكنه خيلق يف املقابل  التدمري اخلالق أن التغري التكنولوجي هو احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي،

ا تستبدل الشركات أو التكنولوجيا املرحبة باجلديدة و ألن عملية  .أيضا خسائر اقتصادية طاملا أ
التكنولوجي سيكون هناك دائما شركات و أفراد التدمري اخلالق جزء ال يتجزأ من عملية التغري 

و كردة فعل على ذلك ظهور معارضة ضد التغري التكنولوجي  .خيسرون نتيجة تلك العملية
  . توفر دعما قويا الستمرارية املؤسسات االقتصادية االستغاللية) الالضيني(

 Politicalالتدمري السياسي اخلالق "،ميكن تقدمي فكرة Schumpeterبتوسيع فكرة 

Creative Destruction" تشري إىل تلك العملية اليت يؤدي فيها النمو االقتصادي إىل زعزعة
و ميكن إرجاع ذلك إىل فكرة أن  .استقرار األنظمة القائمة و تقليص السلطة السياسية للحكام

التكنولوجيات اجلديدة ستجلب جهات فاعلة جديدة على الساحة ذو مطالب سياسية أو وقوع 
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فإذا ارتبطت عملية النمو االقتصادي  .ألنشطة االقتصادية اجلديدة خارج سيطرة احلكام احلالينيا
فمن املتوقع أن خيشى أصحاب السلطة السياسية فقدان امتيازات  بالتدمري السياسي اخلالق،

  .مناصبهم و بالتايل سيكونون معارضني هلذه العملية
ل تتمتع النخب الشيوعية ذو سلطة سياسية قوية يف على سبيل املثا يف سياق كوريا الشمالية،
و أعوانه ميكنهم فتح االقتصاد  Kim Jong- Unفالزعيم احلايل  :البلد بامتيازات و موقع متميز

السماح للمواطنني بفتح الشركات و استرياد التكنولوجيا و البدء يف  و السماح لعمل األسواق،
ا مع كوريا اجلنوبية و ال ستدفع كل هذه املبادرات ال حمال النمو  .بلدان الغربيةتعزيز عالقا

لكن يف املقابل ستسمح هذه  االقتصادي و خترج املاليني من الكوريني الشماليني من براثن الفقر،
العملية بظهور خنب سياسية جديدة  رمبا تعمل على تشويه مسعة القيادة القدمية اليت أبقت البلد 

و حلفائه وضعوا مصاحلهم قبل مصاحل املواطنني يف كوريا  Kimن و أل .يف الفقر لفرتات طويلة
على الوضع الراهن بدال من إصالح املؤسسات -عدم االلتزام–سيفضلون اإلبقاء الشمالية،

  .االقتصادية للمعززة للنمو االقتصادي
–احلكاماخلوف من التدمري اخلالق و التدمري السياسي اخلالق جيعل العديد من  يف الواقع،

حيظرون تبين التكنولوجيات اجلديدة و يعرقلون مسار التنمية –ليس الطغاة الشيوعيني و حسب
م   .االقتصادية يف بلدا

ذه الفكرة أيضا، يتمثل السبب وراء استخدام السلطة السياسية لتغيري املؤسسات  و ارتباطا 
أو مجاعات املصاحل بالنتائج ال يهتم أفراد  ففي عامل ديناميكي،. "الطمع"السياسية يف دافع

كل ما يهمهم حتقيق احلوافز  االقتصادية احملققة يف احلاضر أو املستقبل على حد سواء،
م على  االقتصادية الفردية أو كيفية توزيع الثروة بالطريقة اليت حتقق منافعهم الشخصية و تزيد ثرو

تمع أو املؤسسات (املستقبلي فلن يكون االلتزام بالتوزيع .حساب شرحية واسعة من ا
ممكنا ألن اخليارات املستقبلية حول توزيع املوارد ستقرر من قبل نفس اجلماعات أو )االقتصادية

  .األفراد الذين يتمتعون بسلطة سياسية يف املستقبل مع إشارة لاللتزام الضعيف بالوعود املاضية
  األدلة التجريبية :المؤسسات و النمو االقتصادي.7 

العديد من الدراسات التجريبية أدلة مقنعة لدعم الرأي القائل بأن االختالفات يف قدمت 
 Knackكشف  فعلى سبيل املثال، .املؤسسات تؤثر بشكل كبري على األداء االقتصادي للبلدان

and Keefer )1995( وMauro )1995(،الشفافية و  حقوق امللكية، أن نوعية البريوقراطية
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أما  . بلد ما كلها عوامل تساهم يف النمو االقتصادي بشكل إجيايباالستقرار السياسي يف
Djankov et al.  )2002( باستخدام حواجز الدخول عرب البلدان كمقياس للمؤسسات  و

كشف وجود عالقة قوية بني ذلك املقياس و النتائج االقتصادية املختلفة مبا يف ذلك معدل النمو 
  )11(.االقتصادي و مستوى التنمية

حيث وجد  بدراسة أسباب تباين ناتج الفرد بني البلدان،)Hall and Jones )1999قام 
الباحثان أن االختالفات يف تراكم رأس املال و اإلنتاجية و بالتايل االختالف يف نصيب الفرد من 
الناتج مدفوعة بوجود اختالفات يف املؤسسات و السياسات احلكومية اليت مت اإلشارة إليها 

مؤشرات مأخوذة من  5ممثال مبتوسط (و لقياس تأثري املؤسسات ".ية التحتية االجتماعيةالبن"بـ
 Hall،كشف )لالنفتاح على التجارة Sachs and Warnerو مؤشر  ICRGقاعدة بيانات 

and Jones  عن وجود تأثريات رجعية عكسية من نصيب العامل منGDP  حنو البنية التحتية
بعد :ل البنية التحتية االجتماعية خبصائص جغرافية و لغوية القتصاد ماو قاموا بتمثي .االجتماعية

ا لغتهم األم -املسافة عن خط االستواء و إىل أي مدى يتم التحدث بلغات أوروبا الغربية على أ
املنطقة األوىل يف العامل اليت قامت بتطبيق بنية -كمقاييس ملدى تأثر اقتصاد ما بأوروبا الغربية

و ختلص الدراسة إىل أن البلد ذو املؤسسات جيدة لديه أعلى نصيب  .اتية لإلنتاجاجتماعية مو 
و بالتايل  مرة مقارنة ببلد ميتلك املؤسسات سيئة، 38إىل  25للعامل من الناتج أعلى ما بني 

احلاصل يف  االختالفبشكل كبري -بدال من وفرة املوارد–تفسر االختالف يف البنية التحتية
  . الناتج فيما بني البلداننصيب الفرد من 

لكن هذه املرة بربط  Hall and Jonesبتكرار دراسة )Acemoglu et al.)2005قام
حيث مت التمييز بني نوعني من  النوعية املؤسساتية يف البلدان النامية بنوع التجربة االستعمارية،

الصاحلة ...)أسرتاليا الشمالية،أمريكا (البلدان املستعمرة ذات املناخ املعتدل :املستعمرات األوروبية
للزراعة و االستيطان أين وضعت القوى االستعمارية مؤسسات لالستيطان مماثلة للغاية لتلك 

م األصلية مت اعتبار البلدان ذات الظروف املناخية العكسية و غري  يف املقابل، .املوجودة يف بلدا
و قد وضعت القوى  .مصدرا للريعاملواتية و اليت تعاين األمراض املتفشية بشكل رئيسي 

و اليت صممت لتسهيل استخراج املوارد و نقلها إىل القوى "استغاللية" االستعمارية مؤسسات
بعد انتهاء  .اإلمربيالية اليت مل تلي اهتماما ال حلقوق امللكية و ال للحرية السياسية و االقتصادية

حيث مت استبدال القوى االستعمارية  استمرت تلك املؤسسات يف البقاء احلقبة االستعمارية،
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 و بالتايل.بالدكتاتوريني املستبدين احملليني الذين واصلوا استخدام املؤسسات ملصلحتهم الشخصية
 بيانات عن وفيات املستوطنني،)Acemoglu et al. )2005استخدم يف االحندارات األداتية

وجدوا  يف املرحلة األوىل، .ات يف البلدان الناميةاجلنود و املبشرين األوروبيني للتنبؤ بنوعية املؤسس
عند استخدام املؤسسات  :عالقة عكسية قوية بني معدل وفيات األوروبيني و نوعية املؤسسات

 باستعمال عدد الوفيات يظهر أنه يفسر االختالفات يف نصيب الفرد من الدخل عرب البلدان،
الثة أرباع االختالفات يف الدخل عرب كما وجد الباحثون أن املؤسسات تفسر ما يقارب ث

   )12(.البلدان
نظرية "تندرج حتت اسم )La Porta et al. )2008تيار آخر يف األدبيات تلخصها دراسة

هذه األدبيات دليال قويا أن اختالف  وجدت ".Legal Origins Theory األصول القانونية 
 االجتماعية ميكن إرجاعها إىل االختالفات اجلوهرية يف األعراف القانونية،–النتائج االقتصادية

مع العلم أن القانون العام أكثر (الفجوة الكبرية بني املعارضني لتطبيق القانون العام و القانون املدين
هذه النظرية خيوط أقدم نظريات القانون املقارن من خالل تتبع )13().مالئمة للنجاح االقتصادي

اإلسكندنافية و األسرتالية كمحددات  اإلجنليزية، األملانية، النظر يف األصول القانونية الفرنسية،
تبدأ هذه الدراسة بطرح  أو بتعبري أدق، .للمستويات املختلفة لنوعية احلكومة و األداء االقتصادي

ا تعترب أسواق األسهم يف نيويورك و لندن أكرب حجما و أكثر ديناميكية يف ملاذ :سؤال دقيق جدا
ا يف باريس و فرانكفورت ؟االقرتاح الرئيسي الذي خرجت به تلك  التسعينات مقارنة بنظري

 .الدراسة هو ضرورة ربط مستوى التطوير املايل بوجود و متانة القواعد القانونية اليت حتمي املستثمر

لتجريبية يف جمال  قام أنصار نظرية األصول القانونية بطرح عدد من املسامهات ا طلق،من هذا املن
  :التنمية املقارنة تفضي إىل النتائج التالية

ميكن قياس نوعية القواعد القانونية و تكميمها لعدد كبري من البلدان باستخدام  أوال، -
 .قوانني التجارة الوطنية كممثل حلماية املستثمر

 يفرتض اختالف القواعد القانونية اليت حتمي املستثمرين حسب التقاليد القانونية، ثانيا، -
 .مع أفضلية نظم القانون العام اليت حتمي املستثمرين األجانب أكثر من نظم القانون املدين

أظهر الباحثون جتريبيا أن مستوى احلماية القانونية  و متاشيا مع مقرتحها األول، ثالثا، -
من أجل جتنب السببية . و يف الواقع مؤشر قوي للتنمية املالية و االقتصاديةللمستثمرين ه

أصل القانون "،يتم استخدام )أي حتسن القوانني مع تطور األسواق املالية لبلد ما(العكسية
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Legal Origin "حيث تشرح  :كمتغري أدايت للقواعد القانونية يف إجراء االحندار على مرحلتني
و تتمثل احلجة األساسية يف أن التقاليد القانونية مت إدخاهلا من قبل  .لتنمية املاليةاملرحلة الثانية ا

 . املستعمرين و الغزو و بالتايل فهي حمددة خارجيا عن املستوى احلايل للتنمية املالية
قامت دراسات أخرى بالبحث عن تأثري التقاليد القانونية على بعض  من جانب آخر،

حيث وجد أن القانون املدين يرتبط بشكل نظامي مع التأثري الكبري  :اديجوانب النشاط االقتص
للملكية احلكومية و التنظيم مقارنة بالقانون العام و الذي سيؤدي إىل وقوع نتائج غري مرغوب 

 .اقتصاد غري رمسي و مستويات بطالة مرتفعة فيها يف السوق كمستوى عال من الفساد،

ألصول القانونية أن القانون العام يفضل ثقة أصحاب رؤوس ترى أطروحة نظرية ا باختصار،
يقوم القانون (األموال كمتعاملني يعملون على حتقيق مصاحلهم اخلاصة على عكس القانون املدين

هناك ما يربر هذا اإلدعاء على أساس ديين أو ).العام حبماية امللكية اخلاصة مقارنة بالقانون املدين
  .يةسيسيولوجي أو أسباب سياس

ركزت دراسات حول حمددات النمو االقتصادي على دور املؤسسات  من ناحية أخرى،
 De long andحيث وجد العديد من الباحثني أمثال  :السياسية خصوصا الدميقراطية منها

Shleifer )1993(،Jones and Olken )2005(،Larsson and Parente 
ا  اختالف األنظمة الديكتاتورية يف حتديد )2011( األهداف و انتهاج السياسات و أن خيارا

 )Glaeser et al. )2004ؤكد  يف الوقت نفسه،ي .كان هلا تأثري كبري على األداء االقتصادي

مع ذلك و على  أن البلدان عادة ما تكون فقرية بسبب السياسات اليت ينتهجها الديكتاتوريون،
على العوامل االقتصادية من املمكن أن تكون الرغم من القيود اليت تفرضها األنظمة االستبدادية 

املؤسسات االقتصادية اليت ختتارها تلك األنظمة ذات أمهية أكرب مقارنة مع األنظمة الدميقراطية و 
  )14(.اليت يتمتع األفراد فيها حبرية أكرب يف متابعة األنشطة اليت تعزز النمو االقتصادي

بني مستوى التنمية و االختالفات )اجتاهني ذات(هناك رأي بديل يرى وجود عالقة سببية 
يرى االجتاه األول أن السببية تذهب من نوعية املؤسسات  بعبارة أخرى، .املؤسساتية يف البلدان

 North(  و املؤسساتيون املعاصرون اجلدد) Adam Smith )1776إىل التنمية كما أكده 

and Thomas , 1973 ;North,1981,1990(، املمكن أيضا أن تطور يف املقابل  من
ا بشكل أفضل أي كلما ارتفع الدخل تتحسن نوعية  :االقتصاديات اليت حتقق منوا سريعا مؤسسا

شكل التغيري املؤسسايت و دور  فعلى سبيل املثال، .السببية يف االجتاه املعاكس-املؤسسات
الذي يرى اجتاها معاكسا للسببية بني  Karl Marxاملؤسسات يف التنمية املوضوع الرئيسي عند 
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،ميثل التقدم يف القوى املنتجة Marxبالنسبة لـ .Smithاملؤسسات و النمو عن تلك اليت ادعاها 
مبا يف ذلك  احملرك الرئيسي لتغيري العالقات االجتماعية حول اإلنتاج و البنية الفوقية للمجتمع،

أن النمو )Lipset )1960يرى  ات العلوم السياسية،يف أدبي .البنية الفوقية لكل أنواع املؤسسات
 .االقتصادي يؤدي إىل وجود مؤسسات أفضل بسبب تراكم رأس املال البشري و االجتماعي

فمن شأن  :هناك عدة أسباب حلدوث هذا االجتاه العكسي للسببية)Lipset )1960حسب 
ة جيدة للمؤسسات مثل الطلب زيادة الثروة و خمزون رأس املال البشري أن يولد طلبا على نوعي

فيمكن لوجود ثروة أكرب . على املؤسسات السياسية اليت تتسم بقدر أكرب من الشفافية و املساءلة
ا تتطلب موارد مادية و مالية  أن تسهل إقامة مؤسسات جيدة ألن إنشاءها و إدار

 .Glaeser et alو يشري )15(.فكلما حتسنت نوعيتها زادت تكلفتها)مكلفة للغاية(ضخمة

تمع غنيا تتحسن الفرص املؤسساتية،)2004( أي كلما أصبح األفراد أغنياء  أنه كلما أصبح ا
 املزيد من األمن، التنظيمات، نوعيات جيدة للبريوقراطية–طالبوا باملزيد من املؤسسات العمومية

 Persson and Tabellini و) Barro)1996(،Persson )2004 و يرى .القانون و النظام

أن الدميقراطية تتبع مستويات الدخل أي كلما أصبحت البلدان غنية يف املتوسط تصبح  )2006(
  .أيضا أكثر دميقراطية و متنح املزيد من احلريات السياسية ملواطنيها

كما أشار –و على الرغم من إمهال تأثري النمو على املؤسسات يف األدبيات مؤخرا ختاما،
إال أن معظم الدراسات املؤثرة تعرتف أن السببية بني املؤسسات و –)Chang )2011إليه 

ا متغري داخلي  التنمية تسري يف كال االجتاهني، و بالتايل فإن نوعية املؤسسات يف حد ذا
  )16(.التحديد

  :خاتمة
أو ملاذا أصبحت كوريا اجلنوبية غنية و بقيت كوريا  ملاذا كل بلدان العامل ليست غنية؟

أو القيود الرمسية و غري الرمسية اليت حتكم –اجلواب هو املؤسسات الشمالية فقرية و ليس العكس؟
تمع و تنظم التفاعالت االقتصادية فيه تعترب املؤسسات  ،"املؤسسات" من وجهة نظر .ا

ا ال تعرض املشاركني يف األسواق إىل مضايقات ثروة األمم بسب "أصل" االقتصادية الشاملة ب أ
من األنظمة اليت تفرض قيودا مفرطة أو املشلولة بعدم اليقني بشأن املستقبل اليت ختلقها 

بل على العكس سيعملون و يستثمرون ، يبتكرون و خيلقون  املؤسسات االقتصادية االستغاللية،
  . اح على بعضها البعضاقتصادا نابضا باحلياة أين  تتغذى فرص النج
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و على الرغم من أن احلظ قد يلعب دورا أساسيا يف حتديد مصري األفراد حىت يف البلدان اليت 
إال أن وجود نظام عدالة غري فاسد حيمي حياة و ممتلكات  لديها مؤسسات اقتصادية شاملة،

ركائز الرئيسية اليت و وجود بيئة أين املخاطر و التجربة ال تؤدي إىل نفق مظلم هي ال األشخاص،
     .  توفر احلوافز االقتصادية و االجتماعية اليت تزيد من ثراء األفراد و األمم

  الهوامش و المراجع 
لكن .)1995( Knack and Keeferو) Scully )1988املسامهات نذكر  من بني أوائل -1

فإن  إذا ما مت إدراج مسامهات علماء السياسة بشأن العالقة بني املؤسسات و التنمية، مع ذلك،
ذا املوضوع أقدم بكثري  .  األدبيات املتعلقة 

2- Hall, R. and Jones, C. (1999). Why do some countries produce so 
much more output per worker than others? Quarterly Journal of 
Economics, Vol.114 (1), p.84. 
3- North, D. (1990).Institutions, Institutional Change, and Economic 
Performance. New York: Cambridge University Press,p.3. 

عدد من األوراق البحثية بيانات  جتدر اإلشارة إىل أنه خالل السنوات القليلة املاضية استخدم -4
 .Henderson et alفقد قام  الضوء يف الليل لدراسة النمو االقتصادي،القمر الصناعي حول 

باستخدام تلك البيانات للتأكيد على أمهيتها يف توفري معلومات مفيدة عن النمو و  )2012(
ميكن استخدام تلك البيانات  أنه)Henderson et al. )2012و قد أشار  .مستويات املعيشة

حيث ال تتوفر مقاييس الدخل التقليدية يف  لدراسة النمو االقتصادي على الصعيد اإلقليمي،
 Michalopoulos and Papaioannouاستخدم  يف هذا اإلطار،. العديد من البلدان النامية

 .الثقافية/اجلهوية بيانات الضوء ملقارنة أمهية السياسات الوطنية مع وجود املؤسسات )2014(
Henderson, J.V., Storeygard, A., Weil, D.N.( 2012). Measuring 
economic growth from outer space. Am.Econ. Rev. 102 (2),pp.994–
1028. 
Michalopoulos, S., Papaioannou, E.(2014). National institutions and 
subnational development in Africa. Q. J. Econ. 129 (1), 151–213. 

كانت صناعات االستعمار موزعة بشكل  يف ظل احلكم الياباين قبل احلرب العاملية الثانية، -5
فقد تركزت الصناعات الثقيلة و الكيماوية يف الشمال  .غري متساو بني كوريا الشمالية و اجلنوبية

 .الطباعة و اخلشب يف اجلنوب الغذاء، يف حني تقع العديد من الصناعات اخلفيفة مثل النسيج،
 96،كانت حصة كوريا الشمالية من إمجايل اإلنتاج يف صناعة املعادن متثل 1940يف عام 

من إمجايل إنتاج الكهرباء كان مصدرها الشمال  % 92و  من صناعة الكيماويات، % 82و،%
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عندما انقسمت إىل ،عندما انسحبت اليابان من كوريا و 1945يف عام  و بالتايل،.1945يف عام 
أصيب اقتصاد كوريا اجلنوبية بشكل عام و الصناعة بشكل  نظاميني سياسيني خمتلفني متاما،

  .خاص بشلل شبه كامل
Yang, J.( 2004). Colonial legacy and modern economic growth in 
Korea: a critical examination of their relationships. Devel. Soc. 33 (1), 
p.16. 
6- Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The 
Origins of Powers, Prosperity, and Poverty. New York: Crown 
Publishers. 

اية األربعينات -7 و مع تبين  ).بعد االنقسام(تباينت الثروات االقتصادية بني الكوريتني منذ 
حققت مستوى عال من نصيب الفرد من  قتصاد السوق،كوريا اجلنوبية مؤسسات قائمة على ا

GDP .،فشلت كوريا الشمالية يف النمو و  يف ظل الديكتاتورية الشيوعية، على نقيض ذلك
 .من مستواه يف كوريا اجلنوبية 20/1يعادل  GDPحققت مستوى نصيب الفرد من 

8- Rodrik, D., Subramanian, A.(2003). The Primacy of Institutions 
(and What This Does and Does Not Mean). Finance and 
Development, Vol.40, pp.31-32. 

تمع و مدى املشاركة  -9 املؤسسات السياسية هي تلك املؤسسات اليت حتدد كيف حيكم ا
املنظمات اليت تعمل ضمن و )و التنظيمات القوانني، الدساتري،( السياسية فيه طبقا للقيود الرمسية

هناك  يف العديد من البلدان،).و القضائية التشريعية، السلطات التنفيذية،(هذه القواعد و القيود
 االنتخابات، مبا يف ذلك حرية الصحافة، تركيز قوي على املؤسسات اليت تدعم الدميقراطية،

 .األحزاب السياسية املتنافسة و السياسة التشاركية
10- Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. (2004). Institutions 
as the Fundamental Cause 
of Long- Run Growth, Handbook of Economic Growth, Vol.1, 
pp.385–472. 

جملة  .االقتصادياملؤسسات و النمو  .)2015(.و زرواط ،فاطمة الزهراء .أمينحواس، -11
 .143اجلزائر،ص  جامعة املسيلة، ،13العدد  العلوم التجارية،العلوم االقتصادية و التسيري و 

12- Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. (2005).The Rise of 
Europe: Atlantic Trade.  
 Institutional Change and Economic Growth, American Economic 
Review, Vol.95, pp. 546–579. 



  أحالم هواري/أ +  أمين حواس/د                                               املؤسسات كمحدد رئيسي لألداء االقتصادي للبلدان 

  

  2017سبتمبر  - 08: العدد                             المجلة الجزائرية لالقتصاد و المالية                

  119 

13- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2008). The 
economic consequences of legal origin. Journal of Economic 
Literature, Vol. 46(2), pp.285–332. 
14- Glaeser, E., La Porta, R., Lopez- de- Silanes, F. and Shleifer, 
A. (2004). Do Institutions Cause Growth? Journal of Economic 
Growth, Vol.9, pp.271–303. 

تولد التنمية االقتصادية أطراف جديدة ) Chang )2011كما يشري  أكثر من ذلك، -15
أدى ظهور  ففي القرن الثامن عشر، .موالية للتغيري و تطالب بإحداث تغيريات مؤسساتية

اية القرن  .مالك األراضي الرأمساليني الصناعيني إىل تدعيم تطور النظام البنكي ضد معارك و يف 
أدت القوة املتنامية للطبقة العاملة إىل ظهور مفهوم دولة  التاسع عشر و أوائل القرن العشرين،

 .   و اعتماد قوانني حلماية العمال ضد معارضة الرأمساليني Welfare Stateالرفاهية 
Chang, H.(2011). Institutions and economic development: theory, 
policy and history. Journal of Institutional Economics, Vol.7 (4), 
pp.473–498. 

املثال،-16 يل س حنن ندرك  :إىل هذه النقطة بالقول)Hall and Jones)1999ش فع
ب املؤسسات و  :صراحة أن البنية التحتية االجتماعية هي متغري داخلي فاالقتصاديات ال 
بل بدال من ذلك تتحدد البنية التحتية  احلوافز اليت تشكل بيئتها االقتصادية بشكل خارجي،

ا على نصيب العامل من الناتج يف اقتصاد ما فعلى .....االجتماعية ذاتيا و رمبا تعتمد يف حد ذا
و بالتايل تضطر  حمدودة على حتصيل الضرائب،قد يكون لدى البلدان الفقرية قدرة  سبيل املثال،

قد يتبادر لدى األذهان أن خرباء إدارة املخاطر  بشكل بديل،. إىل االخنراط يف التجارة الدولية
قد تأثروا )دليل سياسة مكافحة اإلغراق احلكومي( GADPالسياسية الذين ينشئون مكون مؤشر 
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