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ملخص
إن اختالف مستوى التطور والنمو االقتصادي بني البلدان 
لضرورة إىل مدى وفرة املوارد الطبيعية  ال ميكن رده 

نواعهاواإلمكا : نيات املالية بل يف جودة إدارة املؤسسات 
اإلدارية ،السياسيةتاملؤسسا،املؤسسات االقتصادية

والتعليمية والقضائية فهي تؤثر بصورة واضحة يف األداء 
.االقتصادي السائد يف البلد

يهدف البحث إىل إبراز العالقة بني تطور املؤسسات والنمو 
الة ترتصد جوهر املشكلة املزمنة اليت هذه املقأيضا. االقتصادي

البلدان أن" تدعم الفكرة القائلة بـتعاين منها البلدان النامية و 
ا  ختتلف من حيث جناحها االقتصادي بسبب مؤسسا

وقامت ".املختلفة، والقواعد اليت تؤثر يف كيفية عمل االقتصاد
و  هذه الدراسة  أيضا إظهار انه خالل نصف قرن فقط  أدى من

الشمالية إىل اتساع فجوة الدخل   اجلنوبية وركود كور كور
ن اجلغرافيا ، بني شطري بلد كان موحدا  فال ميكن القول  

.واجلهل أن تفسر تباين األداء االقتصادي للكوريتني، الثقافة
.علينا النظر يف املؤسسات للحصول على اإلجابة

كور،األداء االقتصادي، قتصاديالنمو اال،املؤسسات: الكلمات املفتاحية
الشمالية،اجلنوبية .كور

Résumé
Le développement et la croissance
économique ne peut être tracée à l’abondance
des ressources et de Moyens financiers, mais
dans la qualité de gérer des institutions de
toutes sortes : les institutions économiques,
institutions politiques, administratives
éducatives judiciaires ils nous donnent une
vision, claire de la performance économique du
pays.
Cette Recherche vise à mettre en évidence la
Relation entre le développement des institutions
et la croissance économique et cette étude
montre également que pendant un demi-siècle
seulement la croissance de la Corée du sud et la
Corée du Nord à la récession grandissant, l’écart
de revenu ,entre les deux partis d’un pays qu’il a
été unifiée, pas de la géographie la culture ,
l’ignorance ne pouvait expliquer la divergence
des résultats économiques  des deux Corées. On
doit s’adresser vers les institutions pour avoir la
réponse.
Mots-Clés : institutions ; la croissance
économique ; la performance économique ;
Corée du Sud ; Corée du Nord.

:قدمـةامل

االت حيوية Institutionsيف االونة االخرية ، اصبح دور املؤسسات  ثريها على النمو و التنمية االقتصادية احد اكثر ا يف 
وعلى الرغم من ان العديد من الباحثني قد اشاروا مرارا وتكرار اىل دور املؤسسات يف تفسري .يف االعمال التجريبية يف االقتصاد

ت الدخل بني االخت Wolf et al.,1955(البلدانالفات احلاصلة يف مستو ;North andThomas,1973 ;North,1981,1990 ;Hall and Jones,1999 ;Rodrik et al.,2004 ;Acemoglu etal.,2001,2002,2005a,c(حلائز على جائزة نوبل ، إال انه قا ووف.Douglas Northعادة ما ترتبط نظرية املؤسسات 
احملددة لشكل التفاعل البشري و املؤسسات هي قواعد اللعبة يف جمتمع ما، او القيود اليت وضعت انسانيا ")North)1990,p.3لـ
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ملؤسسات Northوحسب " ، السياسات )العادات والتقاليد( غري الرمسية ،)القوانني، الدساتري ( القيود الرمسية " ايضا يقصد 
North and Thomasيف هذا اجلانب، يرى ".واليت حتدد التفاعالت بني املتعاملني االقتصاديني) لعقابالتنفيذ وا( احلكومية 

ان املؤسسات تؤثر على النمو االقتصادي من خالل التأثري على حقوق امللكية، هياكل احلوافز وتكاليف )1973(
ألمان فيما يتع.املعامالت تمعات اليت يشعر فيها املستثمرون  لق حبقوق امللكية، حمدودية املخاطر القانونية واالقتصادية، تكون فا

لتايل من املرجح ان تزدهر فيها االعمال وتزيد  العقبات البريوقراطية فيها حمدودة و الوصول إىل أسواق العمل فيها يكون مأمنا، و
ت دخل الفرد تمعات اليت يواجه فيها ا. االنتاجية وترتفع فيها مستو ملستثمرون خماطر عالية فيما يتعلق مبصادرة امللكية، اما ا

الستثمارات اصحاب املشاريع  حمدودية اللجوء اىل القانون، الفساد الشديد او املطالب البريوقراطية اخلانقة، جتعلها اقل جذ
ت راس املال.بسبب عدم اليقني و تعطيل نشاط السوق البشري  واملادي، منو وتشمل هذه التأثريات ايضا اخنفاضا يف مستو

.  )Maseland ,2013( العمالة، واخنفاضا يف حجم التجارة واالستثمار االجنيب
:سبق ميكن طرح اإلشكالية التاليةمن خالل ما

؟                   املؤسسات أن يساهم يف حتقيق النمو االقتصادينوعيةكيف ميكن لتحسني 
والنمو االقتصادي، من خالل  شكالية إعطاء تفسريات حول طبيعة العالقة بني املؤسساتسنحاول من خالل طرح هذه اإل

الشمالية مع وضع إشارة خاصة للطبيعة الديناميكية املمكنة للتأثريات املؤسساتية  فيهما اجلنوبية وكور .دراسة مقارنة بني  كور
:الدراسات السابقة.1

ن االختالفات يف املؤسسات تؤثر بشكل كبري على قدمت العديد من الدراسات ال تجريبية ادلة مقنعة لدعم الرأي القائل 
ان نوعية )1995(Mauroو)Keefer and Knack)1995فعلى سبيل املثال، كشف 1.االداء االقتصادي للبلدان

اما  .امل تساهم يف النمو االقتصادي بشكل اجيايب، واالستقرار السياسي يف بلد ما كلها عو راطية ، حقوق امللكية ، الشفافيةالبريوق Djankov et al. )2002(ستخدام حواجز الدخول عرب البلدان كمقياس للمؤسسات كشف وجود عالقة قوية بني ذلك ،و
حية أخرى، ركزت.مبا يف ذلك معدل النمو االقتصادي ومستوى التنمية،املقياس و النتائج االقتصادية املختلفة الدراسات من 

Deووجد العديد من الباحثني امثال .حول حمددات النمو االقتصادي على دور املؤسسات السياسية، خصوصا الدميقراطية منها long and Shleifer)1993( ،Jones and Olken)2005 ( ،Larsson and Parente)2011( ان االنظمة الديكتاتورية
ثري كبري علىختتلف يف حتديد  االهداف وانتهاج ا ا كان هلا  ، يؤكد يف الوقت نفسه. االداء االقتصاديلسياسات، وان خيارا Glaeser et al.)2004(مع ذلك، على الرغم .ان البلدان عادة ما تكون فقرية بسبب السياسات اليت ينتهجها الديكتاتوريون

دية، فمن املمكن ان تكون املؤسسات االقتصادية اليت ختتارها من القيود اليت تفرضها االنظمة االستبدادية على العوامل االقتصا
، واليت يتمتع االفراد فيها حبرية اكرب يف متابعة االنشطة اليت تعزز النمو مقارنة مع االنظمة الدميقراطيةتلك االنظمة ذات امهية اكرب

.)Flachaire et al.,2013(االقتصادي 
:اناملؤسسات و االداء االقتصادي للبلد.2

Mauro (1995) , Kneef and Knack (1995), Olson (1996),Hall and Jones (1999) , Chong and Calderon (2000):ثال انظر على سبيل امل- 1
,Acemoglu et al.(2001,2002,2005a,b),Raiser (2001),Easterly and Levine (2003),Dollar and Kraay (2003), Rodrik et al.(2004),
Butkiewicz and Yannikaya (2006) ,Aixala and Fabro (2007,2008) , Lee and Kim (2009) , Huynk and Jacho-Chavez

(2009),Paakonen (2010),Haggard and Tiede (2011),Efendic et al. (2011), Peyton and Belasen (2012), and Neyapti (2012).
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بال شك تعترب املؤسسات احد احملددات الرئيسية للنمو االقتصادي، بل ان العديد من االقتصاديني يعتقدون ان املؤسسات 
ا متارس ادوارا ) السياسية على وجه اخلصوص(  هي احد الشروط االساسية املسبقة لنجاح التنمية  االقتصادية، مفرتضني بذلك ا

، اخلبري االقتصادي )William Easterly )2001,p.211يف هذا اجلانب، يشري . غرافيا، الثقافة واالنفتاحاكثر امهية حىت من اجل
يف االستفادة منها تضم كل من ) بلدان العامل الثالث ( قائمة العالج اليت فشلت البلدان النامية " ... يف البنك العاملي إىل أن 

التعليم، تنظيم األسرة، مشاريع البىن التحتية العمالقة، املساعدات املشروطة، االعفاء من املساعدات اخلارجية، االستثمار األجنيب، 
ملتطلبات املؤسساتية ... الديون  ثري على عملية التنمية االقتصادية يف حالة ما اذا مل تفي هذه البلدان  هذه األنشطة ليس هلا 

وقراطية الفعالة، الشفافية احلكومية، و انعدام القيود السياسية على السلطة محاية حقوق امللكية، سيادة القانون، البري : األساسية
."التنفيذية 

بعبارة اخرى، .بني مستوى التنمية واالختالفات املؤسساتية يف البلدان) ذات اجتاهني ( هناك رأي بديل يرى وجود عالقة سببية 
ت اليت حتقق منوا سر  . يعا ان تطور مؤسسات أفضل؛ اي كلما ارتفع الدخل تتحسن نوعية املؤسساتانه من املمكن ان االقتصاد

الذي يرى ان النمو االقتصادي يؤدي اىل وجود مؤسسات افضل بسبب تراكم )Lipset)1960هذا الرأي وضع اصال من قبل 
تمع غن" انه )Glaeser et al.)2004و يشري .راس املال البشري و االجتماعي يا، كلما حتسنت الفرص كلما اصبح ا

ملزيد من املؤسسات العمومية "املؤسساتية  نوعيات جيدة للبريوقراطية،–، اي كلما اصبح االفراد اغنياء، كلما طالبوا 
، )Barro)1996( ،Persson)2004ويف ادبيات العلوم السياسية، يرى .، القانون والنظاماألمنالتنظيمات، املزيد من 

ت الدخل، اي كلما اصبحت البلدان غنية ،يف املتوسط، )Persson and Tabellini)2006و ان الدميقراطية تتبع مستو
ت السياسية ملواطنيها  ه يوثق وجود ارتباط .)Law et al.,2013( تصبح ايضا اكثر دميقراطية، و متنح املزيد من احلر الشكل اد

.   بلدا99دخل لعينة تتكون من اجيايب بني نوعية املؤسسات وتطور نصيب الفرد من ال
2005دخل الفرد لعاممقابل)2005- 1996(متوسط نوعية املؤسسات.01الشكل

Source : Ang.(2013)
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:التمييز بني انواع املؤسسات. 3
ا املختلف" ن )Acemoglu and Robinson)2012يؤكد  ة البلدان ختتلف من حيث جناحها االقتصادي بسبب مؤسسا

". هذه مجيعا هي يف النهاية من نتاج السياسة .، و القواعد اليت تؤثر يف كيفية عمل االقتصاد، واحلوافز اليت حترك و تدفع الناس 
" و " Extractiveاالستخالصية  : " بني نوعني من املؤسسات االقتصادية )Acemoglu and Robinson)2012ومييز 

اما هدف .ات االستخالصية هو ضمان ازدهار قلة من االفراد على حساب االغلبيةفهدف املؤسس".Inclusiveاجلامعة  
النغماس يف االقتصاد، على أساس متساو فاالستبدادية والنظام االقطاعي مها من . املؤسسات اجلامعة هو السماح لكل شخص 

اما السمات املميزة . املؤسسات اجلامعةاما مؤسسات اقتصاد السوق القائم على حكم القانون هي من. املؤسسات االستخالصية
أي أنه جيب أن تكون الدولة قوية مبا يكفي إلبقاء القوة : هي اجلمع بني التخطيط املركزي وبني التعدديةللمؤسسات اجلامعة 

وتعترب مجيع . اخلاصة ضمن حدود معينة وأن تكون يف الوقت نفسه خاضعة لسيطرة سلطة سياسية مشرتكة على نطاق واسع
ا استخالصية .الرتتيبات السياسية األخرى على أ

انه يف عدد كبري من املستعمرات، خاصة املوجودة يف إفريقيا، أمريكا الوسطى، وجنوب )Acemoglu et al.)2001ويوثق 
مل تقدم أي ) اليت تفسر على نطاق واسع( هذه املؤسسات ". املؤسسات االستخالصية " أسيا انشأ املستعمرون األوروبيون فيها 

والظاهر ان هدف االوروبيني من االستعمار كان استخراج . محاية للملكية اخلاصة، ومل توفر أي ضوابط و موازين للحكومات
خر ) جامعة (هذه االسرتاتيجية االستعمارية وما يصاحبها من مؤسسات كانت نقيضة مؤسسات . استخالص املوارد بشكل او 
ت املتحدة، كندا، اسرتاليا، ونيوزيلنداأسست يف مستعمرات اخرى است عداد كبرية كالوال تلك املستعمرات . قر فيها االوروبيون 

تمع ،خاصة أصحاب امللكية ال هنا البد . ، التجار ورجال االعمالصغريةركزت على تطبيق حقوق امللكية لشرحية واسعة من ا
تمعات اليت متتلك اسوا املؤسسات، تكون حقوق امللكية للنخبة غالبا ، ألنه حىت يف "شرحية واسعة " من التأكيد على مصطلح  ا

ذه احلقوق وتواجه عقبات كبرية حتول دون مشاركتهم يف العديد من االنشطة  أمنة، لكن الغالبية العظمى من السكان ال يتمتعون 
دي لفرتات حمدودة، إال أن حقوق امللكية لشرحية وعلى الرغم من ان استثمارات النخبة ميكن ان تولد النمو االقتصا. االقتصادية

.)Acemoglu ,2007( واسعة من السكان ميثل عامال حامسا الستدامة النمو االقتصادي 
:حمددات النوعية املؤسساتية. 4

فات احلاصلة يف يرى العديد من الباحثون ضرورة العودة اىل اجلذور التارخيية للمؤسسات احلالية، وذلك من منطلق ان االختال
ثريات مستدمية على املؤسسات  Greif ,1994( الظروف االولية هلا  ,2006 ;North et al.,2000 ; Sokoloff and Robinson ,2003 ; Bertola, 2010( .من فبعض االختالفات املؤسساتية يرجعها الباحثون إىل األصول القانونية، اليت تتحدد

ثرت بتقاليد القانون العام االجنليزي ) بشكل غري مباشر( ثرت خالل فيما اذا كانت املناطق إلمرباطورية الرومانية او 
 )Knack and Keefer,1995 ; Hall and Jones,1999 ; Beck et al.,2001 ; Gleaser and Shleifer, 2002 ; LaPorta ,1998 ,2008 ; Stulz and Williamson ,2003( .املثال، يرىفعلى سبيلKnack and Keefer )1995(

رخييا مبؤسسات ذات نوعية عالية تتمتع حبماية حلقوق امللكية، وإبرام )Hall and Jones)1999و أن األوروبيني الغربيني متيزوا 
هذه القيم واملؤسسات وعندما هاجر االوروبيون الغربيون واستقروا يف مناخات معتدلة مماثلة لوطنهم األم، نقلوا.للعقود بكفاءة

النكليزية، ونسبة السكان الذين يتحدثون )Hall and Jones)1999وقد استخدم . معهم نسبة السكان الذين يتحدثون 
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الغربية  األخرىفوجود نسبة عالية من السكان الذين يتحدثون االنكليزية واللغات .كمحدد لنوعية املؤسساتاألخرىلغات اورو
الغربي لتايل نوعية مؤسسية افضلألورو .  ة هو دليل على الوجود القوي  لألوروبيني الغربيني يف ذلك البلد، و

لعوامل اجلغرافية واملناخية ويعتقد الباحثون ان العامل احلاسم وراء اختيار املستعمرين . اما اخلط االخر لألدبيات فيحتج 
م ( إىل مدى استقرارهم ملسار املؤسسات االستخالصية او اجلامعة يرجع  ففي املستعمرات اليت استقر فيها .عداد كبرية ) استيطا

سيس املؤسسات لتحقيق مصاحلهم املستقبلية، يف حني أن اهلدف يف املستعمرات اليت مل يستقروا فيها انشاء جهاز  األوروبيون، مت 
ا تقمع السكان اال على أساس . صليني وتسهل استخراج املوارد يف املدى القصريالدولة عايل املركزية، ومؤسسات أخرى مرتبطة 

إىل انه يف املناطق االستوائية واجه األوروبيون معدالت وفيات عالية بسبب )Acemoglu et al.)2001هذه الفكرة، يشري 
ئية وصبحت عملية استخراج هذا منع االوربيني من االستيطان يف بيئة استوا.، احلمى الصفراء وغريهاانتشار األمراض كاملالر

ومن اجل دعم هذه األنشطة ، أقام املستعمرون يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية مؤسسات . املوارد النشاط الوحيد تقريبا
عداد كبرية يف املناطق املعتدلة، وأقاموا مؤسسات تتميز حبماي. استخالصية حية أخرى ، استقر املستوطنون األوروبيون  ة من 

وقد استمرت هذه املؤسسات اليت انشاها املستعمرون يف النشاط حىت بعد .عالية حلقوق امللكية، و ابرام العقود بكفاءة
لتايل، ميكن استخدام معدالت وفيات املستوطنني يف املاضي كمحدد لالختالفات املؤسساتية احلالية فيما بني .االستقالل و

.البلدان
على معدل التحضر قبل عام أيضاان قرار املستوطنني يف البقاء اعتمد )Acemoglu et al.)2002يف عمل أخر، يرى  لتايل ميكن استخدامه كمحدد للنوعية املؤسساتيةبداية مرحلة االستعمار،،1500 ووفقا هلذه احلجة، وجود كثافة عالية .و

ا كانت يني،االستيطان للمستعمرين االوروبإمكانيةللسكان يف املستعمرات ضبط  رحبية أكثرفأقاموا مؤسسات استخالصية أل
من خالل النظام القائم على أواملناجم، أومن خالل التواجد معهم و استخدامهم يف املزارع إماهلم مبساعدة السكان االصليني، 

تمعإرساءإىلودون احلاجة فرض الضرائب واجلزية، ، شجع اخنفاض معدل أخرىحية من . محاية شاملة للملكية اخلاصة يف ا
عداد كبرية وبناء مؤسسات حلماية حقوق امللكية وقد .التحضر والكثافة السكانية يف املستعمرات االوروبيني على االستيطان 

را،مقاسا بكثافة السكان،كمحدد للمؤسسات ووجدت 1500استخدمت الدراسة معدل التحضر قبل عام  قوية للمؤسسات ا
. االقتصاديةعلى التنمية

ستخدام منوذج احندار عرب أيضا)Rodrik et al.)2004وتربز دراسة  ثريات قوية للمؤسسات على التنمية االقتصادية،
بع اجلغرافيا، وجدت الدراسة وبعد التحكم يف متغريات املؤسسات، االنفتاح التجاري،. البلدان مع مستوى دخل الفرد كمتغري 

عدم وجود )Easterly and Levine)2003يف دراسة مماثلة،يربز . املتغري الوحيد املعنوي إحصائيا مع الدخلاملؤسسات هو أن
ر القناة أنووجدت الدراسة . النوعية املؤسساتية كمتغري التحكمأدرجتإذااالقتصادي األداءمباشرة للجغرافيا والسياسة على ا

.على الدخل هي النوعية املؤسساتيةالوحيدة اليت تؤثر اجلغرافيا من خالهلا 
األمريكيتنيجتارب النمو املتناقضة يف أصولبتتبع )Engerman and Sokoloff)2001، تقوم دراسة أخرمن جانب 

اإلنتاجختتلف بشكل كبري من حيث وفرة عوامل األمريكيتنياملستعمرات االستيطانية يف أنوترى الدراسة . الشمالية واجلنوبية
على مسار التنمية يف هاتني القارتني عن طريق املؤسسات أثرتقد األوليةالظروف إنفالظاهر . املتناقضةاألوليةظروف وال

لتايل، التناقض يف الشروط .االقتصادية والسياسية .   منوهاأداءيفسر التباين يف األوليةو
:)Engerman and Sokoloff)2001يف هذا الصدد، يقول  
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العديد من وجودانه على الرغم من إىلالنظر إىل نصف الكرة الغريب عرب جمموعة من املستعمرات االوروبية يف العامل اجلديد يشري ان" 
ثريات عميقة ودائمة على تطور املؤسسات االقتصادية، هياكل اإلنتاجوفرة عوامل أنالتأثريات، إال  او الظروف االولية كانت هلا 

ت اال ا للتنمية املؤسساتية واالقتصادية على املدى الطويلاالقتصاد ويف حني بدا كل شيء مع وفرة . ستعمارية، ويف النهاية على مسارا
وعلى االقل بعد النزوح االويل للسكان ،اختلفت اجلوانب األخرى لوفرة العوامل، سامهت يف العمل،إىلاالراضي واملوارد االخرى نسبيا 

".والسلطة السياسيةالثروة،يف توزيع ملكية االراضي،حتقيق اختالفات كبرية
ويرى الباحثان ان الظروف املناخية يف الشمال كانت مواتية للدمج بني زراعة احلبوب وتربية املواشي اليت اظهرت حمدودية 

يث توزيع الثروة والسلطة هذا شجع على تطوير املزارع الصغرية وحجم سكاين متجانس نسبيا من حوفورات احلجم يف االنتاج،
كانت النتيجة وجود مؤسسات افضل لصاحل توسيع نطاق احلصول على الفرص االقتصادية ،اسواق حملية اكثر اتساعا، .السياسية

متيزت امريكا اجلنوبية والكارييب بوفرة املوارد املعدنية، مناخ و تربة تساعد على زراعة يف املقابل،. وحتقيق منو افضل بشكل عام
الستغالل هذه املوارد، واليت تتميز بوفورات حجم كبرية يف االنتاج ، قام املستعمرون . التبغ، والقطناحملاصيل التجارية مثل السكر،

ادى ذلك اىل ظهور جمتمع ظل جزء كبري فيه من السكان . نشاء شركات كبرية للتعدين ومزارع تشغل العمالة الرخيصة والعبيد
وقد ادى ارتفاع مستوى عدم . حبقوق سياسية او اقتصادية، بينما سيطرت نسبة قليلة من السكان على الثروةالفقراء ال يتمتعون 

وقد استمرت . استغاليل و ظامل للغاية"  استخالصي "خلق مؤسسات ذات طابع إىلاملساواة يف توزيع الثروة و السلطة السياسة 
وابرز مثال على ذلك، . استمرار و اتساع عدم املساواة و انعدام النموهذه املؤسسات يف النشاط على مر الزمن مما تسبب يف

ملكية االراضي املسيطر عليها من قبل جمموعة قليلة من االفراد وعدم املساواة الكبرية يف املكسيك، كولومبيا والبريو خالل الفرتة 
.    االستعمارية و بعدها

املؤسسات السياسية االستخالصية أنواللذان يفرتضان ،)Acemoglu and Robinson)2012اىل أخرىلرجوع مرة 
فضالً .2ستخلق مؤسسات اقتصادية استخالصية، يف حني أن املؤسسات السياسية اجلامعة ستخلق مؤسسات اقتصادية جامعة

م ،السياسيةسسات يف املؤ االفرادمن يلقلعددحتكمفإذا. خيضع هذان البديالن معًا لتغذية راجعة إجيابية،ذلكعن  فإ
للعبة االقتصادية حىت تكون ملصلحتهم وهذا بدوره يعطي أصحاب السلطة حافزاً من أجل القتال يف سبيل احلفاظ . سيتالعبون 

وستكون اللعبة السياسية يف ظل املؤسسات السياسية اجلامعة أقل . على السلطة ويعطي اآلخرين احلافز إلزاحتهم عن السلطة
لتايل تكون أكثر استقراراً، على اعتبار أن الناس يستطيعون احلصول على مستوى عال من انشغاًال  لشحناء إىل حد كبري و

املعيشة من خالل التبادل الطوعي
الشمالية.5 اجلنوبية مقابل كور :كور

لنسبة لالزدهار لتأكيد حامسة  بداية. مقنعة يف هذا اجلانبدميها ميكن تقواألمثلة اليت . إن املؤسسات االقتصادية هي 
ت املتحدةNogalesحلديث عن  وجند . ، وهي مدينة انقسمت إىل قسمني من خالل السياج الذي يفصل املكسيك عن الوال

على سبيل ،وميكن تكرار األمثلة اليت من هذا القبيل. األمريكية هي أغىن تقريباً بثالث مرات من القسم املكسيكيNogalesأن 
و بني حكم ) السلطة الرمسية( سياسية القائمة  يف الفرتة احلالية حتدد توزيع السلطة السياسية بني حكم القانون ان نوعية املؤسسات ال)Acemoglu et al. )2005a,bيؤكد - 2

ية احلالية على كما و تؤثر املؤسسات االقتصاد.يف تلك الفرتة ، و اليت تشكل املؤسسات االقتصادية يف تلك الفرتة و املؤسسات السياسية يف املستقبل) السلطة غري الرمسية( الواقع 
تصادية يف املقابل ، يؤثر التوزيع املستقبلي للموارد و املؤسسات السياسية املستقبلية على التوزيع الالحق للسلطة السياسية ، املؤسسات االق. االداء االقتصادي و توزيع املوارد املستقبلي

يت عن طريق الفساد واالبتزاز ومن املمكن أن نقارن الثروات اليت صنعها روح ا. و االداء االقتصادي لثروات اليت  ملشاريع االبتكارية يف البلدان اليت ختضع لسيادة القانون 
.واالمتيازات يف البلدان األخرى
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اجلنوبية والشمالية ت معيشية مماثلة للمملكة .املثال ميكن أن نقارن بني كور اجلنوبية مبستو ففي الوقت الذي تتمتع فيه كور
ت معيشية مقاربة لتلك املوجودة يف بلدان افريقيا جنوب الصحراء  الشمالية تسجل مستو –املتحدة او فرنسا، ال تزال كور

اجلنوبيةحيث متثل اقل من عشر  جراء مقارنة بسيطة ملؤشر الصحة يف البلدين، جند ان صحة . متوسط مستوى املعيشة يف كور و
الشمالية يف اسوا حال مقارنة مع جاره يف اجلنوب، حيث من املتوقع ان يعيش اقل من  سنوات 10املواطن الذي يعيش يف كور

بناء عمومته جنوب خط عرض  38.3°مقارنة 

ء(بطريقة دراماتيكية الفجوة االقتصادية الواسعة بني الكوريتني، حيث توضح شدة الضوء 1.2اخلريطة تظهر  ،استخدام الكهر
الشمالية تقريبا مظلمة متاما بسبب . ليال من صور االقمار الصناعية لكال البلدين) الطاقة بشكل مثري للدهشة، نالحظ ان كور

ء ي نشاط بشري، اقتصادي مصدر الطاق( عدم وجود الكهر اجلنوبية اليت تشتعل من )ة الضروري للقيام  ، على عكس كور
. الضوء

الشمالية.02الشكل  اجلنوبية و الظالم يف كور الضوء يف كور

Source : Acemoglu and Robinson. (2012)
ت املعيشة ليست قدمية ،  اية احلرب العاملية الثانيةيوثق التاريخ ان هذه الفوارق يف مستو بعد . على االقل مل تكن موجودة قبل 

ا945عام  . ، تبىن الشمال واجلنوب حكومات ذات ايديولوجيات متناقضة، انتهجت سياسات خمتلفة متاما يف تسيري اقتصاد
اجلنوبية، مت تشكيل مؤسسات اقتصادية وسياسية من قبل املناهض للشيوعية ت كور -Syngman Rhee )1948ففي بدا ت 1948الذي انتخب رئيسا للبالد عام –ذات شهادات عليا من جامعيت هارفارد وبرينستون –)1960 بدعم كبري من الوال

اجلنوبية دميقراطية كما هي عليه . املتحدة سيس الدولة، مل تكن كور Rheeخالل فرتيت كل من األقل، على اآلنيف بداية 
ن بعد هزميتها يف احلرب العاملية الثانية ، مت تقسيم املستعمرة اليا–1945اوت 15بتاريخ - 3 اىل منطقيت نفوذ وفقا خلط –نية سابقا ريخ االستسالم غري املشروط لليا كور

ت املتحدة . °38عرض  ، بعد 1950يف جوان ). املعسكر الشيوعي( ، اما الشمال من قبل االحتاد السوفيايت سابقا ) املعسكر الليربايل( حيث كان اجلنوب يدار من قبل الوال . سنوات خملفة دمارا شامال يف املنطقة3غزا اجليش الكوري الشمايل اجلنوب ، لتستمر احلرب –دة يف ظل احلرب البار - سنوات من السالم اهلش بني اجلبهتني 5
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Park Changشهري اجلنرال وخليفته ال – Hee )1962-1979(لكن رغم ذلك، اعتمد كال . ، اللذان عرفا كرئيسني مستبدين
بتجنيد كل اجهزة الدولة Park، قام 962بعد عام . الديكتاتوريني نظام رأمساليا مبنيا على اقتصاد السوق وامللكية اخلاصة

ت  .   للشركات اليت اتت بعد ذلك بثمارها) ادية، الضريبية، واملعنويةامل( لتحقيق منو اقتصادي سريع، وتوجيه االعا
الزعيم الشيوعي –) Kim II Sung )1948-1994كان خمتلفا متاما، حيث نصب °38اما الوضع مشال خط العرض 

ن خالل احلرب العاملية الثانية  دراج ومبساعدة من . 1948نفسه ديكتاتورا حبلول عام –املناهض  لليا االحتاد السوفيايت، قام 
كجزء مما كان يسمى بـ  لكامل امللكية اخلاصة وقيادة االسواق،  " Jucheنظام " منوذج جامد القتصاد خمطط مركز ، الذي حيظر 

ت ليس يف السوق فقط، بل ايضا يف كل جماالت حياة املواطنني  لنخبة ستثناء احلاشية القليلة احملي–كما مت احلد من احلر طة 
-Kim Jongو الحقا ابنهKim II Sungاحلاكمة لعائلة  iI )1994-2011(وحاليا حفيدهKim Jong –un.(

اجلنوبية والشمالية بعد احلرب العاملية  ال ينبغي ان ندهش من ظهور الفوارق الشاسعة يف الثروات االقتصادية بني كور
كانت فاشلة بكل املقاييس يف دفع Kim II Sungون ان سياسة االقتصاد املوجه اليت تبناها فالعديد من االقتصاديني يعترب .الثانية

ا  الشمالية، واقل ما يقال عنها ا اعة املتكررة؛ "كارثية " عجلة التنمية لكور ، جعلت البالد مبواطنيها يعانون فرتات من ا
يارفشل االنتاج الصناعي يف االقالع، بسبب .)Acemoglu andRobinson,2012(ايضا يف االنتاجية الزراعيةاىل جانب ا

الستثمارات وبذل املزيد من اجلهود لرفع او احلفاظ  فاالفتقار اىل امللكية اخلاصة يعين ضمنيا عدم وجود احلافز لدى االفراد للقيام 
ومن الواضح انه مل ولن . ين التكنولوجيا اجلديدةكما انه يف ظل وجود نظام قمعي، خلق بيئة معادية لالبتكار وتب. على االنتاجية

دخال امللكية اخلاصة واالسواق والعقود اخلاصة  Kim II Sungيكن لدى  صالح النظام، او  وخلفائه واتباعهم اي نية للقيام 
الشمالية تقبع يف الركود االقتصادالسياسيةاو تغيري املؤسسات االقتصادية و  .  ي املظلم، االمر الذي جيعل كور

اجلنوبية على االستثمار و التجارة، كما قام السياسيون الكوريون  على نقيض ذلك، شجعت املؤسسات االقتصادية يف كور
ا  الستثمار يف التعليم، حمققني بذلك معدالت عالية حملو االمية والتمدرس استفادت منها الشركات الكورية لتنمية قدرا

ا التنافسيةالتكنولوجية من اجل ا ، ترقية املرنة على االستثمار والتصنيعكما شجعت السياسات السليمة املتعاقبة و . لرفع من قدرا
ت نقل التكنولوجياالصادرات و  من ان تصبح واحدة من اقتصاد يف شرق أسيا وواحدة من أكثر " املعجزة " ، مكنت كور

.  البلدان حتقيقا ملعدالت النمو السريع يف العامل
:اخلامتة

ال ميكن حتقيق األهداف املنشودة إال من خالل بناء وتطوير مؤسسات فعالة   إلجناح سياسات اإلصالح واالنفتاح االقتصادي 
فعلى سيبل املثال تطور املؤسسات القضائية يعزز استقاللية القضاء مما يؤدي إىل توفري خدمات تتناسب مع احلاجات االقتصادية  

ا إىل املستوى املطلوب, صل النزاعات املالية  واالستثمارية خاصة يف جمال ف .التفكري يف تقوية املؤسسات التعليمية  واالرتقاء 
الشمالية اىل اتساع فجوة الدخل بني شطري بلد كان موحدا اجلنوبية و ركود كور . انه بعد أكثر من نصف قرن، أدى منو كور

ن نفس اجلغرافيا ،نفس الثقافة والقيم األسيوية، إال ان اختالف املؤسسات املوجود يف البلدين وعلى الرغم من تقاسم سكان البلدي
. سنة املاضية60ساهم بشكل كبري يف تباين األداء االقتصادي للكوريتني خالل 
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