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Konuşma Özeti 
 

Eğer pazarların düzgün çalışması ve bunun sonucunda iyi ekonomik performans göstermeleri isteniyorsa, 
kişi ya da kurumların iyelik haklarını koruyan ve bunlar arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine 
getirileceğini garanti eden kurumların doğru düzgün işliyor olması gerekir. Birçok modernleşmiş ülkede bu 
işlerin gereklerini yerine getirmek üzere oluşturulmuş etkin devlet kurumları vardır. Ancak bu ülkelerde bile 
birçok ekonomik işlem kanundan çok güvene dayanır. Çoğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeye 
baktığımızda ise, devletin sağladığı bu yönetim mekanizmalarının ya var olmadığını, ya yozlaştığını, ya yanlı 
davrandığını, ya da kalkınmanın erken dönemlerinde olunduğu için gerekli uzmanlığı ve saygınlığı 
edinemediğini gözlemleriz. Böyle durumlarda bu boşluğu, devlet eliyle sağlanmayan enformel ve özel 
kurumlar ya da yönetim mekanizmaları doldurmaktadır. Bunlar bazen insanların kendi aralarında 
oluşturdukları sosyal ağlar ve işleyiş kuralları olabilir. Bazen de bunlar, cemiyetlerin, endüstri gruplarının ya 
da kâr amacı güden özel kurumların sağladığı bilgi akışı mekanizmaları ya da ihtilaflar hususunda hüküm 
veren özel idari kurumlar olabilir. Batılı işadamı ve yatırımcılar eğer işlerinde başarılı olmak istiyorlarsa 
devletin sağlayamadığı kurumların yerini dolduran bu yerel kurumların işleyişini anlamalıdırlar. Batı 
devletleri ve diğer batı kurumları ile uluslararası kuruluşlar da bu yerel kurumları anlayıp bu ülkelere 
yapacakları tavsiyelerin var olan bu kurumların işleyişine uygun olmasına özen göstermelidirler. Bu 
konuşma bu fikirler çerçevesinde eski ve yeni zamanlardan örnekler verecek ve devletçe sağlanmayan bu 
alternatif kurumların gelişimini ve resmi devlet kurumları ile etkileşimini irdeleyecektir. 
 

Biyografi 
 
Avinash Dixit halen Princeton Üniversitesi’nde Sherrerd Üniversite Ekonomi Profesörü olarak çalışmaktadır. 
Dixit’in kitap ve makaleleri dünya çapında büyük etki yaratmıştır ve birçoğu bugün ekonominin çeşitli 
alanlarında klasik olarak kabul edilmektedir. Dixit mikroekonomik teori, oyun kuramı, uluslararası ticaret, 
endüstriyel organizasyon, büyüme ve gelişme kuramları, kamu ekonomisi, politik ekonomi ve yeni kurumsal 
ekonomi olmak üzere ekonomi biliminin birçok alanına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Dixit 2001 
yılında Econometric Topluluk’un başkanlığını yürütmüş, 2002 yılında Amerikan Ekonomi Derneği başkan 
yardımcılığına seçilmiştir. 2007 yılında Amerikan Ekonomi Derneği Başkanlığı’nı devrealacak ve 2008 
yıllında bu göreve devam edecektir. 1992 yılında Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi’ne, 2005 yılında 
Ulusal Bilim Akademisi’ne, ve 2006 yılında da Britanya Akademisi’nin yabancı üyeliğine seçilmiştir. 
Doktorasını MIT’den alan Dixit, 1981 yılında Princeton’a katılmadan önce Kaliforniya Üniversitesi 
(Berkeley), Oxford ve Warwick Üniversiteleri’nde çalışmış ve MIT, IMF, LSE, Institute for International 
Economic Studies (Stockholm), Russell Sage Foundation gibi önemli kuruluşlarda ziyaretçi öğretim üyesi 
olarak bulunmuştur. 
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Abstract 
 

If markets are to function well and yield good economic performance, institutions to protect property 
rights and enforce contracts must function properly. Modern advanced economies have effective state-
supplied institutions that do this job. However, even in these economies many transactions rely on trust, 
not the law. In most less-developed countries and transition economies, formal governance institutions are 
missing, defective, corrupt, biased, or in the early stages of development where they have not yet acquired 
enough expertise and reputations. Economic activity in such situations must use informal and private 
institutions of governance. These include social networks and norms, and community-based, industry-
based, or private for-profit provision of information communication and dispute adjudication. 
Businesspeople and investors from western countries need to understand the local institutions if they are 
to succeed in their endeavors. Advisers from western governments or NGOs and international institutions 
likewise need to understand the local institutions if they are to give recommendations for reform that fit 
synergistically and not dysfunctionally with the existing institutions. This public lecture will present an 
overview of historical and contemporary case studies and conceptual analyses of such alternative non-
state institutions of governance, their evolution, and their interaction with formal state institutions. 

 
 

Background Info 
 

Avinash Dixit is the Sherrerd University Professor of Economics at Princeton University. Dixit’s books and 
articles have been highly influential throughout the world, many of which are considered classical in 
certain subfields of economics. He has made great contributions to microeconomic theory, game theory, 
international trade, industrial organization, growth and development theories, public economics, political 
economy, and the new institutional economics. He has served on the editorial boards of reputable 
journals. Dixit was President of the Econometric Society in 2001, and a Vice-President of the American 
Economic Association in 2002. He is President-Elect of the latter for 2007, and will be President for 2008. 
He was elected to the American Academy of Arts and Sciences in 1992 and the National Academy of 
Sciences in 2005, and a Corresponding (Foreign) Fellowship of the British Academy in 2006. After taking his 
PhD from MIT, Dixit worked at the University of California, Berkeley, Oxford, the University of Warwick, 
before joining Princeton in 1981. He has held visiting positions at MIT, IMF, LSE, the Institute for 
International Economic Studies (Stockholm), and the Russell Sage Foundation. 
 
 




