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Konuşma Özeti
Coase ünlü makalesinde modern bir pazar ekonomisinde firmaların neden var olduğunu
sorar. Eğer, ekonomistlerin genelde öne sürdüğü gibi, pazarlar kaynakları dağıtmakta o kadar
başarılılarsa, firmalara neden ihtiyacımız olsun? Coase bu sorunun tersinin de yanıtlanması
gerektiğinin farkına varmıştı. Firmalar kaynakları dağıtmakta daha başarılı olsalardı bu
durumda pazarlar olmazdı. Hart, bu konuşmada, Coase’un firma teorisi gündeminde ilerleme
kaydetmenin çok zor olduğunu belirttikten sonra işleri ilerletebilecek yeni bir yaklaşım
öneriyor. Bu yeni yaklaşımı daha sonra bir işlemin firma içinde mi yoksa taşeron olarak mı
gerçekleştirilmesi gerektiği sorusunu cevaplamak için kullanıyor.

Biyografi
Oliver Hart halen Harvard Üniversitesi’nde Andrew E. Furer Ekonomi Profesörü olarak
çalışmaktadır. Hart, sözleşme teorisi, firma teorisi, kurumsal finans, hukuk ve ekonomi
alanlarında dünyadaki en saygın iktisat teorisyenleri arasında yer almaktadır. Genel çalışma
alanları firmaların mülkiyet yapıları ve sözleşme düzenlerinin firmaların yönetimi ve sınırları
üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Birçok bilimsel makale yayınlamış olan Hart aynı
zamanda Oxford Üniversitesi Yayınları’ndan Firmalar, Sözleşmeler ve Finansal Yapı isimli
kitabın da yazarıdır. Hart, Ekonometrik Topluluk, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ve
Britanya Akademisi üyesi olup üç tane de fahri derece ile ödüllendirilmiştir. Amerikan Hukuk
ve Ekonomi Derneği başkanlığı ve Amerikan Ekonomi Derneği başkan yardımcılığı
profesyonel faaliyetleri arasında yer almaktadır. Doktorasını Princeton Üniversitesi’nden alan
Hart, Harvard’ta çalışmaya başlamadan önce 1985-1993 yılları arasında MIT’de ve 1981-1985
yılları arasında da LSE’de profesör olarak çalışmıştır. Hart, birçok saygın derginin
editörlüğünü yapmaktadır.
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Abstract
In his famous article, Coase raised the question of why we have firms at all in a modern
market economy. If, as economists usually suggest, markets are so good at allocating
resources, why do we need firms? Coase recognized that the converse question also has to
be answered. Firms cannot always be better at allocating resources, since if they were we
would not have markets. In this lecture, Hart argues that it has been hard to make progress
on Coase’s theory of the firm agenda and proposes an approach that tries to move things
forward. He, then, applies this new approach to the question of whether a transaction
should be placed inside a firm (in-house production) or in the market place (outsourcing).
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Oliver Hart is currently the Andrew E. Furer Professor of Economics at Harvard University,
where he has taught since 1993. Hart is one of the world's most distinguished economic
theorists working on contract theory, the theory of the firm, corporate finance, and law and
economics. His research centers on the roles that ownership structure and contractual
arrangements play in the governance and boundaries of corporations. He has published a
book (Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford University Press, 1995) and
numerous journal articles. He is a Fellow of the Econometric Society, the American Academy
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American Economic Association. He took his PhD from Princeton University. Before arriving
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1985). He has served on the editorial boards of reputable journals.

