
 که کندمی بررسی را سواالتی همان و است اقتصاد علم هایحوزه ترینجذاب از یکی توسعه اقتصاد
 سایرین از زودتر کشورها از برخی چرا: کرد مطرح اقتصاد علم گذاریپایه زمان در اسمیت آدام

 مسیر در دیگر برخی و اندخورده شکست توسعه فرآیند در کشورها برخی چرا اند؟ یافتهتوسعه
 اند؟ بوده موفق توسعه به دستیابی

 توسعه اقتصاد در جدید پژوهشی گیریجهت دو

 کرده متحول را اقتصادی توسعه مورد در تفکر روش توجه، قابل حال عین در و جدید گیری جهت دو
 بازی قواعد یا نهادها. دارد توجه رشد و توسعه فهم در نهادها اساسی نقش به رویکرد اولین. است

 فروش و خرید مثل اقتصادی مبادالت بودن هزینه کم یا پرهزینه تعیین جهت اقتصاد، و جامعه در
 از برخی در. کنندمی ایفا وکارکسب یک اندازی راه در را موثری نقش وام اخذ یا خدمات و کاالها

 حقوق از آن در که کنندمی ایجاد را محیطی و کنندمی تسهیل را اقتصادی مبادالت نهادها کشورها،
 در. دارند مثبت اثر توسعه بر نهادهایی چنین. است رایج قانون حاکمیت و شده حمایت مالکیت

 سرمایه و مالکیت حقوق از: شوندمی اقتصادی مبادالت دشواری موجب نهادها کشورها از دیگر برخی
 کی به تبدیل سیاستمداران توسط قدرت از استفاده سوء است، رایج فساد شود،نمی حمایت گذاری

 توسعه بر هانهاد این. شوند نمی اجرا خوبی به یا و هستند مخدوش قوانین و شده متداول کار
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