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INTRODUCCIó

1.Caracter i' Metode de la Historia del Pensament Economic ,(HPE). Blaug i les
. maneresde fer HPE.· Qui detc;:nnina el cos rellevant de la HPE?:· Roy Weintraub i el

.. cor de la professi6 d'economista. Bob 'Coats: L'historiador d'una cienciacom a
conscienciador delscamins seguits.

2. Les grans escoles científiques. Com es creen?· Qui les estableix?

3. Les interrelacions científiques. Mirowski i la influencia de la Física sobre les
escoles de pensament economic.

LES GRANS ESCOLES

4. El mercantilisme. La Fisiocracia:Quesnay, Turgot. Pre-classics:Law ·i Cantillon.
L'agosarada vida i la misteriosa mort de R. Cantillon .

. 5. Bis c1assics (1): Smith, Say, Malthus, ;Ricardo , Mill. És la teoria del valor de Smith
circular i inconsistent?

6. Els c1assics (n): Marx. Qul queda de l'obra de Marx?

7, EIs neoclassics: Jey,ons, ~alras,~dgewo~h, Marshall, I'escola austríaca. Marshall .
i .l'economista com a professional.

8. L'escola institucioÍlalista americana: De Veblen a Galbrai$. Qul n'hem de fer de
. la classe desaqueferada?

9. Keynes,' post-keynesians, IS-LM
gosar explicar -de Keynes.· -

altres traicions. 1 tot allo que Harrod no va

10. Schumpeter i els cicles. La percepció que els, grans'economistes han. tingut de
l'empresari.

11. Von Neumann i Morgenstem:la teoria de jocscom a. eina. L'equilibti general
d'Ar,row-Debreu. D'on arranca la matematització actual de I'Economia?

EPíLEG

12. L'estat actual de la Ciencia Bconomica i visions de ,futur.Els darrers i els
. proper~ 50 anys.

J "Bis temes - de. la,part .general_apareixen en Iletrlinonnal. mentreque els temes
monografics apare ixe n en l/etra Italica. ' "



Textos,
;

Per a la part general se suposa que els alumnes han treballat el Curs d'Introducció a
l'Economia l' i 11 (Manuals de la UAB, 1990 i 1992) del professor, de I'assignatura.
Aquest text es complementa amb Historia de 'la Teoría Económica y de su método,' de
Robert B. Ekelund, Jr., i Robert F. Hébert (MacGraw HUI,1992). Coma textos de consulta,
cal afegir Historia del Análisis Económico, de J.A. Schumpeter (Ariel, 1994),
Teoría económica en retrospección, de MarkBlaug (Fondo Cultura Económica Espana,
1985)i History of Economic :Thought.A Critical Perspectlve, d'E. K. Hunt
«Wadsworth, 1979).

Per alsdiversos temes monografics, es facilitaran ¡es referlmcies adients i el material fÓra.

de mercat per ~!es corresponents lectures,en comenc;arcada parto '

Obi.ctius de I'assjgnatura (En base,altext aprovat per al nou pla d'estudis):.
, EICurs es compon de tres parts (no consecutives),una de caracter general i dues de caracter
monografic: A la primera, es tracta d'introduir cada escola de pensament i la seva contribució
als paradigmes de laCi~ncia Economica: l'Economia PoHtica classica i la seva variant
marxista, el marginalisme, I'escola institucionalista,' el keynesJanisme, els corrents
contemporanis. A la segona, s 'aprofundeix en I'obra i métode d'algun autor de primera
magnitud. I a la tercera, es tria algun tema especffic iJ'ampli' interés i se segueixen les
successives formulacions al lIarg de la História del Pensament Económic. .

MOtodes d'ayaluacjó

L'avaluació de l'asSolimentdel domini de les diverses parts per cada estudiant es fara mitjanc;ant:
a) un treball fet a casa sobre un tema especific-acordat amb el professor, i
b) un examen final escrit que versara tant sobre la part general com sobre els temes

.monografics.

Hor.s de tytorja

Prof. L. Barbé, despatx 83-114: dilluns i dimecres de 15,00 h.a16,30 h.


