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Introducció

L'assignatura de Teoria política que a continuació es presenta pretén ser una in-

troducció a l'enfocament econòmic aplicat a la ciència política. Aquesta és una

perspectiva metodològica que, a partir dels anys seixanta, ha influït de mane-

ra molt notable en el desenvolupament científic de la disciplina: a partir de

l'aplicació d'uns supòsits axiomàtics intuïtivament comprensibles que tradici-

onalment han fonamentat la ciència econòmica, l'enfocament econòmic apli-

cat als fenòmens polítics ha possibilitat la construcció de models formals que

en bona mesura permeten analitzar i explicar els processos polítics reals. Mal-

grat que tradicionalment ha estat possible relacionar el títol de "teoria política"

amb un component normatiu que precisament identificava aquest camp con-

cret de la ciència política, en el nostre cas aquesta associació no és pertinent

atesa la perspectiva amb què es pretén desenvolupar l'assignatura: la nostra

"teoria política" no constituirà un corpus organitzat que fixarà proposicions

sobre com hauria de ser el món, sobre quina és la millor forma d'organització

política existent sinó que, al contrari, partint d'uns supòsits sobre com és re-

alment el món, es construiran un conjunt de proposicions teoricodeductives

amb la pretensió d'explicar el seu funcionament real, deixant de banda qual-

sevol consideració de caràcter valoratiu sobre els resultats polítics que se'n de-

rivin.

El primer i segon mòduls ofereixen amb detall una explicació de l'origen i les

característiques fonamentals de la perspectiva econòmica aplicada a la ciència

política, i també de les eines metodològiques que tradicionalment han estat

utilitzades per aquest enfocament metodològic. Els mòduls següents centren

la seva atenció en diversos temes que, sense esgotar les possibilitats d'aplicació

de l'enfocament, constitueixen arguments centrals en qualsevol procés polític:

en aquest sentit, s'analitzaran les possibilitats per a la cooperació individual,

l'estructura de l'acció col·lectiva, les possibilitats per a eleccions de caràcter

col·lectiu mitjançant diferents sistemes de votació i el disseny de les instituci-

ons polítiques.
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Objectius

Els objectius de l'assignatura s'especifiquen a cada mòdul i aquells són els que

l'estudiant ha d'assolir en el transcurs d'aquesta. A cada un dels mòduls, doncs,

trobareu els materials didàctics necessaris per al seguiment de la matèria. Amb

tot, és possible referir un conjunt d'objectius que d'alguna manera esdevenen

objectius transversals de l'assignatura. Aquests són els següents:

1. Conèixer l'enfocament econòmic aplicat a la ciència política.

2. Aprofundir en la construcció i l'ús de models analítics.

3. Saber identificar els elements més rellevants del model de l'elecció racio-

nal.

4. Definir el problema de la no-cooperació individual.

5. Comprendre les dificultats lògiques de la presa de decisions de caràcter

col·lectiu.

6. Conèixer diferents sistemes de votació.

7. Utilitzar les dimensions espacials per a l'anàlisi dels processos polítics.

8. Aprofundir en el paper de les institucions polítiques com a generadores

d'equilibris polítics.
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