
Edith Penrose (1914 – 1996, Estats Units)

Edith Penrose va néixer i estudiar a Califòrnia. Als 18 anys es va casar amb 
un company d’estudis de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Al cap d’un 
any el seu home va morir en un accident de caça, i ella, que tenia vint anys, 
es va quedar viuda amb un bebè. Es va graduar en economia a Berkeley el 
1936. El 1939 va començar a treballar a l’Oficina Internacional del Treball 
(OIT) a Ginebra, sota la direcció d’un antic professor d’economia, E. F. 
Penrose, amb qui es va casar al cap d’uns quants anys. Amb ell va publicar 
Food Control in Great Britain (1940), per encàrrec del Govern dels Estats 
Units. 

El 1945 Edith entra a la Universitat John Hopkins, on es va doctorar amb la 
tesi “The Economics of the International Patent System”. Durant la cacera 
de bruixes, el matrimoni Penrose va marxar dels Estats Units, 
desil•lusionat, i mai no hi va tornar. Es van traslladar a l’Australian National 
University de Canberra, on Edith Penrose començà a escriure el seu llibre 
sobre la teoria del creixement de l’empresa. La seva anàlisi, desenvolupada 
a la dècada dels cinquanta, va suposar una ruptura imprevista amb la visió 
ortodoxa de l’empresa des d’un punt de vista dinàmic i evolutiu. En lloc de 
buscar equilibris imaginaris en mida, en combinació de factors o en preus, 
Penrose es va concentrar en temes relacionats amb el creixement de les 
empreses, les raons de la fusió d’empreses, la supervivència de les pimes o 
la gestió del coneixement. El 1957, el matrimoni Penrose es va traslladar a 
Iraq, a la Universitat de Bagdad, fins que als anys seixanta els en van expul-
sar i van tornar cap a Europa. Edith va fer de professora a la London School 
of Economics des del 1964 fins al 1978, que fou nomenada catedràtica 
d’Economia de l’Escola de Negocis INSEAD, a París, una categoria universi-
tària que poques vegades havia assolit una dona economista. 
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En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb 
un distintiu...

* The growth of the firm: the legacy of Edith Penrose. New York: Oxford 
University Press, 2002
* The Theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press, 
1995
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