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Mugarik gabeko Ekonomialariak 2010. 
urtetik darama “Ekonomia bidezkoago baten 
aldeko unibertsitarioak” izeneko proiektua 
sistematikoki egiten, eta testuinguru horretan 
hain zuzen ere kokatzen da dokumentu hau. 
Urte hauetan ekonomiaren irakaskuntzarekin 
lotutako zenbait ekintza garatu dira, 
Unibertsitateak gizarteak jasotzen duen 
alfabetatze ekonomiko motan duen eginkizuna 
aztertzen, eta unibertsitateko ikasleei ordezko 
ekonomiei buruzko materialak eskaintzen. 
Ekonomia horiek oso bestelakoak dira eskola-
ordu ofizialetan ematen direnen aldean.

Lan horren ondorioz zenbait lan kaleratu dira:  

-  Unibertsitatean ekonomia bidezkoa eta 
solidarioa sustatzeko gomendioen gida, 
euskal unibertsitateko eragileek gizartea 
aldatzeko hezkuntzaren eragina luzatzeko 
proposatzen dituzten gomendio, helburu eta 
eskaera jasotzen dituena. 

-  UPV/EHUko Enpresen Administrazio eta 
Zuzendaritza Graduko lehen mailetako 
ikasleen artean egindako inkesta, gizarte 
garapen eta justiziaren arloko gaiei 
buruz duten iritzia jakiteko.  

Mugarik Gabeko Ekonomialariak erakundeak 
Ekonomiaren irakaskuntza Esf dosierra 
argitaratu zuen 2014. urtean. Hor, zenbait 
artikulu daude, eta ekonomia honela aztertzen 
da: “gure garaiko errealitate ekonomikoaren 
fenomenoetako bat, ekonomiak arazo 
larrienei irtenbidea emateko diziplina gisa 
duen ezgaitasuna da. Arazo horien artean 
ditugu:: pobrezia, ekitate falta errenta eta 
aberastasuna banatzean, krisi ziklikoak, 
neurri gabeko espekulazioa, genero-

desberdintasuna, ingurumenaren narriadura 
eta abar.

Ekonomiaren ezagutza aldatu behar dugu, 
politika ekonomikoan egitekoa ere aldatzeko. 
Teoria eta erreta tradizionalek ez dute 
funtzionatu; are gehiago, askotan, milioika 
pertsonen bizi-baldintzak okerragotu dituzte, 
gutxi batzuen onerako. Eduki eta eztabaida 
berriak behar ditugu geletan, unibertsitateko 
ikasleek ekonomia- eta gizarte-egitura 
bidezkoagoak eraikitzeko duten konpromisoa 
handiagoa izan dadin.  Horrenbestez, 
ekonomia bidezko eta solidario bat susta 
dadila eskatu behar dugu, ekonomia 
politikoaren jatorrizko kontzeptutik abiatzen 
dena, gizarte-zientzia gisa”.

Argitalpen horietan oinarritzen da dokumentu 
hau, eta gure helburua da ekonomiaren 
arloko goi-mailako irakaskuntzan dauden 
gabeziak aztertzea. Horretarako, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako 
Graduari erreparatuko diogu. Horrez gain, 
pentsamendu ortodoxoan lekurik ez duen 
ekonomia erakutsiko dugu. Lan hau UPV/
EHUko irakasle-talde batekin batera egin 
dugu, eta, alde batetik, ekonomia bezalako 
gizarte-zientziak duen garrantzia (hainbat 
ikuspegi ditu eta diziplinartekotasuna eta 
zeharkakotasuna nagusi dira), eta bestetik, 
Ekonomiako graduaren ahultasuna jasotzen 
dira.

Ez da inola ere gizarte-eragileek arlo horren 
inguruan egin duten lehen ekintza.  Izan 
ere, 2014ko udaberrian, hasiera batean 19 
herrialdetako Ekonomia graduko 42 ikasle 
elkartek sinatutako manifestua kaleratu zuten: 
“Ekonomia ikasketetako ikasleen nazioarteko 

1. SARRERA

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ECOSFRONT_eusk_.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ECOSFRONT_eusk_.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-eus-def.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-eus-def.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
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deia irakaskuntza pluralista baten alde”.  
Lehen paragrafoan honela dio: 

“Ez da munduko ekonomia bakarrik 
kris ian dagoena.  Ekonomiaren 
irakaskuntza ere krisian dago, eta 
krisi horrek unibertsitateaz harago 
doazen ondorioak ditu. Unibertsitatean 
erakusten denak politikoen geroko 
belaunaldien pentsaera moldatzen du, 
eta, beraz, bizi garen gizarteari forma 
ematen dio.  Geuk, 19 herrialdetako 
Ekonomiako ikasleen 42 elkartek, 
Ekonomia erakusten dute modua 
aldatzeko ordua dela uste dugu. Ez 
gaude pozik azken bi hamarkadetan 
ger tatu  den ikasketa-planaren 
pixkanakako zahartzearekin.  Adimen-
aniztasun falta horrek ez dio hezkuntzari 
eta ikerketari bakarrik kalte egiten. 
Hogeita batgarren mendeko erronkei 
aurre egiteko gaitasuna ere mugatzen du 
-finantza-egonkortasunetik, elikagaien 
eta klima aldaketaren segurtasunera-. 
Mundu errealari geletan berriro sartzen 
utzi behar zaio, eta harekin, teoria eta 
metodoen eztabaida eta aniztasuna 
itzultzea. Horrek, diziplina berritzen 
eta gizartearen arazoei irtenbideak bila 
daitezkeen eremu bat sortzen lagunduko 
du”. 

 Ekonomia eta Enpresa Fakultatean ikasitako 
ekonomialari bat ongi prestatuta dago XXI. 
mendeko erronka orokorrei aurre egiteko? 
Bistakoa da gogoeta hori egitea premiazkoa 
dela. Gaur egun gizartean dauden arazoek 
ekonomiaren hesia gainditzen dute. Hala ere, 
ikuspegi ekonomikotik ere aurre egin behar 
zaie. Klima aldaketa, finantza krisiak, gero 
eta migrazio-fluxu handiagoak, osasun arloko 
krisia...; bizitzaren iraunkortasuna jokoan 
dago gure planetan zehar. Globalizazioa, 
atzera begiratu gabe murgiltzen garen 
prozesu misteriotsu eta konplexu hori, 
ez da neutrala, gizarte orokorra egitura 
desberdin eta eutsiezin bihurtzen duten ideia 

eta politika ekonomiko nagusiak zabaltzen 
dituelako. Agian norbaitentzat ezezagunak 
diren ordena politiko orokorra eta botereen 
balantza itzultzen badira ere, egia esan, ideia 
neoklasikoek, eta horrenbestez, eliteek, 
nagusi izaten jarraitzen dute ekonomiaren 
arloan. Eremu zingiratsua da, eta gizarte 
gehiena berunezko zapatekin itotzen da.  
Ekonomiaren ikuspegi neoklasikoak sistema 
martxan jartzen duten txotxongiloen hariak 
ehuntzen  ditu, pertsona bakoitzaren bizi-
egoera bakoitzean sartzen da, eta ateratzea 
oso neketsua den ibai-korronte handietan 
murgiltzen du. Hala ere, diziplina ekonomikoa 
eman behar da, zabaldu, belaunaldiak 
gainditu behar ditu, eta etorkizunean lekukoa, 
agintea ere zenbait kasutan, hartuko dutenek 
ulertu behar dute. Unibertsitateak, erakunde 
gisa, eginkizun nagusi batekin jokatzen du 
agertoki horretan. Axioma neoklasikoak 
dira pentsaera aldaketa horretan nagusitzen 
direnak; lekuko okerra, lekuko partziala, 
agintzeko makila begiokerra.

Mugarik Gabeko Ekonomialariontzat oso 
garrantzitsuak dira unibertsitate-erakundeak, 
eta haien gizarte-eginkizuna nabarmentzen 
dugu. Eta badakigu belaunaldi berriengan 
horrek izan dezakeen eragina. Hori dela eta, 
Euskadiko Mugarik Gabeko Ekonomialariak 
Unibertsitate Kritikoa Sarean (UKS) gaude. 
Besteak beste, GGKE, gizarte-mugimenduez, 
irakasle eta ikasleez osatutako sarea da, eta 
bere helburua da eginkizun aktiboa izatea, 
gure jarduketa-esparrutik, unibertsitate 
publikoak, oro har, eta UPV/EHU, bereziki, 
hartzen ari diren bidea geldiarazten duena. 
Horrez gain, UPV/EHUri, bere izaera 
publikoa eta gizarte-erantzukizuna sustatu 
behar duen eragilea dela gogoratuko 
zaio, elkartasuna, lankidetza, ingurumen-
iraunkortasuna eta giza eskubideen defentsa 
sustatzen ditzan. 

Ideia neoklasiko nagusiak mantra 
ekonomiko bat bezalakoak dira, eta dogma, 
ia zientifikoa den dogma, bihurtzeko 
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beharrezkoak diren kritika-tresnarik gabe.                                                                                                                                            
M a i l a  o r o k o r r e a n  p e n t s a m o l d e 
ekonomikoaren korronte ortodoxoak 
nabarmen nagusitzen dira, eta hori geletara 
eramaten da, non hori izaten jarraitzeko 
askatasuna ematen zaion:  zaharkituta dagoen 
ideia baten gotorlekua; aurrera jarraitzeko 
eraikitako gotorlekua, kritika faltaren 
aurrean, hain zuzen, gehien garatu beharko 
litzatekeen tokietan. Urteetan zehar UPV/
EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko 
Ekonomiako graduko ikasketa-planak 
zenbait aldaketa izan ditu eta ikasgaiek 
tresnak eman dizkiete ikasleei ekonomia 
ortodoxoa kritika dezaten, hala ere, horiek 
kendu dituzte eta beren ordez ez dute jarri 
antzekorik edo eguneratuta daudenik. Guztiz 
kontrakoa; ideia neoklasikoekin jarraitzen 
zutenei garrantzi handiagoa eman diete.

Dokumentu honen helburua da gai honen 
inguruan eztabaidatzeko oinarritzat hartzea:  

Unibertsitateak gizartea kontuan hartuz 
duen eginkizuna aztertzen abiatuko gara. 
Hor, ikuspegi historikoa oinarritzat hartuko 
dugu, unibertsitate-enpresa eraikitzeko gaur 
egungo prozesua deskribatzeko. Hor, kontrol 
publikoak eta erabilgarritasun sozialak 
pisua galdu dute, eta aldi berean, eduki 
akademikoek kritika heterodoxoa, anitza, 
zeharkakoa eta diziplinartekoa sustatzen 
dute. 

O n d o r e n ,  e k o n o m i a r e n  e t a 
z e h a r k a k o t a s u n a r e k i n  e t a 
diziplinartekotasunarekin duen harremanaren 
azterketan dauden bi bloke teoriko 
handiak aurkeztuko ditugu, beste zientzia 
batzuekin alderatuz. Bestalde, bi ikuspegiek 
ekonomiako unibertsitateen curriculum 
akademikoetan herrialde gehienetan duten 
garrantzia ere aztertuko dugu. 

UPV/EHUko Ekonomiaren graduaren 
programari ere erreparatuko diogu, 
zeharkakotasun maila eta ikasleei ematen 

dien izaera kritikoa aztertzeko. Azterketa 
honek ondorioztatzen du graduaren ikuspegi 
teorikoek diziplinartekotasun eta aniztasun 
falta handia dutela, eta gabezia horren 
arrazoiak bilatzen ditu zenbait faktoreren 
artean. Irakasle eta ikasleek eraldatzeko 
duten ikuspegiaren ahalmena nabarmentzen 
du.   

Garrantzitsua iruditzen zaigu nazioarteko 
mailan gertatutako irakasle zein ikasleen 
mugimendu nagusiak aurkeztea, izan 
ere, hezkuntza ekonomiko inklusibo eta 
integralaren alde egiten dute, beraien 
aldarrikapenak eta proposamenak zehaztuz. 
Horrez gain, ekonomia anglosaxoien 
fakultateetan nagusiki dagoen ikuspegi 
heterodoxoko programa nagusiak ere 
aipatuko ditugu. 

Amaitzeko, ikaskuntza-prozesuen garrantzia 
nabarmentzen dugu, unibertsitatearen 
eginkizun soziala betetzeko baliabide gisa 
nabarmentzeko. Unibertsitateak, gaitasun eta 
ezagutza kritiko sortzaile gisa eraldatzeko 
duen gaitasuna bideratzen duten hiru 
metodologia aurkeztuko ditugu. 

UPV/EHUko Ekonomiako Graduaren 
irakasle-talde batek Euskadiko Mugarik 
gabeko Ekonomialariekin lankidetzan 
garatutako gai horietatik abiatuz, beste 
eragile batzuk ere parte hartzea bilatzen 
dugu, dokumentu honetan sortzen diren 
ikaskuntzak ere osa ditzaten. Gure xedea 
da zenbait eragilek parte hartzea, ikuspegi 
zeharkakoa, diziplinartekoa eta anitza izan 
dezagun, izan ere, hori ere aldarrikatzen dugu 
gai ekonomikoa aztertzeko.  
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Zein da Unibertsitateari gaur egun esleitutako 
eginkizuna? Eta zein da esleitu behar zaion 
eginkizuna? Unibertsitateak une historiko 
desberdinetan gizartean duen eragina, 
gizartearen beraren funtsezko ezaugarrien 
araberakoa da.  Haren bilakaera, beraz, 
txertatzen den gizartearekin zuzenean lotuta 
dago. Horrek, bere antolaketa-egituraren 
eta egokitzapen-prozesuak eta eginkizun 
zehatzak behar aldakorretara egokitzea 
ekartzen du.  Ibilbide historiko laburrak 
harreman hori berresteko aukera ematen du, 
antzinatik, gaur egun merkataritza-izaera 
duen unibertsitateraino, garai fordistaren 
masen unibertsitatetik pasatuz. 

2.1. –  Masen unibertsitatea ezinbestekoa 
izan zen ekonomia fordistaren 
sorreran 

Unibertsitateak historikoki gogoeta egiteko 
eta erlijioa, arteak eta zientziak lantzeko 
eremuak izan dira. Garai bakoitzaren eliteek 
bakarrik zuten, eta nobleak eta elizjendea 
bakarrik joan zitezkeen. Horrela, herritar 
gehienek ez dute hara joateko aukerarik. 
Horrenbestez, botereari lotutako familiek 
bakarrik eskura zitzaketen fakultateen 
barruan garatzen ziren ezagutzak eta 
aurkikuntza berriak. Garai bakoitzaren 
estamentuzko gizartearen elementu 
garrantzitsua zen.  Zibilizazioen artean 
zeuden aldeak kontuan hartu gabe, eliteen 
unibertsitate eredu hori ez zegoen batere 
lotuta eginkizun sozial modernoarekin, hots, 
herrialdeen aurrerapenean laguntzearekin 
eta aurkikuntzekin biztanle guztien bizitza-
baldintzak hobetzen joatearekin.  Garai 
bakoitzean gutxiengo pribilegiatu batek 
erabiltzeko eta gozatzeko metatutako 
jakintzaren gordelekua besterik ez zen.

Bolizko dorrearen hastapen horiek atzean 
utziz, gizarte fordistarena berezkoa zen masen 
unibertsitatea etorri zen gero. Bilakaera 
hori, XX. mendearen bigarren erdialdean 
batez ere gertatu zen, ekonomiari prestatu 
zegoen langile nahikoa hornitzeko beharrari 
erantzuteko, izan ere, gero eta espezializazio, 
garapen teknologiko eta ekoizpen-jardueren 
nazioartekotze handiagoa behar zen.  Masen 
unibertsitate horrek, langile-klaseko seme-
alabei nolabaiteko sarbidea eman zien.  
Ez zituen guztiz desagerrarazi geruzatze 
prozesuak eta gizarte klasista bat sortzeko 
eginkizuna. Hala ere, gizartearen nolabaiteko 
igoera ekarri zuen, eta nahiz eta aukerak 
desberdinak izan, familia apal askotako 
kideek zientzia arloko ikasketak eta ikasketa 
profesionalak egiten zituzten, unibertsitate 
emaitza onekin gainera. 

Estatu eta enpresa arloko boterearentzat 
funtzionala bazen ere, unibertsitate-
sistemaren onuradun nagusia izaten jarraitzen 
zuen. Hala ere, langile klasea sartzeak, 
mundu osoko fakultateetan kritika eta 
antagonismo hobiak ekarri zituen. Horrela, 
gizarte kapitalistaren aldean, autonomia-
imajinario bat eraiki zuen, besteak beste, 
jakintza librea, gizarte-hobekuntzak eta 
aldaketa politikoa lortzeko helburuarekin 
mundu osoan. Zalantzarik gabe, 1968. urtean 
hartu zuen izaera inkonformistagoa masen 
unibertsitate horrek. Horrela, agintarien 
aurkako altxamendu horren eragina gaur 
egun oraindik nabaritu daiteke.

Espainian tradizio horri jarraitzen dion 
aditu nagusietako bat Manuel Sacristan 
da (1971; 26). Bere ustez, hori horiek ez 
zuten kentzen unibertsitateen funtsa, eta 
bere hiru eginkizun historiko nagusiei 

2. UNIBERTSITATEA ETA GIZARTEA
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erantzuten jarraitu zuten. Lehendabizi, 
unibertsitatea ezagutzak igortzeko eremua 
da, lanbideak konfiguratzean. Ikasteko etapa 
bada, diziplina nagusietan trebatzeko, eta 
gazteak gaitasunetan espezializatzeko, hain 
zuzen ere gizartean une bakoitzean dauden 
eginkizun berezietan aritzeko. Bigarrenik, 
unibertsitateak berez eraiki behar du bere 
burua, jakintzaren arlo desberdinetan ikertzen 
duten pertsonak hezten. Horrenbestez, 
zientzia eta teknologia sortzeko antolaketa 
indartu eta sakondu behar dute. Azkenik, 
60ko eta 70eko hamarkadetan demokratizazio 
erlatiboa gertatu bazen ere, Sacristanek 
dio unibertsitatea funtsezkoa dela klase 
nagusiaren hegemonia bat sortzen, eta boterea 
bereganatzeko eremua dela; baina baita 
amaitu gabe dagoen gizarte kapitalistaren 
proiektu aseezinarekin kritikoak diren 
sektoreak barne hartzeko mekanismoa ere. 

Masen unibertsitatearen goren uneko garai 
honetan, produkzio ereduaren bilakaerak 
eta ekonomiaren esparru desberdinetan 
kualifikatuak diren jakintzen gero eta behar 
handiagoak, zentro kopurua nabarmen 
handitzea ekartzen dute, baita bekena ere. 
Beraz, goi-mailako hezkuntzako ikasle 
kopuruak ere gora egin du Espainian. 
Halaber, 60ko hamarkadan, emakumeak 
unibertsitateetako ikasleen % 20 baino 
gutxiago izatetik, % 50 baino gehiago izatera 
pasa dira 80ko hamarkadaren erdialdetik 
aurrera (Rodriguez, 2016). Unibertsitateen 
gorakada kuantitatibo horrek behar 
ekonomiko bati erantzun dio, eta gizarte-
eragin oso handia du biztanle sektore 
handien bizi-itxaropenetan. Kopuru mugatua 
egokitzea falta bada ere, diziplina bakoitzean 
titulua eskuratzen duten pertsonen laneratzeko 
aukerekin, ezagutzaren aurrerapena eta 
aurretik unibertsitatetik kanpo utzitako 
sektore berrietara irekitzea, nabarmendu eta 
haren balioa goraipatu behar den aurrerapena 
da, azken garaietan gertatutako mutazioak 
ulertu baino lehen.

Hain zuzen ere 90ko hamarkadetan 
dagoeneko, eta XXI. mendearen hasieran 
bereziki, Unibertsitateak pixkanakako 
erreforma integrala izan du, jakintzen 
merkanti l izaziorantz eta lanbideen 
prekarizaziorantz. Besteak beste, Joseba 
Fernández (2014; 478) eta Carlos Sevilla 
(2010; 168) egileek “unibertsitatea-
enpresarako” urrats esaten diote horri.

2.2. –  Boloniako prozesua eta 
‘unibertsitatea-enpresa’ ereduaren 
aurrerapena

Unibertsitateak hamarkada berrienetan 
Espainian eta Europan hartu duen forma eta 
zentzua interpretatzeko edozein ahalegin 
ez litzateke osorik egongo, kontinentean 
integrazio-prozesuarekin duen erlazioa ez 
bada ezartzen.  

Goi-mailako irakaskuntzaren europeizazio 
prozesua delakoa, Boloniako prozesu edo 
Europako Goi-mailako Hezkuntzaren 
Espazio esan zaiona, Europako integrazioaren 
funtsezko bektoreetako bat ulertzeko eta 
estatu bakoitzean nola aplikatu den ulertzeko 
agertoki pribilegiatuetako bat izan da.  Alde 
batetik, Europako mailan hezkuntza-esparru 
homogeneizatua diseinatzeko beharrari 
erantzuteko sortu da, Europan dagoen 
unibertsitate errealitateen aniztasun handiak, 
askotan errealitate horiek euren artean 
kontraesankorrak direnak, homogeneizazio 
prozesu bat behar zutela onartuz. Hala 
ere, homogeneizazio beharra azkenean 
erakargarri gisa erabili da, beharrezko eta 
premiazko egitekoa bazen ere, berariazko 
homogeneizazio eredu bat eragiteko. Dena 
den, ziur asko ez da gehien komeni zena.

Zalantzarik gabe, Europako Goi-mailako 
Hezkuntzaren  Espaz ioak  (EGHE) 
duen puntu ahuletako bat da Europako 
Batzordearen burokraziaren goi-agintariek 
egindako proiektua dela, unibertsitatean 
funtsezkoak diren eragile nagusiek parte 
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hartu gabe. Horrela, Europako gobernantza-
ereduak eragile horiek eragotzi ditu, eta ez 
dute aukerarik izan plan horren diseinuan 
eta txertatzean esku hartzeko. Izan ere, 
Europako Batzordeak berak, historikoki 
Batasunaren egitura-ereduaren gehiegizko 
burokraziarengatik egindako kexez eta 
partaidetza eskasaz jabeturik, 2001. urtean 
argitaratu zen gobernantzari buruzko 
Liburu Zuria egin zuen. Han jasotzen diren 
ondorioak ez dira guztiz aplikatu EGHEren 
homogeneizazio prozesuan edo Boloniako 
planean.

Egia esan, ez dago zalantzarik unibertsitateak 
aldaketa sakona behar zuela, baina egiaztatu 
behar da eztabaida daitekeela egiazki egin 
diren aldaketak behar zituenak ziren ala 

ez. Hasteko, EGHEren diseinuan eredu 
anglosaxoia hartu zen erreferentzia-
puntu bezala. Eredu hori, partaidetza eta 
eztabaida oinarritik emango balira, goi-
mailako irakaskuntzan nagusi den eragileen 
aniztasunaren ekarpena ekarriko luke, eta 
ziur asko ez lukete inoiz hartuko. Hori 
horrela, ez da arraroa hastapenetatik EGHE 
ikasleek, irakasleek, administrazio eta 
zerbitzuen langileek eta Europako mailako 
gizarte zibileko hainbat eragilek adierazi 
duten legitimotasun faltan murgilduta egotea.

EGHEk sartzen duen beste joera bat 
da Lisboako Kontseilutik jada helburu 
estrategiko gisa ezarri zela Europar 
Batasuna ezagutzan oinarritutako munduko 
ekonomiarik dinamikoena bihurtzea, AEBren 
eta Asiako sistemen aurka lehiatuz, noski, 
baina gobernantza-mekanismo egokiek 
lagundu gabe, eta egingarri egingo luketen 
finantza-aurrekonturik gabe. Izan ere, 2008ko 
krisitik aurrera unibertsitateetako lan-
baldintzak eta finantzazio-funtsek okerrera 
egin dute. Beraz, posizioak galduz joan dira, 
lortzeko eta gainditzeko helburutzat zituzten 
goi-mailako hezkuntza-sistemen aldean.

EGHEk Espainiako estatuan bi une garrantzitsu 
izan zituen joan den hamarkadaren hasieran: 
Bricall txosten (2000) ezaguna idaztea, 
Espainiako Unibertsitateetako Errektoreen 
Konferentziak (CRUE) eta Unibertsitateen 
Lege Organikoak (ULO, 2001) eskatuta 
egindakoa. Lehenengoan argi irudikatzen 
da Unibertsitateko Sistemak munduko 
ekonomiarik dinamikokin ezagutzaren 
arloan lehiatzeko helburua lortzeko finantza-
funtsak erabiltzeko duen ezgaitasuna. Horren 
ondorioz, sektore publikoaren finantza-
lehiaketa handiagoa eskatzen du, eta horrez 
gain, sektore pribatuaren ekarpena eta 



Aniztasunaren, zeharkakotasunaren eta diziplina artekotasunaren bila

11

irakasleen finantza-ekarpena eskatzen du, 
proposatutako helburuak betetzeko aukera 
emango luketen matrikulak ordainduz. 
Zeharka ulertzen da irakasleen soldaten 
kostuak murriztuz eta kategoria profesionalak 
segmentatuz lor daitekeela baliabideak 
gehitzea, irakasleen nahiz administrazio eta 
zerbitzuen langileen plantillak malgutzeko 
irudi prekarioak ere sartuz. Eta, hain zuzen, 
horrela gertatu da.

Bricall Txostenak Kudeaketa Publiko 
Berri gisa ezaguna zenaren printzipioen 
aplikagarritasuna argi ezarrita utzita, 
unibertsitatean erabiltzeko, enpresa 
pribatuen antzeko irizpideekin kudeatutako 
unibertsitate publikoei atea irekita 
uzten zitzaien, baita administrazioko 
zuzenbidearen zorroztasunetik ihes egiteko 
baliabideak bilatzen zituzten unibertsitate-
administrazioen atalak sortzeko aukerari ere. 
Horretarako, besteak beste, fundazioak eta 
antzeko baliabideak sortzea pentsatu zuten, 
funtsak erakartzeko eta edozein bezero 
bilatzeko. Gure kasuan, ikasle-bezeroak eta 
enpresa-bezeroak lehentasunez. Agertoki 
horretan, unibertsitateko administrazioa 
profil tradizionala aldatzen joan da, eta 
kostuak txikiagotzeari eta diru-sarrerak 
handitzeari lehentasuna eman die, enpresa 
pribatuaren kudeaketatik hurbilago dagoena, 
aurrekoa baino.

Hala ere, inozoak izan gabe, esan daiteke 
2001eko Unibertsitateen Lege Organikoa 
urrunago joan zela kudeatzeko moduaren 
eraldaketari  dagokionez,  Brical lek 
proposatutako txosten bera baino urrunago. 
CRUE bera horren aurka agertu zen:  
estamentuek, lege berriarekin kolegialtasuna 
eta proportzionaltasun erabakigarria 
galtzen zuten; horrela, errektoretzak 

eragiteko gaitasuna eta kanpoko eragileetan 
oinarritzeko gaitasuna handitzen zuen, 
graduko eta graduondoko ikasketen zenbait 
alderdi, eta unibertsitateek egiten duten 
ikerketa- eta dibulgazio-lan bera eraldatzeko.  
Horrela, erretoretza-taldeek management 
gaitasun berriak hartzen dituzte, nahi 
diren berrikuntza eta dinamismo elementu 
gisa hartuta. Hala ere, unibertsitatearen 
errentagarritasun ekonomikoa bultzatzeko 
balio izan dute, enpresa-interesak gehituz arlo 
akademiko desberdinetan (gelak, ikastaroak, 
masterrak, ikerketa publiko-pribatua…).

Unibertsitateak aurreko fasean izan zuen 
izaera demokratizatzailearen atzerapen 
horretan, garrantzi berezia hartu zuten 
ANECA eta UNIBASQ bezalako ebaluazio-
agentzien irizpide berriek, lan zientifikoa 
hierarkizatzera etorri zirenak, irakasleen 
eta gainerako ikertzaileen lanaren gizarte- 
eta pedagogia-erabilgarritasunarekin 
ia zerikusirik ez duten nazioarteko 
parametro batzuen arabera. Horrela, papers 
direlakoak premiatu eta baldintzatzen dira 
lizentzia pribatiboak dituzten aldizkari 
anglosaxoietarako. Bestalde, haien eragina, 
nazioarteko akademikoen talde mugatu 
bat baino, guztiz eztabaidagarria da. 
Horrela, gero eta handiagoa den managerial 
gobernantzak eta ebaluazio-irizpide berriek 
lehiakortasunaren, produktibitatearen, 
malgutasunaren, erakargarritasunaren 
eta bere azpiegitura nagusiak, sarbide 
baliabideak, irakasleak eta administrazio eta 
zerbitzuetako langileak oraindik finantzatzen 
dituzten instantzia publikoekin zerikusirik 
ez duen unibertsitateen nazioarteko 
ikusgaitasunaren paradigma berria ekartzen 
dute. 
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2.3. –  ‘Giza baliabideen’ jarduera 
prekarioak, unibertsitatearen 
kudeatzeko modu berrian ondorioz  

Unibertsitateen erreforma integraleko 
proiektu honek duen eragozpen nagusia da 
“giza baliabideak” zaharkitutzat hartzen 
direla funtzionario askoren artean, eta 
beraz, ezin da ongi egokitu gaur egungo 
irakaskuntza eta ikerketa zirkuituetan ezarri 
nahi den eredu malgu eta trinkora. Masen 
unibertsitatearen ezaugarrietako bat zen 
kontratu-egonkortasuneko estatusa lortu ahal 
izatea. Hori izan zen 90ko hamarkadara arte 
gehiengoaren lan-araua. 

Europako unibertsitateak, oro har, eta Euskal 
Herriko Unibertsitateak bereziki, gero eta 
kontratu-egonkortasun txikiagoa du irakasle, 
ikertzaile eta administrazio eta zerbitzuetako 
langileen artean. Azkenei dagokienez, gero 
eta gehiagotan kontratatzen dituzte kanpoko 
segurtasun, garbiketa edo mantentze-lanetako 
enpresek. Horrela: ordezkoen zerrenda 
amaigabeak sortzen dira, behin eta berriz 
gehiegikeriaz erabiltzen dena, batzuetan 
iruzurrez. Horrez gain, irakasle laguntzaile 
(lau alditan berritu daitekeena, urtero) eta 
agregatuak (funtzionarioa ez den kontratu 
mugagabea) dira ohiko bitarteko langileak, 
baita hizkuntza anitzeko unibertsitateko 
doktoreen belaunaldi berrien “egonkortze” 
araua ere, paradoxikoki, kasuak kasu, 
gero eta tartekoagoak, zatituagoak edota 
kaotikoagoak diren ikasketak dituztenak.

Ezin da osatu unibertsitateko langileen 
erradiografia hori kontratatutako ikertzaileak 
aipatu gabe. Hor, “gezurrezko ikasleak”, edo 
hobeto esanda, doktorego aurreko ikertzaileak 
dira talderik ugariena. Unibertsitatetik kanpo 
gero eta lan-aukera gutxiago daude egokituta 
gaur egungo gehiengo kualifikatura. Horrela, 
nolabaiteko egonkortasunak edo doktore-
plazen gehikuntzak lehiakortasuna eta 
eskatutako gutxieneko nota handitu ditu. 
Bestalde, tesiaren kalitatea ere hobetu egin 

da, eta amaitu aurreko urteetan argitaratutako 
artikuluen egiaztatu ahal izan da. Hala ere, 
doktorego aurrekoa da unibertsitateko 
estatus prekarioena, izan ere, ordu kopurua 
eta burututako eginkizunak baino askoz 
ere txikiagoa den soldata dute, arduraldi 
osoan badaude ere, adimena haren mende 
utziz, eta askotan, estres, depresio eta porrot 
egoerak jasanez. Unibertsitateko estamentu 
edo azpiklase horren egoera aztertu duten 
azterlan askok arazo horiek berretsi dituzte.

Edozein dela haren baldintza, azken 
urteetan antolaketari eta mobilizazioari 
esker hobetzen joan bada ere, hobekuntza 
jakinak lortzeko, doktorego aurrekoen 
egoera ez da geroago egonkortuko den 
etaparen aurreko etapa iragankorra. Nolabait 
esateko, lehen iragazki bat da, eta hor, klasea 
eta jatorria erabakigarriak dira. Izan ere, 
tesia, irakasle eta ikertzaileen belaunaldi 
berrien geroagoko jardueraren ataria baino 
ez da, eta laguntzak behar ditu beren 
baliabideekin aurrera ateratzeko, egoera 
aldakorrak hala eskatzen duenean.  Hori 
dugu behartutako partzialtasunaren mende 
jarritako unibertsitateko irakasleen kasua, 
soldata baxuak dituzten arren, lanaldiaren 
ordaindu gabeko zatia trinkotzea eta luzatzea 
ekartzen duena, beti atzeratzen diren plaza 
berriak eskuratzeko lehian jarraitzeko. Hori 
dugu tarteko egoeretan daudenen kasua ere 
bai. Tarteko egoeratan egoten dira, “ordaindu 
gabeko oporrekin”, kontratazio data atzeratu 
egiten da, eta kostuak txikiagotzeko eta 
unibertsitateko langileen belaunaldi berriak 
gainesplotatzeko helburua besterik ez duen 
unibertsitatearen enpresa-kudeaketaren beste 
alderdi batzuk. 

Arazo horren ikuspegi korporatibistaz edo 
kategoriazkoaz harago, azpimarratu behar 
da irakaskuntza eta ikerketa sistema publiko 
osoa dela langileak kudeatzeko modu 
berri horrekin narriatzen dena. Horrela, 
pixkanakako pribatizazioaren edo aurrerago 
aipatuko ditugun finantzazio-mekanismo 
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berrien bilaketaren ataria izan daiteke. Izan 
ere, gaur egungo unibertsitateetan gazteen 
eta ez hain gazteen prekarizazio honetatik 
norbait kaltetuta ateratzen bada, jakintzaren 
ekoizpen-kate bera da belaunaldi arteko 
igorpen bat eskatzen duena, lanbide guztietan 
bezala. Hori ezinezkoa da gaur egungo aldi 
baterakotasun tasen eta kontratazio berrien 
txandakatzearekin. Zenbat katedradun eta 
Estatuan zein nazioartean ospetsuak diren 
jarduera luzeko titular erretiratzen dira gaur 
egun gazteen oinarri egonkorrik izan gabe 
beren ildoak eta ikerketa-sareak igortzeko? 
Lan-eredu horren helburua esfortzua eta 
nazioartekotzea sustatzea da, baina egia 
esan, ikertzen, eta unibertsitateko aurreko 
belaunaldiek finkatutako nazioko eta 
nazioarteko sareetan egindako esfortzu 
handia hondatzen du. Horrela, bilatzen dituen 
helburuetarako batere ona ez den belaunaldi 
erreleboaren etena gertatzen da.

L i b e r a l i z a z i o ,  m e r k a t i l i z a z i o , 
managerializazio eta unibertsitate-jardueraren 
prekarizazio giro horren erdian, proiektuen 
araberako finantzazio-mekanismo berriak 
dira mekanismo meritokratiko zaharrak 
ordezkatzen dituztena arlo akademiko 
bakoitzean, epe laburrean baloratzeko 
beste irizpide batzuk ezarriz, eta dagokien 
gobernatzaileen borondate aldakorrei 
egokituz. Gero eta gehiagotan ezeztatzen 
dute kalitatezkoa den unibertsitate autonomo 
batek gizarte moderno eta demokratikoak 
garatzeko duen berezko balioa. Proiektuen 
bidezko finantzazio horrek, gainera, funts 
iraunkor eta aldakorren arteko orekarekin 
amaitzen du, batik bat ikerketa-lerroetan. 
Horrek, alde handiagoa ere ekartzen du, alde 
batetik, gero eta trinkoagoa eta okerrago 
ordaindua den irakaskuntza-lanaren, eta 
bestetik, ikerketaren artean. Ikerketa jadanik 
hondar-ikerketa da funtsezko arlo akademiko 
gehienetan, eta gero eta pilatuago dago zenbait 
arlotan, estrategikotzat jotzen direnetan, 
edo ekonomia eta enpresa interes berezia 
dutenetan. Garrantzitsua da azpimarratzea 

proiektuen araberako finantzazioaren 
aldakortasun eta baldintzen eta irakasle 
eta ikertzaileen desegonkortzearen artean 
dagoen lotura, aurreko puntuan jada salatzen 
genuena. Bi mekanismoak txanpon bereko bi 
alde dira, eta egia esan, botere politikoaren 
eta enpresa-interesen zerbitzura dagoen 
unibertsitatea finkatu besterik ez dute egiten, 
gero eta gehiagotan gonbidatzen dituztelako 
unibertsitateko bizitzan parte hartzera.

Deskribatutako prozesu hori guztia oraindik 
urrun dago unibertsitatearen enpresarializazio 
osoa betetzetik. Aurretik esan dugun 
moduan, hori gertatzen da irakasle, ikertzaile 
eta administrazio eta zerbitzuetako langileek 
ekartzen duten zorroztasunarengatik, izan 
ere, beren funtzionario estatusak edo aurreko 
etapatik hartutako estatus egonkorrak 
babesten dutelako. Hori gertatzen da 90eko 
hamarkadaren amaieratik egindako ikasleen 
mugimenduarengatik, izan ere, hainbat 
batzar, koordinakunde, sindikatu, erakunde 
eta protesta-mugimendu ugarien bidez, 
unibertsitate-enpresaren goren uneko prozesu 
horri aurre egin diote. Gainera, askotan, 
horiek ezartzearen eragina txikiagotzea edo 
atzeratzea lortu dute.

Dagokigun kasuan, adibide gisa jar daiteke 
UPV/EHUko zuzendaritza-organoek 
oraindik duten enpresa-partaidetza eskasa. 
Dena den, zenbait salbuespen ere badaude, 
hala nola, Euskampus, baina badirudi 
batez ere nabarmendu daitekeela Gizarte 
Kontseiluan zuzeneko partaidetza duten 
enpresarik ez egotea. Organo horrek, 
unibertsitate-kudeaketan parte hartzen duten 
kanpoko eragileen irudia bideratzen du, baina 
oraindik ez du garatu eragiteko gaitasun hori, 
herrialdeko enpresa handiek edo nazioarteko 
inbertsio-funtsek, unibertsitate publikoak 
oraindik eztabaidan dauden eremuak direla 
uste dutelako. Hor, kapitalen sarrera handiek 
errezeloak eragin lezakete, eta neurri batean, 
egindako inbertsioek izan ditzaketen onurak 
galarazi.  Abian dagoen prozesuaren gaineko 
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gezurrezko baikortasuna baino gehiago, 
Europako beste unibertsitate batzuen aldean 
gertatutako atzerapen erlatibo hori, hurrengo 
urteetan mantendu beharko genukeen 
euste elementua da, nahiz eta masterretan, 
doktorego programetan, ikerketa-zentroetan 
eta enpresa pribatuek dagoeneko eginkizun 
eragilea duten unibertsitate-jardueretan jende 
asko sartzen den arren.

Eraikitzen ari den unibertsitate-enpresa 
horren ondorioak gure fakultateetan eta 
ikerketa-zentroetan egiazta daitezke. 
Bestalde, lehiaren arauen mende daude, 
gero eta gehiago, ezagutzaren, etengabeko 
ebaluazioaren eta langileen gero eta 
malgutze handiagoaren merkatu orokorrean. 
Era berean, finantzazioa, berrikus daitezkeen 
helburuen mende ere badago.  Baina adierazi 
denez, erabaki publikoaren mekanismoak 
eta bizirik dagoen egitura akademikoa 
ezinbesteko kontrapisuak dira prozesu honen 
alderdirik kaltegarrienak zailtzeko, eta hala 
badagokio, aurka egiteko, ikasleen sektore 
lehiakorrenekin batera.  Ez da etsi behar, 
eta erkidegoan eta lankidetzan aurreko 
hamarkadetan garatu diren azpiegitura 
material eta ez-material batzuen kontrol 
publikoa eta erabilgarritasun soziala 
finkatzen saiatu behar da beti, hau da 
kapitalista ez dena. Narriatu behar ez diren 
aktibo publiko eta komunitarioak dira, eta 
biztanle guztien zerbitzura egoten jarraitzen 
dute, interes berezi guztiak, enpresen interesa 
barne, denon onerako irizpide iraunkor 
batzuen mende jarriz. Izan ere, horiek gabe, 
ez unibertsitateak, ez gizarteak, ez dute 
etorkizunik izango.

Argi dago prozesu horrek eragina izan 
duela Ekonomia eta Enpresa Fakultatean, ez 
bakarrik kostuetan eta kudeaketan, baizik eta 
han eskainitako edukian ere. Azken finean, 
unibertsitateko ekosistema mota horretan, 
helburuen profilak, erabil daitezkeen 
tresnak baldintzatzen ditu. Gure kasuan, 
tresnek, eskaintzen diren graduenak eta bere 

profilarenak izan beharko lukete. Zalantzarik 
gabe, adierazten dugun testuinguruan, 
graduek osagai garrantzitsua izan beharko 
lukete, eta kuantitatiboki eta kualitatiboki, 
mota horretako helburuak lortzeko gai den 
matrikulazioa lortzeko asmoarekin sortu zen. 
Bestalde, helburu horiek, enplegagarritasun-
indize handiak asetzeko diseinatuta egon 
behar ziren, horren ondorioz, dagozkien 
curriculum-joerak hartuz. Ez dago zalantzarik 
testuinguru horretan, kritika heterodoxoa, 
anitza, zeharkakoa eta diziplinartekoa, 
gainbehera zihoan balio bat izango zela. Hala 
ere, gure ikuspegitik, balio desiragarri eta 
beharrezkoa izan behar du.
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Ekonomiak,  g izar te-z ientz ia  g isa , 
historikoki, ikuspegi ekonomikotik aztertu 
ditu gizarteko gertaerak eta bilakaera, eta aldi 
historiko bakoitzean, analisia bideratzeko 
modua egokitu du, dagokion aldi historikoa 
ere kontuan hartuz. Ezaugarri hauetako 
dokumentu baten helburua ez da historiako 
aldi bakoitzean, antzinatasunetik gaur egun 
arte, lan horri ikuspegia emateko moduetan 
sartzea. Baina garrantzitsua da gaur egun 
ematen ari diren ikuspegien azterketa 
sakona kontua hartzea, eta bereziki, oro har, 
ekonomiako graduen eta graduondokoen 
eskaintzan ematen ari diren ikuspegiak 
adieraztea, batik bat gure Fakultatean 
eskaintzen den ekonomia-graduan nagusitzen 
direnak.

3.1. –  Ortodoxia eta heterodoxia 
ekonomian  

Lan hori egiteko, abiapuntu gisa garrantzitsu 
da adieraztea zein diren teoria ekonomikoak 
gaur egun aurkezten dituen joera handiak. 
Oro har, teoria ekonomikoaren etorkizunean 
sinplifika daiteke, gertaera ekonomikoak 
eta sozialak aztertzen dituzte bi bloke 
handi daudela adieraziz, bloke bakoitza 
bere metodologiarekin. Horrela, banaketa 
horren ondorioz, bloke bakoitzak bere 
irtenbideak ematen ditu. Kontuan hartuz 
ekonomia gizarte-zientzia bat dela, ez da 
zaila ondorioztatzea bloke bakoitzak irizpide 
desberdinekin hartzen duela gizartearen 
dinamika. Horrela, bakoitzaren abiapuntua, 
ateratzen dituzten ondorioak eta proposatzen 
dituzten politika ekonomikoak desberdinak 
dira.

Lehen bloke teorikoa, munduan nagusia 
dena, ekonomia neoklasikoaren oinordekoa 
da. Bere oinarrizko kontzeptua ekonomiaren 
definizioa da. Ordezko helburuei baliabide 
eskasen esleipena aurkitzeaz arduratzen 
den diziplinatzat hartzen du. Ekonomiaren 
zereginaren ideia horrek ortodoxia 
ekonomikoa laburtzen du, bai metodologiaren 
ikuspegian, bai iragarpenak egiten zein 
politika ekonomikoko manuak proposatzean. 
Ezagunena izanda, gure ustez erabilgarria da 
gogoratzea haren funtsezko ezaugarrietako 
batzuk, izan ere, atal honetan egiten den 
azterketarako garrantzitsuak dira.

Nabarmendu behar den lehen ezaugarrietako 
bat da indibidualismo metodologikoaren 
filosofiari atxikita dagoela. Horrela, 
garatzen duen eraikuntza teorikoaren 
abiapuntu gisa hartzen du. Horrez gain, 
balioaren teoria, banakoen erabilgarritasun 
subjektibotik abiatuz egiten du. Halaber, 
erabilgarritasun hori, azken unitateari 
esleitzen zaion bazterreko balioaren bidez 
txertatzen da. Bazterreko kalkulu hori 
merkatuaren bidez gauzatzen da. Eskola 
honetan elementu nagusia da, izan ere, hor 
txertatzen dira ekonomian sortzen diren 
ondasun eta zerbitzuen kopuru eta prezioen 
arteko orekak. Metodologia horri esker, 
teoria zorrotza garatu ahal izan da, eredu 
matematiko eta formaletan oinarritutakoa. 
Horrela, eskola honetan diseinatutako 
merkatu-ekonomiaren barruan, ebaluazioak 
garatzen diren eta analisiak eta iragarpenak 
egiteko aukera ematen dioten gertaera 
historikoaren abstrakzioa egiteko aukera 
ematen dio, berariazko hainbat egoeratan 
aplika daitezkeen eredu abstraktuak eraikiz.  

3. ANIZTASUNA, ZEHARKAKOTASUNA 
ETA DIZIPLINARTEKOTASUNA TEORIA 

EKONOMIKOAN
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Eskola ortodoxoak gizarte errealitatearen 
alderdi ekonomikoen teoria formalizatua 
proposatzen duen heinean, pixkanaka 
bere printzipioak aplikatuz joan da, bere 
formalizazioak eta bere metodoak, giza 
portaeraren hainbat arlotan. Horrela, giza 
portaeraren ikuspegi partziala emateko 
baldintzetan bakarrik dagoela berretsiz 
(ekonomiari  dagokiona) ,  dizipl ina 
ekonomikoaren mugak tradizioz gizarte-
zientzietako beste arlo batzuenak bakarrik 
zirela kontuan hartzen ziren jabariei irekitzen 
joan da. Gaur egun, esan daiteke proposamen 
formalen eta ez-formalen ezagutza esparrutik, 
eskola hau diziplinartekotasunaren eta 
zeharkakotasunaren berariazko metodologia 
bat garatuz joan dela gizarte-zientzietako eta 
natura-zientzietako beste diziplina batzuekin. 
Bestalde, beste diziplina batzuekin bateratu 
da, hala nola osasunarekin, osasunaren 
ekonomia esaten zaiona sortuz. Era berean, 
generoaren, krimenaren edo natura-
baliabideen kontuekin gauza bera egin du, 
zenbait adibide jartzearren.

Metodologia horren bidez, eskola hau 
ekonomia aurreratuen paradigma nagusi 
bihurtu da, eta unibertsitate guztien 
ekonomia-graduen irakaskuntzan dagoena 
da. Baita gurean ere.

Bestalde, korronteen bigarren multzo 
handiak, eskola heterodoxoak barne hartzen 
ditu, ekonomiaren esparruan, hainbat teoria 
eta eskola biltzen dituena. Horiek, gizarte-
fenomenoen azterketarekin lotuta daude, 
eta kasu honetan, ekonomiaren berariazko 
ikuspegitik egiten dutena adieraziko ditugu. 
Egia da haietako gehienek beste gizarte eta 
giza zientzia batzuekin erlazionatuz egiten 
dituztela beren ikerketak. Horrela, askotan, 
diziplina anitzeko analisi-unibertsoa sortzen 
da. Hori horrela, argitu behar dugu eskola 
heterodoxoak hainbat joera biltzen dituela. 
Horrela, eskola heterodoxo batek bakarrik 

baino teoria gehiago ditu. Korronte uniforme 
eta homogeneoa da, eta eskola ortodoxo 
tradizionalaren aurka egin behar du.

Eskola heterodoxo guztiak bereizten 
dituen ezaugarri garrantzitsuena hau da: 
ekonomia neoklasikoaren aldean, banakoa 
ez da pentsamenduaren sistemaren 
multzoa antolatzen duen unitate nagusia. 
Horrenbestez, banako metodologikoaren 
filosofia e da bere eraikuntza teorikoaren 
alderdi nagusia. Ekonomia ortodoxoaren 
ohiko indibidualismoaren ordez, eskola 
heterodoxoen multzoa barne hartzen duen 
ikuspegi metodologikoa banakoan oinarritzen 
da, baina gizarte-taldean murgilduta dagoen 
eragile bat dela kontuan hartuz; ezin zaio 
isolatu. Hori dela eta, heterodoxoen oinarri 
teorikoek banakoen artean dauden erlazioak, 
banakoek talde osoarekin dituztenak eta 
bi eskaletan, eraiki dituzten erakundeekin 
garatzen direnak kontuan hartzen dituzte.  
Unitate horietako bakoitzaren bilakaera 
ekonomikoaren azterketa eta haien arteko 
erlazioak ohikoak dira eskola heterodoxoetan, 
eta oro har, azterketa ekonomikoan 
historiari ematen dioten garrantzia, eskola 
heterodoxoak eta ortodoxoak bereizten 
dituzten beste elementuetako bat da. 

(Ikusi “Ekonomia kritikorako 
sarrera” eta “Korronte heterodoxoen 

eskuliburua” sakonago aztertzeko. 
Mugarik Gabeko Ekonomialarien 

materialak).

Merkatua proposatzeko moduan ere 
bereizten da korronteen bloke hau; baita 
bere kabuz erregulatzeko duen ebaluazioan 
ere. Heterodoxiak, zenbait ikuspegitatik, 
zalantzan jartzen du merkatuek beren 
kabuz erregulatzeko duten gaitasuna, eta 

https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-heterodoxas/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-heterodoxas/
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horretarako, merkatuari erakunde ekonomiko 
eta sozial baten eginkizuna esleitzen hasten 
dira. Abiapuntu horretatik ez da ulertzen, 
ezta onartzen ere, merkatua denboraz 
kanpoko testuinguru batean kokatuta 
dagoen abstrakzio formaltzat hartzea, 
askotan mikroekonomiaren azterketa 
konbentzionalean lantzen den bezala. 
Korronte heterodoxoen multzoan ulertzen 
da merkatua automatismotik sortzen ez den 
produktu historikoa dela, eta eskaintza eta 
eskaria aurrez aurre jartzeko beharra dakar 
berarekin. Gizarte-eraikuntza konplexu bat 
gisa sortu da. Merkatua, kapitalismoaren 
ekonomia- eta gizarte-harremanak antolatzeko 
ereduaren berariazko behar gisa sortu da, eta 
beraz, historiaren kontingentziatzat hartzen 
dute. Zentzu horretan, aurreko antolaketa-
ereduetan ez zegoen tresna bat dela diote, eta 
ebidentzia historikoek erakutsi dutenez, ez 
du balio ekonomia bere kabuz erregulatzeko 
mekanismo gisa. Halaber, zenbait korronte 
heterodoxotan, kontingentzia historikoa 
izanda, historiaren une jakin batean sortu zen 
bezala, berariazko behar batzuen zerbitzura, 
ziur asko, sortzea eragin zuten beharrak 
desagertzen direnean, desagertu ere egingo 
da. 

Kontuan hartuz formulazio teoriko 
ortodoxoetan modelizazioari lehentasuna 
ematen zaiola, eta horrenbestez, aztertu 
nahi diren errealitatearen ezaugarri (aldagai) 
batzuk lehenesten eta hautatzen dira. 
Hasieratik husten dira ereduan bigarren 
mailatzat jotzen diren alderdiak, edo bestela, 
alderdi horiek inguruabarreko plano batean 
geratzen dira, azken azalpenean sartzeko, 
interpretatzeko elementu gisa. Ordezko 
ikuspegietan proposamen desberdin batetik 
abiatzen da, beraz, ikuspegi holistikoa 
lehenesten da, eta gizarte, historia, ingurumen 
eta erakundeetako elementuak, eta elementu 
politiko edo kulturalak kontuan hartzen dira, 
euren artean erlazionatuta egonda. Korronte 

heterodoxoek oro har, ekonomiaren eta 
gizarteen logikaren ikuspegiak proposatzen 
dituzten, osotasunean oinarrituz. Forma 
integral baten osotasuntzat hartzen dituzte. 
Horrez gain, gogoeta hasteko, gizarte-
errealitatetik abiatzen dira, eta ez haren 
abstrakzio batetik, ikuspegi ortodoxoetan 
ohikoa denez.

Aurreko gogoetetatik abiatuz, erraza da 
ulertzea zer norabidetan garatzen diren 
korronte heterodoxoek proposatzen dituzten 
zeharkakotasun eta diziplinarteko erlazioak. 
Analisiaren ardatz gisa osotasunaren azterketa 
hartuz, ekonomia, gizarte-errealitatearen 
analisiaren baterako proiektuan besteekin 
lankidetzan ari tzen den ezagutza-
domeinuetako bat da. Ekonomiaren ikerketa-
proiektua, gizarte-errealitatea aztertzen duten 
ezagutzaren gainerako domeinuekin lotuta 
dago.

Errentaren banaketa ulertzeko modua, eta 
haren bidezko banaketa antolatzeko modua, 
funtsezko elementuak ere badira, eta horretan 
desberdintzen dira hain zuzen ere ortodoxoak 
heterodoxoetatik. Azpigarapen ekonomikoa 
eta garapen ekonomikoaren inguruko 
plangintza ortodoxoen “linealtasuna” 
aztertzeko modua ere desadostasuna sortu 
duten elementuak izan dira. Kritikaren 
aldagai garrantzitsuetako bat da teoria 
neoklasikotik proposatzen den aldaketa 
askerako hesiak kentzeko prozedura, 
herrialde azpigaratuetan garapen orokorreko 
formula gisa aplikatzeko, ez direla beren 
garapenerako erabili dituztenak. Ildo horri 
jarraituz, osotasuna garapeneko mekanismo 
gisa handitzeko proposamenak eztabaida 
handiak eragin ditu teoria ekonomikoaren 
ortodoxo eta heterodoxoen artean.

Baliabide eskasak ordezko helburuetara 
esleitzeko nozioa aplikatzea berekin 
dakarren ikuspegia, gizakia naturarekin 
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duen harremanaren aldean, ekonomia 
heterodoxoa ortodoxotik bereizten duen 
beste desberdintasun garrantzitsu bat da.

Hor ren  ondor ioz ,  desbe rd in tasun 
metodologiko horietatik abiatuz, batzuen 
zein besteen politika ekonomikoen aginduek 
ere desberdinak izan behar dute. Baina 
Estatuaren izaera ekonomiko eta sozialean 
ere desberdinak dira, izan ere, Estatua 
politika horiek garatzeaz eta txertatzeaz 
arduratzen da. Estatuari oso bestelako 
azterketa egiten diote teoria ortodoxo zein 
heterodoxoan, eta historikoki eztabaida 
handiak sortu dituen elementua da.  Era 
berean, Estatuak txertatzen dituen gizarte-
politiken izaera, diseinua eta aplikazioak 
desberdinak dira batzuetan zein besteetan, 
justizia soziala ulertzeko modua bezala, edo 
zerbitzu publikoetarako, irakaskuntzarako, 
osasunerako eta bestelakoetarako sarbidea 
ere bai.

Adierazi dugunez, heterodoxoek oinarrizko 
zenbait elementu dituzte, baina bakoitzak 
bere nortasun ezaugarriak ditu, eta horietan 
desberdintzen dira euren artean. Joera 
heterodoxo garrantzitsuenen artean aipa 
ditzakegu eskola marxista, adar guztiekin, 
erregulazioaren eskola, erakundeena, 
feminista, postkeynesianoa, egiturari 
erreparatzen diona eta abar. Egiazta daitekeen 
moduan, ikuspegi aukera zabala da, funtsezko 
gaietan lotuta daudenak, baina aldi berean, 
desberdintasunak ere badituzte euren artean.

Hemen eztabaidatu nahi den gai nagusiari 
dagokionez, esan dezakegu orientazio 
ortodoxoko teoriek funtsean adierazten 
dutela teoria ortodoxoak ez duela lortu 

azaltzea gaur egungo gizarteen egituran 
gertatzen ari diren aldaketak. Izan ere, bere 
sorrerako aldebakartasunaren ondorioz, 
eskola ortodoxoak <itsu gidatzeari> ekin dio, 
eta ez da gai izan gaur egungo ekonomiaren 
azaroen larritasunez ohartzeko. Horrez gain, 
ezin izan die aurrea hartu dimentsioaren 
erantzun egokiei eta 2008ko krisiaren aurrean 
sortu ziren beharren premiari, ekonomian eta 
gizarte arloan eragin handia izan duen adibide 
bat jartzearren. Eskola heterodoxoen bertsio 
erradikalenek pentsamendu ekonomiko 
ortodoxo konbentzionalerantz jotzen dute, 
eta ez da gai fase berri honetan munduko 
ekonomiaren funtzionamendua azaltzeko, 
aurresateko edo berriro osatzeko. 

Maila generikoan eskola heterodoxoetan 
p rodukz io -e reduaren  e ta  g iza r t e -
antolaketaren izaera historiko nagusiak 
iragarri badira ere, eta zentzu horretan 
agortzea jakinarazi den arren, argudiaketa 
mota desberdinekin (gogoratu behar du 
inperialismoaren ideia Lenin kapitalismoaren 
azken fase gisa), heterodoxiatik ere ez da 
egin forma zehatzen azterketarik, ez eta 
2008ko krisiak izan sakontasuna aztertu ere, 
bestelako aukera bat txertatzeko moduan.

Dena den, bistakoa da mainstream-
en korronte ekonomikoa eta herrialde 
garatuetako gobernuetan aplikatu diren 
politika ekonomikoen sorreran, kudeaketan 
eta txertaketan oinarritu den eskola izateak, 
lehen tokian kokatzen duela krisiaren 
erantzukizunen banaketan, izan ere, politika 
ekonomikoen eta horiek aplikatzeko 
prozeduren ikuspegi teorikoaren zama 
gehiena ortodoxiak hartzen duelako.
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Bi korronte handi horietako bakoitzak 
zeharkako eta diziplinarteko berezko eredu 
bat abian jartzen duten arren, zientzien 
bestelako domeinuen aldean, jarduera 
horiek ez dira hain ohikoak haien arteko 
harremanari buruz ari garenean. Osmosi 
falta hori erraz hautematen da graduen 
programetan, eta abiapuntuko oinarrietatik 
hasten da. Hor, korronte bakoitzak bere 
kontzeptua eraikitzen du, eta jadanik ikusi 
dugunez, desberdinak dira. Bestalde, ezin 
da alde batera utzi ekonomia ortodoxoa 
produkzio kapitalistaren moduaren barruan 
sortu zela, eta bere jarduera nagusia hori 
ulertzea eta indartzea izan dela. Bestalde, oro 
har, korronte heterodoxoak, produkzio modu 
horren ikuspegi kritiko gisa sortzen dira.

3.2. –  Teoriaren aniztasuna ez da islatzen 
Ekonomiako graduen ikasgaien 
irakaskuntzan  

Kontuan hartuta ezinbestean kontrakoak 
diren eta euren artean lehiatzen duten 
eraikuntza intelektualak ditugula, denboran 
zehar eragin erlatiboko harremanak sortu dira 
gizarte corpusaren multzoan. Beraz, botere-
harremanak sortu dira haietako bakoitzean, 
testuinguru akademiko eta sozialari 
dagokionez. Lehia horretan, ekonomia 
neoklasikoa eta haren hurbileko korronteak 
korronte nagusi eztabaidaezin gisa finkatu 
dira. Neoklasikoaren nagusitasun hori argi 
ikusten da ekonomiako graduaren programa 
guztietan herrialde garatuetako ekonomiako 
fakultateetan.

Horren aldean, korronte heterodoxoa 
bigarren plano batean geratu da goi-mailako 
irakaskuntzan, eta horrekin bat etorriz, isileko 

onarpen bat ezarri da. Partziala eta artifiziala 
bada ere, mundu akademikoan ere eragin 
inplizitua izan du. Ekonomia ortodoxoaren 
hautematen horren arabera, formalizatzeko 
eta errespetatzeko gaitasuna ematen zaio. 
Bestalde, korronte heterodoxoari bigarren 
mailako eginkizuna esleitzen zaio, eta 
ikuspegi kritikoari lehentasuna ematen zaio 
produkzio-harreman nagusiekin. Horrela, 
eraikuntza ez dago hain formalizatuta, eta 
askotan, posizionamendua azterketa-kasu 
jakinen araberakoa da, non espazioak eta 
denborak garrantzia hartzen duten.

Teoria ekonomikoan aniztasuna egiaztatuta, 
aniztasun horrek ez du ekartzen ekonomiako 
fakultateetako ekonomiako graduetan 
ikasgaiak esleitzea. Horretan gure fakultatea 
ere ez da salbuespena. Oro har, ekonomiako 
fakultateetan mainstream-en alde egiten da, 
hots, ortodoxo esaten diogun ekonomiaren 
alde.  

Bainam bestetik, bekatuak penitentzia 
ekartzen du, eta zentzu horretan, herrialde 
garatuetako ekonomiek 2008. urteko krisiaren 
etorreraz ez dutela ohartarazi erabiltzen duten 
argudiaketak indarra hartzen du. Herrialde 
garatuetan ekonomiako fakultaterik onenak 
daude munduko unibertsitate onenetan, 
eta hor, ekonomia ortodoxoaren garapenik 
handiena dago. Horrek zalantzak sortu ditu 
ekonomiako ikasle askoren artean, izan 
ere, ez dira gai izan ex ante ulertzeko eta 
ex post azaltzeko azken garaietan beren 
aurrean gertatzen joan izan diren fenomeno 
ekonomikoak. Bestalde, dagokigun gaiari 
erreparatuz, ekonomiako ikasleek berretsi egin 
dute ikasketetan bereganatutako ezagutzen 
ahultasuna, bizitzea egokitu zaien aroko 
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fenomeno ekonomikoak ulertzeko. Horrela, 
gertaerek, beren curriculumean zehar ikasi 
duten teoria azaltzeko gaitasuna nabarmen 
hondatu dutela ikusi dute. Horrela, egiaztatu 
dute teoria horrek ez ziela emateko baliabide 
egokirik errealitatea ulertzeko tresna gisa 
erabiltzeko. Horrez gain, mainstream, analisi 
ekonomikoen eraginkortasuna neurtzeko 
modulua ez dela egiaztatu dute.

UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa 
fakultatean gauza bera gertatzen da. Han 
eskaintzen diren graduetan, bistakoa 
da ikuspegi teorikoen pobrezia, antzera 
gertatzen da Estatuko antzeko gainerako 
fakultateetan. Txosten honetan Ekonomiako 
graduari erreparatuko diogu, eta ikasgaiei, 
irakaskuntza gidei eta noraezean egon 
daitezkeen azalpenei begiratua egingo diegu. 
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EAEn, Ekonomiako Gradua ematen den 
zentro bakarra Bilboko Ekonomia eta Enpresa 
Fakultatearen “egoitza” da. Egindako eta 
Fakultateak berak argitaratutako jarraipen-
txostenen arabera, gutxieneko notak behera 
egin du azken urteetan, 7 puntu inguru, 14tik. 
Azken datua 2019/2020koa da, eta hor, 6.230 
puntuko jaitsiera gertatu zen.  Egokitze-tasa 
egonkorraren arabera, datuak apalak dira. 
Horrela, lehen aukeran egindako aurretiko 
izen-emate kopuruaren eta eskainitako plaza 
kopuruaren arteko ehuneko harremana % 65-
70 da.

Eskura daukagun Lanbideren azken 
txostenaren arabera (2017), Ekonomia 
graduari buruzkoa dena, graduatuen lan-
egoera ez dago UPV/EHUko tituluen batez 
besteko egoeratik oso urrun. Erakunde horren 
2017ko laneratzeari buruzko txostenaren 
arabera, 2014n gradua amaitutako ikasleen 
langabezia-tasa % 80 ingurukoa da. Zifrak 
oso antzekoak dira Zientzia Ekonomiko 
eta Juridikoen esparruan, eta oro har, UPV/
EHUn. Zenbait urte atzera joaten bagara, 
berrets dezakegu diferentzia puntualak alde 
batera utzita, Ekonomiako enplegu-maila 
gure Unibertsitate osoaren mailatik oso 
hurbil egon dela.

Hala ere, desberdintasuna ikusten dugu 
ikasketak amaitzen direnetik lehen enplegu 
lortzen den unera arte. Horrela, 2014. 
urtean gradua amaitutako ikasleen artean, 
Ekonomiako gradukoek urtebete edo gehiago 
behar dute lana aurkitzeko. Bestalde, lehen 
enplegua bilatzen dutenen artean, ehunekoa 
UPV/EHUko batezbestekoa baino nabarmen 
handiagoa da. Hori esanda, ez dakigu datu 
hori denboran zehar mantentzen den, edo 
datu puntualak diren.

Agian aipagarriagoa da ikasleek Gradua 
amaitu ondoren egiten duten lan mota. 
Hori horrela, enplegua zuten ikasleen % 
65,2k bakarrik lan egiten zuen prestakuntza 
akademikoarekin lotutako lanbide batean 
(2014an gradua eskuratutako ikasleen 
datuak). Zehazkiago, deigarria da landunen 
% 23k inguruan “Jarduera juridikoak eta 
kontabilitate-jardueretan” aritzea. Hor, 
enpresa kudeaketari eta zuzenbideari gehiago 
erreparatzen dieten UPV/EHUren beraren eta 
beste gradu eta zentro batzuekin lehiatzen du.

4.1. –  Ikasgaiak, zeharkakotasuna eta 
aniztasuna Sarrikoko Ekonomiako 
Graduan 

Puntu honetara helduta, geure buruei galdetu 
behar diegu ea zer ikasten den zehazki 
Ekonomia graduan, profil propioa garatzen 
den, zeharkakotasuna eta izaera kritikoa 
bermatuz. Horretarako, aldez aurretik 
ohartarazi behar dugu gaur egungo ikasketa 
plana duela hamarkada bat dagoeneko egin 
zela, “ex novo” Boloniako planaren barruan. 
Lau urte ditu, 1993ko Unibertsitateko 
Erreformari buruzko abuztuaren 25eko 
11/1983 Lege Organikoaren antzinako 
lizentziaturak bezala, hau da, Europako 
Goi-mailako Hezkuntzaren Espazioan baino 
urtebete beranduago.

Graduak 240 ECTS kreditu ditu, 38 
nahitaezko ikasgai eta hautazko, eta gradu-
amaierako lan bat, honela banatuta:

•  12 (% 30) nahitaezko ikasgai, teoria 
ekonomikoari buruzkoak (mikro, makro eta 
politikak)

•  6 (% 15) nahitaezko metodo kuantitatibo 
eta mate 

4.- EKONOMIA UPV/EHUN
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•  10 (% 25) hautazko ikasgai 

•  10 (25%) “gainerako” nahitaezko ikasgai 
(kontabilitatearen hastapenak, historia edo 
zuzenbidea)

•  Gradu-amaierako lana (% 5)

Ikasketa planean geratzen diren moduan 
ikasgai bakoitza aztertuta (on line ikus 
daiteke), txosten honetan bi alderdi 
garrantzitsu nabarmendu nahi ditugu:

1)  Oso tarte txikia utzi zaie beste gizarte-
zientzia batzuei.

2)  Bistakoa da ikasgai batzuetan ikuspegi 
aniztasun falta dagoela.

Aipatutako lehen alderdiaren alderatuz, 
Unibertsitatean banatzen den informazio-
liburuxkan gradua aurkezten den modua oso 
bestelako da. Liburuxka hori garrantzitsua 
da, hori baita hain zuzen ikasleei ematen 
zaiena. Honela dio: 

Ekonomiak, gizarte zientzia gisa, 
ondasunen eta zerbitzuen ekoizpena, 
trukea, banaketa eta kontsumoa aztertzen 
ditu, agente ugariren elkarrekintzan 
oinarritzen den errealitate konplexu 
eta askotariko batean. Hortaz, diziplina 
arteko alor bat da, eta historiarekin, 
zuzenbidearekin, administrazioarekin, 
enpresarekin… er laz ionatutako 
teoriak erabiltzen ditu bere ereduetan. 
Ekonomiako Graduak trebatzen dituen 
profesionalak gai dira errealitate 
ekonomiko konplexua –tokikoa, 
estatukoa edo nazioartekoa– aztertzeko, 
ulertzeko eta haren gainean eragiteko. 
Ikasketa planak arreta berezia jartzen du 
errealitate ekonomikoaren eta harengan 
eragiteko tresnen ezagutzan, portaera 
ekonomiko indibidual eta kolektiboen 
logikan, eta diagnostikoak egiteko 
erabiltzen den tresna matematiko-
estatistikoen trebakuntzan.

Sarrikoko Fakultatean emandako Ekonomiako 
graduaren azterketa xehatua eginez gero, 
errealitatea liburuxkan jasotzen dena baino 
desberdinagoa da. Nabarmentzekoak dira 
graduaren diziplinartekotasun eskasa eta 
aniztasun teoriko falta. Bi alderdi horiek letra 
larriz azpimarratzen ditugu azterlan honetan.

Zeharkakotasun faltari  dagokionez, 
esaterako, graduaren oinarrizko eta 
nahitaezko 28 ikasgaien artean, 4 zeharkako 
bakarrik daude:  Zuzenbiderako sarrera (1.), 
Historia Ekonomikoa (1.), Enpresa Ekonomia 
(1.), Espainia Garaikidearen Historia 
Ekonomikoa (2.).  Hautazko 20 ikasgaien 
artean (ikasleak 10 aukera ditzake, ez dago 
alderdi horretan hobetzeko seinalerik; hala 
ere, ikasgai motak aldatzen ari dira, eta 
asko “ekonomikoak” dira. Nabarmendu 
daiteke ikasgai “desberdinagoen” artean, 
pare batek bakarrik barne hartzen dituztela 
hizkuntza-alderdiak (Euskararen Arauak eta 
Erabilerak, eta Komunikazioa Euskaraz: 
Ekonomia, Enpresa eta Lan Harremanak), 
edo fenomeno jakinen dimentsio historikoa 
(Globalizazioaren Ikuspegi Historikoa).

Horrenbestez, ikasketa-plan horretan, 
Ekonomia beste gizarte-zientzietatik edo 
ezagutzaren esparruetatik osatzen duten 
ikasgaiak integratzeko ahalmenaren garapen 
txikia dago. Arlo praktikoa kontuan hartuz: 
UPV/EHUko Ekonomiako graduan ez dago 
erakunderik, edo garrantzi txikiko eginkizuna 
dute. Enpresak, “kaxa beltza” izaten 
jarraitzen du, historia iragana da, baliorik 
gabekoa jarduketa-eredua etorkizuneko 
arriskuak kalkulatzean oinarritzen den 
“eragile ekonomiko” batzuentzat...  

Nabarmendutako bigarren alderdia, hots 
ikuspegi-aniztasun faltarena, Irakaskuntza 
Gidak irakurtzean hautematen da. Noski, 
ikuspegi-aniztasun falta zaila da ebaluatzea 
ikasgai teknikoagoetan, Sarrikoko graduan 
ugariak direnetan, hala nola Matematika, 
Estatistika edo Ekonometria. Hala ere, 
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zenbait ikasgaitan neur daiteke, hala nola 
Makroekonomian eta Mikroekonomian. Hor 
arazoa bereziki larria da.

Ikasgaien egitura horren lehen zantzua 
izan daiteke: oro har, lehen bi mailetako 
Makroekonomien zein Mikroekonomien 
familiak,  gehi  hirugarren mailako 
Makroekonomia Dinamikoak, ekonomia 
neoklasikoaren eskuliburu handien antzeko 
gai-banaketa dute.

Lehenen susmo hori bi ikasgai familietan 
erabilitako bibliografian berresten da.  Alde 
batetik, ‘Makroetan’, puntualki zenbait egile 
keynesianoren erreferentziak ikusten badira 
ere, hala nola,  Paul Krugman, Obstfeld 
eta Melitz (2016) edo baita Oscar de Juan 
(2016) ere estatu mailan, erreferentziako 
eskuliburuak Gregory Mankiw-rena (2015) 
izaten jarraitzen du, Sintesi neoklasiko 
delakoaren eduki berak jasotzen dituena. 
Bestalde, ‘Mikroa’, funtsean, Hal R. Varian-
en (2018) eskuliburuan oinarritzen da.

Azterlan honetan ez zaigu ahaztu metodo 
zientifikoa soildu behar dela, zenbait 
errealitate ekonomikoetarako azalpen 
pedagogikoak sortzen saiatzeko. Zentzu 
horretan, aipatutako eskuliburuak oso 
pedagogikoak dira, urratsez urrats azaldutako 
eredu sinplifikatuekin. Horrez gain, hainbat 
ariketa ere badaude. Horiek oso alderdi 
positiboak dira, irakaskuntza errazten 
dutelako. 

Hala ere, errealitatetik hipotesi sinpleak 
hartzeko beharra oso urrun dago hipotesi 
irrealak hartzetik. Graduaren ikuspegien 
aniztasun faltaren ondorioz, ikaslea ez da 
konturatzen hasierako hipotesien garrantziaz, 
zenbait interpretazio garatzeko.

Horrenbestez, fenomeno bera aztertzeko 
zenbait tresna hornitu ordez, bereganatutzat 
hartzen dira oinarrizko zenbait hipotesi. 
Bestalde, geroago, eta hainbat ordutan, 

formalizazio matematikoa ematen zaie, 
non fenomeno ekonomiko handiak ulertzea 
garrantzitsua ez den.

Ortodoxia nagusi da gaietan eta oro har 
ikasgai teorikoetan gomendatutako material 
bibliografikoan. Tarte oso txikia uzten dute 
ortodoxiatik urrun dauden teoriak azaltzeko. 
Laugarren urte estran ere ez zen proposatu 
eduki heterodoxoagoa sartzea, Europako 
antzeko graduen aldean. Izan ere, erabilitako 
ikuspegien arabera, ikasketa-planaren 48 
ikasgaietatik, hiru edo lau bakarrik har 
daitezke hasiera batean heterodoxotzat. 
Hauek dira: Nazioarteko Ekonomia (2.), 
Garapenaren Ekonomia (2.), Erakundeak eta 
Erregulazio Ekonomikoa (3.) eta Nazioarteko 
Antolakuntza Ekonomikoa (hautazkoa).

4.2. –  Nola azal daiteke Ekonomiako 
Graduan dagoen ikuspegi eta 
zeharkakotasun falta? 

Graduan, eta oro har, Fakultatean, 
ortodoxiaren nagusitasuna ulertzeko, aurretik 
irakasle eta ikasleengandik hartutako zenbait 
egitura, iragazki, pizgarri eta ikuspegi ulertu 
behar dira aldez aurretik, eta horrek edozein 
ikuspegitarako balio du. Horiek guztiak 
nahita eta jakinda adierazten dituzte ikasle 
zein irakasleek.

Egiturari dagokionez, funtsezkoa da 
gogoratzea nola egokitu zen Boloniako plana 
Fakultatera: arineketan, jadanik zeuden 
lizentziaturetatik abiatuz, baina nahikoa 
partaidetzarik gabe, eta alderdien arteko 
adostasunik gabe. Epeak premiazkoak 
ziren, eta sailek eta nahastuta zeuden beste 
eragile batzuek epe laburrean izan zitzaketen 
interesak asetzea bilatu zuten. Noski, askotan, 
interes horiek kontraesankorrak ziren, 
eta gatazkak sortzen zituzten. Horrelako 
testuinguru batean, ezinezkoa zen zientziaren 
aldeko gogoeta patxadatsua eta kolektiboa.
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Bestalde,  fakultatearen berehalako 
testuinguruan, zeinean titulazioak zehaztea 
premiazkoa zen, kredituak ere azkar definitu 
eta ezarri behar ziren, gaitasunak ezartzen 
eta zegokien ebaluazio-agentziak (ANECA 
eta abar) finkatutako kalitate-estandarren 
ezarpenean murgilduta, sektore eta sailen 
berezko presioak ere barne, ez ziren izan 
ingurune egokienak eztabaidaren elementu 
nabarmen gisa aniztasuna zuen gradu bat 
txertatzeko.

Horrenbestez,  aipatutako faktoreen 
ondorioz, Ekonomiako graduak, azkenean, 
homogeneizazio eskaera berrien eta 
antzinako lizentziaturaren arteko laburpena 
egin zuen, eta hori da gaur egun funtsean 
ezagutzen duguna. Hala ere, egokitzeko 
esfortzu horretan, aurretik adierazi dugunez, 
bistako atzerapena egon zen zeharkakotasun 
handiagoa lortzeko helburuan. Hori horrela, 
nabarmendu behar da aurreko planetik gaur 
egungo planera hautazko ikasgai batzuk 
kendu zirela, hala nola “Soziologia”, “Hiriko 
Soziologia” edo “Ekonomia marxista” eta 
“Ekonomia eta Emakumea”. Ikasketa-plan 
zaharrek hainbat alderdi negatibo bazituzten 
ere, eta berrikuspen sakona behar zuten arren, 

egia esan, aniztasunaren ikuspegitik aukera 
gehiago ematen zituzten.

Zen tzu  berean ,  mas te r  o f iz ia len 
proposamenean eta finantzazioan funts 
pribatuen partaidetza handiagoa izateak, 
laguntza publikoaren kalterako, graduan 
emandako prestakuntza ere baldintzatzen 
du. Enpresa pribatuek diruz lagundutako 
edo batera kudeatutako master ugari egoteak 
ere sailek jarraitzen dioten irakaskuntza-
estrategian eragiten du.

Aurreko guztia esanda, ez litzateke bidezkoa 
izango Gezki eta Hegoa erakundeetan 
hurrenez hurren ematen diren “Ekonomia 
Sozial eta Solidarioko Unibertsitate 
Masterra” eta “Globalizazioa eta Garapena” 
masterrak aipatu gabe utziko bagenitu, izan 
ere, UPV/EHUn ekonomiako graduondoko 
ikasketetan normalean aniztasun handiagoa 
egoten baita. Bietan jorratzen dituzten gaiak 
modu desberdinean lantzen dituzte (gizarte 
ekonomia, globalizazioa eta garapena), 
ekonomia konbentzionalean egiten den 
moduarekin alderatuz. Horrez gain, ikuspegi 
sozial, politiko eta humanista batetik egiten 
dute.
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Hala ere, ez dugu bakarrik aipatutako 
aurretik hartutako egitura. Izan ere, gaur 
egungo ikasgaien banaketarekin, aldatzeko 
aukera ere egongo litzateke, txosten honetan 
proposatutakoa kontuan hartuz. Hala ere, 
ez dago aldaketa horretan laguntzen duten 
mugimendu handirik, ez irakaskuntzan, ez 
ikerketan. 

Irakaskuntzari dagokionez, irakaskuntza-
metodoen berrikuntza modan badago ere, 
eta arlo desberdinetatik laguntzen badiete 
ere, ez zaie ikasleei neurri berdinean 
errazten hor azaltzen diren edukiei buruzko 
gogoeta kritikoa egitea. Irakaskuntza modu 
desberdinei edo berriagoei jotzen bazaie 
ere, gutxi egin daiteke aurrera zentzu 
kritiko batean, ikasgaien edukiak aurretik 
aipatu ditugu eskuliburuek jadanik ezartzen 
badituzte. Ereduez harago hoan beharko 
genuke, eta programetan beste pentsamolde 
eskoletako berariazko gaiak sartuz. Bestalde, 
irakaskuntza-gidetan haien berariazko 
erreferentzia sartu beharko genuke.

Baina horrek,  i rakasleek ordezko 
planteamendu horiei buruz jakiteko interesa 
izatea eskatuko luke; baita gaiaren zati bat 
horiek azaltzeko erabiltzea ere. Hala ere, 
interes hori agian ez da nahikoa horrek 
hasieratik eskatzen duen kostua gainditzeko 
moduan, ematen den ikasgaiarekin ez 
datorrelako bat, edo harekiko konpromiso 
intelektuala eskasa delako. Izan ere, 
irakasleek ematen dituzten ikasgaiek ez dut 
bat etorri behar beren ikerketa-lerroekin, 
gustuekin edo interesekin. Irakaskuntzaren 
ebaluazioak ez du lehentasunik alderdi 
horretan.

Bestalde, onartu behar da eskuliburu ugari 
daudela, ikuspegi mugatuarekin, baina kalitate 
pedagogiko handikoak. Hala ere, ikuspegi 
jakin bat orokortzeak, zientzia desberdinetan, 
horren inguruko bibliografia zabala garatzeko 
aukera ematen du.  Ekonomian, kasu 
paradigmatiko bat da Varianen eta Mankiwen 

eskuliburuak erabiltzea (Mikroekonomian 
eta Makroekonomian hurrenez hurren). Oso 
garatuta dauden lan pedagogikoak dira, edizio 
batetik bestera hobetu direnak, eta hainbat 
ariketa dituzte. Horrek, nabarmen errazten 
du irakasleen eguneroko lana. Edozein 
irakaslerentzat, edozein dela erabiltzen 
duen ikuspegia, errazagoa eskuliburu horiek 
azaltzea, ordezko pentsamolde korronteen 
bibliografia zabal eta ezezagunera jotzea 
baino. Hori horrela, irakasleen batez besteko 
adina handia izatea (irakasleen % 65ek baino 
gehiago 50 urte baino gehiago dituzte), ez da 
oso aldekoa.

Ikerketaren ebaluazioari dagokionez, 
argitalpenen merkatuan oraindik bizirik 
jarraitzen dute eragin handiko aldizkariek, 
non mainstream gaiak eta tresnak nagusi 
diren. Hori esanda, askoz ere ugariagoak 
dira mainstream aldizkariak, eragin-indizerik 
handiena dutenak dira. Horrek irakasleek 
beren artikuluak argitaratzeko aldizkariak 
hautatzen dituztenean, hautaketa mugatu 
egiten du, eta bere lehentasunen artean 
bigarren plano batean geratzen dira ordezko 
ikuspegiak dituzten ikerketak argitaratzen 
dituztenak. Ikerketa proiektuei dagokienez, 
egia da ekonomiaren arloan gutxienez, 
diziplinartekotasunari lehentasuna ematen 
zaiola. Hala ere, egia ere bada eragin 
handiko aldizkarietan jadanik argitaratu 
duten ikerketa-taldeak gehiago baloratzen 
direla, eta horrenbestez, jadanik esan dugun 
moduan, ortodoxiak (edo mainstream) bere 
gain hartutakoak.

Ez da alde batera utzi behar manistreamen 
nagusitasuna finkatzen dela irakasleak 
direnean beren graduondoko ikasketak 
atzerriko unibertsitateetan egiten dituztenean, 
nagusiki Ipar Amerikan, eta korronte 
neoklasikoenaren barruan egoteagatik 
nabarmendutakoak. Izan ere, ospea eta 
bikaintasuna bateratzen dituzte. Horren 
ondorioz, irakasleak guztiz laneratu aurretik, 
iragazki bat dago aurretik. Hor, errazagoa 
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lortzen da ezagutzea eta sustapena, eta alde 
batera uzten dira ikasketa tresna eta gai 
heterodoxoak.

Ekonomiako Graduan egiturak eta irakasleak 
ez daude oso ados aniztasun eta zeharkakotasun 
beharra aldarrikatzearekin. Zentzu horretan, 
ikasleen eskaera handiagoa egotea espero 
da. Hala ere, aldarrikapen puntualez 
harago, eskaera hori ez da batere ohikoa.                                                                                          
Lehendabizi, lehen aipatutako batez besteko 
gutxieneko nota dela eta, ez dira oso 
motibatuta etortzen ikasleak. Motibatuta 
daudenak, agian ez dira ezta konturatzen ere 
ikuspegi desberdinak daudela.

Ikasleen zati bat horretaz jabetzen direla ere 
suposatuz, hori eskatzean gogoa galduta egon 
daitezke, azken finean, ekonomiarekin lotuta 
dagoen beren etorkizun profesionalean, 
korronte nagusira jo beharko dute analisiak 
egiteko, gomendioetarako eta abar, 
gutxiengoen ikuspegietara jo baino lehen. 
Dena den, arrazoia edozein dela, jardueran 
hobetzen duten neurrian, egia da gutxiengoa 
dela hori egiteko aukera duenean beste 
ikuspegi batzuk eskatzen dituena. Hori 
esanda, Sarrikon azken garaietan sortu diren 
ikasleen hainbat mugimenduren artean 
“Sarriko Solidario - Economía Crítica” 
izeneko elkartea sortu da, gaur egungo 
“Ekonomia Kritikoko Taldeko” aitzindariak 
direnak. Nazioarteko beste mugimendu 
batzuekin bat, gradua hemen adierazitako 
baldintzen arabera berrikustea eskatu dute. 

Hori guztia esanda, eta ikuspegi handiagoa 
hartuz, onartu behar dugu, bai aniztasun falta, 
bai Ekonomia Graduaren erakargarritasun 
eskasa, ez direla UPV/EHUn bakarrik 
gertatzen. Oro har, Espainiako eta beste 
herrialde batzuetako fakultateetan ere berdin 
gertatzen da. 

Hala ere, fakultateen artean alderatu ordez, 
bi alderdi kontuan hartu behar dira Euskal 
Herriko Unibertsitatean gradua eta bere izaera 

kritikoa hobetu nahi badugu. Lehendabizi, 
ikusi dugun moduan, elementu askoren 
ondorioz galdu dira graduan analisi kritikoa 
egiteko tresnak, ez bakarrik ikasleen aldetik, 
irakasleen aldetik ere bai.

Bigarrenik, diziplinartekotasuna eta 
aniztasuna beharrezko ukatzeak izango 
balira Ekonomia Graduak protagonismo 
handiagoa izateko Batxilergoko ikasleen 
atean, lan-munduan berezko profil bat sortuz, 
edo gizartean oro har eraginez, xedea ez dela 
bete esan genezake.

Hala eta guztiz ere zaila izango da gaur egungo 
ekonomia eta gizarte arazoak aztertzeko 
ikuspegi eta tresna galtzeak Unibertsitatean 
gogoetarako izaera sustatzea, edo ikasleen 
profila lan-merkaturako egokitzea.

Agertokia  ere  ez da oso egokia 
etorkizunerako, baina ikasleen eta irakasleen 
ekimen eraldatzaile zehatzak daude, orain 
ikusiko dugunez.
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Ekonomiako graduen pobretzea ez da, hala 
ere, euskal edo espainiar irakaskuntza-ereduan 
bakarrik gertatutako prozesua.  Aurretik egon 
den kexa ere ez da. Ikasleen mugimenduak 
70eko eta 80 hamarkadetan ere egon ziren, 
bai AEBn, bai Frantzian edo Erresuma 
Batuan. Hor, akademiko eta ikasle askok, 
ekonomiako curriculumen sinpletasuna 
salatu zuten, eta berritu behar zirela eskatu 
zuten.  Horren ondorioz sortu ziren, besteak 
beste, Union for Radical PoliticalEconomics 
(AEB), la Association for Evolutionary 
Economics (AEB), Associacion Française 
d’Economie Politique (Frantzia), Conference 
for Socialist Economics (Erresuma Batua), 
International Initiative for the Promotion 
of Political Economy (Erresuma Batua/ 
Europa) edo Cambridge Journal of 
Economics aldizkari ospetsua. Erresuma 
Batuan aurretik aipatutako eztabaiden 
ondorioz sortu zen Association for Heterodox 
Economics elkartearen arabera, gaur egun, 
gutxienez, nazioarteko 40 elkarte akademiko 
daude, aniztasun, diziplinartekotasun eta 
zeharkakotasun handiagoa eskatzen dutenak 
ekonomiaren irakaskuntzan (Heterodox 
Economics Newsletter, 2016; 24 -26).

Elkarte hauek mainstream-en ordezko 
ikerketa-esparrua eraiki eta babestu ere 
egin behar izan dute, aldizkari akademiko 
ugariren inguruan: American Journal of 
Economics and Sociology, Capital&Class, 
Competition& Change, Economy and 
Society, Feminist Economics, Journal of 
Economic Issues, Journal of Post-Keynesian 
Economics, Review of Political Economy, 
Review of Social Economy, New Political 

Economy edo la Review of African Political 
Economy. Estatu mailan, Ekonomia 
Kritikoko aldizkaria aipatu behar dugu, 
Ekonomia Kritikoko Elkarteak kudeatu eta 
argitaratzen duena, nazioarteko ahaideak 
diren Espainiako erakunde gisa.

Aldizkari horien egileek elkarri aipatzen diote. 
Horrela, elkarren artean interdependenteak 
diren literatura akademikoko egitura gisa 
har daitezke aldizkari horiek. Hor, ikuspegi 
desberdinek, jarrera desberdina ere izaten 
dute, eztabaidetan eta ezagutza zientifikoan 
aurrera egiteko. Beste modu batera esanda, 
azken hamarkadetan,  ekonomialari 
heterodoxoen elkarrekintza profesionalaren 
ondorioz, erkidego anitz eta integratzailea 
sortzeko premia handitzen ari da, ikerketa 
neoklasikoak edo mainstreamek eragiten 
duen bazterkeriarengatik. 

Ikasleak ere ez dira besoak gurutzatuta 
geratu denbora honetan zehar, eta hainbat 
alditan, diziplina barruko eta diziplina arteko 
eztabaida sustatzeko hezkuntza-paradigma 
bat eraiki behar dela adierazi dute. Ikasleek 
baliabide teoriko eta metodologiko kopuru 
mugatuarekin amaitzen dute Ekonomiako 
gradua, eta ez dira gai arazoz eta dilemez 
beteriko errealitate konplexu bat ulertzeko 
eta gain hartzeko. Hori dela eta, antolatu dira 
eta ekonomiako graduetan curriculumaren 
aldaketa eskatzeko protestatzen hasi dira.

Nazioartean oihartzunik handiena izan zuen 
kasurik berrienetako bat Manchesterreko 
Unibertsitateko ekonomiako ikasleen talde 
batena izan zen, 2012. urtean. Financial 

5. MUGIMENDUAK ETA EKINTZAK 
EKONOMIA KRITIKO BATEN ALDE



EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO EKONOMIAKO GRADUAREN DIAGNOSTIKOA  
ETA BERRIKUSPENA

28

Times egunkarian jaso zen. Orduan, Erresuma 
Batuko irakasle-talde handi batekin batera, 
2008ko ekonomia eta finantza-krisiaren 
zergatia hobeto azaltzen zuten ikasgaiak 
sartzea eskatu zuten, gradu osoan ikasitako 
eredu mikro eta makroekonomikoetan ez 
zelako jasotzeko bere corpus teorikoan krisi 
hori ulertzen laguntzen zuen inolako kategoria 
edo proposamenik. Post-Crash Society sortu 
zen, eta ikasle horien kritika antolatzea 
ere erabaki zuten ikasle britainiar askoren 
belarrietara heldu zen. Gaur egun, Erresuma 
Batuan, ekonomiako curriculuma handitu 
behar dela aldezten duten hainbat elkarte 
daudel besteak beste unibertsitate hauetan: 
Cambridge, Sheffield, Essex, Sussex, 
University College London, Glasgow, Bristol 
eta Manchester.  Horiek guztiak Rethinking 
Economics elkarteak koordinatzen ditu.

Nazioarteko mailan, International Student 
Initiative for Pluralism in Economics 
(ISIPE) ekimenaren arabera, gutxienez 65 
ikasle-elkarte daudela esan dezakegu, 30 
herrialdetan. Horrek guztiak ikasle talde 
handi baten ardura handia adierazten du, 
ekonomia garaikidea aztertzeko moduetan 
aukerak zabaldu behar direla hautematen 
duelako, gaur egun nagusi diren ikuspegiak 
alde batera utzita.  

Mugimendu hori Espainiara ere  heldu da. 
Ekonomiako ikasleen bi talde sortu ziren 
2000ko hamarkadan: Estudiantes por una 
Economía Crítica (EEC) eta Instituto de 
las Ciencias Económicas y la Autogestión 
(ICEA). Lehenengoa, Madrilgo, Bartzelonako 
eta Bilboko ikasleen artean egindako bilera 
batzuen ondorioz sortu zen, 2004an, UCM 
egindako Ekonomia Kritikoaren inguruko 
Jardunaldietan. Zenbait urtetan ikasle eta 
irakasleen artean elkarrekintza sustatu zuen, 
ekonomia ikuspegi anitz, diziplinarteko 
eta historiko batetik aztertzeko. Sorrerako 
manifestuan, ikasle-talde honek gizarte-

errealitatetik hurbil zegoen ekonomia bat 
aldarrikatzen zuen, baita matematikaren 
erabilera proportzionatua, ekonomia anitza 
eta pedagogia parte-hartzaileagoa ere.

Bere bigarren ekarpena Malaga, Sevilla, 
Madril, Lisboa eta Zaragozako ikasle-
taldeek ere parte hartzea izan zen. Horrela, 
2005. urtean, Bilboko manifestua bultzatu 
zuten. Hor, zenbait aldaketa eginda eta 
batzarrean onartuta, 2006. urtean Bartzelonan 
izandako Ekonomia Kritikoaren inguruko 
Jardunaldietan, aldarrikapen hauek egin 
zituzten unibertsitateetan aplikatzen ari zen 
Boloniako prozesuari begira:

•  Gainerako gizarte-prozesuen azterketarekin 
lotutako ekonomia irakastea.

•  Matematika eta estatistika metodoen 
gehiegizko zama kritikatzea.

•  Historikoki testuinguru batean dagoen 
irakaskuntza anitza.

•  Ikuspegi historiko eta kulturalaren 
garrantzia.

•  Partaidetza aktiboa aldaketa-prozesu osoan.

EECn parte hartu zuten ikasle batzuk, gaur 
egun, erreferenteak dira Espainiako ekonomia 
politikoaren inguruko eztabaidetan, eta ataria 
eta sareak mantentzen dituzte Ekonomia 
Kritikoa eta Ekonomiaren Kritika (ECCE) 
elkartean.

Bigarrena ICEA da, ikasle zein irakasleak 
biltzen dituena; baita ekonomia politikoaren 
analisi kritikoa sustatzen duten aktibista eta 
sindikalistak ere, demokrazia ekonomikoko 
maila handiagoak lortu ahal izateko. 
Akademikoen talde honen helburua, zehazki, 
gizarteko bizitzan eragiten duten erabakiak 
hartzean parte hartzeko moduan sortzea da, 
azkenean autokudeaketa lortu ahal izateko.
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5.1. –  Programa berrietarako 
proposamenak

Erakunde horiek guztiak ez dira mugatu statu 
quo kritikatzera. Zenbait proposamen ere 
garatu dituzte, gaur egungo ikasketa-planak 
aldatzeko. Maila orokorragoan, ISIPEk bere 
manifestuan hauxe dio:  

Gure helburua ez da erantzun egokia 
izatea, baina ez dugu zalantzarik 
ekonomiako ikasleek etekina aterako 
diotela ikuspegi eta ideia desberdinei.  
Aniztasunak ez du bakarrik lagunduko 
irakaskuntza eta ikerketa aberasten, 
diziplina suspertu ere egingo du. 
Are gehiago, aniztasunak, ekonomia 
gizartearen zerbitzura itzultzeko 
agindua ere dakar. Curriculumen 
erdian hiru aniztasun egon behar dira:  
aniztasun teorikoa, metodologikoa eta 
diziplinartekoa (ISIPE, 2014).

Plano teorikoan, aniztasunak,

ikasketa-planetan ordezkatutako 
pentsamolde eskolen aukera handitzeko 
beharra nabarmentzen du.  Ez 
diegu aurka egiten inolako tradizio 
ekonomikoren xehetasunei. Aniztasuna 
ez da aldeak aukeratzea, baizik eta 
intelektualki aberatsa den eztabaida 
bat adoretzea, eta ideiak kritikoki 
alderatzen ikastea. Beste diziplina 
batzuek aniztasuna barne hartzen dute, 
eta teoria lehiakorrak erakusten dituzte, 
nahiz eta euren artean bateraezinak izan. 
Ekonomia, berriz, askotan, ezagutza 
bateratuko gorputz gisa agertzen da.  
[…] Hezkuntza ekonomiko inklusibo 
eta integralak hainbat ikuspegi teoriko 
modu orekatuan sustatu behar ditu […]. 
Ekonomiako ikasle gehienak, gelan hain 
desberdinak ez diren ikuspegiak aurkitu 
gabe graduatzen dira.

Horrez gain, funtsezkoa da oinarrizko 
curriculumek testuingurua ematen 
duten eta ekonomiaren eta bere per 
se metodoen inguruko pentsamolde 
gogoetatsua sustatzen duten ikastaroak 
barne hartzea, ekonomiaren filosofia 
eta ezagutzaren teoria barne. Teoria 
bakoitza, sortu ziren testuinguru 
historikotik kanpo ezin denez ulertu, 
ikasleek pentsamolde ekonomikoaren 
historia eta ekonomiari buruzko 
literatura klasikoa zein historia 
ekonomikoa sistematikoki ezagutu behar 
dituzte.  Gaur egun, ez dago halako 
ikastarorik, edo ekonomiako ikasketa-
planetatik baztertuta daude (ISIPE, 
2014). 

Ideiak dagokien testuinguru historikoarekin 
lotzeko beharra eta haren konplexutasuna 
direla eta, ISIPEk honako hau defendatzen 
du: 

argi dago matematika eta estatistikak 
ezinbestekoak direla gure diziplinarako. 
Baina askotan ikasleek metodo 
kuantitatiboak menderatzen ikasten 
dute, erabili beharko liratekeen eta 
zergatik erabili beharko liratekeen 
eztabaidatu gabe. Bestalde, emaitzen 
kasuak eta aplikagarritasuna hautatu 
behar dituzte. Are gehiago,ekonomiaren 
alderdi garrantzitsu batzuk ezin dira 
ulertu kuantitatiboak bakarrik diren 
metodoak erabiliz:  ikerketa ekonomiko 
solido batek metodo kuantitatiboak beste 
gizarte-zientzia batzuekin erabilitako 
metodoekin osatzea eskatzen du. 
Esaterako, erakundeen eta kulturaren 
ulermena nabarmen hobe liteke 
ekonomiako curriculumetan analisi 
kualitatiboari arreta handiagoa jarriko 
balitzaio. Hala ere, ekonomiako ikasle 
gehienek ez dute inoiz eskolarik hartzen 
metodo kualitatiboetan (ISIPE, 2014).
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Azkenik, bi argudioen ondorio gisa, 
diziplinartekotasun handiagoa sartzea 
irtenbidea izan liteke, ekonomia-zientzien 
originaltasunaren aurrean, XXI. mendean 
gure gizartearen dilemei erantzuteko. Izan 
ere,

fenomeno ekonomiko konplexuak oso 
gutxitan uler daitezke hutsune batean 
aurkezten badira, beren testuinguru 
soziologiko, politiko eta historikoetatik 
bereizita. Politika ekonomikoa modu 
egokian eztabaidatzeko, ikasleek 
gizarte-eragin zabalenak eta erabaki 
ekonomikoen inplikazio moralak ulertu 
behar dituzte (ISIPE, 2014).

Hori horrela,  Post-Crash Societyk 
salatzen duen moduan, arazoa ez da 
soilik departamentuarena; unibertsitate 
osoarena da, izan ere, unibertsitatearen 
helburuak ikerketan aurrera egiten bada, 
ekonomian, ikerketa-lerro gehienak aldizkari 
akademikoen eta dagozkien editoreen mende 
daude, eta horiek, erabat neoklasikoak 
dira. Rethinking Economics (2016; 3-5) 
elkartearen ikerketa baten arabera, Erresuma 
Batuko 7 unibertsitate ospetsuenen 172 
ikastaroetatik, % 22k bakarrik sustatzen 
dute pentsamolde autonomo eta kritikoaren 
garapena, aurrez ezarritako erantzunekin 
arazoak ebazteaz gain. Bestalde, ikastaro 
horien % 6tan bakarrik sustatzen da, ikasgai 
ardatzei bakarrik erreparatzen badiegu. 
Bestalde, esleitutako nota guztien % 3k 
bakarrik hartzen du irizpideren bat ikasleek 
teoria benetako problemekin lotzeko garatzen 
duten gaitasuna ulertzeko. “Horregatik, 
ez da gehiegi esatea ekonomiako ikasleek 
ikasketak amaitzen dituztenean ez dutela 
ulertzen zer gertatzen ari den ekonomia 
orokorrean. Horrez gain, ez dakite beren 
iritzia ematen ere”. Hori guztia ikaslea 
heztean gertatzen da, “ez dutelako uzten 
ekonomia dauden ikuspegien aniztasunetik 

ulertzea”, eta horrek, “eragin negatiboa du 
profesional gisa izango duten etorkizuneko 
garapenean”. Horrez gain, ikaskuntza 
“lan askoz ere aspergarriago bihurtzen da, 
motibaziorik gabekoa”.

Proposamen gisa, Post-Crash Society 
erakundeak zenbait berrikuntza printzipio 
ezarri ditu, eta epe ertain eta laburrean 
eman beharreko zenbait urrats, ekonomiako 
graduetan curriculuma aldatzeko. Printzipio 
orokor gisa hauek proposatzen ditu Post-
Crashek:

•  Benetako arazo ekonomikoak aztertzea, 
tratatzen dituzten ikuspegi desberdinetatik.

•  Ekonomia ikasteko errealitatea konplexua 
dela hartuz abiatzea, eta diziplina barruko 
eztabaidez harago joan behar dugula 
kontuan hartzea.

•  Ezinbestekoa da diziplinan eklektizismoa 
eta kritika sartzea eta sustatzea.

•  Politika eta etika politika publikoaren 
inguruko edozein eztabaidatan esku hartu 
aurretik ikasi behar dira.

•  Teoria ekonomikoen oinarri filosofiko eta 
historikoak ikasi behar dira.

Proposamen hau garatzeko aukera bat izan 
liteke gaur egun dauden ereduen barruan 
egoten diren paradigmak irakastea, hala nola 
post-keynesianismoa. Beste aukera bat izan 
liteke berariazko fenomenoak (inflazioa, 
langabezia, desberdintasuna eta pobrezia, 
krisi ekologikoa, demokrazia ekonomikoa 
edo fiskaltza) ikuspegi desberdinetatik 
tratatzen diren ikastaroak garatzea, eta 
paradigma desberdinek nola saiatzen diren 
azaltzen aztertzea. Aldaketa horiek gertatzeko 
eta ikasleen trebakuntzan eraginkorrak izan 
daitezen, Post-Crash Society erakundeak 
argudiatzen du ezinbestekoa dela aldaketa 
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nabariak egitea graduak hasten direnetik, 
komunikazio eta pentsamendu kritiko 
eta autonomorako gaitasunak azterlanen 
hasieratik jada garatzen has daitezen. Ez 
da itxaron behar hautazko ikastaroetara 
karrerako azken urteetan. Aldaketak ikastaro 
ardatzetan egon behar dira, karrera egiten 
ari den bitartean. Ikastaro “heterodoxoak” 
aukera bat besterik ez badira, pisu handiagoa 
izango da banakoentzat, eta zailtasun gehiago 
izango dituzte hautatzeko orduan, “gainerako 
ikasleekin lehia bidegabean” egongo 
direlako. Horrela, egitura nagusiaren arabera 
ikasten jarraitzea nahiago izan dezakete, 
metodo kuantitatiboetara eta test motako 
azterketetara ohituago daudelako, ikasteko 
eta aztertzeko modu berriak ez dizkietelako 
eskatuko.

Post-Crash erakundearentzat, hauen izan 
litezke epe laburrerako erreformak:

•  Beste sail batzuetako akademikoak sartzea 
ikasgai berrien irakaskuntzan (soziologia, 
historia, politika, filosofia, geografia eta 
abar).

•  Fakultatean jadanik dauden material 
akademiko kritikoak sustatzea eta 
sakontzea.

•  Mikroekonomia eta makroekonomia 
ikastaroen barruan eskola kritikoak sartzea, 
izan ere, eremua dago ikasgai hauen 
erabilgarritasuna handitzeko eta oreka-
prezioak aurkitzeko. 

•  Eskolek  aur rekontu  teor iko  e ta 
metodologikoei erreparatu behar diete, 
ikasleek ikasten dutenaren oinarriak hobeto 
uler ditzaten.

•  Test moduko azterketa kopurua murriztea 
eta garatzeko erantzunak sustatzea, ikasleek 
beren gaitasun kritikoa erabil dezaten. 

Epe ertainean, hauek dira curriculumean 
proposa litezkeen zenbait aldaketa:

•  Curriculuma eta teoria ekonomikoa berriro 
diseinatu beharko lirateke, gaur egungo 
galderei/arazoei/zalantzei erantzuteko, 
gizarte eta historia arloan oinarria sakonagoa 
delako.

•  Ikastaro ardatzak berriro diseinatzea 
eta berriak sartzea, paradigma guztiak 
osotasunez tratatzeko; baita zeharkako 
zenbait ikastaro ere, pentsamolde 
ekonomikoa arazo partikularren arabera 
azter dezaten.

•  Diziplinaren barruan aniztasuna barne 
hartzen duten testuliburuak eta tresna 
pedagogikoak sortzea.

•  Lankidetzak formalizatzea beste arlo 
batzuetako sailekin, giza eta gizarte 
zientzietan, edo goragoko mailako organoak 
ezartzea, diziplinarteko programak 
koordinatzen lagun dezaten.

•  Kontratazio-poli t ika “mainstream” 
paradigmaren barruan kokatzen ez diren 
akademikoei eskaintzea, curriculum-
aniztasuna sustatzeko, eta baita publikoki 
finantzatutako ikerketaren esparruan ere.

5.2. –  Dauden programa eta curriculum 
heterodoxoak 

Association for Heterodox Economics 
erakundeak hainbat gradu, master eta 
doktorego programa biltzen ditu txosten 
batean. Hor, heterodoxia agertzen da 
irakaskuntzan eta irakasleen ikerketa-
proiektuetan. Tristea bada ere, programa 
gehienak akademia anglosaxoian kokatuta 
daude, eta bereziki AEBn eta Erresuma 
Batuan (Heterodox Economics Newsletter, 
2016; 61-129). Doktorego eta master 
programen barruan, Espainian bakarrik 
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daude Bartzelonako Unibertsitatea eta 
Valentziako Unibertsitatea. Horrenbestez, 
argi dago beste programa heterodoxo batzuk 
nazioartekotzeko ezgaitasuna, hala nola 
Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia 
Aplikatua I. Sailarena edo Madrilgo 
Unibertsitate Konplutentsearen Ekonomia 
Aplikatua V. Sailarena. Bestalde, gradu 
programen barruan ez dago Espainiako 
unibertsitaterik, Espainiako estatuan 
ekonomiako ikasleek aurre egin behar dioten 
ikuspegi aniztasun faltaren erakusgarri. 
Ekonomian aniztasun akademikoa sustatzen 
duten nazioarteko foro eta erakundeen barruan 
dagoen ordezkari falta horrek erakusten du 
zenbait aldaketa egin behar direla Estatuko 
fakultateetan. Ikasleei pertsona kritiko eta 
aditu bihurtzen laguntzen dien irakaskuntza 
baten alde aurre egin behar dugu, izan ere, 
mundua gero eta globalizatuagoa da.

Ordezko irakaskuntza-proiektu gisa, 
erakunde ospetsuen programa akademikoak 

labur aurkeztea garrantzitsua izango litzateke. 
Hauek ditugu: New Yorkeko New School 
for Social Research; Massachusetts-eko 
University of Amherst edo Londresko School 
of Oriental and Asian Studies. New Yorkeko 
New School for Social Research zentroko 
webgunearen arabera, bere Ekonomia Sailak 
hauxe eskaintzen du: 

ikuspegi zabala eta kritikoa ekonomia 
ikasteko.  Hainbat  pentsamolde 
eskolak barne hartzen ditu, ekonomia 
keynesianoa eta post-keynesianoa, 
Smithen ekonomia politiko klasikoa, 
Rixardo, Marx eta egitura eta 
erakunde ikuspegiak edo ekonomia 
neoklasikoa barne. Ikasketa ikastaroek 
ideia ekonomikoen erro historikoak 
nabarmentzen di tuzte ,  pol i t ika 
ekonomikoaren eztabaidetan aplikatzen 
dituzte, eta fenomeno ekonomikoen 
interpretazio gatazkatsuak eta azalpenak 
ematen dituzte (newschool.edu).

https://www.newschool.edu/nssr/economics/
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Horrenbestez, New School zentroak 
azpimarratzen du teoria ekonomiko 
desberdinak erakutsi  behar  direla 
pentsamendu ekonomikoaren historiaren 
barruan. Horrela, zentzua ematen diote 
ideien bilakaerari, gizartea aldatzen joaten 
den heinean. Baina zati kualitatibo horrek 
ez du alde batera uzten ikasleei datuak eta 
analisiak erabiltzeko teknika sofistikatuak 
irakasteko beharra. Horrenbestez, ikaskuntza 
teoriko-historikoa hemen egiten da: 

trebakuntza zorrotz baten barruan, 
modelatze kontzeptual, matematiko 
eta estatistikoko tekniketan, gaur 
egungo ekonomiaren ikerketan oinarri 
metodologikoak direnak.

Esparru teorikoak eta emandako gaitasunak 
hertsiki lotuta daude fakultatean dauden 
ikerketa-proiektuekin, beraz, ekonomia-
zientzien sailaren helburua hauxe da:

R o b e r t  H e i l b ro n e re k  g i z a r t e 
garaikidearen oinarri ekonomikoen 
ikerketa filosofiko, kritiko eta sutsu 
esaten diona gure hezkuntza eta ikerketa 
jardueraren erdian jartzea (newschool.
edu).

Beste adibide handi bat Londreko University 
College London unibertsitatean aurki 
dezakegu. Hor, School of Oriental and Asian 
Studies (SOAS) zentroko gradu aukera 
zabalaren helburua hauxe da: 

ezartzea oinarri sendoak ekonomia 
konbentzionalean (teorikoa eta 
teknikak), ordezko aukeren aurkezpen 
zorrotz batekin, ekonomia politiko 
klasikoa, ekonomia marxista eta ikuspegi 
keynesianoak eta post-keynesianoak 
barne (soas.ac.uk)

Curriculumaren oinarri anitzaren helburua 
ikasleen hainbat gaitasun garatzea da, 
errealitate konplexuak eskaintzen dituen 
arazoei zein horiek aztertzeko dauden modu 

desberdinei aurre egin diezaieten. Horrela, 
ikasleek abiatzen diren aurreiritziak zalantzan 
jarri ahalko ditu. Aldi berean pentsamolde 
zientifiko eta kritikoa garatzen ditu, eta horri 
esker, galdera zehatz eta egokiagoak egin 
ditzake, bere esperientzia profesionalarekin 
eta bizitzaren esperientziarekin. Bestalde, 
zenbait fakultatek, hala nola SOASek, 
zientzia ekonomiko konbentzionalaren 
printzipio kolonialista eta eurozentristak 
zalantzan jartzen dituzte. Horrela, garapen 
ekonomikoarekin loturiko arazoak oso 
bestelakoak ziren lurraldeak aztertu egiten 
dituzte. Horrela, 

maila guztietako ikasleek eskualde-
esperientziako talde bakarrerako 
sarbidea dute, eta Afrikan, Asian eta 
Latinoamerikan ekonomia eta gizarte 
garapenaren zenbait alderdi barne 
hartzen dituzten ikastaroak aukera 
ditzakete (soas.ac.uk).

Irakasleen ikerketen xedearen eta irakaskuntza 
curriculumaren artean koherentzia bilatuz, 
fakultatearen helburua ikastaro eguneratu 
eta aurreratuak ematea da, diziplina 
ekonomikoan dauden eztabaida ekonomiko 
eta metodologikoei buruz. Horrela, zentzua 
ematen diete unibertsitateko tituluei, 
ikaskuntza prozesu bat gisa, non ikasleek 
bere jarduera akademikoaren amaieran, gaur 
egungo eztabaiden gorabeherak ezagutzen 
amaitzen duten. Honela azaltzen du SOASek:

Graduondoko mailan, ekonomia 
nagusiarekiko kr i t ikarekin  e ta 
garapenerako ekonomia politikoarekin 
dugun konpromisoa departamentuak 
mai la  teorikoan zein  pol i t ika 
ekonomikoen aurreko erantzunetan 
aukerak ematerako orduan egiten 
duen abangoardiako ikerketan islatzen 
da. Masterreko ikastaro berritzaileek 
ikuspegi berriak garatzen dituzte besteak 
beste gai hauetarako: “gobernantza 
ona”, errenten bilaketa, finantza-

https://www.newschool.edu/nssr/economics/
https://www.newschool.edu/nssr/economics/
https://www.soas.ac.uk/
https://www.soas.ac.uk/
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sistemen diseinua eta gizarte eta kultura 
kapitalaren eginkizuna munduko ordena 
ekonomiko berri baten konfigurazioan. 
Gaur egun, doktoregoko ikasle-talde 
sendo bat ideia horietako batzuk 
garatzen ari da. Bestalde, garapenerako 
ekonomian eragiten duten gaiei buruzko 
ikerketak egiten ari da (soas.ac.uk).

Azken ik ,  Univers i t y  o f  Amhers t 
Massachusetts unibertsitateko Ekonomia 
Sailarentzat, ekonomiako curriculumak 
honako hau eman behar du:

ikasleei oinarri sofistikatua eta kritikoa 
azterketa ekonomikoan, ikerketari, 
irakaskuntzari eta politika sozialari 
ekarpena egin diezaieten, sormenaz 
baliatuz. Konpromiso horri esker, Sailak 
nazioarteko ospea lortu du ekonomiaren 
ikuspegi berritzaileetan aritzen den 
ikerketa-zentro gisa (umass.edu)

Aurretik azaldu dugunez, irakaskuntza 
gaur egungo eztabaida akademiko eta 
ekonomikoekin lotzeak nolabaiteko ospea 
ematen die unibertsitateei. Horrez gain, 
ikaskuntza-prozesu osoa erabilgarriagoa 
eta erakargarriagoa da ikasleentzat.  Horri 
esker, ikasle berrien eskaerak handitzeaz 
gain, nolabaiteko dinamismoa ere ematen 
dio unibertsitateari. Teorien aniztasuna eta 
ekonomia-zientzietan eta horiek oinarritzen 
diren aurrekontuetan dauden hurbilketak 
azpimarratuz, Amhersten:

graduondoko programak zenbait 
ikuspegi eta aukera barne hartzen 
ditu ekonomian, erakundeen ikuspegi 
neoklasikoak, postkeynesianoak, 
marxistak eta teorikoak barne (umass.
edu).

Metodo pedagogikoei dagokienez, baliabide 
ekonomikoen aukera zabala izateak, 
erakargarria eta inklusiboa izateko aukera 
ematen dio sailari, honetarako:

gela txikiak mantentzeko eta fakultatearen 
eta ikasleen artean harreman hurbila 
sustatzeko, talentu handiko ikasleak 
[erakarriz], herrialdean dauden 
bestelako graduondoko programa 
ospetsuekin lehian. Ikasleak jatorri, 
genero eta arraza desberdinetakoak 
dira.  Programen sendotasunak 
erakartzen ditu, hala nola arlo hauetan: 
nazioarteko garapena, teoria makro eta 
mikroekonomikoa, historia ekonomikoa, 
generoa eta klasea, lan eta industria 
arloko soziologia. Gure graduatuak 
ikerketa-erakunde garrantzitsuek 
kontratatu dituzte Estatu Batuetan eta 
atzerrian (umass.edu).

Programa akademiko hauek irakaskuntzan 
zein ikerkuntzan zenbait hamarkadatako 
esperientzia badute ere, ekonomia zientzien 
barruan ikuspegi eklektiko eta anitz baten 
gainean aurkezteko eta lantzeko orduan 
duen arrakasta, gure ekonomiako fakultatea 
eta bere jarduera akademikoak modu 
desberdinean antolatuta egon daitezkeen 
adibide gisa erabil dezakegu. Diziplina 
barruko eta diziplina arteko eztabaidarako 
eta eztabaida inklusiborako irekiagoa da, 
ikuspegi heterodoxekin. Ikuspegi aniztasuna 
zein arazo eta dilema teoriko eta enpirikoak 
ardatz nagusi gisa hartzea urrats estrategikoa 
izan daiteke UPV/EHUko Ekonomiako 
Fakultatea suspertzeko hain aldakorra eta 
heterogeneoa den gure gizartean.

https://www.soas.ac.uk/
https://www.umass.edu/
https://www.umass.edu/
https://www.umass.edu/
https://www.umass.edu/
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Aurreko kapituluetan egiaztatu dugu 
unibertsitateko hezkuntzak leialki islatzen 
duela globalizazio neoliberalaren prozesua, 
gero eta erasokorragoak diren jarduerak 
erabili eta garatzen dituena. Bestalde, 
kapitalismoaren interesei zuzenean erantzuten 
diete (Taibo, 2009), eta gizartearen egitura 
eta estamentuei eragiten die.

Hain zuzen ere unibertsitateko hezkuntzak 
prozesu globalizatzaile hori eta merkatuaren 
indarrak ezagutzen ditu.  Bestalde, ekonomia 
baten baliabideak parametro utilitaristetan 
oinarrituz antolatzen dituzte, eta goi-mailako 
hezkuntzak interes horiek guztiak gordez 
erantzun du. Horren ondorioz, bere eginkizun 
soziala eta eraldatzeko gaitasuna mugatzen 
du, gaitasunak eta ezagutza kritikoa sortzeari 
dagokionez. Horrela, Estatuko unibertsitateek 
tradizioz izan duten profesionalizazio izaera 
handiaren ondorioz (Mora, 2004), “merkatu 
kapitalistarako egituren sortzailetzat” dute 
euren burua. Hori guztia elementu moral 
eta etikoen kalterako, hala nola elkartasuna, 
elkarrekikotasuna, birbanaketa eta abar, goi-
mailako hezkuntzaren maila guztietan egon 
beharko luketenak. Horrek bere jatorrizko 
ikuspegi eta misioan eragin beharko luke, 
hots, pertsonak trebatzea eta ahalduntzea, 
balioa igortzea eta ikasleek gizartearekin 
duten konpromiso kritikoa sustatzea (Ruiz et 
Al, 2015):

Eztabaidatzen dira ez bakarrik 
e r a k u n d e e n  a r t e k o  l o t u r a 

formalak, baizik eta ikuspegiak eta 
unibertsitatearen eginkizuna, haren 
egitura, modalitateak eta funtzionatzeko 
irizpideak ere bai. Baina nagusiki 
erakunde horien zentzu etiko, politiko 
eta pedagogikoa eztabaidatzen du, 
gizarteak eskatzen dien aldaketa eta 
eraldaketa prozesuekin izan behar 
duten gizarte-konpromisoari begira. 
Azken batean, helburua da gizarte-
harreman demokratikoak, bidezkoak 
eta ekitatezkoak eraikitzen laguntzea, 
pertsona guztien eskubide guztiak 
errespetatzea bermatzen dutenak. (Jara, 
2018)

Ekonomiaren (eta enpresaren) goi-
mailako irakaskuntzan pixkanaka benetako 
ekonomiaren jatorrizko definizioa ahazten 
ari dira, izan ere, gizarte batean ematen diren 
erakunde, balio eta jarduera sistematzat 
hartzen da, gaitasunak eta baliabideak 
definitzeko, mugiarazteko, banatzeko eta 
antolatzeko, modurik hoberenean ebazteko 
kide guztiek izan ditzaketen beharrak eta 
nahiak (guztien bizitzaren kopia zabala, eta 
belaunaldien artekoa). (Coraggio, 2014). 
Hala ere, pertsona beste produkzio-faktore 
bat gisa hartzen da, eta eraginkorra izan 
behar du merkatuak bideratutako ongizate 
kolektiboa hobetzeko. Azken batean 
ikuspegia da unibertsitatearen ikuspegi 
utilitarista eta haren baliabideak justifikatzen 
dituen ikuspegia.

6. JARDUNBIDE EGOKIAK EKONOMIA 
GRADUAREN IRAKASKUNTZAN; 

METODOLOGIA AKTIBOEN 
ERABILERA ORDEZKO EKONOMIAK 

ZEHARKAKOTZEKO
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Horrez gain, irakaslearen eta unibertsitatearen 
beraren unibertsitate-lanaren kalitatea eta 
“bikaintasun” kontzeptua bat etortzen dira, 
bikaintasunari arreta jartzen diona, eta 
irizpide, adierazle eta kanpoko agentziek 
garatutako formatuen bidez neurtzen dena. 
Horrek ez ditu beti islatzen unibertsitatearen 
alderdi humanistak eta gizarte-lana. 
Unibertsitatearen kalitatea neurtzen duten 
irizpide, adierazle eta formatu horiek, 
erakundeen arteko lehiakortasuna sustatzen 
dute, rankingen definizioan islatzen dena. 
Horrela, presioak sortzen dira emaitzarik 
onenak lortzeko, arrakasta izateko aukera 
gehien dituzten pertsonak hautatzeko, eta 
azken finean, sarbide elitista, desberdina eta 
ekitaterik gabekoa sortzeko (Barandiaran, 
2013).

Horrek guztiak, gizarte-beharrak eta 
unibertsitateek duten eginkizunaren arteko 
lotura falta handia ekartzen du.  Egokia da 
unibertsitatea bere eginkizunekin lotzea 
berriro (prestatzea, errealitatea eraldatzea eta 
ezagutza sortzea), eta hori guztia ikuspegi 
humanista batetik, non pertsona hezkuntza-
jardueraren hasiera eta amaiera den, giza 
garapenarekin lotutako profesionalismoa 
(Monge, Mena eta Gamboa, 2018). Halaber, 
aurreko atalean azpimarratu denez, ez dugu 
ahaztu behar diziplina-ikuspegia gainditu 
behar dugula. Ikuspegiak “gai izan behar 
du diziplinen ikuspegi gainditzeko, modu 
eraginkorragoan erantzuteko ikasitako 
fenomenoen errealitate konplexuari” (Vilar, 
Riveras, Rosa, 2014; 138).

Horrenbestez, ezinbestekoa da gizartearen 
eta unibertsitatearen arteko lotura berriro 
indartzea, eta lan hori zenbait mailatatik 
egiten da. Aurretik irakaskuntza-planen 
mailak (programa), hezkuntza curriculuma, 
ebaluazioa eta gelako metodologiak 
aipatu ditugu.  Zenbait egilek eta 
mugimenduk graduen hasieratik aldaketa 
nabarmenak egin behar direla adierazi 
dutela ere ikusi dugu. Horrela, ziur asko, 

komunikaziorako eta pentsamendu kritiko 
eta autonomorako gaitasunak goiz garatzen 
ere hasiko dira. Irakaskuntza-metodologia 
aktiboak erabiltzeak, gelako ekonomia 
heterodoxoetatik datozen kontzeptuak, 
teoriak edo errealitateak zeharkakotzen 
lagun dezake, unibertsitateetako arautegi eta 
gaitasunez baliatuz.

Atal honetan hiru motatako irakaskuntza-
metodologia aktibo proposatzen dira: 1) 
Arazoetan oinarritutako ikaskuntza 
(AOI), 2) Zerbitzu-Ikaskuntzak (ZI) eta 
3) Kasu-metodoa.  Arlo hauetan dituzten 
gaitasunengatik hautatu ditugu: 

a)  Gaitasunezkoak, ikaslea barne hartzen 
dutelako, eta bere ikaskuntza-prozesuan 
parte hartzeko aukera emateaz gain, 
ikaskuntza-metodo desberdinetan ere 
egon daiteke (ezagutza, balioak, jarrerak). 
Horrela, etorkizunean arazoak konpondu 
ahalko dituzte zenbait testuingurutan. 

b)  Diziplinaz harago dagoena, zeregin 
eta egiteko desberdinetan oinarritutako 
metodologiak direlako, unibertsitateko 
hezkuntza esparruko eragileak barne 
hartzen dituelako, baina baita gizarte 
arlokoak ere. 

c)  Balioak, unibertsitateko irakaskuntzan 
eta gizarte-errealitatean dauden gizarte 
balioak eta balio etikoak zehazteko eta 
finkatzeko aukera ematen dutelako, 
ikasleak errealitatearekin ere alderatuz.

Azkenik, garrantzitsua da adieraztea 
irakaskuntza-metodologia hauek Europako 
Goi-mailako Hezkuntzaren Espazioak 
proposatzen dituen eskaera eta erronketara 
egokitu behar direla.  Gaitasunen ikuspegi 
bat proposatzen du, irakaskuntza-ikaskuntza 
paradigma aldatuz, ikasleei protagonismoa 
emateko. Bestalde, metodologia hauek UPV/
EHUk proposatutako irakaskuntza-eredura 
ere egokitzen dira; Ikaskuntza Kooperatiboa 
eta Dinamikoa, eredu propioa, lankidetzakoa, 
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hizkuntza anitzekoa eta inklusiboa, ikasleak 
bere ikaskuntzaren jabeak izan daitezen, 
eta modu integralean, malgutasunez eta 
gizartearen beharrei egokituz treba daitezen 
(UPV/EHU, 2020).

I. –  Arazoetan oinarritutako ikaskuntza 
(AOI)

Arazoetan oinarritutako ikaskuntza (AOI) 
ikasleei erreparatzen zaien pedagogia 
da. Horrela, ikasleek gai jakin bati buruz 
ikasten dute, materialean dagoen problema 
ireki bat ebazteko esperientziaren bidez. 
Problema hori benetako kasu batetik atera 
daiteke, horrela, ikaslea benetako kasu 
batera hurbiltzen da, eta kasuari hurbilduz 
ere konbina daiteke.  AOI prozesuak ez 
dio erreparatu behar bakarrik problemak 
ebazteari, irtenbide jakin batekin, baina 
xede diren beste gaitasun batzuk garatzeko 
aukera ematen du. Horrek, barne hartzen ditu 
ezagutzak bereganatzea, taldeko lankidetza 
hobetua eta komunikazioa. AOI prozesua 
hasiera batean arlo medikorako garatu zuten, 
eta harrezkero beste ikaskuntza-programa 
batzuetara zabaldu da, hala nola ekonomikoa 
eta enpresara. Prozesu horren bidez, ikasleek 
beren etorkizuneko jarduerarako erabilitako 
gaitasunak gara ditzakete. Besteak beste 
ebaluazio kritikoa hobetzen du, literatura 
berreskuratu, eta etengabeko ikaskuntza 
bideratzen du, talde-ingurune baten barruan.

AOIren tutoretza prozesuak ikasle-talde 
txikietan lan egitea ekartzen du. Ikasle 
bakoitzak bere eginkizuna hartzen du 
taldearen barruan, eta formala edo ez-
formala izan daiteke. Askotan, rola elkarri 
aldatzen diote. Ikaslearen gogoetan eta 
arrazonamenduan oinarritzen da, bere 
ikaskuntza eraikitzeko. AOI prozesuak 
normalean oinarrizko zazpi etapa ditu (edo 
Maastricht-en zazpi jauziak): (1) Terminoak 
argitzea, (2) problemak definitzea, (3) ideia 
jasa, (4) egituratzea eta hipotesia, (5) ikasteko 
helburuak, (6) ikaskuntza independentea eta 
(7) laburpena.

Hala ere, etapen zenbait aldaketa daude. 
Beste adibide zehatzago bat honakoa izango 
litzateke:

a)  Helburuak irakasleak finkatzen ditu, baita 
esperientziaren iraupena eta ebaluatzeko 
modua ere (sina daiteke).  Helburuak 
finkatu, problema eraikitzen has daiteke.

b)  Ikasleek problema irakurri eta aztertu behar 
dute (lan-taldearen barruan eztabaidatu 
behar dute, bakoitzak dagokion rolarekin).

c)  Ideia-jasa egiten da (hipotesien zerrenda 
bat egiten da, ikasleak problema ebazteko 
pentsatutakoa). Horiek, prozesuak aurre 
egin ahala, berretsi edo baztertuko dira.

d)  Problemaren inguruan ezagutzen denaren 
zerrenda egitea.

e)  Ezagutzen ez denaren zerrenda egitea.

f)  Problema ebazteko beharrezkoa denaren 
zerrenda egitea.

g)  Problema definitzea.

h)  Informazioa bilatzea, literaturaren eta 
problematikaren iturri desberdinak 
erabiliz.

i)  Emaitzak aurkeztea, laburpen edo 
txosten baten bidez. Hor, gomendioak, 
aurreikuspenak, aldeak eta problemarako 
garrantzitsutzat jotzen den guztia jasoko 
dira.

Laburbilduz, kontua da jadanik badakitena 
identifikatzea, zer jakin behar duten, eta 
nola eta non sartu behar duten problema 
ebazten lagun dezakeen informazio berria 
eskuratzeko. Tutorearen rola da ikaskuntzan 
laguntzea, ikaskuntza-prozesua gidatuz 
eta haren prozesuaren jarraipena eginez. 
Tutorearen xedea da ikasleen konfiantza 
handitzea, ulermena handitzen duten 
heinean, problemak ere landuz. Prozesu hau, 
beraz, konstruktibismoan oinarritzen da. 



EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO EKONOMIAKO GRADUAREN DIAGNOSTIKOA  
ETA BERRIKUSPENA

38

AOIk irakaskuntza eta ikaskuntza filosofia 
tradizionalaren paradigma aldatzen du, izan 
ere, hor ikaslea da protagonista (Forsythe, 
2001). Ikaskuntzaren ikuspegi sakonagoa 
sustatzen du, aldakortasuna sustatzen du 
eta ezagutzen atxikimendua, ikertzeko 
gaitasunak eta aplikatzeko gaitasunak 
hobetzen ditu. Horrez gain, irakasleentzat 
pozgarria izan daiteke (Forsythe, 2002), bere 
motibazioan laguntzen duelako.

AOI irakaskuntzarako konstruktoak oso 
desberdinak dira gelako irakaskuntza 
tradizionalean, eta askotan denbora gehiago 
behar dute prestatzeko, baita baliabide 
gehiago ere talde txikietako ikaskuntzari 
laguntzeko. Horrek, muga handia ekartzen 
du gauzatzeko orduan, irakaslearen ardura 
gehiago ere eskatzen duelako. Hori dela eta, 
sekuentziaz sekuentzia, zatirik zati, ikasgaian 
aplikatzea aukera daiteke, ondoz ondoko 
zenbait mailatan.

Ekonomiaren eta enpresaren esparrua, 
metodologia  hori  apl ikatzeko utz 
daitekeen ingurunea da. Mota horretako 
proposamenekin lan egiten denez, irakasleek 
ikasgaien eta edukien plangintza eta 
orientazio lan handia egin behar dute. 
Bestalde, prozesuan bertan, feedbacka eta 
gainbegiratze lan nabaria ere egin behar dute. 
Hala ere, bere aldakortasunak ikaskuntza-
irakaskuntza prozesu klasikotik kanpo dauden 
aukerak eskaintzen ditu. Estatu Batuetan 
duela urte asko daude makroekonomia eta 
mikroekonomia Bigarren Hezkuntzako 
ikasleei irakasteko esperientziak ABP bidez 
(Maxwell et al., 2004, 2005; Sharp, 2003), eta 
azken urteotan, irakasteko zenbait ahalegin 
egin dira. Kinsellak (2008) AOI bidezko 
ekonomia heterodoxoen irakaskuntzari 
buruz dioen moduan, metodologia horrek 
izan litzakeen onurak kontuan hartzen badira 
ere, ikasleentzat nobedadea dena ere kontuan 
hartu beharko litzateke:

“Ekonomia monetario postkeynesianoa 
erakustea ez da erraza. Irakasleak 
ikasleek material berriari aurre 
egitean sentitu behar duten berezko 
ulermena gainditu behar du, izan 
ere, makroekonomiari buruz jadanik 
dakitenaren zati handi bat berridatzi 
nahi dutelako.  Ikasleek bere ikastaro 
ortodoxoei buruz galdetuko dute: “Lan 
gogor hori guztia alferrik izan al zen? 
Ziur asko, ez”. Irakasleak, itxuraz familia 
berekoak diren kontzeptuen erabilera 
modu desberdinetan justifikatu behar 
du. Testuliburuko estiloko material 
gutxiago dago ateratzeko, eta egitura-
ereduak, oro har, konplexuagoak dira. 
Horrela, errealitate handiagoa ematen 
diote batez besteko ereduari, eredu 
ortodoxoagoek baino. Denboraren 
inguruko gogoetek orokorrean arazo 
ekonomikoen aldi bereko tratamendua 
eragozten dute, modulu osoan eredu 
ortodoxoak erabiliz...

Irakasleak erantzun bat izan behar du gai 
horretako bakoitzerako. Esfortzu handia 
egin behar da makroekonomiari buruzko 
testuliburuetan ikasitako makroekonomia 
ortodoxoa alderatzeko eta egiaztatzeko, 
baten ikuspegia justifikatzeko, eta 
ikasleentzat ezezaguna den mailako 
materiala testuinguruan sartzeko. Norberak 
denbora nahikoa erabiltzen du gelan 
oinarrizko printzipioak besterik ezartzen, 
eredu makrokonomiko poskeynesianoaren 
benetako onurak, ziurgabetasunari lotzen 
diotenak, ziklo ekonomikoak eta portaera-
eragileak bistakoak egin aurretik, ekintzak 
eta funts fluxuak sortuz” (Kinsella, 2008).

II. – Zerbitzu-Ikaskuntza - ZI

Zerbitzu-Ikasuntza (ZI) Latinoamerikako 
testuingurutik datorren metodologia 
da. Hor, azken urteetan literatura ugari 
dago, eta garapen nabarmena izan du 
esparru desberdinetan aplikatzean, horien 
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artean Estatuko unibertsitateak, betiere 
zailtasunekin (Opazo, Aramburuzabala eta 
Mcilrath, 2019). Ikasleak esperientzia-aukera 
zabalean aktiboki sartzen dituen ikaskuntza 
da. Askotan besteei eta erkidegoari ateratzen 
diete onura, eta aldi berean, ikasketa-plan 
zehatz baten helburuak lortzeko aurrera 
egiten dute. Edukiak, balioak eta gaitasunak 
barne hartzen ditu prozesu pedagogiko 
berean.

ZI bere gizarte-erabilgarritasunarekin hertsiki 
lotuta dagoen hezkuntza-proiektua da.   Izan 
ere, ikaskuntzaren eta zerbitzuaren arteko 
elkarrekintzak bien eraginak areagotzen 
dituen elkarrekintza dela dioen premisatik 
abiatzen gara. Ikasleen ikaskuntzak 
erkidegoari emandako zerbitzua hobetzen 
du, bizi-kalitatean eta ekitatean ere hobetzen 
duena. Zerbitzuak (ikasleek erkidegoari 
zentzu zabalean ematen dioten zerbitzua, 
gizarte-erakundeak, enpresak, zerbitzu 
publikoa eta bestelakoa izan daitekeena) 
zentzua ematen dio ikaskuntzari, ekintza gisa 
errealitatera transferitzeko aukera ematen 
duelako (Zerbikas, 2020).

Zerbikas Fundazioaren arabera, Zerbitzu-
Ikaskuntza (ZI) esaten zaio ikaskuntza eta 
zerbitzu solidarioari (IZS), eta oinarrizko 
hiru osagai ditu metodologia horrek:

Ikaskuntza: Hezkuntza arloko nahitasun 
esplizitua du, ezagutzak, gaitasunak, jarrerak 
eta balioak bereganatzearekin lotuta dagoena.

Zerbitzu solidarioa: bere protagonisten 
interesa erkidegorako zerbitzura bideratzen 
du.

Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa: 
ikaskuntza herritarren jardun aktiboarekin 
lotzen du.

Normalean oinarrizko hiru bloketan gertatzen 
da ZI, eta hiru bloke horiek zenbait etapetan 
banakatzen dira, testuinguru bakoitzera 
egokitzen direnak. Gutxi gorabehera prozesu 

edo proiektuaren beharren araberakoak izan 
daitezke (Batlle, 2015). 

Blokea Etapa

Prestaketa

Ideiaren zirriborroa egitea.

Aliantzak ezartzea.

Proiektuaren plangintza 
egitea.

Gauzatzea

Proiektua taldearekin 
prestatzea.

Proiektua gauzatzea.

Proiektua taldean ixtea.

Ebaluazioa Ikuspegi anitzeko 
ebaluazioa

Iturria: Batlle, 2015

Erkidegoan oinarritutako zerbitzu-jarduerak 
prestaketa egituratuarekin eta ikasleen 
gogoetarekin konbinatzen dira. Zerbitzu-
ikaskuntzan berezia dena da eredu teorikoak 
errealitatean zuzenean aplikatzeko aukera 
ematen duela. Horrez gain, prestakuntza 
teoriko eta praktiko sendoa hartzeko aukera 
ematen du, eta errealitate sozialarekin eta 
gizarte-premia berriekin loturiko edukiak 
eguneratzen ditu (Arranz eta Aristizabal, 
2015). Zerbitzu akademikoa aldezten 
dutenentzat, gelako ezagutza mundu 
errealean aplikatzeak, erkidegoko ingurune 
batean, ikasleak mailako materiala modu 
esanguratsuagoan laburtzea dakar. Zerbitzu-
ikaskuntzaren bidez lortutako denon 
helburuak barne hartzen dituzte: mailaren 
/ curriculumeko edukiaren ulermen-maila 
sakonagoa izatea; diziplinaren iritzi zabalagoa 
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izatea eta erantzukizun zibikoaren zentzu 
handiagoa izatea. Hori zuzenean lotzen da 
unibertsitatearen erantzukizun sozialarekin 
(Gezuraga, 2014).

Partaidetza oinarrizko osagaia eta 
erakundeengana hurbiltzea baldintza den 
metodologia da. Hori horrela izanda, ahalmen 
handia du unibertsitateko ikasleen garapen 
profesionala bideratzeko eta unibertsitatea 
gizartearekin lotzeko, zalantzarik gabeko 
dimentsio etiko batetik. (Puig Rovira (koord.), 
2007; Alonso, et al, 2013; Rodríguez-
Gallego, 2015).

Halaber, ekonomia heterodoxoak, enpresa-
ikuspegi berriak lantzeko edo gelan haiekin 
lotutako curriculumeko elementuak sartzen 
laguntzeko egokia den metodologia da. 
Proposamen ekonomiko heterodoxoak, 
hala nola Ekonomia Soziala eta Ekonomia 
Sozial eta Solidarioa, ZIrekin erraz lotzen 
dira, izan ere, lan egiteko balioak eta gakoak 
partekatzen dituzte, hala nola elkartasuna, 
erantzukizun soziala, herritar arduratsu eta 
kritikoak sortzea, lankidetza, partaidetza 
horizontala, gizarte eta ingurumen arloko 
justiziarekiko kezka. Gizarte-erakundeen, 
enpresa sozialaren, unibertsitatearen eta 
gizarte zibilaren artean mugitzen dira, eta 
hezkuntzaren arloko planteamendua bat dator 
desberdintasunen balioekin eta analisiarekin. 
(Arcos et al, 2018).

Ziur asko teknika hauek besterik ez daude 
ikasleak mundu errealean murgiltzeko 
modu hoberik (Schneider, 2009). Ikuspegi 
berria da konpromiso zibikorako, erudizio 
publikoa, ikaskuntza esperimentala eta 
teoria ekonomikoa konbinatzen dituena 
(McGoldrick eta Peterson, 2009). Mundu 
errealaren esperientzia eta ekonomia 
irakasteko paradigma anitzeko irakaskuntza 

bateratzen ditu. Zenbait esperientziak 
diote jarduera pedagogiko horrek ulermen-
maila sakona eta beste metodo batzuen 
bidez lortezina den ulermen-maila lortzen 
duela. Horrez gain, benetako ekarpena egin 
diezaioke tokiko erkidegoari (Banks et al. 
2005).

III. – Kasu metodoa

Kasu azterketa, kasu jakin baten azterketa 
zehatza eta sakona ekartzen duen ikerketa 
metodoa da. Oro har, kasu bat edozein 
azterketa unitate izan daiteke, banakoak, 
erakundeak, ekitaldiak edo ekintzak barne 
hartuta. “Fenomeno garaikide bat bere 
benetako testuinguruan ikertzen duen 
ikerketa enpirikoa da, eta fenomenoaren 
eta testuinguruaren arteko mugak ez dira 
zehaztasunez erakusten. Bestalde, hainbat 
ebidentzia-iturri erabiltzen dira” (Yin, 
1989, Villareal eta Landeta, 2010). Hainbat 
arlotan aplika daiteke, funtsean benetako 
testuinguruaren teknika kualitatiboak 
erabiltzen dituen ikerketa enpiriko gisa (Yin, 
1989, Eisenhardt; 1989), non ebidentzia-
iturri asko erabiltzen diren, eta funtsean 
induktiboa eta partzialki deduktiboa den 
ikuspegi zientifiko batekin (Yin, 1994).  
Bestalde, Stake-k (1988) honela definitzen 
du kasuen azterketa: “kasu berezi baten 
konplexutasunaren eta berezitasunaren 
azterketa, bere jarduera inguruabar 
garrantzitsuetan ulertzeko”.

Álvarezek eta San Fabianek (2012) kasu-
azterketen oinarrizko beste ezaugarri batzuk 
gaineratzen dituzte, beste azterketa-metodo 
batzuetatik bereizten dituena:

Iker t za i leak  sa ia tu  behar  du 
ikuspegi sakon batetik erreparatzea 
errealitateari. Halaber, aztertzen duen 
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fenomenoaren ikuspegi osoa eman 
behar du, haren konplexutasuna islatuz.  
Hor daukan ikuspegia hipotetikoa da. 
Aztertzen da, ondorioak ateratzen dira 
eta horri buruzko informazioa ematen 
da. Harremanei eta elkarrekintzei 
erreparatzen die, eta beraz, ikertzaileak 
kasuaren etorkizunean parte hartzea 
eskatzen du.  Fenomeno garaikideak 
aztertzen dituzte, haien alderdi 
interesgarri bat ere aztertuz, eta 
ikertzaileari esparruan luzaroan egotea 
eskatuz. Negoziazio-prozesuak ematen 
dira ikertzailearen eta parte-hartzaileen 
artean, modu iraunkorrean. Kasu-
azterketek hainbat datu-iturri dituzte, 
eta horiek, modu orokorrean eta elkarri 
eraginez aztertu behar dira.

Kasu-azterketak ikerketa-metodo formal 
bati jarraituz egin daitezke. Kasu-azterketen 
ikerketak kasu bakar eta anitzeko azterketak 
ekar ditzake, eta ebidentzia kuantitatiboa 
barne har dezake. Hainbat ebidentzia-
iturritan oinarritzen da, eta proposamen 
teorikoen aldez aurretiko garapenari etekina 
ateratzen dio. Kasu-azterketek ikerketa-
metodo kualitatibo zein kuantitatiboak ekar 
ditzakete. Subjektu bakar baten ikerketak 
esparru estatistikoa ematen du, kasu-
azterketen datu kuantitatiboak kontuan 
hartuz, ondorioak ateratzeko. Kasu-azterketa 
ikerketa edo irakaskuntza estrategia gisa 
definitu behar da, bizitza errealaren barruan 
fenomeno bat ikertzen duen ikerketa enpiriko 
gisa.

Estatu Batuetan ospetsua da irakaskuntza- eta 
ikerketa-metodologia gisa ekonomiaren eta 
enpresaren esparruan. Enpresa-ekonomiaren 
benetako fenomenoak ezagutzeko, aldagaiak 
aztertzeko, egoera konplexuak ebaluatzeko 
eta aukerak bilatzeko bereziki erabili da. 

Estatuan denbora gutxiago daramate, hala 
ere, 2000. urtearen erdialdetik enpresari 
aplikatutako ikerketan gora egin du. 
Horrela, zenbait egilek teknikak aplikatu 
dituzte euskal enpresen kasu-azterketetan.  
Horrez gain, unibertsitate- eta enpresa-
mailatik hobekuntzak proposatu dituzte 
diseinu metodologikoan, kasuen azterketa 
ikerketa zientifikoan erabiltzeko, eta haren 
baliozkotasuna aldarrikatzeko, diseinu 
zuzenari jarraituz eta zorroztasunez aplikatuz, 
egoera egokiak ematen direnean (Villareal 
eta Landeta, 2010).

Nagusiki kuantitatiboak diren esparru 
zientifikoetatik unibertsala izateko gaitasunari 
dagokionez, bere mugak eta kritikak dituen 
metodologia da, hala ere, irakaskuntza 
eta ikerketa esparru kualitatibotik, bere 
malgutasuna nabarmentzen da, testuinguru 
desberdinak aztertzeko aplikatu eta egokitu 
daitekeelako. Gizarte-enpresari edo gizarte-
enpresa solidarioari aplikatutako kasu-
azterketak, Ekonomia Zirkularra bezalako 
proposamen ekonomikoei (Kowszyk eta 
Maher, 2018), edo irakaskuntza-estrategia 
gisa garapenerako lankidetza lantzeko 
gizarte-erakundeekiko irakaskuntza-
lankidetzei aplikatutako kasu-azterketak 
ditugu (Zabalketa, 2016).

Ikaskuntza aktiboko metodologiaren arlotik, 
kasu-azterketa teknikatzat hartu behar da, non 
ikaslearen ikerketak irakasleak proposatutako 
benetako arazo bati erreparatzen dion. 
Horrela, oinarrizko tresnak eskuratuko ditu 
ikaskuntza induktibo baterako (Boehrer, eta 
Linsky, 1990). Horrela, ikaslea, benetako 
arazo baten oinarrizko ezaugarriak eta 
aldagaiak ulertu, aztertu eta ezagutzeko gai 
izango da, partaidetza aktiboan oinarrituz, 
ikaskideekin lankidetzan arituz eta 
irakaslearekin etengabe hitz eginez. Hala 
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planteatzen bada, gerta daiteke irakaskuntza-
prozesuan parte hartzen duen gizarte-
erakundearekin ere harremanetan jartzea.

Asopa eta Beve (2001) funtsezko hiru 
dimentsiotan nabarmentzen dira kasu-
metodoan:

•  Ikasleek eginkizun aktiboa bere gain hartzea 
kasuaren azterketan.

•  Ikasleen artean lankidetzan aritzeko prest 
egotea.

•  Elkarrizketa ezinbesteko oinarria izatea 
ados jartzeko eta elkarrekin erabakiak 
hartzeko.

Bestalde, hauek izango lirateke teknika 
honen helburuak:

•  Arazo bakoitzari irtenbide aditu, pertsonal 
eta gizarte eta giza testuingurura eta 
testuinguru juridikora egokitua emateko gai 
diren etorkizuneko profesionalak trebatzea.

•  Ikuspegi profesional batetik lantzea eremu 
jakin baten arazoak.  Ikuspegi profesionala 
benetako arazo batetik abiatzen da, 
nahasten duten elementurekin, batzuetan 
kontraesankorrak direnak, errealitatean 
eman diren moduan, eta deskribapen 
profesionala eskatzen da, teorikoki ongi 
oinarrituta dagoena, aurkeztutako egoera 
jakina eredu teorikoarekin alderatzea, 
kasuaren berezitasunak identifikatzea, 
kasua konpontzeko estrategiak proposatzea, 
emaitzak aplikatzea eta ebaluatzea.

•  Ikaskuntza- tes tuinguruak sor tzea , 
ezagutzaren eraikuntza errazten dutenak, 
eta hitzez adierazteko, zehazteko, ideiak 
eta ezagutzak alderatzeko eta berregiteko 
aukera ematen dutenak.  (Carrasco, 2015)

Horrela, irtenbidetzat hartzen dugu 
metodologia hori, helburu honekin:

•  ikas leek beren kabuz kudeatzea 
informazioa, maila teknikoa gaindituz eta 
arreta aztertuko diren subjektuen egoeran 
jartzea. Hortaz, zeharkakotzeko eta ordezko 
ikuspegiak, ikuspegi berri edo heterodoxoak 
integratzeko aukera izango dugu, ekonomia 
edo enpresa arloan.

•  Hartutako erabakien eragina ebaluatzea eta 
hari aurreratzea.

•  Ikasteko ezaugarri orokorrak izatea, 
gaiarekin eta mundu profesionalarekin 
lotuta daudenak.

•  Adimen-gai tasunak,  komunikazio-
gaitasunak eta pertsona arteko gaitasunak, 
antolatzeko eta kudeaketa pertsonalerako 
gaitasunak.

•  Garapen profesionalaren gaitasunak eta 
balioak (autonomia, malgutasuna eta 
abar), eta konpromiso pertsonaleko balioak 
(erantzukizuna, ekimena eta abar).

•  Lan autonomo eta talde-lana.
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Unibertsitatea, erakunde gisa, etengabe 
jartzen dute zalantzan esparru askotatik.  
Alde batetik, sartzen denari kalitate handiko 
prestakuntza emango zaiola aurreikusten 
da, berariazko arloetan, behin prestakuntza 
amaituta, arrakasta izan dezan.  Egia esan, 
arrakasta hori, ikasitakoarekin bat datorren 
lanbidea aurkitzeko aukerekin lotzen da neurri 
handi batean.  Izan ere, gradu desberdinetan 
sartzeko eskaera berean etorkizunean 
enplegua lortzeko aukera kontuan hartzen da. 

Hala ere, gizarteak oro har ohartarazten du 
unibertsitateko hezkuntzak ez duela izan 
behar trebakuntza teknikoa bakarrik, une 
bakoitzean enpresen eskaerekin bat datozen 
berariazko lan-profilak sortzeko. Izan ere, 
horretarako bestelako trebakuntzak daude, 
eta batzuetan enpresa enplegatzaileek ematen 
dute.  Unibertsitateko irakaskuntzak hedatzen 
ari den gizarte-jakintza baten irakaskuntza 
zaindu behar du, zenbait gairi buruzkoa, hala 
ere, ez du ahaztu behar ikasleei beste ikuspegi 
eta izaera kritiko bat eman behar diela.

Baina ez dugu ahaztu behar hori guztia 
Unibertsitateak egin behar duela, ingurune 
aldakor batean, irabazi-asmorik gabeko 
erakundeekin duen lankidetzan oinarritzen 
diren printzipioak etengabe berrikusiz, baina 
bikaintasuna bermatzeko nahikoa ez den 
finantzazio batekin. Azkenean nazioarteko 
mai lako  i rakaskuntza-eska in tzaren 
etengabeko berrikuspen neketsua bada ere, 
fakultateen graduak berritzen eta batzen joan 
dira. Bestalde, beste gradu batzuk desagertu 
dira, bereziki Gizarte eta Giza Zientzien 
esparruan.

Berezitasunak alde batera utzita, Euskal 
Herriko Unibertsitatea testuinguru horretan 

ere badago. Askoz ere gutxiago Ekonomia 
eta Enpresa Fakultateko Sarrikoko egoitza 
emandako Ekonomiako Gradua. Beste 
unibertsitate batzuen antzeko graduak bezala, 
Europako mailan gutxienez, eskaintzak 
ez dira oso erakargarria ikasleentzat, eta 
askotan, antzeko gradutzat hartzen da, baina 
enpresak kudeatzeko diren ikasketak baino 
interes txikiagokoak.

Kalitatezko estandarrak bermatzeko 
eta Europar Batasuneko herrialdeetako 
ikasketekin bat egitea lortzeko urratsen 
ondorioz, zentroak gradua bideratzeko eta 
bultzatzeko egiten duen edozein ahaleginak 
gero eta eragin txikiagoa da.   

Horrek aukerak ematen ditu, eta UPV/EHUk 
zein Ekonomia eta Enpresa Fakultateak 
etekina atera diote horri. Zentzu horretan, 
azken hamarkadetan hobekuntzak sartu 
dira irakaskuntzan, UPV/EHUk emandako 
Ekonomiako Graduaren kasuan. Boloniako 
prozesuarekin lotutako mehatxuak harago, 
Europako ikasketekin bateratzearen ondorioz, 
ohiko maisu-eskolen ordezko irakaskuntza 
moduak erabili ziren, lauhilekoan etengabeko 
praktikak eginez.

Era berean, duela gutxi bada ere, irakasleak 
i rakaskuntza-metodologia  akt iboak 
erabiltzen eta ezartzen hasi dira. Besteak 
beste, problemetan oinarritutako ikaskuntza, 
zerbitzu-ikaskuntza eta Kasu metodoak 
direlakoak, ikasleek partaidetza handiagoa 
izateko eta zeharkakotasuna bultzatzeko 
metodoak dira. Horrela, zenbait esparrutako 
eragileek parte hartzen dute.

Hala ere, Mugarik Gabeko Ekonomialariak 
erakundeak, txosten honen bidez, UPV/

7. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK
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EHUko Ekonomiako Graduaren joeraz 
ohartarazi nahi du, izan ere, diziplinarteko 
izaera txikiagotzen ari da, hainbat ikuspegi 
ematen ditu. Bereziki deigarria da 
diziplinartekotasun falta, aurretik esan dugun 
moduan, graduaren aurkezpenean berariaz 
azaltzen den alderdia delako. Ez oinarrizko 
ikasgaietan, ez ardatzetan, ezta hautazkoetan 
ere, ez dago Zuzenbidearekin, Historiarekin, 
Psikologiarekin, Soziologiarekin edo 
Antropologiarekin loturiko ikasgai askorik. 

Bestalde, aniztasun falta ere hautematen da, 
izan ere, Ekonomiaren esparruaren inguruan 
eztabaidatzeko dagoen aukera zabalean, 
ez dago ia ikuspegirik.  Ikasgai gehienen 
egiturari erreparatzen badiogu argi ikus 
daiteke ezaugarri hori, nagusiki makro eta 
mikroekonomietan. Edukia eta erreferentzia 
gisa erabilitako eskuliburuekin hori berresten 
da. Sintesi neoklasikotik hurbil -agian 
esparru keynesianoko erreferentziekin- 
dauden ikuspegi “ortodoxoen” irakaskuntza, 
ikuspegi heterogeneoen gainetik nagusitzen 
da, baina “ortodoxorako” joera kritikatzen 
dute biek.

International Student Initiative for Pluralism 
in Economics (ISIPE) ekimenak aldarrikatzen 
duen moduan, kontua ez da ikuspegi bat beste 
baten gainetik aldarrikatzea. Aurrerapausoa 
eman behar dugu kalitatean eta irakatsitako 
aberastasunean. Aniztasunak, ikuspegi 
liberalenak eta  hain liberalak ez direnak 
aztertzea ekartzen duenak, beste zalantza 
batzuk, ikertzeko gai berriak eta gai bera 
tratatzeko modu desberdinak ekartzen ditu.

UPV/EHUk zentzu horretan izan dezakeen 
edozein ekimen apalak badu abantaila bat, 
jadanik eginda dauden ekimenak eta haien 
inguruan sortu diren eztabaidak ikasteko 
aukera du.

Euskal Herriko Unibertsitateak, eta Ekonomia 
eta Enpresa Fakultateak zehazkiago, 
mugitzeko duen tarte estua kontuan hartuz, 

aldaketa apalak sustatzeko aukera daude. 
Aldaketa horiei esker, ikasleek tresna 
nahikoak izango dituzte eguneroko arazoak 
testuinguru batean sartzeko, erlatibizatzeko 
eta aztertzeko, errealitate konplexu batean.

Berriro ere onartzen dugu graduaren ikasketan 
dagoen motibazio baxuaren arrazoia ez dela 
bakarrik irakaskuntzaren ikuspegi baten edo 
bestearen falta. Hala ere, eremu kritikoa 
eta ikuspegi desberdinak elkar daitezela 
sustatzeko ahaleginak ez gaitu motibaziorik 
kenduko.
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