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EKONOMIALARIA

Ez zaitzatela 
ekonomiarekin engainatu

Bizitzaren gauzak direla-eta, Ekono-
mia Politikoa ikasgaia lantzen ari 
naiz berriro. Ikasgai hori oso inte-

resgarria izan daiteke, sistema ekono-
mikoak aztertzen dituen ekonomiaren 
adarra baita. Dena den, nire eskuetara 
heldu den materialean, azterketa ma-
kroekonomikoan “oreka” kontzeptua da 
nagusi, estatuaren papera keynestarra 
edo neoliberala da, eta sozialismoa So-
bietar Batasuneko sistema ekonomikoa 
da, hots, planifikazio zentralizatu autori-
tarioa. Ikasgaia ortodoxia ekonomikoan 
oinarrituta dago, nahiz eta XXI. men-
dean argi geratu diren ikuspuntu horien 
gabeziak eta akatsak. Hori jakinda ere, 
akademian irakasten jarraitzen da, nire 
harridurarako.

Prestakuntza intelektualaren oina-
rriak funtsezkoak dira; feminismoak 
agerian utzi digunez, erabiltzen ditu-
gun betaurrekoen arabera, munduaren 
ikuspegi bat ala beste izango dugu. Mun-
du hori eraldatzeko, betaurreko horiek 
baldintza batzuk jarriko dizkigute. Eko-
nomia Politikoaren alorrean, jasotako 
ikasketak zeintzuk diren identifikatzea 
garrantzitsua da. Zein pentsamolde edo 
ideologia daude atzean? Ideien plural-
tasuna nagusi da, ikuspegi kritikoa sus-
tatuz, ala era aseptiko eta zientifizista 
batean errealitate bakarra (edo bakar 
batzuk) landu dira?

Adibidez, lan arloan, merkatu horren 
orekan eragina dute gutxieneko solda-
tak eta sindikatuek. Oreka helburutzat 

hartuta, teoria neoklasikoa atzean iza-
nik, bi elementu horien eragina negati-
boa izango da, prezioaren orekatik eta 
kantitatearen orekatik aldenduz. Horren 
ondorioz, soldata altuago eta lan baldin-
tza hobe batzuk negatiboak izango al 
dira, orduan? Norentzat? Gainera, fro-
gatuta geratu da ezin daitekeela baiez-
tatu gutxieneko soldataren hazkundeak 
enplegu mailan eragin negatiboa duenik.

Bestetik, merkatu marjinalistak di-
tugu, honen adibide esanguratsuena 
Europako merkatu elektrikoa izanik. 
Merkatu lehiakor bat marjinalista da: 
unitate guztiak merkatuan sartzen den 
azken unitateak ezartzen duen prezioan 
trukatzen dira. Ekonomia fakultateetan 
irakasten da, era akritiko batean, zeozer 
naturala izango balitz bezala. Elektri-
zitatearen prezioaren azken norabidea 

ikusita, baita honen atzean dauden inte-
resak ezagututa ere, neutraltasunez jan-
tzitako tresnaren alde ilunak pairatzen 
ari gara. Merkatu marjinalista lehiako-
rra baita, aditu (neoklasikoen) arabera.

Sozialismoarekin antzekoa gertatzen 
da. Ekonomia fakultate gehienetan, es-
tatuak planifikazio zentrala aplikatzen 
duenean sozialismoa dela irakasten da. 
Merkatu “askearekin” kontrajartzen 
da, bi horien arteko erdibidea ekono-
mia mistoa izanik. Sinplifikazio horrek 
“sozialismoa edo askatasuna” lelo poli-
tikoa eta antzeko ergelkeriak hedatzen 
laguntzen du. Azken finean, logikoa di-
rudienak atzean karga ideologiko oso 
handia du.

Hori da ohiko ekonomista askoren 
azalpenen atzean dagoen logika. Errea-
litate ekonomikoaren konplexutasunak 
albo batera uztea, edo hitz teknikoekin 
aukera zehatz batzuk hautatzea, aukera 
ideologikoak direnak. Gaur egun, orain-
dik ere ekonomia irakasten denean, in-
darrean mantentzen da logika hori. 

Ikuspegi integratzaileak behar ditu-
gu, diziplina anitzekoak, konpartimentu 
independente eta isolatuak atzean uz-
ten dituztenak. Ikuspegi murriztaileetan  
txapelduna den ohiko zientzia ekonomi-
koa gainditu behar dugu. Joan Robinso-
nek aipatzen zuen moduan, ekonomia 
ikastearen helburua ez da galdera eko-
nomikoei aurrez egindako erantzunak 
eskuratzea, ekonomialariek engainatu 
ez gaitzaten ikastea baizik. 
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