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Durante todo o século pasado, en
especial os últimos 25 anos, vénse falando
de que a universidade está en crise, referi-
da fundamentalmente ao número de alum-
nos, financiamento, plans de estudos, etc.
No fondo de todos estes problemas está un
máis global, o da crise de xestión, onde os
responsables dos diferentes niveis da
Administración teñen que clarificar os
seus posicionamentos, xa que todos eles
teñen un ámbito de responsabilidade com-
partida, pero tamén un conxunto de esi-
xencias diferenciadas.

Entendemos, polo tanto, que esta crise
ten que ver, na actualidade, coa definición
e construción de estruturas organizativas e
de xestión que garantan de xeito eficaz a
realización dos seus valores substantivos
(docencia, investigación, desenvolvemento
cultural, estudo, profesionalización, desen-
volvemento social produtivo) así como
aqueles outros que a evolución da propia
universidade e a sociedade lles está a
demandar, como son todos aqueles relacio-
nados coa aprendizaxe ao longo de toda a

vida, coa formación cultural en diferentes
ámbitos e campos do coñecemento, coa
formación para o ocio e o maior tempo
libre, especialmente, nun segmento clave e
de crecemento da poboación como é a
denominada terceira idade, etc.

Todo isto provocará, aplicando o prin-
cipio de responsabilidade social comparti-
da, fundamentalmente nos custos, que sexa
necesario unha potenciación da planifica-
ción e da toma de decisións sobre a estru-
tura, o proceso e o produto do ensino supe-
rior. É dicir, que estamos movéndonos nun-
has circunstancias que están a provocar
cambios de mentalidade, entre outras cou-
sas, sobre os presupostos que debe acadar a
educación superior.

Estes cambios de mentalidade obri-
gan a falar de universidades orientadas a
polos de excelencia e a modelos universi-
tarios baseados en macrocentros integra-
dos que alberguen diversas titulacións.
Pero tamén orientan cara a modelos estra-
téxicos nos que se trata de definir os com-
portamentos actuais e previsibles da uni-
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versidade; modelos que foron provocados
pola crecente presión da responsabilidade
social compartida e pola necesidade da
Administración de xestionar a calidade cos
recursos públicos.

Precisamente a discusión previa sobre
a construción dun determinado modelo ou
da elaboración dun plan estratéxico é o que
dá lugar ao libro que estamos a comentar.
Os modelos van ser diferentes, segundo
entendamos a educación superior e a uni-
versidade como a institución característica
deste nivel do sistema educativo: como un
ben público financiado, maioritariamente,
polos estados, ou como unha institución
que trata de prestar servizos polos que vai
percibir unha remuneración, o que fai que
se produza un importante crecemento de
institucións de ensino superior de titulari-
dade privada que van competir coas insti-
tucións de titularidade pública.

Esta competencia non se vai dar só
entre institucións públicas e privadas, senón
tamén entre institucións de diferentes paí-
ses, polo que se produce un mercado edu-
cativo ou do coñecemento, neste caso supe-
rior, no ámbito internacional e global. Se a
isto asociamos, por unha parte, o mante-
mento, nalgúns casos redución, dos investi-
mentos dos estados na educación superior,
que se ten que repartir entre un número
maior de institucións e, por outra, os pro-
blemas aos que nos referiamos ao principio,
vemos que as universidades teñen que reco-
rrer, cada vez máis, a cubrir o seu presupos-
to por outras vías diferentes ás tradicionais.

* En castelán Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) e en inglés General Agreement
on Trade in Services (GATS).
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Precisamente, estas vías están na prestación
de servizos, funcionando como calquera
outro ámbito empresarial.

Neste segundo caso, o de prestación
de servizos, está claro que van ter que rea-
lizar accións, moitas delas xa se están
poñendo en práctica, relacionadas coa
competencia no que se refire á captación de
recursos e de usuarios (alumnos) e isto só
se pode facer para poder acadar un nivel
constante de crecemento ou, en todo caso,
de estabilización a través de programas de
calidade, tanto no que se refire ás funcións
tradicionais (docencia e investigación),
como ás dos novos servizos e prestacións.

Se este novo panorama vai consoli-
dándose, non parece oportuno que o ensino
superior se manteña á marxe do que é o
comercio de servizos, de aí que se produci-
se un certo alboroto. Este libro é unha con-
secuencia desa preocupación entre os
representantes da comunidade académica
internacional ao elaborarse o Acordo xeral
sobre o comercio de servizos (AXCS,
AGCS ou GATS*) no que non participaron
representantes do mundo educativo e no
que a educación superior aparece como
unha mera mercancía.

Pois ben, este libro é consecuencia
duna reunión celebrada en Lima (Perú) no
mes de xullo de 2002, a cal tiña como
obxectivo fundamental debater o AXCS
(GATS) e a súa implicación na educación
superior. Neste encontro participaron
representantes académicos de Iberoaméri-
ca e Europa. Conferencia internacional que
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tivo por título “El difícil equilibrio: La edu-
cación superior como bien público y
comercio de servicios”, precisamente o
título do libro.

Pódese dicir, como comenta na intro-
dución a coordinadora do libro, a Dra. Car-
men García-Guadilla, que os traballos do
libro tratan de presentar o estado actual da
discusión sobre a temática do AXCS e o seu
impacto na educación, centrándose funda-
mentalmente en Europa e América Latina.

A temática do libro pódese agrupar en
tres grandes bloques temáticos. O primei-
ro, que fai referencia á relación entre o
AXCS e a educación superior, correspón-
dese cos dous primeiros capítulos do libro,
nun deles faise un estudo sobre o AXCS no
contexto da Organización Mundial do
Comercio, realizando, ao mesmo tempo,
unha análise histórica dos diferentes acor-
dos internacionais relacionados co comer-
cio. No outro, faise unha análise da posible
implicación deste acordo na educación
superior no ámbito xeral, debida ao incre-
mento de cursos e programas educativos
ou formativos de carácter transnacional
(transfronterizos, xemelgos, franquías,
etc.) que provocaron que entre os doce sec-
tores que trata de regular o acordo aparezan
os educacionais.

O segundo tema, no que podemos
encadrar os dous seguintes capítulos do
libro, fai referencia á necesidade de tratar
estes temas dende as perspectivas dos dife-
rentes países ou rexións internacionais,
posto que as implicacións do acordo poden
ser distintas nas diferentes zonas xeográfi-
cas nas que se aplique, debido ás diversas
formas de entender o ensino superior e a

prestación de servizos que a sociedade lles
demanda a estas institucións. Así mesmo,
neste capítulo fundaméntase a necesidade
de establecer pontes a través de programas
de cooperación académica entre institu-
cións universitarias iberoamericanas e
europeas, para superar os problemas que
pode traer este acordo.

Finalmente, estaría o terceiro bloque
temático, formado polos tres últimos capí-
tulos do libro, que trata da repercusión que
este acordo pode ter en América Latina. En
dous destes capítulos  preséntanse dous
posicionamentos diferentes en relación co
AXCS e a educación nesta parte do mundo.
Un primeiro, no que se reivindica un modo
diferente de internacionalización, critican-
do o acordo, sobre todo no que fai referen-
cia á comercialización e propoñendo fron-
te a ela a cooperación. Un segundo posi-
cionamento, considera que hai que partici-
par nas negociacións do AXCS posto que,
para garantir que a educación chegue a
todos os cidadáns, tanto en cantidade como
en calidade, hai que lles dar cabida a outros
actores diferentes aos tradicionais. Esta
postura entende que o aspecto académico
seguirá pertencendo ás institucións educa-
tivas; o profesional, ás asociacións gre-
miais ou colexios profesionais e o exerci-
cio ou servizo profesional aos gobernos; a
internacionalización debe ser obxecto de
regulación a través de acordos como o que
se discute nesta obra. Finalmente, dentro
deste bloque, está o último capítulo do
libro que fai referencia á implicación que
este acordo vai ter en América Latina, onde
a comercialización da educación superior é
algo que se vén producindo dende hai
tempo, antes como unha forma de comer-



cio no estranxeiro e agora como novas ins-
titucións privadas ou transnacionais que
actúan na rexión.

Antes de rematar, hai que dicir que o
libro está composto de 7 capítulos, cada un
realizado por un autor diferente. Hai unha
introdución realizada pola coordinadora
do libro e unha presentación elaborada
polos responsables das institucións que
convocaron a reunión da que é produto
este libro, o Programa Columbus e a Uni-
versidade de Lima.

Simplemente convén engadir que esta
obra é un bo documento para coñecer o que
pode ser o futuro da educación superior, en
xeral, e da universidade, en particular, en
canto ás novas demandas que se lle fan
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dende a sociedade, que dan lugar á presta-
ción de novos servizos, non só no seu
ámbito territorial tradicional, senón tamén
noutros espazos xeográficos. Tamén é útil
para coñecer como a aparición destes
novos servizos fai que teñan que competir
con outras institucións para captar recur-
sos, tanto materiais como humanos, co
gallo de poder realizar tanto as funcións
tradicionais como as novas. Ademais
entendemos que este libro debería ser un
documento de lectura para aquelas mate-
rias que tratan temas de política ou econo-
mía da educación e de traballo en másters e
cursos de doutorado nos que se analice a
política, a economía da educación, a edu-
cación superior, a profesionalización do
sistema, o exercicio profesional, etcétera.

Antonio Rodríguez Martínez
Universidade de Santiago de Compostela




