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 Garapen ekonomikorako estrategiak diseinatzeari dagokionez, 
hau da, errentaren sorrera eta banaketa ahalbideratzen duten jarduera 
ekonomikoaren sustapenari dagokionez, 
ez dago ezberdintasun definitoriorik udalerri euskaldunen eta 
problematika antzekoa (despopulazioa, biztanleriaren zahartzea, herri 
txikien ahultasunak, azpiegituren falta, bizitzeko erakargarritasun eza…) 
izan dezakeen beste edozein herriren artean.

 Erronka sozioekonomikoak, eta beste bi erronka 
demolinguistikoak eta soziokulturalak, elkar baldintzatzen dute 
eta elkarrekin lotuak daude, bai modu negatiboan, bai modu positiboan.

 Hiru erronken arteko orekarekin koherentea izango den garapen 
ekonomikorako proposamena garapen endogenoaren paradigman 
oinarritzea proposatzen da.

1. UDALERRI EUSKALDUNEN ERRONKEI ERANTZUTEKO LEHEN HURBILPENA.
1.1. BEREZIAK AL DIRA UDALERRI EUSKALDUNAK ETA ARNASGUNEAK SOZIOEKONOMIKOKI?
1.2. NOLA EUTSI ERRONKEI MODU KOHERENTE ETA OREKATUAN?
1.3. BADAGO NONDIK IKASI. GERTUKO ESPERIENTZIA ARRAKASTATSUAK.
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 Globalizazioaren paradoxa: ekonomia-fluxuak gero eta 
nazioarteratuagoak egon, orduan lurralde zehatzen berezitasunek indarra 
hartzen dute lehiakortasun abantaila dinamikoak eraikitzerako orduan. 

 Garapen endogenoaren teoria, berrikuntza sistemikoaren 
ekarpena, berrikuntza soziala, pentsamendu instituzionalistak, 
abantaila lehiakorren teoriak, eta beste batzuk (lokalizazio eta 
aglomerazio-kanpokotasunen teoriak, Krugman-en Geografia Ekonomiko 
Berria, Distritu Industrialen teoria, lan eta produkzio-antolaketa eredu 
postayloristak…) elementu, ideia, kontzeptu eta prozesu baliagarriak 
eskaintzen dituzte herrigintzatik zein udalgintzatik eraldaketa eta 
ahalduntze komunitariorako praxia osatzeko, legitimatzeko eta prestigioa 
emateko.

 Dinamika ekonomikoaren ulerpena eta mikro-oinarriak ulertzearen 
garrantzia: kanpokotasunak, berrikuntza prozesuaren izaera sistemikoa…

2. MARKO KONTZEPTUALA EDO NONDIK EDAN.
2.1. BA AL DUTE ESKALA TXIKIKO LURRALDEEK AUKERARIK ESPERIENTZIA PROPIOAK ERAIKITZEKO 

GLOBALIZAZIOAREN AURREAN?
2.2. KANPOKOTASUNAK EDO ENPRESEN ARTEKO SARE LOKALIZATUEN ABANTAILA LEHIAKORRAK.
2.3. TOKIKO ESKALATIK BERRIKUNTZA GAITASUNEAN ERAGITEKO GAKOAK.
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 Bi kanpokotasun multzo aztertuko ditugu:
1) Aglomerazio ekonomiak

1) Lokalizazio ekonomiak, industriek behar dituzten hainbat input-en 
presentziagatik erakarpen efektuak biltzen ditu. 

1) bitarteko faktoreen erabilgarritasuna

2) lan-merkatu espezializatuaren existentzia

2) Urbanizazio ekonomiak, produktibitate hazkundeak sorrarazten ditu 
tokiko eskari indartsuaren ondorioz.

2) Ezagutza ekonomiak edo “knowledge spillovers”. informazio 
eta teknologia-fluxuen bitartez eratortzen dira

1) Mashall-Arrow-Romer (MAR) erako kanpokotasunak,
2) Porter erako kanpokotasunak
3) Jacobs erako kanpokotasunak

2. MARKO KONTZEPTUALA EDO NONDIK EDAN.
2.1. BA AL DUTE ESKALA TXIKIKO LURRALDEEK AUKERARIK ESPERIENTZIA PROPIOAK ERAIKITZEKO 

GLOBALIZAZIOAREN AURREAN?
2.2. KANPOKOTASUNAK EDO ENPRESEN ARTEKO SARE LOKALIZATUEN ABANTAILA LEHIAKORRAK.
2.3. TOKIKO ESKALATIK BERRIKUNTZA GAITASUNEAN ERAGITEKO GAKOAK.
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 Pentsamendu eboluzionista eta instituzionalistaren arabera berrikuntza politiken 
diseinuan kontuan hartu beharreko sei ezaugarri:

i) ezagutza teknologikoak izaera lokalizatua eta espezifikoa du, neoklasikoek 
esaten dutenaren aurka ez baita ezagutza generikoa, kodifikagarria, kosturik gabe 
eskuragarria, askea eta ingurunearengandik independientea; 

ii) ezagutza teknologikoek osagai tazitu esanguratsua dute,;

iii) aldaketa teknologikoa prozesu metagarria eta ibilbidearekiko menpekoa 
(path dependent) da; 

iv) errendimendu hazkorrak ditu;

v) kanpokotasunak eta spillovers fenomenoak erakusten ditu;

vi) berrikuntza prozesuak izaera sistemikoa du, erlazioak askotarikoak baitira adar 
zientifiko ezberdin, teknologia ezberdin, erakunde eta eragileen artean, 
aurrerago sakonduko dugun bezala.

2. MARKO KONTZEPTUALA EDO NONDIK EDAN.
2.1. BA AL DUTE ESKALA TXIKIKO LURRALDEEK AUKERARIK ESPERIENTZIA PROPIOAK ERAIKITZEKO 

GLOBALIZAZIOAREN AURREAN?
2.2. KANPOKOTASUNAK EDO ENPRESEN ARTEKO SARE LOKALIZATUEN ABANTAILA LEHIAKORRAK.
2.3. TOKIKO ESKALATIK BERRIKUNTZA GAITASUNEAN ERAGITEKO GAKOAK.
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 Sarritan tokiko eta erregio garapenari buruzko
literaturak tokiko eta erregio eskalak era
indiferentean kontenplatzen ditu.

 Gure ustez, elementu komun batzuk partekatzen
badituzte ere, komenigarria da bi eskala hauen
arteko bereizketa egitea.

 Tokiko eskalak (udalerria edo udalerriz osatutako
eskualdea) autonomi erkidegoarekin dituen
berezitasun nagusiak zerrendatuko ditugu,
gabezietan eta potentzialtasunetan sailkatuz.

3. TOKIKO ESKALAREN BEREZITASUNAK. TOKIKO GARAPEN AGENTZIAK HEGO EUSKAL HERRIAN
3.1. TOKIKO LURRALDEEN BEREZITASUNAK GAINERAKO ESKALEKIKO.
3.2. HERRI ETA ESKUALDEETAKO GARAPEN ESPERIENTZIA ARTIKULATUAK HEGO EUSKAL 

HERRIAN.
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 Tokiko eskalaren gabeziak:
Masa kritiko falta eta elementu klabeen gabezia

hainbat politika sistemiko bultzatzerako orduan.
 Legez ez zuten aitortua sustapen ekonomikoa

bultzatzeko eskuduntza.
 Udaletxeek ez dituzte baliabide finantzario

egonkorrik izan sustapen ekonomikorako

3. TOKIKO ESKALAREN BEREZITASUNAK. TOKIKO GARAPEN AGENTZIAK HEGO EUSKAL HERRIAN
3.1. TOKIKO LURRALDEEN BEREZITASUNAK GAINERAKO ESKALEKIKO.
3.2. HERRI ETA ESKUALDEETAKO GARAPEN ESPERIENTZIA ARTIKULATUAK HEGO EUSKAL 

HERRIAN.
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 Tokiko eskalaren potentzialtasunak:
 Analisi, identifikazio eta prospektiba gaitasunak.
 Tokiko indar eta baliabide endogenoak aktibatzeko

eta erabiltzeko gaitasuna.
 Identitate sendoak, konfiantza, kolaborazioa, kapital

soziala, sareak, learning eta berrikuntza prozesuak,
ekintzailetza dinamikak eraikitzeko gaitasunak.
 Pertsona eta eragileen jokaeran eragiteko palanka

extra-ekonomikoak, ohiko pizgarri ekonomikoen (diru-
laguntzak, aholkularitza zerbitzuak…) osagarri izan
daitezkeenak.

3. TOKIKO ESKALAREN BEREZITASUNAK. TOKIKO GARAPEN AGENTZIAK HEGO EUSKAL HERRIAN
3.1. TOKIKO LURRALDEEN BEREZITASUNAK GAINERAKO ESKALEKIKO.
3.2. HERRI ETA ESKUALDEETAKO GARAPEN ESPERIENTZIA ARTIKULATUAK HEGO EUSKAL 

HERRIAN.
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 Top-down orientazioko politikak bi ardatzetan egituratzen
dira:
 garapen ekonomikorako azpiegiturak lortzea;
 atzerriko inbertsio zuzena zein industria erakartzea.

 Estrategia tradizional hauen porrota. Arrazoiak
(Rodriguez-Pose, 2002; Mytelka, 2000):
 Faktore garrantzitsuak gutxietsiak: tokiko enpresak laguntzea,

tokiko giza-baliabideen hobekuntza edota teknologiaren difusio
eta asimilazioa…
 Irisgarritasun-hobekuntzaren kontrako efektuak.
 Kanpoko enpresa handien kokatzeak, (Perroux-en poloak)

ingurunea dinamizatu eta efektu biderkatzaileak sortu ordez,
desartikulazioa eta kanpo-menpekotasuna ekarri du.
 Estatuetako plangintza eta garapenerako bulegoetatik politikak

aldaketarik gabe ezarriak izan dira ingurune erregional edo lokal
ezberdinetan.

4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY

BLIND ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
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 Garapen lokal eta erregionalaren
birplanteamendu osoa: Bottom-up
norabideko estrategiak.

 Ezaugarriak(White eta Gasser, 2001):
 parte-hartze eta elkarrizketa soziala behar dute;
 lurraldean oinarrituta daude;
 tokiko baliabide eta lehiarako abantailen

mobilizazioa eragiten dute;
 lokalki sortuak eta zuzenduak dira.

4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY

BLIND ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY

BLIND ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Bottom-up norabidearen abantailak:

 Tokiko gizarteei boterea eta ardura ematen diete;
 Tokiko elkarrizketa suspertzen dute;
 Norbanakoek autonomia maila handiagoa, jarrera pro-aktiboagoa

lortzen dute;
 Garapen iraunkorrarekiko eta gertuko ezaugarri ekonomiko, 

sozial eta politikoekiko kontzientzia argiagoa eskuratu ohi dute
 Instituzio lokal eta erregionalak irekiago, gardenago eta 

arduratsuagoak izaten laguntzen dute.

 Hazkunde ekonomiko iraunkorragoa eta inguruneko aldaketak 
jasateko gauzago diren enpresetan enplegua sortzen dute.

 Enpleguen kalitatearen hobekuntza orokorrari laguntzen diote.
 Jarrera aktiboagoa eta arrisku handiagoak gainean hartzera 

laguntzen du. Ekintzailetasuna suspertzen du.
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 Bottom-up estrategien desabantailak edo arriskuak:
 Denboraren aldetik kostu handikoa izan daiteke;
 Tokiko koalizioak, interes taldeen koordinazio lanak eta 

eragileen inplikazio orokorrak antolaketa ahalegin handia 
eskatzen dute;
 Denbora zein baliabide esanguratsuak kontsumitzen ditu 

baita garapen prozesua hasi aurretik ere. 
 Arrakasta ez dago bermatuta, ez epe motzean ez luzean, 

beti ez delako gai izaten garapen estrategia egokiena 
zehazteko, diseinatzeko edota gauzatzeko. 
 Tokiko eragileen inplikazioa ez da bermea estrategia egoki 

eta teknikoki eraginkorrak hautatzeko. 
 Zenbaitetan epe motzeko politika arras ikusgarriak 

lehenesteko joera egon daiteke, epe luzerako estrategia 
orekatuagoen ordez.

4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY

BLIND ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND ETA 

PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Nazioarteko erakundeetan tokiko garapenarekiko ardura handiagotuz:

◦ Munduko Bankua (2009):  Reshaping Economic Geography.
◦ Europar Batasuna (2004):  An Agenda for a Growing Europe (The Sapir report).

◦ Europar Batasuna (2010):  An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Placed-Based
Approach to Metting European Union Chanllenges and Expectations (The Barca
report).

◦ OECD (2009): How regions Grow.
◦ OECD (2009): Regions matter.
◦ Corporación Andina de Fomento (2010): Desarrollo local: hacia un nuevo

protagonismo de las ciudades y regiones.
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND ETA PLACE-BASED

IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Garapen endogenoa: “hazkunde ekonomiko eta
egiturazko aldaketako prozesua da, garapen potentziala
erabiliz komunitateak gidatutakoa eta tokiko
populazioaren bizitza maila hobetzera bideratua”
Antonio Vázquez Barquero (1999) .



4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND

ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Tokiko garapenerako estrategia eraginkor
eta adimentsuak ezaugarritze endogeno
eta sistemikoetan oinarritzen dira.

 Toki eta eskualde garapeneko politiken
ikuspegi sistemikoak lau bektore edo
mailatan eragiten dio tokiko gizartearen
interakzioari
Makro maila
Mikro maila
Meso maila
Meta maila
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LEHIAKORTASUNA 
tokiko gizarte osoko

interkazioaren
emaitza da

‘META’ MAILA
“TOKIKO AKTOREEN ANIMATZE AHALMENA ETA 

KONTZERTAZIO ESTRATEGIKOA BULTZATU”
Bizilagunen asoziazionismoa eta parte-hartzea bultzatu.
Tokiko Erakunde Publikoen modernizazioa.
Tokiko ekintzailetasun-kultura bultzatu.
Ingurugiroaren iraunkortasunerako hezkuntza.

‘MAKRO’ MAILA
“EGONKORTASUN BALDINTZA 

OROKORRAK ZIURTATU ETA ARAU 
ETA  MARKO ARAUTZAILE 

OROKORRAREN EGOKITZAPENA 
SUSTATU”

Moneta-politika.
Zerga eta aurrekontu-politika.
Lehiaren politika.
Merkatal politika.
Marko arautzaile eta juridikoa.
Mikroenpresa eta ETEentzat kreditorako
irismena.
Garapen Banka, Erregio Banka.
Ingurugiro-politika.

‘MIKRO’ MAILA
“JARDUERA PRODUKTIBO ETA TOKIKO 
ENPRESA-EHUNEAN TEKNOLOGI ETA 

KUDEAKETA-BERRIKUNTZA  BERMATU”
Enpresa-kudeaketa.
Berrikuntzaren kudeaketa (I+G+b).
Kooperazio enpresarial eta teknologikorako sareak.
Informazio-enpresarialeko Lurralde-Sistema.
Giza-baliabideak formatzeko sistema.

‘
MESO’ MAILA
“ENPRESEN 

BILAKAERARENTZAT 
INGURUNE BERRITZAILEA 

SORTU, POLITIKA 
SEKTORIALAK 
INTEGRATUZ”

Kooperazio publiko-pribatua.
Adminsitrazio publikoen arteko
koordinazioa.
Produzkzio eta enpresa-
kooperazio sareak.
Politika sektorialak lurralde-
garapenerako estrategia eta 
logikan integratzeko
bitartekaritza.

Iturria: Alburquerqe (2011)

Lehiakortasun sistemikoaren faktore
erabakigarriak
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND

ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Garapen endogenoak garapen-indar guztiengan era
konbinatuan eragitea bilatzen du, beraien artean
efektu sinergikoak sortu eta hobetzeko eta lurralde
bateko garapen iraunkorra suspertzeko.

 Horretarako, tokiko baliabideak (ez bakarrik)
erabiltzen ditu bertako aktoreek diseinatutako,
kudeatutako eta kontrolatutako egitasmoetan.

 Paradigmaren iturriak:
 Industri-distritoen inguruko azterketak (Becattini, Camagni,

Saxenian, Garofolli,…)
 Cluster-ei buruzko literatura (Porter…)
 Eskola instituzionalista eta berrikuntzaren inguruan atal

eboluzionista (North, Ostrom, Nelson, Ludvall, Edquist,
Moulaert…)
 Berrikuntza sistema erregionalen inguruko literatura

(Cooke, Etxebarria, Gomez-Uranga, Asheim, Gertler…)
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND

ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Bi idei nagusi partekatzen dituzte:
 Gertutasun fisikoak garrantzia du.
 Lurraldeko instituzioek, eragileen jokabidea

definitzen eta mugatzen duten joko-arau gisa
ulertuta, eta lurraldearen historiak garapen
estrategiak baldintzatzen dituzte.

 Autore batzuk:
 Alburquerque, Paco
 Arocena, José
 Boisier, Sergio
 Madoery, Oscar
 Vazquez-Barquero, Antonio
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND

ETA PLACE-BASED IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Garapen-indarrak:
 Komunitatearen parte-hartzea eta inplikazioa (5-C).
 Harreman-dentsitatea.
 Lurralde-identitatea.
 Ekintzailetasun ahalmena eta sormena.
 Ezagutza eta berrikuntza.
 Instituzioen kalitatea. Gizarte-kapitala.

 Endogeneitate dimentsioak:
 Herriak zein eskualdeak bere garapen estrategia propioa erabaki 

eta gauzatzeko ahalmena.
 Sare produktiboaren berrikuntza teknologikoa suspertu eta 

bultzatzeko ahalmena.
 Lurraldearen ahalmena aurrezteko eta mozkinak tokian 

berrinbertitzeko.
 Lurralde-identitate kultura sendotzeko ahalmena, aktibo 

ukiezinak ( konfiantza, elkarrekikotasuna, lidergoa, elkarlana, 
konpromisoa) kitzikatuz tokiko ekonomi eta enpresen 
lehiakortasuna indartzeko balio duena.
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.
4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN, BOTTOM-UP, SPATIALLY BLIND ETA PLACE-BASED

IKUSPEGIAK.
4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA.

 Garapen endogenoaren ezaugarriak:
i. Epe luzerako begirada; eta ekonomi, gizarte eta ingurumen-helburuak

harmonizatu.
ii. Lurraldeko potentzialtasun eta faktore zein indar endogenoen

mobilizazioa eta aktibazioa.
iii. Barneko eta kanpoko baliabideen konbinaketa, lurraldeko kontrol

esanguratsuaren pean.
iv. Ikuspegi multisektoriala.
v. Arreta handiagoa mikroenpresa eta enpresa txikiei.
vi. Ekintzailetasuna sustatu (mota guztietakoa)
vii. Berrikuntza zentroan.
viii. Dinamika sozial eta politikoak eta baldintza instituzional eta kulturalak

elementu garrantzitsuak dira.



5. KASU PRAKTIKOAK: LEA BAILARA, ZERAIN ETA SAKANA BAILARA.
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5. KASU PRAKTIKOAK:
5.1. LEA IBARRAKO GARAPEN ESPERIENTZIA



•Lea ibarreko esperientziaren mugarriak:

 Diktadura garaiko lehen urratsak. Egoera eta
motibazioak.
 Ekintzailetasun kooperatiboa.
 Okamikako industria-poligonoa (1984).
 Garapena sustatzeko arkitektura:
 Lea ibarrako Mankomunazgoa.
 Okamika industrialdea. Behatoki teknologikoa.
 Legamin enpresa-haztegia.
 Azaro Fundazioa.

5. KASU PRAKTIKOAK:
5.1. LEA IBARRAKO GARAPEN ESPERIENTZIA
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ENPLEGUAREN EBOLUZIOA
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5. KASU PRAKTIKOAK:
5.2. ZERAINEKO GARAPEN ESPERIENTZIA



 Zerain herriko esperientziaren mugarriak:
 Diktadura garaiko lehen urratsak. Egoera eta

motibazioak.
 Kontzientzia soziala eta bizitza kalitatea hobetzea:
 Etxebizitza kooperatiba
 Herri eskola berreskuratzea
 Kultura Taldea sortzea
 Udalgintza lan ildo berezia
 Auzolana berreskuratu eta berbideratu
 Baserrietara elektrifikazioa, telefonoa, errepideak,

etab
 Gaitasun endogenoen sustapena

5. KASU PRAKTIKOAK:
5.2. ZERAINEKO GARAPEN ESPERIENTZIA



 1985… Ondare materialaren garrantziaz jabetzea.
 Zirkulu bertutetsua:
 Ondarea berreskuratu eta balioan jarri.
 Turismoa erakarri. Zerain Parke Kulturala.
 Turismorako zerbitzuak (ostatuak, museoak, bisita gidatuak,

interpretazio-zentroa…)
 Artisautza-manufaktura (gazta, oilaskoak, mermeladak…)
 Ekintzailetasun komunitarioa
 Iturria: http://www.zerain.com/zerain-eta-landa-garapena,lista,13,proiektu-sozio-

ekonomikoa,16,herria,1

5. KASU PRAKTIKOAK:
5.2. ZERAINEKO GARAPEN ESPERIENTZIA

http://www.zerain.com/zerain-eta-landa-garapena,lista,13,proiektu-sozio-ekonomikoa,16,herria,1


 Ekintzailetasun komunitarioa
 Garapena sustatzeko arkitektura:
 Herri Batzarra.
 Udaletxea
 Zerain Dezagun Fundazioa

5. KASU PRAKTIKOAK:
5.2. ZERAINEKO GARAPEN ESPERIENTZIA



http://www.axalko.com/

5. KASU PRAKTIKOAK:
5.2. ZERAINEKO GARAPEN ESPERIENTZIA



Prozesua ezaugarritzen: Sakana mailako garapen 
estrategia eta esperientzia bat abian jarri, krisi 
ekonomikoari irtenbideak eraikitzeko. 
Helburu nagusia enplegua sortzea da, ekonomi, 
gizarte eta ingurugiro-iraunkortasunean oinarrituz.
Horrek lan ildoak definitzeaz gain, indar endogenoak 
aktibatu, batu eta norabidetuko dituen tresna 
dinamizatzaileak sortzea eskatzen du.
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5. KASU PRAKTIKOAK:
5.3. SAKANA BAILARAKO GARAPEN ESPERIENTZIA
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5. KASU PRAKTIKOAK:
5.3. SAKANA BAILARAKO GARAPEN ESPERIENTZIA



Atalak:
I. Prozesuaren urratsak
II. Prozesuaren ezaugarritzea
III. Indarguneak eta ahuldadeak
IV. Azken iritzi batzuk
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5. KASU PRAKTIKOAK:
5.3. SAKANA BAILARAKO GARAPEN ESPERIENTZIA



1. Prozesuaren urratsak
 2008. urtetik aurrera Sakanako bailaran langabeziak gogor egin zuen 

gora. Langabezia ia ez izatetik %26 langabezi tasara iritsi gara. 

I. FASEA:  ERANTZUN SOZIALA (2008-2011)
 Egoera honen larritasuna islatzeko gizarte-dinamikak sortu 

ziren, bi adierazpen mota osagarrien bitartez: 
◦ alde batetik, kaleratze eta enpresen itxieren aurrean sindikatuen 

erantzuna; 
◦ eta bestetik, Abian (Sakanan bizi eta lan!) elkarteak deitutako mobilizazioak 

eta grebak. 
 Erantzun mota hauen inguruan gizartea, tokiko instituzio eta alderdi 

politiko anitzen adostasuna eta bat egitea saretu zen. Helburua 
Sakana mailako erantzuna ematea izan zen.
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0 200 400 600 800 1000 1200

01  Agricultura y ganaderia
02  Selvicultura

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
15  Industria de productos alimenticios y bebidas.

18  Industria de la confección y de la peletería.
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;…

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes…
24  Industria química.

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

27  Metalurgia.
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria…

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo…
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-…

34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y…
35  Fabricación de otro material de transporte.

36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras.
37  Reciclaje.

45  Construcción.
50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de…

51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,…
52  Comercio al por menor, excepto el comercio de…

55  Hostelería.
60  Transporte terrestre. Transporte por tubería.

63  Actividades anexas a los transportes; actividades de…
64  Correos y telecomunicaciones.

66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social…
67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera.

70  Actividades inmobiliarias.
71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos…

72  Actividades informáticas.
73  Investigación y desarrollo.

74  Otras actividades empresariales.
75  Administración publica, defensa y seguridad social…

80  Educación.
85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales.

90  Actividades de saneamiento publico.
91  Actividades asociativas.

92  Actividades recreativas, culturales y deportivas.
93  Actividades diversas de servicios personales.

95  Actividades de los hogares como empleadores de…

Gráfico Nº 1: Número de asalariados por ramas de 
actividad

AÑO 2008

AÑO 2013

2008 eta 2013 bitartean 2.075 lanpostuen galera.
Langabetu kopuruak gora: 605-tik 2.008-ra. Langabezi tasa: % 7,97-tik % 26,46-ra.
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EMPRESAS CON MÁS DE 50 PERSONAS ASALARIADAS
Nombre de empresa Municipio CNAE93 2008 2013 VAR.

SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS DE CARROCERIA SL Altsasu 3420 290 226 -64

HYDRO ALUMINIUM INASA Irurtzun 2742 261 16 -245

IBERICA DE SUSPENSIONES SL Altsasu 3430 224 127 -97

ARTICULOS DE FERRETERIA SA ARFE Altsasu 2875 208 0 -208

FIBERBLADE NORTE SA Altsasu 3320 200 0 -341

SAPA PROFILES NAVARRA S.L. Irurtzun 2742 175 112 -63

INDUSTRIAS LANEKO SAL Uharte-Arakil 2874 168 93 -75

DINESCON PREFABRICADOS SL Ziordia 2663 154 0 -154

MAGOTTEAUX NAVARRA SA Urdiain 2752 146 129 -17

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Olazti 2651 177 137 -40

SAKANA S COOP Lakuntza 2751 107 74 -33

GN ELECTRODOMESTICOS SL Irurtzun 5143 106 0 -106

ISPHORDING HISPANIA SA Altsasu 2913 99 0 -99

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA Lakuntza 2752 85 98 13

APOYOS METALICOS SA Olazti 2811 85 88 3

KATAFORESIS RECIND SA Altsasu 2851 83 0 -83

GH GUERRA MANUTENCION GUEMA SA Bakaiku 2922 80 66 -14

INDUSTRIAL BARRANQUESA SA Lakuntza 2710 74 44 -30

ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES HESAN SL Altsasu 4521 58 0 -58

ALDAKIN SL Altsasu 3162 53 37 -16

FUNDACION ARFE-FELIPE LECEA Altsasu 8511 52 49 -3

LACUNZA CALOR DE VIDA SAL Altsasu 2972 52 68 16

8 enpresen itxierak 1.153 lanpostuen galera suposatu du, hau da, enpresa ertain
eta handietan galdutakoen % 72a.
Industri enpresa txikiek (<50 soldatapeko) hobeto jasan dute krisia, 2008an 
zuten enpleguaren % 21,24 galdu baitute eta enpresa eratin eta handiek % 
51,67.
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1. Prozesuaren urratsak
II. FASEA: BIDE-ORRIA DEFINITZEN (2011)
 2011ko Udaran Abian elkarteak urratsa eman zuen 

aldarrikapen eta erantzun sozialetatik irtenbideak eraikitzera 
jauzia egiteko. Horretarako Sakanako Larrialdi Mahaia
osatu zen.

 Larrialdi Mahaiaren emaitza izan zen adostutako diagnostiko 
eta jarduera ildoen txostena.
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1. Prozesuaren urratsak
 Larrialdi Mahaian onartutako jarduera-ildoek bide-orri bat 

markatzen dute:
1. Plan Estrategiko bat definitu.
2. Garapena sustatzeko bailarako entitatea sortu.
3. Nafar Gobernuarekin elkarlanerako marko egonkorra finkatu.
4. Nafar Gobernuari eskualdea “Premiazko Berrindustrializatze Eremu” 

izendatu dezan eskaera luzatu.
5. Nafar Parlamentuari estrategia sustengatzeko baliabideak eskatu.
6. Gizartearen dinamizazioa bultzatu bailararen garapen sozio-

ekonomikoan inplikatzeko.

 1,2 eta 6. ildoak Sakanako eragileei dagozkie eta hirurak martxan 
daude: Sakantzen Sarea sortu da (6), Sakanako Garapen Agentzia 
sortu da (2), eta Plan Estrategikoa definitu eta gauzatzen ari da (1).

 3, 4, eta 5. ildoak Nafar Erakundeei dagozkie. Erantzuna hutsaren 
parekoa izan da.
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1. Prozesuaren urratsak
III. FASEA: TRESNAK ERAIKI (2012-2014)
 Garapenerako tresnak eraiki eta martxan jarri eta elkarlan-

funtzionamendurako gobernantza eredua abiatu:
◦ Sakantzen Sarea, 
◦ Sakanako Garapen Agentzia (SGA),
◦ Utzubar Garapen Gunea (Utzugane), 
◦ Sak-In Kontsulting, 
◦ Behatoki Sozioekonomikoa,
◦ Plan Estrategikoaren gobernantza eredua, 
◦ Udalek aurrekontuetan esfortzu bat egitea garapenerako baliabideez 

hornitzeko…
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SAKANTZEN SAREA -
SAKANAN GARAPENA SUSTATZEKO GIZARTE-SAREA

XEDEA ETA FILOSOFIA: 
“Sakanako indar-guneetan oinarrituz eta gizartearen indar 
endogenoak aktibatuz,  giza-garapen iraunkorrerako norabidean 
jarduera ekonomiko berriak eta lanpostu berriak sortzeko garapen 
komunitarioko esperientzia irekia eraiki.”

SAREAREN EZAUGARRIAK:
•Pertsona protagonisten erabakietan oinarritutako erakunde eredu 
horizontala. 
•Hausnarketa gutxietsi gabe, ariketa praktikoak gauzatzeko tresna izan nahi 
du.
•Funtzionamendu eredua bi planotan egituratzen da: a) Sakana mailako 
sarearen batzarra. b) Sustapen lan-taldeak. 

•http://vimeo.com/75414550
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SAKANA 2020 PLAN 
ESTRATEGIKOA 

Promueven:

Elaborado por:
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SAKANA 2020 PLAN ESTRATEGIKOA

SAKANAKO BEHATOKI 
SOZIOEKONOMIKOA

SAKANA 2020 PLAN 
ESTRATEGIKOA

47



SEKTORE ESTRATEGIKOAK SAKANA 2020 
PLAN 

ESTRATEGIKOA

ELIKAGAIAK 
/AGROALIMENTARIO

INDUSTRIA

ENERGIA

TURISMOA
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METODOLOGIA

1. ANÁLISIS

SECTORIALES

S

2. VISIÓN

3. PLAN DE 
ACCIÓN

LINEAS DE 
ACTUACIÓN 
Y ACCIONES 

SAKANA 2020 
PLAN 

ESTRATEGIKOA
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DIAGNOSTIKO OSOAK

DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y 
DAFOS 

www.sakanagaratzen.com

SAKANA 2020 
PLAN 

ESTRATEGIKOA 
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GOBERNANTZA EREDUA /
MODELO GOBERNANZA
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OBSERVATORIO 
SOCIOECONÓMICO DE 

SAKANA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

SAKANA 2014-
2024 • FOROS 

• MESAS 
• CLÚSTERES 

CENTRO DINAMIZADOR 
AGENCIA DE 
DESARROLLO 
DE SAKANA 

CEDERNA-
GARALUR 

MANCOMUNIDAD AYUNTAMIENTOS 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
FORALES 

AGENTES 
SOCIOECÓMICOS: 
• AES 
• SNE 
• FP 
• SAKANTZEN 
• SERVICIOS 

SOCIALES 
• … 
 

Plano institucional
Plano operativo
Plano evaluativo
Plano reflexivo
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1. Prozesuaren urratsak

IV. FASEA: EKIMEN ZEHATZAK GAUZATU
 Plan Estrategikoan lau arlo estrategikoetarako (Elikadura, 

Industria, Energia eta Turismoa) 54 jarduera ildo eta 160 
ekintza definitzen dira, batzuk gauzatzen ari direnak eta 
beste asko datozen urteetan bideratuko direnak.
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2. Prozesua ezaugarritzen

AURREBALDINTZAK:
 Mentalitatea eraldatu beharra: erantzukizunak eskatze 

hutsetik harago joan, eta eskualdeko eragileek soluzioen 
ardura eta esfortzua beregain hartzera iritsi. Prozesu honek 
hainbat baldintza eskatzen ditu:
◦ auto-konfiantza, autoestimua, baikortasuna,
◦ sormenerako eta eraikitzeko grina,
◦ bi planotan (ideologia ezberdinen eta Udal ezberdinen artean) 

adostasunak eta elkarlanerako gogoa lantzea
◦ lidergo partekatua (instituzionala ezinbestekoa).
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2. Prozesua ezaugarritzen
AURREBALDINTZAK:
 Adostasun anitzak eta nahikoak funtsezkoak zaizkigu 
◦ prozesua epe luzera legitimatzeko, 
◦ eraginkortasuna bermatzeko 
◦ eta Nafarroa Garaiko erakundeen aurrean eskaerak sendotzeko.

 Adostasuna bilatzeko lagungarri izan dira:
◦ iraganari begiratu ordez, konfiantzan oinarritutako elkarlan 

saretua indartu etorkizunari begira,
◦ larrialdi egoera,  presio soziala eta helburu konpartitu bat jartzea.

 Herri eta eskualde mailan adostasunak posible dira. Hain dira 
gutxi eskala hauetan dauden eskuduntzak eta aukerak, 
gatazka ideologikoak minimizatu daitezkeela, aukera 
ezberdinen arteko osagarritasunari atea zabalduz.
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2. Prozesua ezaugarritzen
EZAUGARRI NAGUSIAK
 Prozesua garapen endogenoko 

esperientzia baten eraikuntza izan da, non 
tokiko eragile, pertsona eta gizarteak 
protagonismoa hartzen duen bere 
etorkizuna definitzeko. 

 Estrategia sistemikoa izan behar da, non 
aktore ezberdinen artikulazioaz kapital 
sinergikoa indartu nahi den, egitasmo 
ezberdinak aurrera ateratzeko palanka gisa.

 Esperientzia irekia.
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3. Indarguneak eta ahuldadeak
INDARGUNEAK:
 Pertsona ugariren inplikazioa,
 lanerako gogoa,
 auto- eta elkar-konfiantza, 
 praktikarako bide-orria izatea,
 berrikuntzarako grina,
 energia endogenoak aktibatzeko gaitasuna, 
 ekonomia sozialak prestigioa irabaztea, 
 ekintzailetasuna bultzatzeko esperientzi komunitarioa abian jartzea, 
 Udaletxeen inplikazioa, 
 lidergo partekatua alor sozial eta instituzionalaren artean,
 enpresari batzuen ekarpena eta inplikazioa…
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3. Indarguneak eta ahuldadeak
AHULDADEAK (barne mailan):
 negatibismoa, 
 eskualdearekiko gutxiestea, 
 egoeraren erruak Udalen gainean botatzeko diskurtsoa, 
 baliabide gabezia, 
 sortze eta eraikuntza lanetan gizartearen eta eragile politiko-sozialen inplikazio ez 

nahikoa,
 tokiko garapen estrategien inguruko formazio eskasa,
 eskualde mailako ikuspegi partekatu ahula… 

(kanpotik):
 Nafar agintarien artetik laguntzarako borondate eza, 
 benetako ardurak desbideratzeko diskurtso zuritzaileak…
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3. Indarguneak eta ahuldadeak

ARAZOAK:
 eskualdearen konplexutasun instituzionala kudeatzea, 
 plano ezberdinen (instituzionala, soziala, tekniko-

profesionala) arteko sinkronia eta lidergo konpartitua 
lortzea, 

 garapenerako bi tresna integral egoteak sortaraziriko 
beldur eta mesfidantza batzuk. 
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4. Azken iritzi batzuk

 Garapenak dimentsio anitzak baditu ere (gizakien 
gaitasunak, ingurugiroa, berdintasuna eta justizia, kalitate 
instituzionala, ahalduntzea…) derrigorrez oinarri material 
produktiboa izan behar du denboran sostengarria izango 
dena.
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4. Azken iritzi batzuk

 Planteamendu ideologizatu hutsetan gelditzeko arriskua 
dago, eraikuntza eta sortze egitasmoetan lokaztu gabe.

 Ustezko soluzio gutxi batzuen inguruan (normalean 
azpiegiturak) diskurtsoa eraikitzeko arriskua. Prozesu 
artikulatu eta sistemiko baten konplexutasunari muzin 
egiteko arriskua.
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5. IRAKASPENAK
 Tokiko eragile, pertsona eta gizarteak bere gain ardura eta protagonismoa 

hartu. Mentalitate aldaketa.
 Gizartearen kohesioa eta inplikazioa zutoina da.
 Abantaila lehiakor eta imitaezinak eraikitzeko argamasa gizarte-kapitala 

da, hots, elkarlana, konfiantza eta leialtasuna sendotzen duen aktiboa.
 Gutxieneko adostasunak posibleak dira ideologi ezberdinen artean. 

Legitimazio prozesuak.
 Garapenak dimentsio anitzak baditu ere derrigorrez oinarri material 

produktiboa izan behar du denboran sostengarria izan dadin. 
 Arrakastarako formula magikorik ez dago. Hala ere, lokaztu gabe, ezin 

asmatu.
 Zer egin baino lehen, nork eta nola egingo duen. Arkitektura 

operatiboaren beharra. Ideiak eta baratza.



6. “TOKIKO GARAPEN ENDOGENORAKO SISTEMA IREKIA” 
PROPOSAMEN KONTZEPTUALA.

 Eskualde askotan gertatu da garapen endogenoko
esperientzia baten eraikuntza. Tokiko eragile, pertsona eta
gizarteak protagonismoa hartu dute bere etorkizuna
definitzeko, langabezi altuari irtenbidea ematen saiatzeko…

 Garapen esperientzia konkretuetan hainbat tresna eta
arkitektura eraginkor bat sortu behar dira han parte hartzen
duten eragileak inplikatzeko eta bide batzuen inguruan
lerrokatzeko.

 Eskualdeko plan bat garatzea prozesu malgua eta irekia da,
bideratzea xede duena, Izan ere, parte hartzen duten
eragileen konpromisoak (egungoak eta etorkizunekoak)
erabat boluntarioa dira, proiektu zehatzetan gauzatzeko
modukoa.

 Beraz, helburua izaera sistemikoa izango duen
antolakuntzarako arkitektura bat eraikitzea da.
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TOKIKO GARAPEN-SISTEMA IREKIAK 

Tokiko erakunde publikoak:
(udaletxeak, 
mankomunitateak)

Garapen erakundea

Erakunde
publikoak: 
Diputazioa, 
Jaurlaritza, 
Estatuko
Gobernua, 
Europako
Erakundeak

Gizarteko
eragileak eta 
norbanakoak

Ehun produktiboa:
ETEen distritoak, Clusterrak (MAR, Jacobs), sareak

Hezkuntza
erakundeak Interfaz tresnak eta dinamikak

Zientzia
eta 
teknologi
zentroak

Faktore
sozio-insituzionalak
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TOKIKO GARAPEN-SISTEMA IREKIAK 

Tokiko erakunde publikoak:
(udaletxeak, 
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Gizarteko
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TOKIKO GARAPEN-SISTEMA IREKIAK 

Tokiko erakunde publikoak:
(udaletxeak, 
mankomunitateak)

Garapen erakundea

Erakunde
publikoak: 
Diputazioa, 
Jaurlaritza, 
Estatuko
Gobernua, 
Europako
Erakundeak

Gizarteko
eragileak eta 
norbanakoak

Gobernantza

Ehun produktiboa:
ETEen distritoak, Clusterrak (MAR, Jacobs), sareak

Hezkuntza
erakundeak Interfaz tresnak eta dinamikak
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TOKIKO GARAPEN-SISTEMA IREKIAK 

Tokiko erakunde publikoak:
(udaletxeak, 
mankomunitateak)

Garapen erakundea

Erakunde
publikoak: 
Diputazioa, 
Jaurlaritza, 
Estatuko
Gobernua, 
Europako
Erakundeak

Maila anitzeko gobernantza

Gizarteko
eragileak eta 
norbanakoak

Ehun produktiboa:
ETEen distritoak, Clusterrak (MAR, Jacobs), sareak

Hezkuntza
erakundeak Interfaz tresnak eta dinamikak
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TOKIKO GARAPEN-SISTEMA IREKIAK 

Tokiko erakunde publikoak:
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7. ONDORIO GISA: NONDIK HASI? SORRERARAKO METODOLOGIA ETA OHIKO AKATSAK.
7.1. TOKIKO GARAPEN SISTEMA IREKIAREN GENESIRAKO METODOLOGIA.
7.2. TOKIKO GARAPEN ESPERIENTZIEN GENESIAN EMAN OHI DIREN IKUSPEGI OKERRAK.

 Tokiko eskalan garapen endogenoko 
esperientziaren zutabeak eraikitzeko 
metodologia lau fasetan ordenatzen dugu: 
◦ lehen fasean, egoera zehatz bati erantzun soziala 

edo instituzionala eman; 
◦ bigarren fasean, bide-orria definitu; 
◦ hirugarren fasean, tresnak eta arkitektura eraiki; 
◦ laugarren fasean, garapenerako ekimen zehatzak 

gauzatu.
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7. ONDORIO GISA: NONDIK HASI? SORRERARAKO METODOLOGIA ETA OHIKO AKATSAK.
7.1. TOKIKO GARAPEN SISTEMA IREKIAREN GENESIRAKO METODOLOGIA.
7.2. TOKIKO GARAPEN ESPERIENTZIEN GENESIAN EMAN OHI DIREN IKUSPEGI 

OKERRAK.

Tokiko garapen esperientzien genesian eman ohi 
diren ikuspegi okerrak:
 Garapen esperientziaren grabitate-zentroari 

dagozkion ikuspegi okerrak. Eskala anitzeko 
gobernantza horretan grabitate zentroa lurralde konkretuan 
egon behar du, eta bertako eragileen esku.

 Garapen estrategiaren diseinuari loturiko 
ikuspegi okerrak. Lehen fase batean ez da hain 
garrantzitsua zer egin ñabardura guztiekin zehaztea, nork eta 
nola egingo duen zehaztea baino

 Ikuspegi ideologikoari loturiko ikuspegi okerrak. 
Bi mutur: a) azpiegiturekiko miresmena eta merkatuen eta 
enpresen funtzionamenduari buruzko jarrera liberala; b) 
ikuspegi populistak edota postdesarrollistak.

69



7. ONDORIO GISA: NONDIK HASI? SORRERARAKO METODOLOGIA ETA OHIKO AKATSAK.
7.1. TOKIKO GARAPEN SISTEMA IREKIAREN GENESIRAKO METODOLOGIA.
7.2. TOKIKO GARAPEN ESPERIENTZIEN GENESIAN EMAN OHI DIREN IKUSPEGI 

OKERRAK.
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ESKERRIK ASKO



ANEXOA: GLOBALIZAZIOAREN 
PARADOXA: ERREGIOEN 
ESANGURA INDARTU EGIN DA. 
ADIERAZPENAK ETA ARRAZOIAK.



GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK ETA 
ARRAZOIAK.

1.1. PARADOXA AURKEZTEN.

1.2. KAPITALISMOA ZERGATIK BEHAR DU ERREGULATUA IZATEA?

1.3. METAKETA EKONOMIKO ETA ERREGULAZIOAREN PARADIGMA ESPAZIALA FORDISMOAN.

1.4. METAKETA EKONOMIKO ETA ERREGULAZIOAREN PARADIGMA POSTFORDISTA.

1.5. ESKALA ANITZEKO PARADIGMA ESPAZIAL POSTFORDISTA

1.6. ERREGIOAK ETA TOKIKO ESKALEN ESANGURA ADIERAZTEN DUTEN ARRAZOIAK.
◦ 1.6.1. ENPRESEN JOEREI LOTURIKO ARRAZOIAK.
◦ 1.6.2. LEHIAREN EREDUAREN ALDAKETEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
◦ 1.6.3. GERTUTASUNARI ETA TOKIKO INSTITUZIOEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

1.1. PARADOXA AURKEZTEN.

•Paradoxa: globalizazioaren testuinguruan, non fluxu ekonomiko ezberdinak (ekoizpena, merkataritza, finantzak…)
nazioartekotzen ari diren, lurraldeen berezitasunek indarra hartzen dute.

•Dinamika ekonomikoaren eta erregulazioaren dimentsio espazialean eraldaketa ematen ari da azken
hamarkadetan. Estatuan koherentzia aurkitzen zuen paradigma espazial fordistatik eskala anitzeko paradigma
postfordistara garamatza eraldaketa horrek. Eraldaketa horretan erregio eta lurralde zehatzek garrantzia hartzen
dute.

1.2. KAPITALISMOA ZERGATIK BEHAR DU ERREGULATUA IZATEA?

•Ekonomia eta gizarte kapitalista erregulazioaren beharra du bere birprodukziorako. Kapitalismoak berezko
kontraesanak ditu. Garrantzisuenen artean hauxe da: Kapitalismoak badu bizitzaren esparru are eta gehiago
merkantilizatzearen berezko joera, bizitzan behar edota nahi ditugun ondasun eta zerbitzuak merkatuko
salerosketako harremanaren bitartez esleitzen diren merkantziatan bihurtzeko berezko joera. Aldi berean, ordea,
merkantilizaturik gabeko edo merkatuak gidatu ezin dituen gizarte-harremanekiko mendekotasuna ere erakusten
du. Kontraesan horiek Karl Polanly-k (Eraldaketa Handia, 1944) identifikaturiko fikziozko merkantzietan antzeman
daitezke: lan-indarra, dirua, natura edo lurra, ezagutza… bezalako merkantzietan.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Fikziozko salgai hauek kapitalismoan ezarriko funtzioak bete ditzaten baldintza extra-
ekonomikoen menpe daude.
• Diruak hainbat arau, banku zentrala bezalako erakundeak, zigor sistema, konfiantza… ezinbesteko ditu.
• Ezagutzak, kolektiboki sortzen eta norbanako, antolakunde eta kolektibo-ikasketan oinarritzen den

heinean, erakunde publikoen beharra du salgarri bilakatzeko (jabego intelektualari buruzko legedia,
patenteak, lizentziak…).

• Langileen kasuan, umeak ez dira ernatzen salgaiak izango balira, familietan hazten baitira merkataritza-
harremanik gabe, sistema publiko edo hitzartuen bidez hezitzen baitira…

•Aipaturiko esparruek arautuak izan beharra dute. Kontraesan eta dilema horiei erantzunak
anitzak izan daitezke eta unean une, gatazka ekonomiko eta sozialen emaitza bezala, metaketa
erregimen eta erregulazio modu ezberdinetan islatzen dira, eta garai bakoitzean metaketa eta
erregulazio formen arteko denborazko eta espaziozko konponketak eraikitzen dira.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

1.3. METAKETA EKONOMIKO ETA ERREGULAZIOAREN PARADIGMA ESPAZIALA FORDISMOAN.

•Bi dinamika hauen arteko koherentzia Estatu keynesiarraren bidez bermatzen zen eta
Estatuaren lurraldean zedarritzen zen.

•Metaketa erregimen fordistaren hazkundeko zirkulu bertutetsua hainbat elementutan oinarritu
zen:
• eskala-ekonomietatik eta produkzio-katea bezalako aurrerakuntza teknologikoetatik ondorioztaturiko

produktibitate hazkundea,
• produktibitateari loturiko errenta gorakada,
• soldaten igoerari esker masa-eskariaren hazkundea,
• ondasun estandarizatuen masa-produkzioa,
• ezarritako ahalmenari esker mozkinen hazkundea,
• produkzio masiborako ekipamendu eta teknika hobetuetan inbertsio hazkundea hain zuzen.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Ekonomia-erregulazio modu fordista hiru ardatzetan laburbildu daiteke:
• i) soldata-harremana, sindikalismo arduratsuaren legitimitatearen eta negoziazio kolektiboaren

aitortzan oinarritzen da. Soldatak produktibitatearen hazkundeari eta inflazioari indexatuak azaltzen
dira, eta Estatuaren aldetik, kontsumo kolektiboa lan-eskuaren birprodukzioaren gizarte kostuak
sozializatzeko eta murrizteko erabiltzen da.

• ii) Diru-jaurtiketa eta mailegu politikak eskari agregatu nahikoa bermatzera begira daude.
• iii) Estatua, enplegu osoa ziurtatzeaz arduratzen da eskariko politika keynesiarren bidez; lan merkatuan

aktiboak ez diren giza-multzoen eskari agregatua handitzen du, zerga progresiboek finantzatzen dituzten
ongizate-laguntzen (gizarte-soldata) bidez; masa-ekoizpen, inbertsio eta kontsumoaren sustapenaz
fordismoaren hedapena laguntzen du eta horretara zuzentzen ditu enplegu publikoa, erosketa eta
inbertsio publikoak zein hiri eta erregio politikak; estatu mailako masa-kontsumoaren zabalkunderako
azpiegitura orokorrak eskaintzen du (sare elektrikoak, garraio integratuak, etxebizitza-politika…); eskala-
ekonomiak indartzen ditu estatalizazio edota fusiorako pizgarrien bidez; kapital eta lanaren arteko
gatazkak kudeatzen ditu; lan-eskuaren erreprodukzioan eragiten du hainbat zerbitzu eta laguntza
eskainiz (osasuna, hezkuntza, familia-politikak…). Erregulazio modu hau estatu nazional keynesiarraren
funtzioen eta ahalmenen bitartez garatu zen.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Dinamika ekonomikoa eta erregulazio formaren artean koherentzia espaziala gertatzen zen
Estatu mugen barnean. Hau da, dinamika ekonomikoaren eta erregulazio moduaren arteko
artikulazioa koherentea zen zirkulu bertutetsuari jarraipena emateko Estatuaren mugen
barnean. Horren erakusle dira honako fenomenoak:
• Enpresa oligopolistiko erraldoiek kasu gehienetan estatuko merkatuan ziharduten ‘txapeldun

nazionalak’ ziren.
• Ekonomia estatal hauek erlatiboki itxiak ziren, batez ere kapital eta finantza arloetan.
• Ongizate Estatu Keynesiarrak enplegu osoko eta ongizateko programen bitartez barne kapital

industrialaren eta lanaren interesak elkar lotzea lortzen zuen.
• Norbanakoen soldata eta gizarte-soldata, produkzio kostua baino, barne eskariaren iturri gisa

kontsideratzen ziren.
• Diruaren funtzio nagusia, barne kredituaren bidez, hazkundea, inbertsioa eta masa-kontsumoa erraztea

eta ongizate politikak eta inbertsio publikoak finantzatzea zen heinean, eskari agregatu nahikoa
ziurtatzen zen barne merkatura zuzenduriko industriarentzat.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Erregioaren statusari dagokionez:
• Estatu-nazioaren zentraltasunetik abiatuta, eredu fordista-keynestarrak zentro-periferia eskema

hierarkikoa birsortzen zuen. Eskema honen arabera, erregio zentralek berrikuntza zein estatu-
ekonomiaren zuzendaritzako funtzio estrategikoak kontzentratzen zituzten, eta bitarteko erregioak
jarduera heldu eta kualifikazio gutxiko lan-eskuko manufakturazko prozesuetan espezializatu ziren.

• Estatuen estrategia keynestarrek desberdintasun erregionalak murriztea bilatzen zuten.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

1.4. METAKETA EKONOMIKO ETA ERREGULAZIOAREN PARADIGMA POSTFORDISTA.

•1970 eta 1980.eko hamarkadetan fordismoaren krisia. Krisiaren adierazleak:
• masa-kontsumoko ondasun iraunkorren merkatuetan asebetetze efektuak;
• mozkinen beherakada;
• nazioarteko dinamikek ekarritako zirkulu bertutetsu fordistarenganako aldakuntzak;
• estatu ekonomiak irekiagoak bilakatu arabera, estatu mailako kudeaketa ekonomikoaren koherentzia eta

eraginkortasun eza handiagoa;
• estanflazio fenomenoak;
• defizit publikoak eta gizarte segurantza sistemaren krisiak;
• liberalizazio ekonomiko eta politiko hazkorra;
• lehia eta eskari ereduen eraldaketa;
• eredu malguagoetaranzko lanaren birrantolaketa;
• zerbitzu-ekonomiaren hedapena…
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Metaketa eredu postfodistaren zirkulu bertutetsu berria konfiguratzen ari da:
• produkzio malgua eta sarean;
• eskala ekonomiak ordez, irismen-ekonomiak1 (economies of scope), sare-ekonomiak2 (economies of

networks) eta prozesuen berrikuntzak konbinatuz produktibitatearen hazkundea;
• lan-merkatuen segmentazioa;
• ondasun diferentziagarri eta zerbitzu esportaezinen eskari handiagoa;
• teknologia eta berrikuntza-errentetan zein ahalmen malguaren erabateko erabilpenean oinarrituriko

mozkin handiagoak;
• ekipamendu eta teknika malguagoetan edota ondasun mota berrietan berrinbertsioak;
• ezagutzaren erabilera intentsiboaren bidez prozesu eta ondasunen berrikuntzaren biziagotzea.

1. Irismen ekonomiak, antolaketa sozial eta tekniko jakin batetik abiatuta sor daitezkeen produktuen dibertsitatearen ondorioz sortzen dira.

2. Sare-ekonomiak, azpiegitura-sareei (garraio, zerbitzu edo komunikazio sareak) edota erakunde ezberdinek kontrolatzen dituzten aktibo osagarri
eta bateragarrien funtzionamendu bateratuari loturiko ekoizpen eta kontsumo-kanpokotasun positiboen ondorioz sortzen dira.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Postfordimoaren garaiko erregulazio ekonomikoaren eredua, era sinkretiko batean, ‘Estatu
lehiakorraren’ bidez irudikatu daiteke. Estatu mota hau, nazioarteko lehia gero eta biziagoaren
aurrean, bere espazio ekonomikoen lehiakortasuna era proaktiboan sustatzen saiatzen da.
• Soldata harremana aldatu egin da merkatuaren baldintza aldakorrak isla ditzan, negoziazio kolektiboa

deszentralizatuz edo atomizatuz eta soldatak mugatuz edo segmentatuz. Enplegu osoa Estatuaren esku-
hartzearen berehalako helburu izateari uzten dio.

• Dirua nazioarteko dibisa gisa arautzea lehenesten da. Desarautze progresiboa eta finantza kapitalen
hedapena, maileguen baldintzak eta dibisen salneurriak nazioarteko merkatuetan ezartzea. Esfera
berrien merkantilizazio prozesuak indartzen dira, hala nola, enpresa publikoen eta finantza erakunde
publiko edo parapublikoen pribatizazioa, pentsio sistema pribatuen sustapena, zerbitzu publikoen
externalizazioa.

• Nazioarte mailako produkzioa eta inbertsio zuzenak areagotzen ari direnean, estatuak eta beste lurralde
batzuk (erregioak…) tokian egoitza duten multinazionalen interesak babesten eta inbertsioa erakartzeko
baldintza egokiak sortzen saiatzen dira.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

• Finantza-kapitala eta industria-kapitalen artean kontraesanak sortzen dira. i) disoziazio hazkorra gertatzen da
espazioko fluxu abstraktu eta lekuko balioztatze zehatzen artean. Finantza-fluxuak mundu mailan mikro-
segundutan barreiatzen dira. Kapital produktiboak, aldiz, toki eta une zehatzetan balioztatu eta gauzatu behar
dira, hots, lurralde zehatzetan errotu beharra du. Are gehiago, kapitalak orokorrean bere eskakizun produktibo
eta birproduktiboak ditu, eta sarritan denbora, leku eta gizarte-harreman zehatzetan finkatuta lortzen dira. ii)
finantza-kapitalaren ikuspegi neoliberalarentzat lan-indarra produkzioko faktore abstraktu eta ordezkagarria
da, munduan zehar ahalik eta merkeen bilatu behar dena; aitzitik, kapital industriaren ikuspegi
produktibistaren arabera, leku eta produkzio-baldintza zehatzetan aplika daitezkeen hainbat gaitasun eta
ezagutzen haragitzea litzateke lan-indarra. Iii) finantza kapitalak epe motza lehenesten duen bitartean,
mozkina prozesu produktiboan gertatzen den epe luzerako balioztatzeari loturik dago.

• Paradigma tekno-ekonomikoaren aldaketaren ondorioz, Estatu eta beste lurralde-eskala batzuek ere,
berrikuntzarako gaitasunen, kualifikazio teknikoaren eta transferentzia teknologikoaren sustapenari garrantzia
handiagoa ematen diote.

• Ezagutzaren sorketa eta hedapenaren arloan, estatuek ezagutzaren merkantilizazioa ahalbidetu eta elikatu
behar dute errenten eskurapenerako (patenteak, copyright, lizentziak…); baina aldi berean ondasun intelektual
komuna babestu beharra du, ekonomiaren abantaila lehiakorren oinarri gisa. Kontraesan honen baitan
jarduera estrategia ezberdinak sortzen dira.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Kontraesan nabarmena topatzen dugu globalizazioaren ingurunean, sistema produktiboa 
globala den bitartean erregulazio-espazioa estatu mailakoa izaten jarraitzen duelako. Era 
progresiboan, sistema produktiboaren koherentzia estatuaren planotik munduaren agertokira 
igarotzen da, eta baita espazio lokal eta erregionaletara ere.

•Eragile ekonomiko transnazionalek beraien estrategia produktiboak eskala globalean ematen 
diren ekintza eta harremanen multzo gisa diseinatzen dituzte. Aktore transnazional hauek 
jarduera ahalmen handiagoa erakusten dute mundu mailan, estatu-nazioaren kontroletik gero 
eta urrunago.

•Gainera, estatuetako politika ekonomikoen artean ere lehia hazi egin da, eta atzerriko kapitalak 
erakartzearren egonkortasun makroekonomikoaren irudia erakusteari begira estatuek 
derrigortuta daude finantza, moneta eta zerga arloetan doikuntza etengabeak egitera. 

•Laburtuz, estatu-nazioen eta talde transnazionalen arteko interakzio honek agerian uzten du 
estatuen esku-hartze ekonomikorako mugak.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

1.5. ESKALA ANITZEKO PARADIGMA ESPAZIAL POSTFORDISTA
•Garai postfordistan ezaugarri bereziak dituen espazio-paradigma bateranzko trantsizioa gertatzen ari
da, non konfigurazio eskalar berri bat eraikitzen ari den eta estatuen funtzioak eta oinarriak
eraldatzen ari diren.

•Subjektu espazial singularrak indarrez azaleratu dira: hiriak eta metropoliak, estatuz azpiko erregioak
eta espazio supraestatatak (globalak eta kontinentalak), alegia.

•Erregioei dagokienez, jokabide aktiboa erakusten ari dira. Horren erakusle da pentsamendu
ekonomikoak eskola ezberdinek erregioak azterketagai hartu izana, esate baterako, espezializazio
malguaren eskola, tokiko garapenaren ikuspegi eboluzionista, eta eskola kaliforniarra.

•Globalizazio neoliberalarekin hainbat faktore produktiboen mugikortasun ahalmena aldatu egin da.
Fordismoaren garaian kapitala nazioarte mailan erlatiboki mugiezina zen eta teknologia
eskuragarriagoa zen. Globalizazioarekin, aldiz, kapital-mugimenduak liberalizatu egiten dira mundu
mailan, eta teknologia gero eta gutxiago da faktore erdi-publiko eta unibertsalki eskuragarria. Prozesu
honen ondorioz lurraldearen ezaugarritze ekonomikoa sakonki aldatzen da. Erregioak, baliabide
espezializatuak eta abantaila kooperatiboak eta ukiezinak sortzeko ingurune aktibo gisa bilakatzen
dira.
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GLOBALIZAZIOAREN PARADOXA: ERREGIOEN ESANGURA INDARTU EGIN DA. ADIERAZPENAK 
ETA ARRAZOIAK.

•Globalizazioaren abagunean estatuan grabitatzen zuten eskala espazialak doituak izan dira. Estatua
erregulazio eskuduntzei dagokienez kanporantz hustu egin da, eskala estatalak esklusibitatea galtzera
iritsi arte, eskala global eta erregional/lokalen mesedetan.

•Estatuen gaitasun berri eta zaharrak berrantolatu egin dira estatuz gaindiko, estatu, estatu azpiko eta
translokal mailetan. Gainera, eskala ezberdinek beraien autonomia operatiboa eta gaitasun
estrategikoak hobetu dituzte.
• i) Eskala globalari dagokionez, harreman ekonomikoen esparru nagusia bilakatu da eta kapital-metaketaren

logika era koherentean azaltzen da. Maila globaleko erregulazioa, hala ere, modu kontraesanezkoan mamitzen
ari da, gainbeheran dauden dinamikak (Bretton Woods-eko sistema adibidez) eta erregulazio egitura berri edo
berrituak (OMC, OCDE edota integrazio kontinentaleko prozesuak -EB, NAFTA, ASEAN, Mercosur, eta abar-
esate baterako). Azken hauei dagokienez, koordinazio eta gobernurako egitura supraestatal eta interestatal
hauek estatuen maniobra-tartea murriztu dute. Adibideak: Europar Batasunean euroaren sorrerak estatuen
moneta-subiranotasunari ekarri dion galera; finantza-merkatu globalen indarrak estatuen politika
ekonomikoetan duen eragina azken hamarkadetako finantza krisietan nabarmendu dena; GATT akordioek eta
Munduko Merkataritza Erakundearen baitan adosten den arautze komertzialek estatuen ahalmen
normatiboak mugatzen dituzte, eta abar luze bat.
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• ii) Eskala erregional/lokalari dagokionez, meso-erregulaziorako espazio berriak sortu dira eta geografia
murriztuagoko akordio instituzionalak garatu dira.

• Fordismoaren garaian, erregio eta tokiko eremuak Estatu zentralaren luzapenak baino ez ziren, eta
Estatuak ez besterik eragiten zuen lurralde horietan azpiegituretan eta enpresen kokapenean zentratzen
zen erregio-politikaren bitartez.

• Krisi fordistaren aurrean Estatu nazionalak erakusten zuen eraginkortasun eta legitimitate
beherakorraren aurrean, erregio eta tokiko eremuen funtzioak handitu egin ziren.

• Joera hau nabarmenagoa da egun. Estatuak eta nazioarteko erakundeak funtzio ekonomiko batzuk alde
batetara uzten dituzten bitartean, politika esku-hartzaileagoak aurkitzen ditugu erregio, hiri eta tokiko
mailatan; eta enpresek sarriago jotzen dute eskala hauetan sortzen diren sare eta elkarlanerako beste
formula batzuetara.
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•Erregionalismo berriaren iritziz, esku-hartze publikoaren formula batzuk eraginkorragoak dira
eskala erregionalean aplikatzen badira. I+G politikak, formazioa eta hezkuntza programak,
azpiegitura publikoak, nazioarteko marketin estrategiak eta zenbait zerga-politika, besteak beste,
eraginkorragoak dira sare instituzional erregional eta lokalek diseinatzen badituzte.

•Era horretan, sare industrialek erregioetako egitura instituzionalengatik onurak lor ditzakete,
azken hauek konfiantza eta elkarlanerako harremanak sendotu baititzakete lehiakortasunaren
mesedetan. Errealitate honek ahalbideratzen die estatu azpiko espazioei gobernantza
globalerako subjektu aktibo bilakatzea.

•Argigarria da nola, Hooghe eta Marks (2001)-en ikerketaren arabera, Europar Batasuneko
herrialde bakar bat ere ez den zentralizatuagoa bilakatu 1980z geroztik, eta nola askok
eskuduntzak deszentralizatu dituzten erregio mailako gobernuetara.
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•Estatuz azpiko eraldaketa eskalarrari dagokionez, egitura zentralistenetan izan ezik, estatuek
deszentralizazio politiko-administratiborako prozesuak bideratu dituzte, erakunde subestatalen
eskuetan ardura eta eskuduntza hazkorrak utziz).

•Azken hamarkadetan, ekoizpen eta berrikuntzarako sistema sozialei dagokienez emaitza
hoberenak lortu dituzten estatu-ekonomiek –Alemania, Japonia, Italia, Kanada… kasu- dentsitate
instituzional handia duten ekonomia erregionalez baliatu izan dira.

•Errealitate honek eragin du tradizio oso zentralistako estatuetan –Frantzia, Erresuma Batua…-
deszentralizazio politiko eta administratiborako prozesuetan murgilduta egotea.

•Hala eta guztiz ere, ezin ahaztu estatuz azpiko entitateen ahalmena mugatua dagoela, bai
estatuek ezartzen dituzten mugen arabera, bai globalizazioaren eraginaren arabera.
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1.6. ERREGIOAK ETA TOKIKO ESKALEN ESANGURA ADIERAZTEN DUTEN ARRAZOIAK.
◦ 1.6.1. ENPRESEN JOEREI LOTURIKO ARRAZOIAK.
◦ 1.6.2. LEHIAREN EREDUAREN ALDAKETEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
◦ 1.6.3. GERTUTASUNARI ETA TOKIKO INSTITUZIOEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
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1.6.1. ENPRESEN JOEREI LOTURIKO ARRAZOIAK.

•Fordismoan kapitalismoaren antolaketa ekonomikorako elementu kritiko ugari enpresa handiek
eskaintzen zituzten mekanismo eta prozesuen bitartez antolatzen ziren, hala nola, berrikuntza,
produkzioa, langile sustapena, finantzaketa, eta lan-eskuaren erreprodukzioa.

•Gaur egun, ordea, erreprodukzio sozialerako prozesuak erregioek bere gain hartzen ari dira hein
esanguratsu batean.

•Erregioak lan-eskuaren erreprodukzioaren gune gisa aitortuak izan dira:
• tokiko garapen estrategietan kualifikaturiko langileen prestakuntzan,
• langile kualifikatuen erakarpenean,
• lan-harremanen gatazken kudeaketan,
• langileentzat enpresen arteko sustapen ibilbideak eraikitzen (Silicon Valley).
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•Kapitalaren antolaketaren esparruan:
• paradoxikoki finantzen mugikortasun askeko garai hauetan, erregioek tresnak eraiki dituzte kapital fluxu

partikularrak bideratzeko eta inbertsio eta arrisku kapitalak tokitik tokira berrelikatzeko;
• kapitalaren antolaketari dagokionez, elkarte industrial eta profesionalek sarritan funtzio garrantzitsua

betetzen dute erregioan produkzioaren kudeaketa, marketin, giza-baliabide eta antzeko arloetan.

•Berrikuntzari dagokion esparruan:
• erregioak gero eta gehiago dinamika horren zentroan kokatzen dira.
• lurraldeko berrikuntza sistemak marko kontzeptual aberatsa bilakatu du, aglomerazio ekonomiak,

garapen endogenoa, sareak eta gobernantza bezalako ekarpenak integratzen dituena.
• ikerketa programa ugariek -industri-distritu, berrikuntza-ingurune (milieux innovateurs), industri-espazio

berriak, ikasketa-erregioak (learning regions) eta antzekoen ingurukoak esate baterako- adierazi dute
territorializaturiko prozesuak gako bilakatzen direla berrikuntzaren ekonomian.
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•Bestalde, egungo teknologiak fabrikazio prozesuak zatikatzea ahalbideratzen du, bai funtzionalki
bai espazialki, eraginkortasuna eta errentagarritasuna gutxitu gabe.

•Enpresa transnazional batek bere antzinako prozesu bakar eta lineala azpi-prozesu ezberdinetan
segmentatu eta instalazio hauek estatu ezberdinetako hamaika leku edo erregioetan lokalizatzen
baditu, geografikoki etena den sarea osatuz, gutxienez bi arreta zaindu behar ditu balioaren
katean porrota suertatu ez dadin:
• i) instalazio bakoitza ezartzen duen tokiaren edo erregioaren ezaugarriak tentuz arakatu behar du, hau

da, lurraldearen eta bere gizarte-egituren kalitatea eta ekipamendua;
• ii) instalazio bakoitzaren kudeaketan deszentralizazio maila indartsua barneratu behar du.

• Ondorioz, egungo kapitalismoak, inbertituriko kapitalak berreskuratzeko, ondasun berriak ahalik
eta lasterren saltzeko merkatu bakarra behar duen bezala, produkziorako lurralde anitzak ere
behar ditu, eta horrek lurralde espezifiko edo erregioetako ezaugarrien esangura handitzen du.
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1.6.2. LEHIAREN EREDUAREN ALDAKETEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
•Globalizazioaren itzalean ingurune lehiakorraren eraldaketa sakona gertatu da. Lehia biziagotu egin
da arrazoi ezberdinengatik:
• garapen bidean dauden herrialde asko ondasun manufakturatuen ekoizle eta esportatzaile garrantzitsu

bihurtu dira;
• gero eta ondasun gehiagorentzat merkatuak globalizatu egin dira;
• eskaria dibertsifikatu egin da eta ondasunaren bizitza-zikloak laburtu;
• berrikuntza erritmoa azeleratu egin da, merkaturatze epeak eta amortizazio epeak murriztuz, eta ondorioz I+G

kostuak handitu egin dira, enpresen arteko kooperazioa erakargarria bilakatuz;
• ondasun estandarizatuen serieko ekoizpena krisian murgilduta kalitatean eta bereizte estrategiak

produkziorako antolaketa eredu berriak sortu dira (Ohnismoa edo Toyotismoa kasu);
• ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean berrikuntza erradikalak ugaldu egin dira (mikroelektronika, bioteknologia,

ingeniaritza genetikoa, material berriak edota antolaketa kontzeptu berriak);
• teknologiaren konplexutasuna handitu egin da eta espezializazio zaharrekin apurtuz, esparru ezberdinetako

ikerketak integratzea beharrezkoa suertatzen da, honek eragile edo herrialde bateko gaitasunak gainditzen
dituelarik;

• informazio eta komunikazio teknologia berrien bitartez kudeaketa zein prozesamendu denbora eta kostuak
nabarmen murriztu egin dira.
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•Ingurune berri honetan posizio lehiakor iraunkorrari eusteko enpresa batek erabiltzen dituen
gaitasunak abiada handiz eraldatzen dira.

•Eguneko ingurunean, ohiko faktore produktiboak (baliabide naturalak, lan-esku merkea, finantza-
kapitala) ez dituzte abantaila iraunkorrak eskaintzen, liberalizazio prozesuek zein garraio eta
informazio teknologien aurrerapenek faktore hauek denon eskura jarri dituztelako.

•Paradigma berriaren arabera, erregioetan txertatuta dagoen ezagutza eta berrikuntza gaitasuna
bilakatu omen dira lehiakortasunerako gakoak. Ezagutza eta, batez ere, ikasketa prozesuak ez dira
faktore klasikoak bezain mugikorrak. Ezagutza erabat kodifikagarria eta esplizitua balitz edozein lekura
igorri ahal izango litzateke, baina ezagutzak badu izaera tazituzko osagai garrantzitsua mugikortasuna
zailtzen diona.

•Ezagutza tazitua norbanakoen trebetasun eta antolakundeen errutina eta prozeduretan txertaturik
dago, baita ingurunean, enpresak elkar konektatzen dituzten harremanetan eta ingurune instituzional
zabalagoan ere. Ondorioz, ezagutza tazituaren transmisioak pertsonen arteko interakzioa eta
nolabaiteko bizikidetza behar du, baita konfiantza eta ulermena sortzeko lagungarri diren hainbat
aldagai: komunikazio-kodea, konbentzio eta arauak…

•Guzti honek eta giza-kapitalaren mugikortasun apalak, gertutasuna funtsezko bilakatzen dute
ezagutza tazituaren sorreran, transmisioan eta partekatzean.
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•Tokiko abantaila lehiakorren eraikuntzan beste dimentsio sozio-ekonomiko batzuek ere indartu
egin dira. Ekoizpen-faktore klasikoetan oinarritu diren ‘hard’ produktibitateez gain, ‘soft’
produktibitateak azalarazi dira, hala nola:
• langileriaren kalitatea eta trebetasunak (giza-kapitala),
• sare sozialen eta marko instituzionalaren hedadura, sakontasuna eta norabidea (kapital

sozial/instituzionala),
• kultur-aktiboen hedadura eta kalitatea (kapital kulturala)
• talde sortzaile eta berritzaile baten presentzia (ezagutza eta kapital sortzailea).

•Lehiakortasun erregionalaren gaian, faktore ez ekonomikoak, hala nola, faktore kognitibo, sozial,
kultural eta instituzionalak, erabakigarriak bilakatu dira ezagutza sortzeko, ikasketarako eta
garapen ekonomikorako. Faktore guzti hauek lurraldearen gaitasun eta berezitasunei erabat
lotuta dauden heinean, lurraldea eta erregioa abantaila lehiakorrak eraikitzeko gune indartua
bihurtzen dira.
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1.6.3. GERTUTASUNARI ETA TOKIKO INSTITUZIOEI LOTURIKO ARRAZOIAK.
• Harreman estuetan oinarritutako kolaboraziorako gaitasunak aberastasunaren iturri seinalatzen dira.

Gertutasun geografikoa lurralde batean gertatzen da, eta esanahi fisiko hutsaz gain, partaidetza
sentimendua, identitatea eta egunerokotasunak sortzen dituen harremanen eragina barneratzen du.
Orokorrean esan daiteke, gertutasun geografikoa beste gertutasun mota batzuekin batera lotzen dela,
hala nola, gertutasun kognitiboa, antolaketa gertutasuna, instituzio gertutasuna edo gizarte-
gertutasuna.

• Gertutasunari lotutako bi planteamendu ikusiko ditugu, erregioen eta lurraldeen garrantzia esplikatzeko
esplikatzen dutenak:
• A) alde batetik, Alfred Marshall-ek industria berdineko aglomerazioetan identifikaturiko

kanpokotasunak edo prezioetan islatzen ez diren abantailak/irabaziak;
• B) eta beste aldetik, erregioko berrikuntza sistema, edo nola erregioak lurraldeko enpresen

berrikuntza gaitasuna bultzatu dezakeen.
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•A) KANPOKOTASUNAK

•Enpresek beraien arteko kontzentrazio espazialetik lortzen dituzten abantailak antzematerako
orduan Marshall-ek hiru motako kanpokotasunak identifikatu zituen (Marshall, 1920):
• lan-merkatu espezializatu eta partekatuaren garapena,
• zerbitzu batzuen kostuak komunean partekatzeko aukera
• eta antolaketa eta teknikari buruzko informazioaren fluxua erraztea.

•Hiru kanpokotasun hauek ez dira mugikorrak, hau da, enpresa batek aglomerazioa edo distritua
uzten badu ezingo ditu abantailak mantendu.

•Aglomerazio ekonomiek lurralde-izaera dute, funtzionalaz gain, hau da, gertutasun geografiak,
identitate kultural komuna eta historia partekatuak kanpokotasun hauen sorrera ahalbidetzen
ditu, ez soilik enpresen arteko input-output saleroste harremanak.
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•Kanpokotasunen ikerketa eguneratuetan sailkapen aberatsagoa azaltzen da, bi multzotan
banatuta:

•i) Aglomerazio kanpokotasunak: jarduera ekonomikoaren kontzentrazio geografikoan islatzen 
dira. Kontzentrazio hori, ekoizpen kostuen murrizketak edota merkatuari hurbil zaion kokagunea 
bilatzearen ondorio da. Arrunki bi motako ekonomiak edo eragin positiboak bereizi ohi dira:
• lokalizazio ekonomiak: industriek behar dituzten hainbat input-en (bitarteko faktoreen 

erabilgarritasuna eta lan-merkatu espezializatua) presentziagatik erakarpen efektuak biltzen ditu. 
• urbanizazio ekonomiak: Espazioan populazio eta jarduera industrialaren kontzentrazioak (hirietan 

adibidez) sorturiko eskari zabalari erantzuterako orduan, amaierako ondasunen garraio kostuak murriztu 
daitezke eta merkatuarekin kontaktua hobetu daiteke eskaria dagoen gune urbanoetan kokatuz.
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•ii) Kanpokotasun teknologikoak, enpresen artean ematen diren informazio eta teknologia-
fluxuen bitartez eratortzen dira. Teknologia eta ezagutzen difusiorako pertsonen arteko 
komunikazioa funtsezkoa da eta gertutasuna kasu ugaritan ezinbestekoa bilakatzen da.

•Hiru eredu aurkeztu daitezke kanpokotasun hauen jatorriaren arabera ezberdintzen direnak:
• Mashall-Arrow-Romer (MAR) erako kanpokotasunak: Enpresen arteko gertutasunak teknologi-osmosi 

fenomenoa errazten du. Osmosi horren bitartez, makineri, lan-prozedura edo antolaketa orokorrari 
dagozkien asmakuntzak edo hobekuntzak bezalako ezagutza teknikoak ingurune industrialean hedatzen 
dira. Efektu hauek industria edo sektore berdineko enpresen artean kokatzen dira eta lehia baxuko 
merkatuen egiturek (oligopolioa edo monopolioa) ahalbideratzen omen dute kanpo ekonomien eta 
berrikuntzaren abantailak barneratzea.

• Porter erako kanpokotasunak: aurrekoak bezala, industria edo sektore berberako enpresen artean 
batez ere jazotzen dira, baina kasu honetan lehia handiko merkatuetan, lehiak berrikuntza suspertzen 
baitu.

• Jacobs erako kanpokotasunak: sektore ezberdinetako enpresen artean gertatzen diren teknologia-
difusioko efektutzat jotzen dira.
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B) ERREGIOKO BERRIKUNTZA SISTEMA (EBS)

•Kanpokotasunek ez dute esplikatzen berrikuntza prozesua nola ematen den. Berrikuntzaren kaxa
beltzean barneratu diren pentsamendu-korronteek (eboluzionistak, erregulazionistak,
instituzionalistak) nabarmendu dute berrikuntza ez dela enpresaren unitatean modu isolatuan
gertatzen den fenomenoa, inguruko beste enpresekin eta lurraldeko beste erakundeekin batera
ematen den prozesua baizik. Ikerketa horien emaitza izan dira berrekuntzaren lurralde-eredu
sistemikoak, non enpresen arteko harremanak eta lurraldearen azpiegitura eta baldintza extra-
ekonomikoak ere kontuan hartzen diren.

•Eredu hauek azpimarratzen dute ikasketa kolektiboko eta berrikuntzako dinamikak
sostengatzeko gaitasunak indartuagoak ernatzen direla, baldin eta ingurune instituzional egoki,
giro eta arau erraztaile batzuk eta finantza tresna zein sektore publiko bultzatzaileak badaude.

•Hurbiltze sistemiko hauen arabera, berrikuntzaren prozesuek izaera oso lokalizatua dute.
Berrikuntza eta lehiakortasun aldagaiek lurraldeari errotze maila sendoa dute eta tokiko
gaitasunak sorrarazten dituzte, tokiko azpiegituren kalitateari, lan eskuaren kualifikazioari eta
sisteman sortzen diren osagarritasunei lotuta baitaude.
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•Berrikuntza lurralde-sistemen inguruko ikerketa enpirikoek agerian jarri dute:
• erregioetako berezitasun teknologiko, kultural eta linguistikoen garrantzia,
• berrikuntza prozesuan parte-hartzen duten eragileen gertutasunaren abantailak,
• erabiltzaile-hornitzaile arteko kooperazio harremanen eragina ikasketa prozesuetan
• edota ezagutzaren izaera tazitu eta lokala.

•Estatu mailarako definitu ziren lehen berrikuntza sistemak erregio mailara egokitu dira. Ingurune
onuragarria eskaintzen duten erregioetan industriak kontzentratzen dira, eta erregio-gobernuek
aplikatzen dituzten politiketarako marko egokia osatzen dute.

•Berrikuntza, prozesu interaktiboa den heinean, aktoreen arteko komunikazio eta elkarlan bizia behar
duenez, horrek ezinbesteko duen gertutasuna errazago lortuko da erregio mailan.

•Are gehiago, berrikuntza sustatzen duen ingurune erregionalak bereziki aproposak dira enpresa txiki
eta ertainentzat, hauek ingurune horretan inbrikatuago baitaude enpresa handiak baino). Areago,
berrikuntza tasetan erregioek erakusten dituzten ezberdintasunak erregioen heterogeneotasunaren
ondorio dira, ez enpresetan antzeman daitezkeen ezaugarrien ondorio.

•Hortaz, erregioak subjektu aktiboak izan daitezke enpresen eta lurraldearen berrikuntza gaitasuna
hobetzeko.
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