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1. UDALERRI EUSKALDUNEN ERRONKEI ERANTZUTEKO LEHEN HURBILPENA. 

 

Ikerketa-lan honen helburua udalerr i  euskaldunen erronka 

sozioekonomikoari erantzuna emateko tresna baliagarria eskaintzea da.  

Udalerr i  Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA) Kontsei luarekin,  Udako 

Euskal Unibertsitatearekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 

elkarlanean, plazaratutako Iñaki Arregi  euskaltzalearen izena hartzen 

duen Bekan onuraduna izanik lan honen autorea, bertan zehaztutako 

ikerketa esparruari  heldu diot. Sarrera moduan, ikerketa honen 

enkoadraketa eta bere justif ikazioa azalduko dut. Udalerr i  euskaldunen, 

eta horien artean arnasguneen, hainbat ezaugarri  sozioekonomiko 

sintetiko aztertuko ditut jakiteko gainerako udalerr iekiko berezitasunik 

ote duten. Ondoren, udalerri  multzo horrekiko adostasun zabala lortu 

duten hiru erronken artean koherentzia lortzeko garapen 

sozioekonomikoaren estrategiak zein norabide izan behar duen azalduko 

dut. Eduki teoriko eta abstraktuez ez garela hitz egiten ari  erakusteko 

udalerri  euskaldunen multzoan bertan aurki ditzakegun bi adibide 

arrakastatsu deskribatuko ditut laburki .  Amaitzeko, ikerketa- lan hau nola 

antolatzen den azalduko dut.  

 

1.1. BEREZIAK AL DIRA UDALERRI EUSKALDUNAK ETA ARNASGUNEAK 
SOZIOEKONOMIKOKI? 

 

Euskara gaitasunaren indizean (euskaldunek osatzen duten 

ehunekoa eta ia-euskaldunek osatzen duten ehunekoaren erdiaren 

batura) % 70a gainditzen duten udalerriak euskalduntzat hartzen 

baditugu, Udalerri  Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA) eta Euskal  

Autonomia Erkidegoko (EAE) administrazioak egiten duten moduan, Hego 
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Euskal Herrian 160 udalerri  euskaldun zenbatu ditzakegu 2016 urteko 

datuei erreparatuta.  Horietarik hamarrek 10.000 biztanle goitik dute 

(handiena Zarautz da 23.188 biztanleekin);  beste hamabik, 5.000 baino 

gehiago; beste 46k, 1.000 biztanle baino gehiago; eta gainerako 92etatik 

59k, 500 biztanle baino gutxiago. Udalerrien tamaina multzo honetan 

sartzen ez diren udalerrikoenarekin alderatzen badugu, 160 udalerri  

horien batezbestekoa 2.309 biztanlekoa da eta lurralde euskalduneko 

eremu kanpokoen batezbestekoa 6.749 biztanlekoa; 4.128 biztanlekoa 

izango l itzateke lau hiriburuak sartzen ez baditugu. Mediana kalkulatzen 

badugu, ordea, ezberdintasunak ez dira hain nabarmenak, udalerri  

kopuru erdia 733 biztanleko mugatik gora baitago talde euskaldunean eta 

beste taldean udalerrien erdiak 820 biztanle baino gehiago baititu.  

Udalerr i  horiek tamainaz txikiagoak izateaz gain, eremu 

euskaldunetako udalerriak, eta batez ere arnasgunetzat hartzen den 

eremuko udalerr iak,  1-1. Taulako aldagaietako medianen alderaketa 

egiten badugu, konturatuko gara nola zahartze indize, gazteen ordezkatze 

eta ugalkortasun tasan emaitza okerragoak erakusten dituzten.  

Jarduera ekonomikoen araberako establezimenduen banaketari  

arreta jartzen badiogu, ondorio nagusia lurralde euskaldunaren eta 

gainerakoen arteko ezberdintasun esanguratsuena da industriak lehen 

multzoan pisu handiagoa duela. Hego Euskal Herrian enpresa 

establezimenduaren % 12,4a industria sektorean kokatzen bada, lau 

herrialdeetako eremu euskaldunetan % 17,1-20,7 tartean da. Bestalde, 

Arabako udalerri  euskaldunetan topatzen dugu lehen sektoreko 

establezimenduen pisu handiagoa (% 7,4, HEHn % 1,1 denean).  Zerbitzuei  

dagokienez, orokorrean eremu euskalduneko udalerrietako pisua zortzi  

puntu behera kokatzen da, % 63,6an,  HEH % 71,6a izanik.  Hala ere,  azken 

diferentzia hori hiriburuek eta gune metropolitanoek hainbat zerbitzutan 

duten erakarpen eraginagatik arrazoitu daiteke, esaterako, f inantza,  
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aseguru, komunikabide, administrazio orokorra, jarduera profesionalak 

eta enpresei loturiko zerbitzu lagungarrietan. 

 

1-1. Taula. Aldagai demografikoak eta sozioekonomikoak. Udalerri euskaldunak. 

 
Batazbestekoa 
HEH 

Batazbestekoa. 
Udalerri 
Euskaldunak.  

Batazbestekoa. 
Beste 
udalerriak.  

Mediana. 
Udalerri 
Euskaldunak 

Mediana. Beste 
udalerriak 

Biztanleria osoa 5398,4 2309,2 6748,8 732,5 820,0 

Ugalkortasun tasa 39,9 47,0 36,8 36,8 46,2 

Gazteen ordezkatze indizea 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 

Zahartze indizea 245,3 142,6 290,9 168,0 127,6 

Jarduera tasa 79,6 78,4 80,1 79,9 78,2 

Langabezia tasa 16,0 12,3 17,8 16,8 11,9 

Enplegu nahikotasun-maila 160,5 203,2 141,9 41,6 52,6 

Establezimenduen dentsitatea (‰) 42,5 39,9 43,6 35,3 34,1 

Establezimenduen hazkundea. 2010 -8,9 -9,5 -8,6 -9,4 -10,2 

Establezimenduen hazkundea. 2012 -0,7 -4,9 1,2 -1,0 -6,9 
Lehen sektoreko establezimenduak 
(%) 4,5 3,5 4,9 0,5 0,9 

Industriako establezimenduak (%) 21,9 21,3 22,2 18,9 18,6 

Eraikuntzako establezimenduak (%) 16,1 14,5 16,9 14,9 12,9 

Zerbitzuetako establezimenduak (%) 57,4 60,7 56,0 58,3 61,3 
Etxebizitza parkearen hazkundea 
azken hamarkadan 21,9 21,2 22,2 15,3 15,8 
Haur hezkuntza azpiegitura 
gertuenera errepide bidezko 
distantzia (Km) 2,5 1,1 3,1 0,0 0,0 
Lehen hezkuntza azpiegitura 
gertuenera errepide bidezko 
distantzia (Km) 3,0 1,5 3,6 0,0 0,0 
Euskarazko haur hezkuntza 
azpiegitura gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 5,5 1,2 7,4 5,6 0,0 
Euskarazko lehen hezkuntza 
azpiegitura gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 5,9 1,6 7,8 6,7 0,0 
Ospitale zentro gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 27,5 28,0 27,3 23,1 24,7 
Txikizkako merkataritza 
establezimendu gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 3,0 2,6 3,2 0,0 0,0 
Euskaltegi gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 10,3 6,9 11,7 10,9 6,0 
Herrialdeko hiriburura errepide 
bidezko distantzia (Km) 41,1 38,2 42,4 41,6 37,4 
Eskualdeko eskualdeburura errepide 
bidezko distantzia (km) 12,5 9,6 13,7 12,1 8,4 

Iturria: UEMA eta Gaindegia. Atlasa. https://46.226.108.156/UEMA/atlas.html. Norberak 
landua. 

 

https://46.226.108.156/UEMA/atlas.html
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Ehun produktiboaren egituran ezberdintasun azpimarragarriak ez 

dira antzematen, ez  behintzat, kontraste argiko argazkiak irudikatzeko 

adinakoak, edo udalerri  euskaldunak landa eremuko egitura 

prototipikoetara asoziatzeko adinakoak. Orohar, lan txertaketaren 

esparruan, ikus ditzakegu udalerri  euskaldunen artean langabezia-tasa 

altuagoa eta enplegu nahikotasun-tasa, alegia, lanpostu kopurua 

udalerrian bizi  den lan adineko (15-64) ehun biztanleko, baxuagoa. 

Zehatzago begiratuta, 160 udalerr i  horien artean arnasgunetzat 

kontsidera daitezkeen udalerrien azpimultzoan, hau da, euskararen 

ezagutza eta erabi lera % 80tik gora duten 19 udalerrietan, gauzak zeozer 

aldatzen dira. Adibidez, erabileraren langa % 70ean jarriko bagenu 50 

udalerri  l irateke. Alde batetik, hemeretzi udalerr i  horien artean 

populazioz handienak,  hain zuzen ere Arantzak, 623 biztanle zituen 

2017an. Ondorioz, guztiak dira herri  txikiak eta 1.2. Taulan ikus daitekeen 

bezala, herri  horietako populazioaren batezbestekoa 309 da, udalerri  

euskaldun guztien artean baino zazpi aldiz txikiagoa. Hala eta guztiz ere, 

ugalkortasun-tasa altuagoa erakusten dute (batezbestekoa 50,3a eta 

mediana 53,8a) eta etxebizitzen parkearen hazkundea azken hamarkadan 

altuagoa izan da,  batez bestez, % 34.8a, udalerri  euskaldunetan 

hazkundea % 21,2koa izan delarik. Baina, kontuz, mediana sei  puntu 

baxuagoa da (% 9,4 versus % 15,3) eta horrek adierazten du etxebizitzen 

polit ika hazkor hori,  eta zeharka inferitu daitekeen dinamismoa, 

arnasguneko udalerr i  gutxi batzuetan soi l ik kontzentratzen dela. Egitura 

produktiboari dagokionez, ez daude ezberdintasun oso nabarmenak eta 

lan txertaketari  dagokionez, ere ez. Enplegu nahikotasun-tasari  

erreparatuta, ikus dezakegu udalerr i  euskaldunetan batezbestekoa 

203,2a den bitartean, arnasgunetako udalerrietan 44,3a dela. Horrek zera 

adierazten du: udalerri  euskaldunetara langile ugari kanpotik dator lana 

egitera, eta aldiz,  arnasgunetako udalerrietan ez da fenomeno hori 

(horren nabarmen) ematen, eta berriz,  biztanleen kopuru handiagoak 
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norberaren udalerr it ik kanpo egiten du lan, orokorrean udalerri  

txikienetan arrunta den fenomenoa izanik. Dena den, azaldutako gertaera 

hori udalerri  gutxi batzuetan kontzentratzen da medianetan diferentzia 

oso txikia delako.  

 

1-2. Taula. Aldagai demografikoak eta sozioekonomikoak. Udalerri euskaldunak eta 
arnasguneak. 

 

Batazbestekoa. 
Udalerri 
Euskaldunak.  

Batazbestekoa. 
Arnasguneak 

Mediana. 
Udalerri 
Euskaldunak 

Mediana. 
Arnasguneak. 

Biztanleria osoa 2309,2 309,5 732,5 249,0 

Ugalkortasun tasa 47,0 50,3 36,8 53,8 

Gazteen ordezkatze indizea 1,4 1,3 1,1 1,3 

Zahartze indizea 142,6 178,5 168,0 125,7 

Jarduera tasa 78,4 77,2 79,9 77,3 

Langabezia tasa 12,3 12,6 16,8 14,5 

Enplegu nahikotasun-maila 203,2 44,3 41,6 36,4 

Establezimenduen dentsitatea (‰) 39,9 40,4 35,3 35,6 

Establezimenduen hazkundea. 2010 (%) -9,5 -8,5 -9,4 -12,5 

Establezimenduen hazkundea. 2012 (%) -4,9 3,3 -1,0 0,0 

Lehen sektoreko establezimenduak (%) 3,5 4,5 0,5 0,0 

Industriako establezimenduak (%) 21,3 24,0 18,9 16,7 

Eraikuntzako establezimenduak (%) 14,5 15,7 14,9 16,7 

Zerbitzuetako establezimenduak (%) 60,7 55,7 58,3 53,8 

Etxebizitza parkearen hazkundea azken hamarkadan 21,2 34,8 15,3 9,4 
Haur hezkuntza azpiegitura gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 1,1 1,9 0,0 0,0 
Lehen hezkuntza azpiegitura gertuenera errepide 
bidezko distantzia (Km) 1,5 2,5 0,0 1,6 
Euskarazko haur hezkuntza azpiegitura gertuenera 
errepide bidezko distantzia (Km) 1,2 2,6 5,6 0,0 
Euskarazko lehen hezkuntza azpiegitura gertuenera 
errepide bidezko distantzia (Km) 1,6 3,2 6,7 2,5 
Ospitale zentro gertuenera errepide bidezko distantzia 
(Km) 28,0 41,2 23,1 48,0 
Txikizkako merkataritza establezimendu gertuenera 
errepide bidezko distantzia (Km) 2,6 6,6 0,0 4,5 

Euskaltegi gertuenera errepide bidezko distantzia (Km) 6,9 10,8 10,9 11,4 

Herrialdeko hiriburura errepide bidezko distantzia (Km) 38,2 44,4 41,6 46,9 
Eskualdeko eskualdeburura errepide bidezko distantzia 
(km) 9,6 11,1 12,1 9,4 

Iturria: UEMA eta Gaindegia. Atlasa. https://46.226.108.156/UEMA/atlas.html. Norberak 
landua. 

 

 

https://46.226.108.156/UEMA/atlas.html
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1.2. NOLA EUTSI ERRONKEI MODU KOHERENTE ETA OREKATUAN? 

 

Udalerr i  euskaldunek, eta arnasguneak kontsideratzen diren 

udalerrietan batez ere, tamainaz txikiagoak izateagat ik dituzten 

zaurgarritasunak eraginda, badute hainbat erronka beraien biziraupenari  

hertsiki  lotua dagoena. UEMA-K Donostian, 2017ko azaroan antolaturiko 

IX. Euskal Soziol inguistika Jardunaldian, “Udalerr i  euskaldunak eta 

arnasguneak” izenburukoan, Mikel Zalbide euskaltzainak hiru erronka 

planteatu zituen 1: erronka demolinguistikoa, erronka sozioekonomikoa 

eta erronka soziokulturala.  

Lan honen helburua bigarren erronkari  erantzutea da, hau da, 

aipaturiko udalerriei  bideragarritasun sozioekonomikoa bermatzeko 

garapen esperientziak nola eraiki  erakustea. Garapen sozioekonomikoa 

dimentsio anitzeko prozesua da, lanpostuak eskaintzen dituzten jarduera 

ekonomikoen sustapen bera gainditzen duena eta beste ekimenerako 

esparru gehigarriak barneratzen dituena, hala nola, etxebizitza polit ika, 

zerbitzu sozialen horniketa, ais ia… Dena den, ikerketa-lan honetan 

garapen ekonomikoaren bektore zai l  eta konplexuenean zentratuko gara,  

hain zuzen ere, errentaren sorrera eta banaketa ahalbidetzen duten 

jarduera ekonomikoaren edo ehun produktiboaren sustapenean. 

Aldez aurretik, argi  utz dezagun honako ideia hau: sustapen 

ekonomiko puruari  eta bideragarritasun sozioekonomiko hertsiaren 

ikuspegitik begiratuta, garapen ekonomikorako estrategiak diseinatzeko 

ez dago ezberdintasun definitoriorik udalerri  euskaldunen eta 

problematika antzekoa (despopulazioa, biztanleriaren zahartzea, herri  

                                                      
1 Mikel Zalbideren hitzaldia hemen eskuragarri dago: 

http://www.sozio l ingu ist ika .eu s/ f i les/mike l_za lb id e.pd f  

 

http://www.soziolinguistika.eus/files/mikel_zalbide.pdf
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txikien ahultasunak, azpiegituren falta, b izitzeko erakargarritasun eza…) 

izan dezaketen beste edozein herrien artean. Hau da,  lan honetan 

aipatzen diren garapen ekonomikorako prozesuak eraikitzeko irizpideek 

eta gakoek berdin balio dute udalerria euskalduna izan edo ez.  

Dena den, dimentsio soziolinguistikoak badu bere eragina. Mikel 

Izagirrek aipatzen duen bezala, erronka sozioekonomikoa eta gainerako 

beste bi erronkek, demolinguistikoak eta soziokulturalak, elkar 

baldintzatzen dute eta elkarrekin lotuak daude. Udalerri  bat ekonomikoki  

bideraezina bada nekez eutsiko dio erronka demografikoari .  

Bideragarritasun ekonomikoa kanpoko inbertsio eta enpresak erakartzen 

oinarritzen bada, dimentsio soziol inguistikoan kalteak sor ditzake erdal 

immigrazio jasanezinaren iturria izan daitekeelako. Hiru erronken arteko 

menpekotasunak negatiboan hausnartu daitezke, baina posit iboan ere 

bai. Adibidez, kohesio soziokulturalak eta identitate kolektibo sendoak 

lagungarriak dira garapen ekonomikoko estrategiak diseinatu eta 

gauzatzerako orduan. Bilakaera demograf iko iraunkorrak hainbat zerbitzu 

mantentzen laguntzen du eta herri  biziaren oinarri  izateaz gain,  

hizkuntzaren transmisioa ziurtatuz gero,  kohesio kulturala eta soziala 

indartzen du. Euskararen sendotasuna bera ere enpresa-sustapenean 

erabil i  daitekeen baliabide edo ezaugarria izan daiteke. Finean, oreka 

beharrezkoa da hiru erronkei aldi berean aurre egiteko. 

Perspektiba global interkonektatua izateak ez du oztopatzen 

erronka bakoitza atalez atal landu ahal  izatea. Hala ere, hiru erronken 

arteko orekarekin koherentea izango den garapen ekonomikorako 

proposamena landuko dugu orri  hauetan, garapen endogenoaren 

paradigma deiturikoa. Ekintzara orientatuta dagoen paradigma hori ez  

dago espreski pentsatuta lurralde l inguistiko espezif ikoetarako, baina 

baditu udalerri  euskaldunen hiru erronken orekarako lagungarriak diren 

elementuak. Garapen endogenoaren paradigmaren arabera, kanpotik 

lortutako baliabideak edo inbertsioak baino, bertako bal iabideak dira 
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sustapen ekonomikoaren euskarri  nagusiak; tokian tokiko gaitasunak 

indartzen ditu; garapen esperientzia bertako eragile ezberdinen arteko 

elkarrizketaz eta gobernantzaz eraikitzen da eta gizarte- eta kultur-

kohesioari lagungarri  zaio; lurralde-identitatea sendotzen du… 

Izan ere, herri  edo eskualde mailako garapen estrategia guztiak ez 

dira berdinak. Batzuek ikuspegi l iberalagoa dute eta enpresa berrien 

erakarpenera eta azpiegituretan inbert itzera ia mugatzen dira. Beste 

batzuk lurraldeko bal iabide eta indar endogenoak aktibatzean oinarritzen 

dira. Azken horiek,  garapen endogenoaren paradigmaren inguruan 

antolatzen direnak, ahalduntzea plano mentala, soziala eta materialean,  

identitate kolektiboak, harreman dentsitatea eta demokratizazio 

prozesuak elikatzen dituzte. Erronka demolinguistikoan eta erronka 

soziokulturalean jarduteko ere, tokiko garapen esperientziek eragin 

posit iboak izan ohi dituzte jokabide kolekt iboan hainbat faktore 

sendotuz. Adibidez,  baikortasun antidistopikoa, lurraldearekiko ardura 

eta konpromisoa, pro-aktibitatea, inplikazio komunitarioa, berrikuntza 

soziala, auzolana/herri lana edota balore aurrerakoiak (elkartasuna,  

justizia, berdintasuna, zaintza, generoa, ingurumena.. .).  Paco 

Alburquerque-k esango lukeen bezala, lehiakortasun sistemikoaren “meta 

dimentsioa” aberasten dute, trebatuz aktoreak antolatzeko dinamiketan,  

erabakiak hartzeko gaitasunean, ikuspegi estrategikoa eta adostasunak 

lortzeko gaitasunean.. .  Bestalde, Sergio Boisier-ek identif ikaturiko 

kapital ukiezinak (kognitiboa, sinbolikoa, kulturala, instituzional,  

psikosoziala, soziala, z ibikoa eta giza-kapitala)  ere indartu ohi dituzte, 

eta helburu sozialetara zuzenduriko akzioak pizteko ahalmen soziala edo 

kapital sinergetikoa biderkatu.  
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1.3. BADAGO NONDIK IKASI. GERTUKO ESPERIENTZIA ARRAKASTATSUAK. 

 

Ez gaude gauza abstraktuetaz hitzegiten. Adierazitako guzt iaren 

erreferentzia arrakastatsuak baditugu gure ingurunean, udalerri  

euskaldunen artean. Bizkaiko Lea ibarreko esperientzia eta Gipuzkoako 

Zerain herr iko esperientzia oso adibide egokiak dira, ikasteko eduki ugari 

opatzen dituztenak.  Hurrengo kapituluetan modu sakonean jorratu nahi 

duguna ulertzeko komenigarria da esperientzia zehatzetat ik abiatzea.  

Hau da, adibide horien bitartez, garapen alorrean lurralde bat zer 

lortzeko gai izan daitekeen adieraztea, hasiera batean sinestezina dela 

pentsa badaiteke ere.  

Has gaitezen Lea ibarrarekin. Amoroto, Aulesti ,  Gizaburuaga,  

Mendexa eta Munitibar herriez osaturiko bailarak ahalmen edo aukera 

gutxi izango zituen unibertsitateko eskuliburuen arabera. Akaso 

turismoan, Lekeitio ondoan dagoela profitatuz. Learen aukerak 

gutxiesteko arrazoiak anitzak ziren: populazio eskasa (1.903 biztanle 

1996an) eta zaharkitua; landa eremuaren despopulazio fenomenoa; 

industria-tradiziorik eza; goi-mai lako ikasketadun tasa baxua; errenta 

maila apala; unibertsitate, zentro teknologiko, lanbide heziketako 

ikastetxeak urrun; hiriburuetatik urrun, gaizki komunikaturiko izkina 

geograf ikoan kokatua; bertara iristeko errepide bihurgunetsuetatik bi 

portu igaro beharra; eta aireportu, trenbide, autobide eta autopistetatik 

urrun. Ez ziren oinarri  hoberenak garapen estrategia arrakastatsua 

eusteko. Hala eta guztiz ere, aldagai sozioekonomikoen bi lakaerari  arreta 

jartzen badiogu, 1996-2011 urte bitartean, Bizkaiko beste eskualde 

industrial izatuagoekin konparatuta, Lea ibarrak erakusten ditu emaitza 

onenak. 

Despopulazioaren arazoa gaindituta, biztanleko errenta gorakada 

handiena edota goi- ikasketadunen igoera nabarmenena izan zuen Lea 
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ibarrak. Gainera, harrigarriki ,  hobekuntza horiek sare industrialaren 

hedapenean oinarritu zituen. Azken krisialdian Lea bailaran industria 

pisua irabazten joan da eta azken datuaren arabera BPGaren % 42a 

suposatzen du, esate baterako, Txorierr in % 27a eta Arratian % 35a den 

bitartean. Antzekoa gertatzen da industr iako lanpostuen bi lakaerarekin,  

Bizkaia mailan krisi  aurretik gehien sortu duen eskualdea eta krisialdian 

gutxien galdu duena Lea ibarra izan baita.  

Hori guztia tokiko hamarkadetan garapen endogenoko estrategia 

sostengatuz lortu dute leatarrek. Ahuldade eta gabezia ugari  izateaz gain, 

bai probintzia mai lako erakunde publikoen, bai enpresa eragile 

indartsuen jarrera ezkorra izan zuten aurrean. Azken horien aburuz 

inbertsioak eta enpresak Markina edo Durango ingurura bideratzea 

hobesten zuten Lea bailararen iritziaren kontra. Irakasteko asko duen 

esperientzia horren abiapuntua 1960ko hamarkadan kokatzen da. 

Diktadura garaian unibertsitatean zein Markina eta Arrasateko eskola 

politeknikoetan ikasten zuten bailarako hainbat gaztek dinamika 

komunitarioa bultzatu zuen eskualdea utzi  behar ez izateko, bertan 

etorkizuna eraikitzeko zerbait egin behar zela eta,. Kultur eta hezkuntza 

arloan jardun zuten eskualdeko identitatea indartzeko eta ekonomiako 

batzorde batean enpresa egitasmoen bideragarritasun azterketak egin 

ondoren, kooperatiba batzuk sortu zituzten. Enpresa hauentzat zoru 

industrialaren beharra zutenez, Foru Aldundiarengana jo zuten. Eskaera 

poligono bat eraikitzea zen bailararen erdian, Gizaburuagan. Erantzuna,  

ordea, ezezkoa. Eskainitako irtenbidea izan zen enpresa horiek Durangon 

edo Markinan kokatzea. Leatarrek, tematuta, azkenean lortu zuten 

poligonoaren lehen fasea eraikitzea.  Euskal Herriko lehen poligono 

industrial  integrala eraiki  zen 1984an, Okamika poligonoa, integrala 

hainbat zerbitzu bateratu dituelako. Bertan hainbat enpresa kokatzen 

hasi zen eta garapena sustatzeko talde dinamizatzaile baten bitartez 

enpresa gehiago sortu eta erakarri  zen. Enpresekin etengabeko 
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harremanean zegoen talde profesional  batek bertako ehun produktiboa 

dinamizatu zuen, hainbat arlotan aholkuak emanez,  segimendua eginez, 

elkarlana sustatuz eta ekintzailetasuna bultzatuz. Behatoki teknologikoa 

eta enpresen haztegia martxan jarri  zuen. Markinako Azaro 

Fundazioarekin batera enpresetan berrikuntza teknologikoko prozesuak 

bultzatu zituen, baita ikerketa oinarr izkoa eta aplikatua ere. Horrela,  

tradizio industrial ik gabeko eta gaizki  komunikaturiko leku baztertu 

batean 300-400 lanpostu industrial  inguru biltzea lortu izan du poligono 

horrek.  

Garapenari buruzko aurreiritzi  eta eskuliburu orokorren gidalerro 

zurrunetatik ihes egiten jakin zuen beste adibidea Zerain udalerrikoa da. 

Metodologia antzekoa erabil iz  esperientzia hori 1970eko hamarkadan 

abiatu zen. Biztanleriaren inplikazioa eta ikuspegi endogenoa ere gakoa 

izan dira beraien arrakastan. Emaitza, aldiz,  erabat desberdina izan da, 

industrian oinarritu beharrean, ondare berreskuraketan, turismo 

erakarpenean eta bertako artisautza ekoizpenean zentratu baitziren 

zeraindarrak. Egia esan, manufaktura-industria gertu zuten eta horixe 

kopiatu beharrean, eredu propioa sortzea hobetsi eta zirkulu birtuoso bat 

eraiki  zuten, Kultur Parkea deiturikoa. Hasera batean, beraien ondare 

materiala berreskuratu eta balioa eman zioten milaka bisitarien 

intereserako. Turismoari zerbitzuak emateko ohiko hainbat azpiegitura 

klasikoak sortu zituzten: ostalaritzan,  jarduera museistikoan… Are 

gehiago, bisitariak bertako ondasunen kontsumitzai le bihurtzea izan 

zuten xede. Horretarako elikaduran galdutako ofizioak eta lanbide berriak 

bultzatu zituzten, artisautza moduan bertako produktuak eskaintzeko, 

balio katearen ohiko egiturari  buelta eman ziotelarik, salneurriaren 

ehuneko handiena ekoizleen esku utziz .  Ekintzaile komunitario sustatu 

zuten eta elikaduraren sektorean,  batez ere, hainbat kooperatiba sortu. 

Hamarkada horietan guztietan enpresekin hartu eman zuzena eta 

berrikuntza bektore nagusiak izan dira,  Zerain Dezagun Fundazioaren 
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eskutik bideratuta. Emaitzak hauxek izan dira: biziberritutako herri  bat  

eta iraunkortasuna ematen dion lanpostu kopuru nahikoa. 

Herri  txikien ahalmen eta gaitasunez jabe egiteko bi adibide baino 

ez dira. Biak oso ezberdin, baina badituzte eremu komunak. Alde batetik,  

tokiko eragileek, pertsonek eta gizarteak bere gain ardura eta 

protagonismoa hartu zuten bizi  z ituzten hainbat arazoei  aurre egiteko. 

Gizartearen kohesioa eta inplikazioa zutoina izan da, etengabe ureztatu 

eta berrosatu beharrekoa denborarekin higatu ez dadin. Ekonomialarien 

terminologian esanda, abantaila lehiakor eta imitaezinak eraikitzeko 

argamasa gizarte-kapitala izan da bi  adibide horietan, hots, elkarlana,  

konfiantza eta leialtasuna sendotzen dituen aktiboa. Zentzu horretan 

ondo erakutsitako beste irakasgai bat da gutxieneko adostasunak 

posibleak direla ideologia ezberdinen artean. Izan ere, hain dira gutxi  

eskala horietan dauden eskuduntzak eta aukerak, non ezinbestekoa 

gertatzen den garapen esperientzia bital  horiek l iskar partidistetatik at 

uztea. 

Bestaldetik, garapenak dimentsio anitzak (gizakien gaitasunak, 

ingurumena, berdintasuna eta justizia, ahalduntzea,  kultura, 

dibertsitatea…) baditu ere, derr igorrez oinarri  material  produktiboa izan 

behar du denboran iraunkorra izan dadin. Sarritan pentsatu ohi da 

garapen prozesua parte hartzailea bada arrakasta ziurtatuta dagoela. Eta 

ez da horrela,  ordea. Sare produktiboaren biziberr itzea, enplegua edo 

enpresak sortzea oso zaila da, eta konplexua, oso.  

Laburbilduz, konplexutasun hori ulertzeko eta ekonomia-garapen 

endogenoko esperientziak eraikitzeko eta gidatzeko tresnak eta 

ezagutzak eskaintzea da lan honen helburu nagusia.  
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1.4. LANAREN HELBURUAK. 

 

Eskuartean duzun lan hau lurralde-garapen eta tokiko garapen 

ikerketa esparrutan kokatzen da, ekonomia aplikatua eta ekonomia 

erregionalaren jakintza arloen baitan. Tokiko garapen estrategiak 

eraikitzeko ahaleginetan izandako esperientzia eta gaiari  buruzko 

akademiaren l iteratura iturburutzat hartuta, herri  zein eskualde 

eskalatan garapen endogenoko estrategiak abian jarr i  eta eraikitzeko 

oinarriak eskaini  nahi ditugu. Zeregin horretarako hiru atal nagusi bilduko 

da ikerketa honetan:  

i)  marko kontzeptuala,  -berrikuntza eta lurralde garapenaren 

inguruko proposamen sistemikoak eta garapen endogenoko 

paradigma abiapuntu hartuta erabilgarriak izan daitezkeen 

elementuez osatua;  

i i)  tokiko garapen ekonomikorako arkitektura eta gobernantza 

eredu sistemiko orokorra;  

i i i )  estrategia hauek tokian toki martxan jartzeko oinarrizko 

metodologia bat, enpirikoki kontrastatua izan dena. 
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2. MARKO KONTZEPTUALA EDO NONDIK EDAN. 

 

Identitate komunitarioetan eta elkarlanaren kulturan sustraitzen 

diren garapen praktika lokalak anitzak eta beraien artean ezberdinak 

izanik ere, partekatzen dituzten elementuez osoturiko corpus analit iko 

konbergente bat zirriborratzen dute. Berez ez da existitzen planteamendu 

teoriko bateratu eta koherente bat, pentsamendu eskolak eta iturriak 

anitzak direlako eta diziplina ezberdinetan (ekonomia,  geografia,  

soziologia, antropologia…) lantzen diren ikerketek alderdi  partzialei 

erreparatzen dietelako aniztasun metodologikotik. Iturri  horien artean, 

garapen endogenoaren teoria da ezagunena eta erabil iena. Sakonki 

aztertuko dugu aurrerago paradigma emankor hori .  Badaude beste iturri  

batzuk ordea. 

Mugak, distantzia eta denbora desagertu omen diren mundu lau 

eta globalizatu honetan, non kapital f inantzarioa eta industrialak zein 

salgaiek mugitzeko oztoporik ez duten, bitxia gertatzen da nola 

akademiatik tokiko eskalari,  gertutasunari eta komunitate-harremanei  

gero eta balio handiagoa aitortzen ari  zaien. Iturri  ezberdinetatik dator 

aitorpen hori  eta osagarritasunetik konbergentzia bat  marrazten dute. 

Lehiarako abantailak eraikitzeko faktore klasikoak (bal iabide naturalak,  

lan-esku merkea,  f inantza-kapitala)  denontzat eskuragarri  omen 

daudenez, abantailak sortzeko iturriak beste batzuk bilakatu dira,  

singulartasunak sortzen dituztenak eta imitatzeko zailak direnak,  hala 

nola, langiler iaren kal itatea eta trebetasunak (giza-kapitala),  sare 

sozialen eta marko instituzionalaren hedadura, sakontasuna eta 

norabidea (kapital  sozial/instituzionala),  kultur-aktiboen hedadura eta 

kal itatea (kapital kulturala) eta talde sortzaile eta berritzaile baten 

presentzia (ezagutza eta kapital sortzailea) (Kitson, Mart in, & Tyler,  

2004). Beste era batera esanda, faktore ez ekonomikoak,  hala nola, 

faktore kognitibo, sozial,  kultural eta instituzionalak, erabakigarr iak 
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bilakatu dira garapen ekonomikorako. Faktore horiek guztiek 

lurraldearen gaitasun eta berezitasunei erabat lotuta dauden heinean, 

lurraldea, erregioa eta tokiko espazioak abantaila lehiakorrak eraikitzeko 

gune indartua bihurtzen dira. Ekarpen horien adibideak dira Michael  

Porter-en ‘ lehiakortasunerako diamantea’ eta Alemaniako Garapen 

Institutuak garatutako Lehiakortasun Sistemikoaren planteamendua. 

Modu paraleloan, berrikuntzaren prozesua ulertzeko marko 

teoriko modernoek ezagutza eta ikasketa faktore eta prozesu klabe bezala 

identif ikatu dituzte. Ezagutzari  dagokionez sarritan bi osagai mota dituela 

antzeman dute: alde kodif ikatua eta kodif ikatzeko zaila den alde tazitua.  

Pentsa, adibidez,  galdategi bateko labe baten kudeaketan arreta jarri  

beharreko aldagai  eta kasu guztiak,  zentzumen-ezaugarriengatik 

(usaimena, ukimena …) edo aniztasunagatik (galdaren koloreak…) l iburu 

edo dokumentu multimediatan ezin daitezke jaso; eta ondorioz, labeen 

kudeaketari  buruzko ezagutzaren transmisioa aurrez aurre eta 

esperientziaren bidezko ikasketaren bitartez egitea ezinbestekoa 

gertatzen da. Ezagutza tazituaren transmisioak kasu askotan aurrez 

aurreko komunikazioa eskatzen du eta ondorioz gertutasuna. Ez soil ik 

gertutasun f isiko edo geografikoa. Aktoreen arteko elkarlana eta 

komunikazioa motibatzen duten gizarte, instituzio eta antolaketa-

gertutasunak ere funtsezkoak gertatzen dira. Gertutasun mota hauek 

lurraldearen berezitasunak, dentsitate sozialak, identitate partekatuak, 

kohesio mota ezberdinak,  plangintza-akordio-antolaketa gaitasunak eta 

gobernantza eskemak balioan jartzen dituzte. 

Berr ikuntzaren teoriek i ldo berean beste bi ekarpen aipagarri  egin 

dituzte. Alde batetik, berrikuntza prozesuak enpresa isolatua gainditzen 

duten prozesu interaktibo eta kolektiboen bitartez gauzatzen dira eta 

ondorioz, inguruko faktore sozial,  instituzional,  kultural eta historikoek 

eta ezagutza sortzeko teknologia eta zientzia azpiegiturek enpresen eta 

lurraldearen berrikuntza gaitasunak baldintzatzen dituzte. Ebidentzia 
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horrek tokiko eta erregio-lurraldearen ezaugarriak eta pol it ikak lehen 

planora ekarr i  ditu, Learning Region  eta Erregioko Berrikuntza Sistema 

izeneko eredu metodologiko eta kontzeptualetan plasmatuz. Beste alde 

batetik, paradigma ekonomizistetatik aldentzen den Berrikuntza 

Sozialaren proposamena, gizartearen arazoak ebaztera bideratzen da, eta 

komunitatearen baitako norbanakoen eta talde sozialen arteko harreman 

sareetan,  gobernantza-eredu inklusiboetan eta ekintzai letza proaktibo 

eta aurrerakoian oinarritzen da.  

Korronte instituzionalistak, bere aldetik, konfiantza, 

elkarrekikotasuna, balore-eskalak, ohiturak, arau formal eta informalak,  

elkarlana, harreman dentsitate edota elkarte-sareak bezalako faktore 

instituzional eta sozialek aktore ekonomikoen jokaerak nola moldatzen 

dituzten aztertu du. Egindako proposamen garrantzitsuenetako bat,  

Kapital Sozialarena da. Robert Putman-en erreferentziazko definizioaren 

arabera, “Kapital Sozialak, antolakuntza sozialerako ezaugarriei egiten 

die erreferentzia, konfiantza, lege eta sareak bezalakoak, gizartearen 

efizientzia hobetu ditzaketenak ekintza koordinatuen bitartez”. Kapital 

Sozialaren onuretako bat transakzio-kostuen murrizketa da.  

Pentsamendu instituzionalistaren beste ekarpen i ldo bat, El inor 

Ostrom Nobel saridunak landu duen kudeaketa komunalari  buruzkoa da. 

Bere ikerketa enpirikoen arabera, komunitateak gai izan daitezke praktika 

komunal  instituzionalizatu eta sofistikatuen bitartez bal iabide komunen 

kudeaketa iraunkorra bermatzeko ingurumena andeatu gabe. Kudeaketa 

eta jabego publiko eta pribatuaren parean, kudeaketa komunitarioaren 

eraginkortasuna, eta baldintza batzuk jarraituz baita nagusitasuna ere, 

agerian utzi  du.  

Garapen endogenoaren teoria, berr ikuntza s istemikoaren 

ekarpena, berr ikuntza soziala,  pentsamendu instituzionalistak,  abantaila 

lehiakorren teoriak,  eta aurrerago aipatuko ditugun beste batzuk 
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(lokal izazio eta aglomerazio-kanpokotasunen teoriak, Krugman-en 

Geograf ia 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,  

legit imatzeko eta prestigioa emateko. 

Oinarr i  akademiko horiek bal iagarriak zaizkigu tokiko eskalan 

garapen ekonomikorako esperientziak edo estrategiak zehazteko eta 

abian jartzeko. Horietan guztietan murgiltzeak lan honen helburuak eta 

luzera gainditzen dituenez, jarraian tokiko estrategietarako funtsezkoak 

eta lagungarriak diren hainbat esparru hautatu eta landuko ditugu. 

Galdera bat i  erantzunez hasiko gara: globalizazioaren testuinguruan 

tokiko eskalat ik, herri  edo eskualdeetat ik, ba al dago zer eginik? Ba al  

dago maniobra-marj inik? Erantzun horren bitartez azken hamarkadetan 

arlo sozioekonomikoan jazotako eraldaketak erakutsiko ditugu laburki.  

Beti  ere, proposatuko ditugun ekimen-ildoak ez bait ira isolatuak egongo, 

ingurunearen eraginaren menpe baizik.  Zentzu horretan garrantzitsua da 

oso lehiaren ereduari dagokionez azken hamarkadetan bizi  izan dugun 

eraldaketaren ezaugarriak ezagutzea. Bigarren atalean, enpresen arteko 

sareetan lehiakortasun iturri  diren kanpokotasun efektuen azterketa 

egingo dugu, neurri  batean jakitun izan gaitezen tokiko ehun 

produktiboan zein palanka mikroekonomikoak aktibatu eta elikatu 

ditzakegun. Hirugarren atalean, bizi  dugun garaiotan hazkunde 

ekonomikorako eta garapenerako indar ahaltsuena aztertuko dugu, 

alegia, berrikuntza prozesua. Hori guztiaz oinarrizko ezagupena izateak 

lagunduko ditu tokiko eragileak beraien lurraldean garapen endogenoko 

estrategiak eraikitzeko zereginean. 
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2.1. BA AL DUTE ESKALA TXIKIKO LURRALDEEK AUKERARIK ESPERIENTZIA 
PROPIOAK ERAIKITZEKO GLOBALIZAZIOAREN AURREAN? 

 

Atal honetan, tokiko garapen esperientzien azterketa eta 

biderapenerako marko anal it ikoa proposatu baino lehen, tokiko garapena 

globalizazioaren abagunean kokatu nahi dugu, eta tokiko garapenerako 

polit iken inguruko gako batzuk azpimarratu ere.  Zehatzago 

globalizazioaren ingurunean espazioek, lurraldeek eta erregioek bizi  izan 

dituzten errelebantzia-aldaketak aztertu nahi ditugu. 

Globalizazio ekonomikoaren itzalean mendebaldeko erregulazio 

eredu fordista/keynestarraren krisiak ziurgabetasuna sortu du 

globalizazioaren erregulaziorako forma eta eskala berrien inguruan. 

Ordura arte, nagusiki  estatu(-nazio)aren markoan definitzen zen 

dinamika ekonomikoaren eta erregulazio-espazioaren arteko sinbiosia; 

baina bi prozesu horiek, globalizazioaren hedapenak eta erregulazio 

eredu fordistaren kr isiak alegia, estatu(-nazio)aren markoan lortzen zen 

koherentzia zartatu egin dute.  

Estatu fordistaren markoa eta bere eskuduntzen ahalmena 

desgastatzera bideratutako estrategia polit iko eta ekonomikoaren 

bitarteko eta adierazle da globalizazio prozesua. Are gehiago, 

birmoldaketa instituzional eta espazial horretan estatua eragile aktiboa 

da. Gainera,  lehiakortasun globalean hobeto kokatze aldera,  espazio eta 

ekonomia erregional eta lokalen markoak sendotzeko berregituraketa 

ekonomikoa sustatu dute estatuek. Horren erakusle dira erregional ismo 

berrien bultzada eta hiri-erregio globalen emergentzia. Berez, autore 

askorentzat global izazio eta lokalizazio dinamiken bilakaerak lotuta 

daude eta prozesu berberaren parte l irateke, ‘glokalizazio’ neologismoaz 

izendatu izan den prozesuaren parte alegia.  
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Ir itzi  horri  jarraiki  estatu mailako erregulazio akordioak espazialki  

berrantolatu dira eskala anitzeko eredu berri  batean. Horrela fordismoak 

indarrean jarri  zuen eredu espazial  hierarkikoa, estatu-eskalaren 

esklusibotasun ia osoz ezaugarritzen zena, progresiboki eskala anitzeko 

formulazio berriaz ordezkatua izaten ari  da. Trantsizio horretan, 

ekonomia erregional eta lokalak globalizazioaren eta erregulazio 

globalaren subjektu aktibo gisa azalarazten dira.  

Birformulazio eskalarraren prozesu horrekin batera, arautze-

forma eta funtzio publikoetan eraldaketak ematen dira eragile pribatu 

eta sozialei protagonismo handiagoa ematearen norabidean. 

‘Gobernantza’ izenaz ezaguna den prozedimenduan, eragile pribatu eta 

sozial hauek, estatuaren egitura formala gaindituz eta parte-hartzearen 

bitartez, erabakiak hartzeko ahalmena eskuratzen dute.  Fenomeno 

horrek indartu egiten du garapen erregional eta lokaleko egitasmoetan 

kooperazioak eta harreman sozialeko sareek duten interesa.  

Aipatu bezala,  1970eko hamarkada arte, dinamika ekonomikoa eta 

erregulazio moduaren arteko koherentzia Estatu keynesiarraren bidez 

bermatzen zen eta Estatuaren lurraldean zedarritzen zen. Produkzio 

modu estatala egonkortu zen unitate zentral gisa mundu zabalean II .  

Mundu Gerratearen ostean. Garai horretan estatu-nazioa izan zen espazio 

polit iko-instituzional  zentrala. Estatuak elkarrekin harremanetan zeuden 

alde anitzeko merkataritza erregimen negoziatu baten bitartez, non 

nazioarteko merkatu hauen eraginengandik babesteko merkataritza eta 

kapital f luxuak murrizteko erakundeak indarrean zeuden. 

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 
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estandarizatuen masa-produkzioa, ezarr itako ahalmenari esker mozkinen 

hazkundea eta produkzio masiborako ekipamendu eta teknika hobetuetan 

inbertsio hazkundea hain zuzen. Dinamika ekonomiko hau,  oro har,  

mendebaldeko herrialde industrial izatuen mugen barnean zentratzen 

zen, eta horren adierazpen nagusia Estatu bakoitzean nagusiki  estatu 

barruko merkatura hornitzen zuten enpresak ziren. Esate baterako,  

Europako Estatu gehienek beraien elektrizitate, telekomunikazio, etxeko 

tresna edo autogintzako enpresa propioak zituzten, ‘txapeldun nazional  

edo estatalak’ alegia.  

Aldi berean, dinamika ekonomiko hori arautzeko eragile nagusia 

Estatuko administrazio publikoa zen,  kanpoko interferentzia gutxirekin. 

Estatu nazional keynesiarrak bideratzen zuen erregulazio modu horren 

funtsa nagusia Estatuko barne merkatua sendotzea zen, barne eskari  

agregatuaren gain eraginez, soldaten igoeraren bidez eta ongizate-

estatuaren eraikuntzaren bidez kontsumo ahalmena handituz, diru-

jaurtiketa eta mailegu polit ika hedakorra erabil iz,  helmugatzat enplegu 

osoa ezarr iz,  inbertsio publikoak biderkatuz… 

Ikusi bezala, dinamika ekonomikoa eta erregulazio formaren 

artean koherentzia espaziala gertatzen zen Estatu mugen barnean. 

Dinamika ekonomikoaren eta erregulazio moduaren arteko artikulazioa 

koherentea zen zirkulu bertutetsuari  jarraipena emateko Estatu 

bakoitzaren baitan, autonomia marjina handiarekin.  

Erregio eta tokiko eskalei  dagokienez, Estatuen estrategia 

keynestarrek desberdintasun erregionalak murriztea bilatzen zuten 

estatuko ekonomiaren eraikuntzarako egitasmoaren parte gisa (Brenner, 

2004).  Horretarako goitik beherako (top-down) polit ikak erabiltzen ziren. 

Hala ere,  espazio estataletan ere zentro-periferia eskema hierarkikoa 

birsortzen zuten. Eskema horren arabera, erregio zentralek berrikuntza 

zein estatu-ekonomiaren zuzendaritzako funtzio estrategikoak 
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kontzentratzen zituzten, eta bitarteko erregioak jarduera heldu eta 

kualif ikazio gutxiko lan-eskuko manufakturazko prozesuetan 

espezializatu ziren (Lipietz, 1987).  

1970eko hamarkadan abian hasitako ekonomiaren globalizazioak,  

estatuko ekonomia eta merkatu globalen artean zeuden hesi instituzional  

hauen ahultzea eta deuseztatzea ekarri  du. Aktore ekonomikoak 

Estatuaren barnealdera gehienbat begiratzeari utzi,  eta kanporantz 

bideratu dute soa. Mundializazio logika horretan modu koherentean 

txertatu da kanpo merkataritzarako, inbertsiorako eta edonolako f inantza 

f luxuetarako zeuden oztopoak ahultzea edota desagerraraztea. 

Fordismoaren garaian merkatu estatala babesteko eta indartzeko babes 

neurriak (mugasariak, f inantza-kontrolak, kanpo inbertsioaren 

kontrola…) oztopo bi lakatu dira abagune berrian.  

Globalizazioa, dena den, ez da intentsitate berdinaz gauzatu plano 

ekonomiko ezberdinetan. Estatu Merkataritzaren globalizazioa erlatiboki  

apala izan da aurreko hamarkada batzuekin alderatzen badugu. 

Esanguratsuagoa izan da produkzio-egitura transnazionalen zabalkundea, 

merkataritzaren erdia gutxi gora behera enpresa multinazionalen baitan 

jazotzen baita 1990eko hamarkadan (Dunning, 2000). Hala eta guztiz ere, 

globalizazioaren fenomenoan esanguratsuena munduko f inantzen 

hedapena izan da, txikiak bi lakatzen baititu gainerako globalizazio forma 

guztiak (Krippner, 2005).  

Izaera l iberaleko kapitalismo transnazional horrek hainbat eragin 

ditu estatuen ahalmen funtzionalen eta jarduera marjinen gainean. 

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 beste eskala batzuetara ere, espazio lokal eta 
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erregionalek osatzen duten esparrura, hain zuzen. Eragi le ekonomiko 

transnazionalek nazioarteko merkatuetan gero eta gehiago lehiatzen 

diren heinean, beraien estrategia produktiboak eskala globalean ematen 

diren ekintza eta harremanen multzo gisa diseinatzen dituzte, munduko 

eskalan operazio enpresarial  guztiak arrazional izatu asmoz. Finean, 

aktore transnazional  hauek jarduera ahalmen handiagoa erakusten dute 

mundu mailan, estatu-nazioaren kontroletik gero eta urrunago. 

Are gehiago, globalizazioak bultzaturiko l iberalizazioak eta 

merkatuen irekierak estatuen erregulazioen kanpo eta barne eraginak 

kontraesanezkoagoak bilakatu dituzte (Zabalo & Zurbano, 1998). Gainera,  

estatuetako polit ika ekonomikoen artean ere lehia hazi  egin da. Atzerr iko 

kapitalak erakartzeko egonkortasun makroekonomikoaren irudia 

erakustea ezinbestekoa omen zaie.  Horregatik estatuek behartuta daude 

f inantza, dibisa eta zerga arloetan doikuntza etengabeak egitera. 

Laburtuz, estatu-nazioen eta talde transnazionalen arteko interakzio 

horrek agerian uzten du estatuen esku-hartze ekonomikorako mugak, 

estatuei kontrol eta zuzendaritza ekonomikorako boterea murriztu egin 

baitie.  

Ekonomiaren antolaketa espazialaren haustura horretan lurraldea 

subjektu aktibo gisa azalarazten da, hau da, eskala global eta lokalaren 

arteko harremanak lurraldearen esangura apaldu baino berritu egiten du. 

Estatuaren markoan esklusiboki  antolatzen zen lurraldetasun estatalaren 

nagusitasun fordista lausotu egiten da, lurralde-eskalak eraldatuz, 

espazioaren antolaketarako forma supraestatalek (Europar Batasuna,  

esate baterako) eta azpiestatatalek (erregioak, eskualdeak, hiriak,  

herriak) estatu-espazioaren ohiko rola zalantzan jartzen baitute. Ugariak 

dira autoreak, ñabardurak ñabardura,  antzematen dutenak nola estatua 

kanporantz hustu egin den (hollowed out ) ,  eskala estatalak esklusibitatea 

galtzera iritsi  arte,  eskala global eta erregional/lokalen mesedetan 

(Jessop, 1994 eta 1999; Brenner, 1999 eta 2003; Sassen, 2003).  
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Erregioaren eta tokiko eskalaren esangura indartzen duen faktore 

bat merkatuetako lehiaren izaeran gertaturiko eraldaketa da. 

Fordismoaren garaian kapitala nazioarte mailan erlatiboki  mugiezina 

bazen eta teknologia eskuragarriagoa bazen (estadio helduetan bederen), 

globalizazioarekin errealitate hori irauli  egiten da: kapital-mugimenduak 

l iberal izatu egiten dira mundu mailan, eta teknologia gero eta gutxiago 

da faktore erdi-publiko eta unibertsalki  eskuragarria. Prozesu horren 

ondorioz lurraldearen ezaugarritze ekonomikoa sakonki aldatzen da. 

Lurraldea baliabide produktibo orokorren stock gisa ulertzen zuen eta 

faktore estat ikoetan, abantaila konparatiboetan alegia, oinarritutako 

lurralde arteko lehia bultzatzen zuen paradigma indarra galtzen doa. Bere 

ordez, lurraldea, bal iabide espezializatuak eta abantai la kooperatiboak, 

abantaila ukiezinak batez ere, sortzeko ingurune aktibo gisa ulertzen 

duen paradigma azaltzen da. Paradigma horren arabera,  lurraldeen 

arteko lehia baliabide berriak sortzeko eta kostu, kalitate eta 

berrikuntzari  dagokionez eraginkortasun inguruneak sortzeko 

gaitasunean oinarr itzen da (Vázquez Barquero, 1999b).  

Gero eta interes handiagoa dago erregio mailako lan-merkatuko 

polit ika, hezkuntz eta irakaskuntza, teknologia transferentz ia, tokiko 

arrisku-kapital,  berrikuntza-zentro,  parke zientif ikoengan… Krisi  

fordistaren aurrean Estatu nazionalak erakusten zuen eraginkortasun eta 

legit imitate beherakorraren aurrean, erregio eta tokiko eremuen 

funtzioak handitu egin ziren (Moulaert,  Swyngedouw, & Wilson, 1988).  

Joera hau nabarmenagoa da egun. Estatuak eta nazioarteko erakundeak 

funtzio ekonomiko batzuk alde batera uzten dituzten bitartean, polit ika 

esku-hartzaileagoak aurkitzen ditugu erregio, hiri  eta tokiko mailatan 

(Brenner, 1998, Brenner, 1999, Brenner, 2000; Gough & Eisenschitz,  

1996); eta enpresek sarr iago 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 

polit ikak, formazioa eta hezkuntza programak, azpiegitura publikoak, 

nazioarteko marketin estrategiak eta zenbait zerga-polit ika, besteak 

beste, eraginkorragoak dira sare instituzional erregional eta lokalek 

diseinatzen badituzte (Streeck, 1996; Becattini & Rullani ,  1996; Cooke & 

Morgan, 1998; Holl ingsworth, 1998). Era horretan, sare industrialek 

erregioetako egitura instituzionalengatik onurak lor ditzakete, azken 

hauek konfiantza eta elkarlanerako harremanak sendotu baititzakete 

lehiakortasunaren mesedetan. Errealitate horrek ahalbideratzen die 

estatu azpiko espazioei gobernantza globalerako subjektu akt ibo 

bilakatzea. Argigarr ia da nola, Hooghe eta Marks-en (2001) ikerketaren 

arabera, Europar Batasuneko herrialde bakar bat ere ez den 

zentralizatuagoa bilakatu 1980z geroztik, eta nola askok eskuduntzak 

deszentralizatu dituzten erregio mailako gobernuetara.  

Egitura zentralistenetan izan ezik, estatuek deszentralizazio 

polit iko-administratiborako prozesuak bideratu dituzte, erakunde 

subestatalen eskuetan ardura eta eskuduntza hazkorrak utziz (Keating, 

1996; Paul,  2002). Azken hamarkadetan, ekoizpen eta berrikuntzarako 

sistema sozialei dagokienez emaitza hoberenak lortu dituzten estatu-

ekonomiek –Alemania, Japonia, Ital ia, Kanada… kasu-  dentsitate 

instituzional handia duten ekonomia erregionalez baliatu izan dira.  

Errealitate horrek eragin du tradizio oso zentral istako estatuetan –

Frantzia, Erresuma Batua…- deszentralizazio polit iko 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.  

Laburbilduz, ondorioztatu dezakegu herrialde industrial izatuetan 

erregioa (eta horrekin batera tokiko eskala ere) interes polit iko eta 
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ekonomiko handiko kategoria analit ikoa eta operatiboa bilakatu dela. 

Lurraldearen, erregioaren edota eskala lokalaren esangura esplikatzen 

dituzten argudioen artean badaude bi esparru anal it iko lagungarriak 

direnak tokiko garapen ekonomikorako estrategiak bideratzeko. Alde 

batetik,  gertutasun geografiko edo f is ikoan, ez bakarrik, oinarr itzen diren 

‘kanpokotasun’-ei (externalit ies)  buruzko ikerketak. Beste batetik, 

berrikuntza teknologikoari buruzko azterketa analit ikoak. Bi esparru 

horietan murgiltzeak lagunduko du tokiko garapen estrategietan 

enpresekiko bideratzen diren jarduera i ldoak hobeto diseinatzen, 

kanpokotasunek eta berrikuntza prozesuaren ezaugarriek merkatuetan 

enpresen posizionamendua hobetzeko balio dutelako. 

 

2.2. KANPOKOTASUNAK EDO ENPRESEN ARTEKO SARE LOKALIZATUEN ABANTAILA 
LEHIAKORRAK. 

 

Alfred Marshal l-en lanean aurki ditzakegu egungo hainbat 

proposamen analit iko indartsuen zutabe teorikoak. Bere kanpokotasun 

edo kanpo ekonomien eta errendimendu hazkorren inguruko teorizazioek 

eragina izan dute bai industria-distrituen inguruko proposamen 

analit ikoetan (Becattini,  1986;  Bellandi,  1986),  bai  Krugman-ek (1981) 

hauspotutako Ekonomia Geografiko Berrian, bai Hazkunde Endogenoaren 

Teoria berrietan (Romer, 1986;Romer, 1987;Romer, 1990b; Lucas, 1988) 

eta berrikuntzaren arloan luzatu diren eraikuntza anal it iko ugarietan ere.  

Alfred Mashall-ek XIX. mendean herri  espezif ikoetan ematen ziren 

industria espezializatuen kontzentrazioak aztertu zituen, hala nola,  

Lancashire-ko ehungintza-distritua edo Sheffield-eko metalgintza 

distritua.  Azterketa horietan antzeman zuen antzeko ezaugarriak zituzten 

enpresa txiki  eta ertainek ekoizpen prozesu konplexu bateko fase 

ezberdinetan espezializatzen zirela. Era horretan industria-sistema 
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horrek, distritu barneko eskala ekonomiak eta enpresa bakoitzari  

kanpokoak zaizkion ekonomiak era bateratuan ustiatzen ditu (Costa 

Campí, 1988).  Distr itu barneko enpresak txikiak dira eta merkatuak 

lehiakorrak,  baina lurralde aglomerazioak sortzen dituen kanpo 

ekonomien bitartez, enpresek eraginkortasuna hobetzen dute, produkzio-

kostuak murrizten dituzte eta merkatu lehiakorretan arrakasta lortzen 

dute nahiz eta ezin dituzten eskala-ekonomiak ustiatu (Sanromá i  

Meléndez & Ramos Lobo, 2002).  

Aglomerazio ekonomiek lurralde-izaera dute, funtzionalaz gain 

(Asheim, 1994), hau da, gertutasun geografikoak,  identitate kultural 

komunak eta historia partekatuak kanpokotasun hauen sorrera 

ahalbidetzen dituzte, ez soil ik enpresen arteko input-output saleroste 

harremanak. Gertutasunak garrantzia hartzen du, bi aldetatik begiratuta 

batez ere: batetik, enpresa auxil iarrak eskainitako bitarteko ondasun eta 

zerbitzuei esker bitartekaritzako kanpo ekonomiak sortzea ahalbidetzen 

du eta enpresen kontzentrazioa espaziala edo aglomerazio efektuak 

eragiten ditu; bestetik, distr ituaren espezializazioak jarduera zehatzen 

inguruan tradizio produktiboaren sorrera, “atmosfera industriala” 

Marshall-en hitzetan, ahalbidetzen du. Tradiz io horrek, gizarte-

harremanak baldintzatzeaz gain, aglomerazioko kanpo-ekonomiak 

sortzen ditu, bai know-how  espezializatua metatuz, bai  ideia eta 

informazioaren z irkulazioa erraztuz ehun sozial dentsoko sare informalen 

bidez. Era horretan berrikuntza eta ezagutza teknologikoen zabalkundeari 

mesede egiten zaio (Bellandi,  1986).  

Enpresek beraien arteko kontzentrazio espazialetik lortzen 

dituzten abantailak antzematerako orduan Marshall-ek hiru motako 

kanpokotasunak identif ikatu zituen (Marshall ,  1920): lan-merkatu 

espezializatu eta partekatuaren garapena, zerbitzu batzuen kostuak 

komunean partekatzeko aukera eta antolaketa eta teknikari  buruzko 

informazioaren f luxua erraztea. Hiru kanpokotasun hauek ez dira 
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mugikorrak, hau da, enpresa batek aglomerazioa edo distritua uzten badu 

ezingo ditu abantailak mantendu. 

Hazkunde ekonomikoarengan eta enpresen lokalizatze 

erabakiengan kanpokotasunek duten eraginari buruzko hausnarketa 

teorikoak erreferentzia marko emankorra eskaintzen du tokiko zein 

erregio garapen ekonomiko prozesuen azterketarako. Hori dela eta, 

datozen lerroetan lurraldeari lotutako kanpokotasunen eraginak eta 

motak aztertuko ditugu modu azkar batean. 

Bere izaeraren arabera, nagusi diren bi kanpokotasun multzo 

aztertuko ditugu: batetik aglomerazio ekonomiak eta bestet ik, ezagutza 

ekonomiak edo “knowledge spil lovers”.  

i)  Aglomerazio ekonomiak jarduera ekonomikoaren 

kontzentrazio geografikoa adierazten dute. Enpresaren barneko 

eskala-ekonomiez haratago, kontzentrazio hori ekoizpen kostuen 

murrizketa edota merkatuari hurbil  zaion kokagunearen 

bilaketaren emaitza l itzateke. Arrunki bi motako ekonomiak bereizi  

ohi dira: lokalizazio ekonomiak eta urbanizazio ekonomiak (Hoover,  

1937).  

a.  Lokalizazio ekonomiak, industriek behar dituzten 

hainbat input-en presentziagatik erakarpen efektuak biltzen 

ditu. Lokalizaz io ekonomia hauen artean garrantzitsuenak, 

Marshallek berak aipatutakoak dira:  bitarteko faktoreen 

erabilgarritasuna eta lan-merkatu espezializatuaren existentzia. 

i .  Sektore bateko enpresek bitarteko ondasun edo 

zerbitzuak eskaintzen dizkieten hornitzai leengandik gertu 

ezartzerakoan garraio kostuak aurrezten dituzte eta 

hornitzaileekin harreman estuagoa lor dezakete. Horrek 

eremu geografiko zehatzetan espezializazio produktiboko 
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fenomenoak eta efektu metagarriak sorrarazten ditu 

hornitzaile eta bezeroen arteko erakargarritasun 

eraginez. Dena den, kanpo ekonomia hauen existentzia 

bitarteko ondasun eta zerbitzuen eta azken ondasunen 

garraio-kostuen egituraren araberakoa izango da. 

Bestalde, hainbat autoreek azpimarratu dute enpresa-

zerbitzuen existentz iak kanpokotasunak sor ditzakeela, 

hainbat akt ibo partekatuak eskura dituztelako 

aglomerazioko enpresek (Hagen & Hammond, 1994).  

i i .  Industria bateko enpresak espazioan 

kontzentratzen direnean esku-lan espezial izatuari 

merkatu ziurra eskaintzen diote eta bide batez, langile 

kualif ikatuak behar dituzten enpresak kontzentrazio 

industrial  hauetan kokatzen dira lan merkatu 

espezializatuaz baliatzeko. Beste era batera esanda, 

industri  kontzentrazioak lana bilatzeko kostuak eta 

kaleratze zein kontratatzeko kostuak murrizten ditu 

(David & Rosenbloom, 1990; Krugman, 1992), 

z iurgabetasuna murriztuz. 

b. Urbanizazio ekonomiak, bestalde, produktibitate 

hazkundeak sorrarazten ditu tokiko eskari indartsuaren 

ondorioz. Espazioan populazio eta jarduera industr ialaren 

kontzentrazioak sorturiko eskari  zabalari  erantzuterako orduan, 

amaierako ondasunen garraio kostuak murriztu daitezke eta 

merkatuarekin kontaktua hobetu daiteke eskaria dagoen gune 

urbanoetan kokatuz.  

Hirietan kontzentraturiko industr iaren hazkundeak 

ondorio posit iboak ditu soldatetan, populazio berriaren 

erakarpenean eta merkatuaren hazkundean. Horrek hiriaren 
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erakargarritasuna hobetzen du industria edo jarduera berrien 

kokagune gisa, eta sare produktiboaren dibertsif ikazioari  

mesede egiten dio, hainbat ikerketa enpir ikok adierazten duten 

bezala (Glaeser, Kal lal,  Scheinkman, & Shleifer, 1992; De Lucio, 

Herce, & Goicolea, 1996).  

Eredu espazial batean lokal izazio eta urbanizazio ekonomiak 

batera kontsideratuz, jarduera ekonomiko eta populazioaren 

aglomerazio espaziala esplikatu daiteke (ikus Krugman, 1992). 

Lokalizazio ekonomiek kontzentrazio industrial  espezializatuak 

bultzatzen dituen bitartean, urbanizazio ekonomiek dibertsif ikazio 

industriala indartzen dute, bi indar horiek bata besteari gainjarriz .  

Hala ere, ezin ahaztu hiriak ez direla etengabe hazten, eta kontrako 

indarrak badaudela.  Aglomerazio desekonomiak arduratzen dira 

horretaz: garraio kostuen igoera, kutsadura, inflazioa, lan-eskuaren 

edota bitarteko inputen garestitzea… 

ii)  Kanpokotasun teknologikoak, l iteraturan “knowledge 

spi l lovers” edo “technological spil lovers” izenez ere ezagunak, 

enpresen artean ematen diren informazio eta teknologia-f luxuen 

bitartez eratortzen dira.  Teknologia eta ezagutzen difusiorako 

pertsonen arteko komunikazioa funtsezkoa da eta gertutasuna kasu 

ugaritan ezinbestekoa bilakatzen da.  Zentzu horretan Jaffe, 

Trajtenberg eta Hendeson-en (1993) EE.BB.en kasurako ikerketan 

enpirikoki frogatu zuten “technological  spil lovers”ak lokalizazio 

geograf ikoari lotzen zaizkiola eta gero eta erreferentzia 

geograf ikoaren eremua zabalagoa izan difusio teknologikoaren 

probabil itatea gutxitu egiten dela.  

Kanpokotasun horren izaerak, enpresek sortzen dituzten 

berrikuntzen errendimendu guztien jabe egiteko ezintasunean du 

jatorria. Berr ikuntzak jatorrizko enpresatik ihes egin eta beste 
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batzuetara hedatzen dira, non aldi berean ustiatuak diren, enpresa 

berritzaileak trukean ordainik jaso gabe. Hala ere, spil lover  edo 

gainezka egite efektu hauen artean diruzko kanpokotasunak ere 

identif ikatu daitezke. Verspagen eta De Loo-k (1999) “rent-

spi l lovers” eta “knowlegde spil lover  puruak” bereizi  z ituzten. 

Bigarrenak informazio eta ezagutza f luxu ukiezinean oinarritzen 

dira. Lehenak, aldiz,  enpresen arteko ondasunen f luxuari lotuta 

daude eta hortaz merkatuan bere arrastoa uzten dute. 

Hiru izan dira “knowledge spi l lovers” fenomenoari loturiko 

gerturapen teoriko nagusiak, eta horien arabera hiru eredu 

aurkeztu daitezke kanpokotasun hauen jatorriaren arabera 

ezberdintzen direnak: Mashall-Arrow-Romer (MAR) erako 

kanpokotasunak, Porter erako kanpokotasunak eta Jacobs erako 

kanpokotasunak. 2-1. Taulan jasotzen ditugu eskematikoki ondoren 

adieraziko diren kanpokotasun motak.  

a.  MAR motako kanpokotasunak Marshall-en 

lanetan du jatorria. Goian esan bezala, Mashallen ustez,  

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 

eraginkortasun orokorrean hobekuntzak ahalbidetuz. 

Arrow (1962) eta Romer-ek (1986; 1990a) kanpo efektu 

hauek formalizatzen saiatu ziren. Arrow-k enpresa 

barneko ikasketa-ekonomiak ( learning by doing) eta 

esperientziaren balioa azpimarratzen ditu, eta Romer-ek 

jabetu ezin daiteken ezagutza ondasun publiko gisa 

ezaugarritzen du. Hirurak bat zetozen efektu hauek 

industria edo sektore berdineko enpresen artean 
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kokatzerako orduan. Alegia, espezializazioko marko 

batean kokatzen dute kanpokotasun mota hau. Gainera,  

Arrow eta Romer-ek batez ere, monopolio industriala 

hobesten dute kanpokotasun hauek ahalbideratzen duen 

merkatu-egituratzat.  Monopolio edo oligopolioek hobeto 

ahalbideratzen omen dute kanpo ekonomien eta 

berrikuntzaren abantailak barneratzea.  

b. Porter motako kanpokotasunak,  aldiz,  lehia 

merkatu-egitura nagusi den eremuan gertatzen dira.  

Porte-en (1990) ir itziz lehiak berr ikuntza suspertzen du 

enpresek beraien lehiakortasuna mantendu edo hobetu 

dezaten. Hala ere, bat egiten du Marshall,  Arrow eta 

Romer-ekin, ezagutzako kanpo ekonomiak industria edo 

sektore berberako enpresen artean batez ere jazotzen 

direla ideiarekin. Hortaz, kanpokotasun hauen presentzia 

geograf ikoki kontzentraturiko eta espezializaturiko 

industrietan eman ohi dira.  

 

2-1. Taula: Kanpokotasun motak.  

 Merkatu mota 
Lehia altua Lehia bajua 

Ezagutza-iturri 
nagusia 

Industria 
barnean 
(espezializazioa) 

Poter kanpokotasunak 
(1990) 

MAR kanpokotasunak 
Marshall (1890) 
Arrow (1962) 
Romer (1986, 1990) 

Industrien 
artean 
(dibertsitatea) 

Jacobs 
kanpokotasunak 
(1969) 

 

Iturria: De Lucio, Herce, & Goicolea, 1998: 5. or.  
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c.  Jacobs motako kanpokotasunak, ordea, sektore 

ezberdinetako enpresen artean gertatzen diren 

teknologia-difusioko efektutzat jotzen dira (Jacobs, 1975). 

Merkatu-egiturari  dagokionez, Jacobs-en iritziz,  lehiako 

inguruneak berrikuntza eta teknologia kanpokotasunak 

errazten ditu.  

 

Laburbilduz, MAR eta Porter motako hipotesien arabera,  

gehien hazten diren industriak eta lurraldeak espezial izatuenak 

dira, bertan enpresen arteko difusio teknologikoak indartu egiten 

direlako, produktibitatearen hazkunde handiagoa sorraraziz.  Aldiz,  

Jacobs motako hipotesiaren arabera, egitura industrial  

dibertsif ikatuagoko eremuetan produktibitateak azkarrago egiten 

du gora industrien arteko ezagutzen trukearen bitartez.  Zein 

hipotesia gainditzen den aztertzen dituzten azterketa enpirikoek ez 

dituzte ondorio behin betikoak eskaintzen; nahiz gehienak Jacobs 

motako kanpokotasunen existentzia babesten duten, eta aldiz,  

espezializazioari lotutako kanpokotasunen (MAR eta Porter)  

inguruko ebidentzia ez den hain argia (Glaeser et al.,  1992;  

Henderson,  Kuncoro,  & Turner, 1995;Henderson, 1997;  De Lucio et 

al.,  1996; Callejón & Costa, 1996; De Lucio, 1997; De Lucio et al.,  

1998).  

 

2.3. TOKIKO ESKALATIK BERRIKUNTZA GAITASUNEAN ERAGITEKO GAKOAK. 

 

Hazkunde ekonomikoari eta kanpokotasunei loturiko l iteraturan ez 

ezik, gertutasuna kontzeptu analit iko esanguratsua bilakatu da 

berrikuntzaren inguruko l iteraturan. Aurreko atalean jorraturiko hainbat 
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proposamenetan berrikuntza edota aurrerakuntza teknologikoaren 

bektorea kontuan hartu bada ere, hala nola, “tecnological spil lovers” edo 

“knowledge spil lovers” kasuetan,  berrikuntzaren prozesuaren 

ezaugarrietan eta dinamikan ezer gutxi  sakondu izan dute.  Gerturapen 

eboluzionistak eta instituzionalistak izango dira berr ikuntzaren ‘black 

box ’-ean murgildu direnak prozesu horren izaera eta dinamika ulertzen 

saiatzeko. 

Pentsamendu eboluzionista eta inst ituzionalistak berrikuntza 

prozesuren izaera eta errealitatea ezagutuz joan ahala,  polit iken 

diseinuan kontuan hartu beharreko sei ezaugarriren bitartez 

karakterizatzen dute prozesu hori.  Ikus ditzagun era laburrean ezaugarri  

hauek (Vence Deza, 2007): i )  ezagutza teknologikoak izaera lokalizatua 

eta espezif ikoa du,  neoklasikoek esaten dutenaren aurka ez baita 

ezagutza generikoa, kodif ikagarr ia, kosturik gabe eskuragarria, askea eta 

ingurunearengandik independientea; aitzit ik,  espezif ikoa da, behar 

zehatzei erantzuten die erakunde zehatzetan eta bere transferentzia edo 

bere erabilera ingurune ezberdin batean ez da erraza ez berehalakoa; i i)  

ezagutza teknologikoek osagai tazitu esanguratsua dute, hau da, edozein 

berrikuntzari  loturiko ezagutzaren zati  handia burmuinetan edota 

erakundeetan txertatuta dago; i i i )  a ldaketa teknologikoa prozesu 

metagarria eta ib ilbidearekiko menpekoa (path dependent) da, 

berrikuntzak ez bait ira sortzen bat-bateko oinarriaren gainean, 

aurretiazko ezagutzengandik abiatuta baizik, eta hauek bilaketa 

prozesuaren aukerak baldintzatzen dituzte; iv) errendimendu hazkorrak 

ditu, metaturiko esperientzia edo aurretik egindako gastua zenbat eta 

handiagoa izan, ikerketa prozesuaren produktibitatea handiagoa baita; v) 

kanpokotasunak eta spil lovers  fenomenoak erakusten ditu, esparru 

batean lorturiko aurrerapenak lotutako esparruetan ere sorrarazten 

dituelako;  vi)  berrikuntza prozesuak izaera s istemikoa du, erlazioak 
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askotarikoak baitira adar zientif iko ezberdin, teknologia ezberdin, 

erakunde eta eragi leen artean, aurrerago sakonduko dugun bezala.  

Berr ikuntzaren izaerari  dagokionez, berr ikuntza eredu l ineal  gisa 

ulertzen duen ikuspegitik aldentzen da. Neoklasikoen artean eta 

berrikuntza pol it ika ugarien funtsean ohikoa den eredu l inealaren 

arabera,  aurrerabide zientif ikoen emaitza da berrikuntza eta kateaturiko 

faseetako sekuentzia sinple eta norabide bakarrekoan gauzatzen da 

(Edquist & Hommen, 1999): z ientzia-teknologia-ekoizpena-merkatua 

segidaren zehar alegia,  2-1. Irudian jasotzen den moduan. Eredu l ineal 

horrek bi molde nagusi  izan zituen,  berrikuntzarako lehen bultzada 

nondik datorren arabera: technology/science push  eta markel pull .  

Schumpeter-ek berak, arrazoi analit ikoek bultzatuta, asmakuntza, 

berrikuntza eta difusioaren arteko banaketa egin bazuen ere, akats 

handia da ulertzea fase bakoitza konpartimentu homogeneo eta 

hermetikoa balitz bezala eta kausalitate harreman l inealean denboran 

bata bestearen atzetik gertatzen direla. Ikusmolde horrek isla izan zuen 

1950-90eko hamarkada bitartean ezarritako pol it iketan. Lehen 

belaunaldiko bezala deituriko polit ika horiek I+Garen f inantzaketan 

zentratu ziren, hasera batean science push  eredu l inealean inspiraturik 

oinarrizko ikerketan batik-bat, eta 1970eko hamarkadatik aitzina, 

merkatuaren akatsak (ziurgabetasuna,  kanpokotasun eta spil lovers  

efektuak, ikerketaren eskala eta helmen ekonomiak, informazio 

asimetriak, informazioaren ondasun publiko izaera, ikerketen banaezina) 

zuzendu nahian enpresen esfortzuak diruz laguntzen ere.  

Rosenberg-ek (1982), aldiz,  berrikuntza teknologikoaren prozesua 

ikasketa prozesu gisa ulertzen du, non lau motako ikasketa mota 

antzematen dituen: oinarrizko ikerketa, ondasun baten salmentarako 

hoberena den diseinuaren ezaugarrien inguruko ikasketa,  praktikaren 

bitartez gertatzen den ikasketa ( learning by doing) eta erabileraren 

bitartez gertatzen den ikasketa ( learning by using).  Ikasketa iturri  eta 
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esfera ezberdinak egonik, berrikuntzaren eredu l ineala konplexuagoa den 

berrikuntza eredu interaktiboagatik (chain-l inked model ) ordezkatzea 

proposatuko dute Kl ine eta Rosenberg-ek (1986). Eredu interaktibo hau 

2-2. Irudian adierazia azaltzen zaigu.  

 

2-1. Irudia: Berrikuntzaren eredu l ineala.  

 

Iturria: Buesa, Navarro Arancegui,  Molero, Aranguren Querejeta, & 

Olarte, 2001,:  12.or.  

 

Praktikaren eta erabileraren bidezko ikasketa prozesuak duela 

hamarkada gutxira arte ez dira aitortuak izan, ez bait ira I+G prozesuaren 

osagai gisa onartu eta inbertsio zein aurrekontu zuzenak jasotzen ez 

bait ituzte. Praktikaren bidezko ikasketaren ( learning by doing)  bitartez 

(Arrow, 1962) produkzioan trebetasun hazkorra lortu nahi da, alde 

batetik, output unitateko lan-eskuaren kostu errealak murrizteko, eta 
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bestetik, hobekuntza eta berrikuntza gehigarr iak antzemateko. Azken 

helburu hau ez l itzateke posible sekuentzia produktiboaren 

xehetasunekin trebantzia estua ez balego, eta berrikuntza iturri  hau 

pertsona eta antolakundeetan txertaturik dagoen heinean antolaketa 

baldintza egokiak eskatzen ditu bai enpresan bai ingurunean. 

Behin ondasuna merkaturatzen denean, erabileraren bidezko 

ikasketa ( learning by using) aukerak sortzen dira (Von Hippel,  1988; 

Lundvall ,  1988), baina oraingo honetan produkzioaren esferatik at .  

Ondasunaren berrikuntzarako edo hobekuntzarako zenbait iturri  

denboran zehar gertatzen den erabilera estentsiboaren bidez sor 

daitezke. Ondasun berrien zabalkundeak sarritan aldaketa edota egokitze 

ugari behar ohi ditu, sortutako arazoei aurre egin ahal izateko, eta 

difusioaren arrakastari  eta abiadurari eragiten diote. Beste era batetara 

esanda, teknologien oinarri  z ientif ikoaren ezagutza mugatuari erantzuten 

dio ikasketa prozesu horrek, eta ezagutzaren hutsune edo gabezia hauek 

luzaroko erabi leraren bidez baino ezin daitezke estal i .  Horrela gertatzen 

da, esate baterako, baldintza kl imatikoari edota ondasunaren mantenu 

zerbitzuei dagokionez. Estandarizaziotik aldetzen diren enpresen 

kudeaketa molde modernoetan bezero edo erabiltzaileari  ematen zaion 

garrantziak erakusten du erabilera ikasketaren balioztapen handiagoa. 

Gainera, ekoizkinaren kontzepziorako prozedurak berrel ikatzen dituenez, 

hobekuntzak eta desberdintzapena sustatzen ditu; eta ikasketa 

azkartasunak ondasun berrikuntza baten abantaila lehiakorra 

balioztatzeko eta babesteko modu eraginkorrenetarikoa da (Nelson, 

1987).  Bestalde,  erabileraren bidezko ikasketaren art ikulazioak,  ekoizle-

kontsumitzaileen arteko komunikazioa eta interakzioak ziurtatuko 

dituzten egitura antolatzaileak eskatzen ditu, eta sareak bezalako 

egiturek konfiantza eta leialtasunaren printzipioak apl ikatzea eskatzen 

dute harreman egonkorrak eraiki  ahal izateko (Cohendet & Gaffard, 1990; 

Gómez Uranga & Sánchez Padrón, 1992).  
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Ikasketa prozesu horiek erakusten dute eredu l inealak jasotzen ez 

dituen konplexutasun eta interakzio ugari gertatzen direla berrikuntza 

prozesuetan. Kline eta Rosenberg-ek (1986) proposaturiko eredu kateatu 

(chain-l inked model ) edo interakt iboak interakzio eta berrelikadura 

horiek barneratu ditu. Eredu horren arabera, berrikuntza prozesuak 

hainbat sekuentzia barneratzen ditu etapa ezberdinen artean, ondoko 

2.2. Irudian ikus daitekeen bezala: merkatu potentzialaren pertzepzioa, 

diseinu analit ikoaren ekoizpena, diseinuaren eskuratzea eta egiaztapena,  

birdiseinatzea eta ekoizpena, eta azkenik,  banaketa eta marketina. Etapa 

horietan guztietan,  berrelikadurak edo feedback  efektuak interakzio 

ezberdinen artean suertatzen dira,  hala nola,  berrikuntzaren kate 

zentrala eta ikerketa zientif ikoaren artean, berrikuntza kate zentrala eta 

merkatuaren artean, berrikuntzaren kate zentralaren barneko etapa 

ezberdinen arteko interakzioetan. Interakzio horiek ezagutza berriak 

sorrarazten dituzte, eta hein handi batean, praktika eta erabi lera ikasketa 

prozesuek el ikatzen dituzte. Norabide berdinean Lundvall-ek (1992a) 

izaera interaktiboan sakonduz, ikasketa iturri  berr ia proposatu du, 

learning by interacting  izenekoa,  enpresa barruko eragileen arteko 

interakzio jarraia eta enpresaren eta kanpoko eragi leen arteko (bereziki  

bezeroak eta hornitzaileak) interakzioak jasotzen dituena. 

Eredu interakt ibo horretan enpresaren izaera ere aldatu egiten da,  

dagoeneko ez da eragile maximizatzaile autonomoa, non berrikuntza 

prozesua bere baitan xerratzen den. Esparru zehatz batean harremanetan 

dauden aktoreen azpimultzo batzuetara zabaltzen da berrikuntzaren 

inguruko analisia:  enpresak, enpresa-sareak, zentro teknologikoak, 

erakunde publikoak,  giza-baliabideak, unibertsitateak… Eragile horien 

guztien artean lehiazko edota elkarlaneko harremanak sortzen dira, 

kanpokotasun posit iboak sortuz eta dinamika kolektibo bat  hauspotuz, 

non elementu bakoitzak ez duen bere burua askitzat eta gainerako 

jokaeren eraginpean dagoen. Hori dela eta, enpresen funtzionamendua 
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eta emaitzak, txertatua dagoen sistemaren antolaketa, funtzionamendu 

eta dinamikagatik baldintzatuak daude. 

 

2-2. Irudia: Berrikuntzaren eredu interaktiboa. 

 

Iturria: Vence Deza, 1995: 386.or.  

 

Eredu interaktiboa orokorrean, eta praktika-erabilera- interakzio 

ikasketa prozesuek partikularki,  ageriago utzi  dute berrikuntza 

prozesuak, baita enpresaren barruan ere,  ezin direla espl ikatu banakako 

asmatzai leen historiografien bidez edota I+G sailetan diharduten 

ingeniari,  z ientif iko edo langile espezializatuen lanaren bidez. 

Produktuetan ematen den berrikuntza erradikalez haratago, hainbat 

ikerketek azpimarratu dute produktu eta prozesuaren gaineko 

hobekuntza txikiak edo berrikuntza hazkorrak eragin ekonomiko 

handiagoa dutela (Gilf i l lan, 1935; Hunter, 1949; Hol lander, 1965; Enos,  

1958; Fishlow, 1966; Knight, 1967;  Denison, 1985).  I ldo berdinean, 

Watanabe-ren (1992) arabera ikasketa mota horiek efektu metagarriak 
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sortzen dituzte, berrikuntza erradikal edo etenek denborarekin 

narriatzeko joera erakusten dutenez, berrikuntza gehigarri  edo jarraiek 

merkatuan dauden berrikuntzen eraginkortasun maila igotzea 

ahalbidetzen dute, baita etorkizuneko berrikuntza erradikal berrien 

eraginkortasun jauzia maila altuagoko zoru batetik abiatzea.  

Berr ikuntza prozesu jarraitzat jotzen badugu, non hobekuntza eta 

berrikuntza hazkorrak esanguratsuak bilakatzen diren, aintzat hartu 

behar ditugu produkzio prozesuan kokatzen diren langile eta ingeniarien 

papera eta giza-baliabide hauen antolaketa. Hau da,  enpresen 

berrikuntza gaitasuna ez da I+G sai letan soil ik kontzentratzen, ekoizpen 

zuzenaren eremuan eta enpresa osoan ere baizik. Lanaren 

intelektual izatze hazkorra gertatzen ari  den ingurunean (Bidaux & 

Mercier, 1992), lan harremanak, giza baliabideen kudeaketarako ereduak 

eta lan esparruko erregulazioak enpresen zein lurralde baten berrikuntza 

gaitasunean eragingo dute. 

Eragi le ezberdinen arteko harremanen beharra indartzen duen 

beste gogoeta bat ezagutzaren osagai tazitua da.  Hazkunde 

ekonomikoaren gakotzat berrikuntza aitortzea eta berau ikasketa prozesu 

konplexu eta interaktibo bezala kalif ikatzea izan bada teoria 

eboluzionistak izan duen ekarpenik garrantzitsuenetatik bat,  Aranguren 

et al.-en (2012) ustez funtsezko beste ekarpena, ezagutzaren alde tazitua 

eta alde kodif ikatua ezberdintzea eta berrikuntzetan osagai  tazituaren 

pisu esanguratsua onartzea izan da. Banaketa horren proposatzailea izan 

zen Polanyi-ren (1966) arabera, norbanakoak era zuzenean adierazi ezin 

duen ezagutza tazituaren jabe da, adierazi dezakeguna baino gehiago 

dakigu alegia. Arrow-ren jarraitzai le ugarik ezagutza ondasun publiko gisa 

ulertu badute ere, produkzio-ondasunetan txertatuta transferitzen dena, 

ezagutza horretaz baliatzeko gaitasuna edota teknologiari  loturiko 

antolakuntza sozial eta funtzionala edota langile zein antolakundean 

metaturiko teknika eta ezagutza teknologiko zabala ezin dira transferitu 
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era erraz batean, kodif ikatuak ez daudelako edota makinerian erantsiak 

ez daudelako (Pavitt,  1985). Ezagutza tazitu hauek erakusten dute 

teknologia, kodif ikaturiko edo erantsiriko ezagutzez gain, enpresetan 

eskuragarri  dauden bilaketa eta ikasketarako mekanismoak barneratzen 

dituen osagai immateriala ere barneratzen duela, hots, iraganeko 

saiaketa eta soluzio teknologikoek eraikitako gaitasun eta esperientziak, 

gehi orainaldiko lorpen eta ezagutzak jasotzen ditu, etorkizuneko aukera 

eta garapen teknologiko posibleen multzo mugatua antzematen laguntzen 

duena (Dosi,  1988).  Enpresa edo antolakundearen barnean, ezagutza 

interakzio sozialeko prozesuaren bidez sortu eta aplikatzen da, non 

ezagutza tazitua sozializazioaren bidez partekatzen den, gutxinaka 

ezagutza espliz ituan bihurtzen den, ezagutza esplizituko beste elementu 

batzuekin konbinatzen den eta, azkenik, erakundearen praktikaren 

muinean ezagutza tazituaren forman asimilatzen den (Nonaka & Takeuchi,  

1995). Are gehiago,  ezagutzaren osagai  tazitua ez dago norbanakoen 

abileziatan eta antolakundeen prozeduretan solik txertatuta, ingurunean 

(milieu)  eta enpresak bata bestekin eta testuinguru instituzional 

orokorrarekin konektatzen dituzten harremanetan ere bai (Malmberg & 

Maskell,  1997).  

Osagai tazituaren inguruko ekarpen horrek lau inplikazio ditu: 

batetik,  ezagutzaren formazioan eta ikasketa prozesuetan geografiaren 

dimentsio barneratzen laguntzen du, ezagutza tazitua aurrez aurreko 

harremanen bitartez transferitzen baita, zuzeneko esperientziaren 

bitartez batik bat, eta horrek gertutasun f isikoa ezinbesteko bilakatzen 

du (Audretsch, 1998); bigarrenik, ezagutza f luxu horiek bideratu ahal 

izateko konfiantza da gakoa; hirugarrenik, giza faktorea erabakigarr ia da,  

ezagutza horren edukiontzia gizakia baita; eta azkenik, ikasketa 

prozesuaren izaera kolektiboa indartzen du, sistemaren eragile guztien 

artean sortzen baita.  
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Berr ikuntza prozesuaren ezaugarrietan ezagutza sakondu ahala,  

hurbiltze sistemikoek gero eta indar handiagoa hartu dute. “Spi l lover” 

kontzeptuaren izaera abstraktua (Breschi & Lissoni,  2001) gainditu 

nahian, hurbiltze sistemiko horien asmoa ezagutza sortzea eta hedatzea 

ahalbidetzen duten faktore eta mekanismo zehatzak ulertzea da, baita 

ezagutza horren balioztatze produktibo eta f inantzarioa modu 

eraginkorrean eman dadin eragiten duten faktoreak ere. Aldagai oro 

horiek barneratzen dituzten eredu analit iko ugariak dira (Moulaert & 

Sekia, 2003): berrikuntza sistemak (Lundvall,  1992a; Cooke, 2001), 

distritu teknologikoak (Storper, 1997a), milieux innovateurs  (GREMI), 

learning regions  (Wolfe & Gertler, 2001)… Eredu guzti  horien artean,  

nagusitu den (Navarro, 2010) Erregioko Berrikuntza Sistema (EBS,  

hemendik aurrera) ereduaren deskripzio eskematikoa komenigarr itzat 

jotzen dugu. 

Asheim eta Gertler-ek (2005: 299) “erregio bateko egitura 

produktiboarengan berrikuntza laguntzen duen azpiegitura 

instituzionala” bezala definitu dute EBS eredua. Antzeko moduan, Cooke 

eta Schienstock-ek (2000: 273-274) “erregioko enpresen berrikuntza 

emaitzak hobetzeko interakzio sendoa mantentzen duten berrikuntza-

sareen multzoa, geografikoki def initua eta instituzionalki  sostengatua 

dena” definizioa proposatzen dute. Nahiz eta eredu horrekiko ikuspegi  

zabal edo murriztai leagoak egon, adostasun nahikoa dago integratzen 

dituzten elementuen inguruan: i )  ezagutzaren sormenerako eta 

hedapenerako azpisistema edo laguntza azpiegitura erregionalak 

(ikerketa laborategi publiko eta pribatuak, unibertsitatea, formakuntza 

zentroak…); i i )  ezagutza ustiatzeko azpisistema edo erregioko produkzio 

egitura (enpresak);  i i i )  gobernu-erakunde eta erregioko garapen 

agentziez osaturiko azpisistema polit ikoa; iv) ingurune sozio-ekonomiko 

eta kulturala; eta v) ezagutzaren transmisiorako beste s istema erregional,  

nazional eta globalekin dauden harremanen multzoa (Tödtling & Trippl,  
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2005).  Ondoko 2-3. Irudian grafikoki adierazten dira EBS baten osagai 

diren elementuen konfigurazioa eta beraien arteko harremanak. 

Ezagutza spil lovers-etan oinarritutako esplikazio ia kognitibo 

hutsen aurrean,  eredu horiek azpimarratzen dute ikasketa kolektiboko 

eta berrikuntzako dinamikak sostengatzeko gaitasunak indartuagoak 

ernatzen direla, baldin eta ingurune instituzional egoki,  giro eta arau 

erraztaile batzuk eta f inantza tresna zein sektore publiko bultzatzaileak 

badaude. Interakzio horiek errazagoak eta dentsoagoak izango baitira,  

ingurune batean eragile ezberdinen kantitatea, dibertsitatea eta 

gertutasuna handiagoak badira. Eredu sistemiko horiek partekatzen 

dituzten ezaugarrien artean, berrikuntzaren zentralitateaz gain, 

ikuspuntu holistiko eta diziplina artekoa, perspekt iba historikoa, sistema 

hoberenaren existentzia eza, interdependentzia eta instituzio zein 

erakundeei emandako garrantzia daude (Edquist,  1997).  

Hurbiltze sistemiko horien arabera, berrikuntzaren prozesuek 

izaera oso lokal izatua dute. Berrikuntza eta lehiakortasun aldagaiek 

lurraldearekiko errotze maila sendoa dute eta tokiko gaitasunak 

sorrarazten dituzte, tokiko azpiegituren kalitateari,  lan eskuaren 

kualif ikazioari eta sisteman sortzen diren osagarritasunei lotuta baitaude 

(Braczyk, Cooke, & Heidenreich, 1998;  Maskel l  & Malmberg, 1999). 

Gertutasunezko ingurune horietan sistemako eragi leen arteko 

harremanak indartzen dituzten merkatu kanpoko faktoreak sortzen dira 

eta enpresen lehiakortasunerako elementu bihurtzen dira. Ondorioz esan 

daiteke, ezagutzarekiko ir ismena gertutasun geografikoagatik eta horrek 

ahalbidetzen dituen harreman motengatik mugatua dagoela (Feldman, 

1994; Malecki & Oinas, 1999;  Acs,  2000;  Varga, 2000;  Dahl & Pedersen, 

2004). Berrikuntzaren izaera lokalizatua bateragarria da I+G jardueren 

eta teknologien internazionalizatze hazkorreko fenomenoekin. 
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2-3. Irudia: Erregioko Berrikuntza Sistema (EBS) baten osaketa.  

 

Iturria: Tödtl ing & Trippl,  2005 
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Berr ikuntza lurralde-sistemen inguruko ikerketa enpirikoek 

(Lundvall,  1992b; Archibugi & Michie, 1994; Patel & Pavitt,  1996; Molero 

Zayas, 2001) estatu zein erregioetako berezitasun teknologiko, kultural  

eta l inguistikoen garrantzia, berrikuntza prozesuan parte-hartzen duten 

eragi leen gertutasunaren abantailak, erabiltzaile-hornitzai le arteko 

kooperazio harremanen eragina ikasketa prozesuetan edota ezagutzaren 

izaera tazitu eta lokala agerian jarr i  badituzte ere, faktore horiek esanahi  

lokalizatu ezberdina dute Erregioko Berrikuntza Sistema tipologiaren 

arabera. Danimarkako Aalborg-eko eskolak hedatu duen berrikuntza 

eredu idealen tipologiari  erreparatzen badiogu, zientzia eta teknologian 

oinarritzen den ereduan (STI eredua, Science, Technology and Innovation) 

eta interakzioan oinarritzen den ereduan (DUI eredua, Doing, Using and 

Interacting) nagusi diren enpresa eta erregioak ezberdindu ditzakegu 

(Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundval l,  2007; Lundval l  & Lorenz, 2007).  

Lehen eredua goi teknologiko sektoreetan ohikoa da eta bertan ezagutza 

kodif ikatuak, langile zientif ikoek eta kanpoko erakunde zientif iko-

teknologikoekin harreman estuek garrantzia handia dute. Bigarren 

ereduan, ordea,  pertsonen arteko eta enpresa barruko sai len arteko 

interakzioa, erabi ltzaile eta bezeroekin harreman estuak, eta ezagutza 

tazituaren trukea lehenesten dira. Hortaz, aipaturiko faktoreak esanahi 

lokalizatuago izango dute zenbat eta DUI berrikuntza ereduak pisu 

handiagoa izan.  

Laburbilduz atal  honetan ikusi dugu nola berrikuntzaren izaeran 

sakontzen genuen heinean, prozesuaren konplexutasuna handitu egin 

den, eta nola esparru ezberdinetako elementuen arteko interakzio 

faktoreak erabakigarriak bihurtzen diren, baita sistemak osatzera iritsi  

arte ere. Interakzio faktore horien artean instituzioak, eragileen jokaera 

baldintzatzen duten arau formal eta ez formalak, kultura, gobernantza 

ereduak,  transakzio kostuak murrizten laguntzen duten eta kapital soziala 

osatzen duten konfiantza eta elkarrekikotasun harremanak, tokiko 
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ezagutzen multzoa eta bere transmisiorako sareak, harremanak eta 

elkarlana sustatzen dituzten tresnak… aurkitzen ditugu, eta guztiengan 

gertutasuna dimentsio esanguratsua bilakatzen da. Faktore horien 

edukiontzi izateak eta gertutasunak anplif ikatzen dute erregioaren eta 

lurraldearen esanahia. Geografia garrantzitsua bilakatzen da ezagutza 

sormen eta transmisioaren ulermenenerako,  inguruabar sozial,  kultural  

eta ekonomikoek norbanakoen ezagutzan eragiten dutelako, eta 

norbanakoen ezagutza giza-interakzioetan oinarritzen den heinean 

distantziak eta ingurune geografikoak baldintzatzen dutelako,  esplorazio 

kostuen eta eskuratze oztopoen bitartez. Are gehiago, norbanakoak 

jasotzen duen informazio ugari ,  erabat kodif ikatua izanik ere, know-how  

tazituaren bidez interpretatua izan behar du, eta hauxe iraganeko 

esperientzian oinarritua eta geografiagat ik determinatua dago (Howells,  

2002).  

Amaitu baino lehen, ordea, komeni da gertutasunaren 

garrantziaren inguruko hainbat ñabardura gehitzea, hainbat ikuspuntu 

sinple eta determinista baztertzearren. Elkarren arteko ikasketa 

prozesuak ekonomia lokaletan gertatzeko probabil itate handiagoa edota 

ezagutzaren izaera tazituagoaren eta gertutasun espazialen arteko 

harreman zuzena zalantzan jartzeko edo erlatibizatzeko elementuak 

badaude ingurune globalizatuaren eraginagatik. Ingurune horretan, non 

bidaiatzea erraztu eta merkatu egin den, non komunikaziorako teknologia 

digitalen bitartez ezagutza tazitua partekatzea ahalbidetu eta 

ezagutzarako iturri  oparoa eskaintzen dituzten sareak sortu diren, 

distantziak aktoren arteko interakzio eta ikasketarako oztopo izateari  

uzten dio hein batean. Ezagutzak,  baita tazituak ere, bidaiatzen badu, 

antolakunde modernoen helburua distantziaren gainean gertutasuna 

ahalbidetzea da (Amin & Cohendet, 2005).  Ideia horren arabera, ezagutza 

praktika ezberdinak (ezagutza tazituaren trukea versus ezagutza 

esplizitua) ez omen daude tokiko versus global bereizketari  lotuak. 
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Kilometroek ez, harremanek baizik, erabakitzen dute edozein ezagutza 

mota partekatzen den edo ez (Lorentzen,  2008; 2009).  

Harremanak badira funtsezkoak, eta ez distantzia zentzu 

determinista batean, gertutasun espazialari  beste gertutasun mota 

batzuk gehitzea ezinbestekoa zaio, ez baita nahikoa aktoreak f isikoki edo 

birtualki  bata bestearen ondoan egotea interakzioa sorrarazteko. Esparru 

horretan ekarpen ugari sortu dira 1990an Gertutasun Dinamikoaren 

Eskola Frantziarrak gertutasunak hainbat dimentsio barneratzen dituela 

proposatu zuenetik (Torre & Gil ly,  2000). Lorentzen-ek (2009), esate 

baterako, gertutasun geografikoaz gain, elkarte-gertutasun eta 

gertutasun kognitiboaren eragina aztertu izan du. Lehenak, aktoreen 

arteko elkarlana eta komunikazioa motibatzen duten faktoreei eragiten 

die eta hiru osagai edo gertutasun motatan banandu daiteke:  instituzio-

gertutasuna, hau da,  elkarlanerako pentsamenduak eta akzioak egokitzen 

dituzten irudikapen, eredu eta joko-arauen dentsitatea (Amin & Thrift,  

1994); antolakunde-gertutasuna, aktoreek praktika eta estrategia 

partekatuak zehazten dituzten espazioa bezala ulertzen dena (Torre & 

Rallet,  2005); eta gizarte-harremanak, norbanakoen artean ematen diren 

harreman ez ekonomikoek gai ekonomikoetan kolaboratzeko konfiantza 

eta gizarte-kapitalean eragiten duten heinean (Granovetter, 1973; 

Granovetter, 1985; Putnam, 1993; Putnam, 2000). Bigarrenak, gertutasun 

kognit iboak alegia,  aktoreak komunikaziorako gaitzen ditu, hauek 

erreferentziazko eremu mental komuna partekatu behar baitute. Ulermen 

komunerako mota bi aipatzen ditu Lorentzen-ek: gertutasun kulturala, 

aktore ekonomikoen arteko kooperazioa erraztu, eraginkorrago bilakatu 

eta transakzio kostuak murrizten dituena (Dunning, 1992; Hofstede, 

1983; Dickenson, Campbell,  & Azarov, 2000), eta gertutasun profesional  

edo teknologikoa. 

Harreman eta komunikaziorako motibazioan eta gaitasunean 

eragiten duten gertutasun sozietario eta kognit ibo hauek, ordea, eskala 
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espazial ezberdinetan gerta daitezke eta ez daude eskala lokalean 

zedarrituta. Gaur egun, ezagutzaren sareak erregio eta estatu mugak 

gainditzen dituzte. Hori guztiori  dela eta, “gertutasunaren 

desterritorializazioa” bezala (Bunnel l  & Coe, 2001) etiketatu daitekeen 

ekarpen multzo horren arabera, gertutasuna ez da zentzu espazialki  

deterministan hartu behar, berrikuntzarako harremanak eskala ezberdin 

artean eta zehar gertatzen direlako. Ondorioz, Erregioko Berrikuntza 

Sistemak, s istema funtzional hertsiak baino, irekiak ulertu behar dira, non 

gertutasun mekanismoak konplexuagoak eta espazialki  

dibertsif ikatuagoak diren. Gainera, ezagutzaren trukea, berr ikuntza eta 

hazkundea ez dira gertutasunarekin amaitzen, aitzit ik,  hasi baino ez dira 

egin. Une horretatik aurrera, enpresen abilezia espezif iko eta 

baliabideetan datza gako nagusia (Lorentzen, 2009).  

Gertutasun moten aniztasun eta osagarritasunaz gain, kontuan 

hartzekoa da gertutasun hauen graduak sor ditzaken eragin negatiboak. 

Boschma-ren (2005) ir itziz,  gertutasun urriaz  gain,  gehiegizko 

gertutasunak ere, ikasketa interaktiboa eta berrikuntza kaltetu ditzake. 

Laburtzearren, autoreak Identif ikatzen dituen bost gertutasun mota edo 

dimentsioen gehiegizko intentsitatearen efektu negatiboak baino ez 

ditugu jasoko, eta 2-2. Taulan azaltzen ditugu mota bakoitzaren elementu 

esanguratsuena, gertutasun ahularen eragina eta soluzio posibleak.  

Gertutasun kognitiboari dagokionez,  berrikuntza oztopatu 

dezaketen hiru arrazoi antzeman ditu: batetik, ezagutzaren eraikuntzak 

ezagutza-gorputz ezberdin eta osagarrien konbinazioa eskatzen duen 

heinean, gehiegizko gertutasunak edo aniztasun ezak enpresen xurgapen 

ahalmena murriztu dezake; bestalde,  blokeo edo itxialdi ( lock-in)  

kognit iboko fenomenoak sorrarazi ditzake, teknologia edo merkatu 

aukera berriekiko itsutasuna eraginez; eta azkenik, nahi gabeko spil lover  

efektuak ugari ditzake.  
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Ziurgabetasuna eta oportunismoa mugatzeko autonomia eta 

kontrolaren erabilera orekatua neurtzen duen antolakunde-gertutasunari 

dagokionez, lotura sendoegia berrikuntzaren kalterako suerta daiteke, 

bai boterezko eta tamainako harreman asimetrikoek buxadura (hold-up) 

arazoak sor ditzaketelako informazio berritzaileen iturr ietara irismena 

mugatu dezaketen sistema itxi  eta isolazionistetan bilakaraziz;  bai  

gobernurako eredu hierarkiko eta burokratikoetan berrelikadura 

mekanismoen ahuleziagatik ideia berriak sarituak ez direlako; bai 

harreman estu eta mendekoegiek berrikuntzarentzat beharrezkoa den 

malgutasuna galgatzen dutelako. 

Gizarte-gertutasuna eta instituzio-gertutasunaren kontzeptuak 

gainjarri  egin daitezkeen arren, biek barneratzen baitute harreman 

ekonomikoak ingurune sozial batean txertatuak egotearen ideia,  

komenigarr ia da ezberdintzea. Gizarte-gertutasunak mikro mai lan 

ematen diren eragileen arteko harremanak kontuan hartzen ditu eta 

adiskidetasunean, senidetasunean eta esperientzian oinarritutako 

konfiantza elementuak barneratzen ditu.  Ez ordea, baloreen multzo edo 

kultura partekatzeagatik eratortzen diren konfiantzazko harremanak,  

hauek instituzio-gertutasunarekin lotuko baitira. Gizarte-gertutasun 

sendoegiak ikasketa eta berr ikuntzak izan ditzaken eragin negatiboa bi  

bidetik etorri  daiteke: batetik, leialtasuna segurtzat jotzen diren 

harremanetan, oportunismoaren gutxiespena gerta daiteke;  eta bestetik, 

epe luzerako edo konpromiso handiegiko harremanetan, egiteko era 

f inkatuetan blokeatuta gera daitezke kideak, beraien ikasketa eta 

berrikuntza gaitasunaren kalterako izango dena. 
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2-2. Taula: Gertutasun bost forma : hainbat ezaugarri.  

GERTUTASUN 
MOTAK 

Dimentsio 
gakoa 

Gertutasun 
gutxiegi 

Gertutasun 
gehiegi 

Soluzio 
posibleak 

1. Kognitiboa Ezagutza 
tartea 

Gaizki 
ulertuak 

Berritasun 
iturrien eza 

Ezagutza 
komunako 
oinarria 
gaitasun anitz 
eta 
osagarriekin 

2. Antolakuntzakoa Kontrola Oportunismoa Burokrazia Makal 
akoplaturiko 
sistema 

3. Soziala Konfiantza 
(harreman 
sozialetan 
oinarritua) 

Oportunismoa Justifikazio ez 
ekonomikoak 

Merkatu eta 
inkrustaturiko 
harremanen 
nahasketa 

4. Instituzionala Konfiantza 
(instituzio 
komunetan 
oinarritua) 

Oportunismoa Blokeoa 
(lock-in) eta 
inertzia 

Kontrol eta 
oreka 
instituzionalak 

5. Geografikoa Distantzia Kanpokotasun 
espazialen eza 

Irekitasun 
geografiko 
eza 

Tokiko xuxurla 
eta tokiz 
kanpoko 
loturen arteko 
nahasketa 

Iturria: Boschma, 2005: 71. or.  

 

Instituzio-gertutasunak, norbanako eta taldeen harreman eta 

interakzioak egokitzen dituzten ohitura komun, errutina,  ezarritako 

praktika, arau eta legeen multzoak hartzen ditu kontuan (Edquist & 

Johnson, 1997) eta eragi leak zein antolakundeek akzioak koordinatzen 

dituzten forma eta mailar i  eragiten diote. Ezagutzaren transferentzia,  

ikasketa interaktiboa eta berrikuntza baldintzatzen duten mekanismoak 

errazten edo mugatzen dituzte instituzioek. Kasu horretan,  gehiegizko 

gertutasunak berrikuntza eta ideia berrientzat kaltegarri  gerta daiteke, 

bai aukera berriez konturatzea eta eragile berrien sarrera oztopatzen 

dituelako, lock- in  efektuak sortuz; bai  inertziak beharrezkoak diren 
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doikuntza instituzionalak ekiditen dituelako, hots, sistema konplexu 

bateko elementuak egiturazko posizioa dutenean, aldaketak 

ezegonkortasuna sortzen duen heinean, aktoreek ohiko eran edo modu 

kontserbadorean erreakzionatzen dutelako sistemaren zurruntasuna 

indartuz.  

Azkenik, gertutasun geograf ikoari dagokionez, nahiz gainerako lau 

gertutasun moten eraikuntzan eta sendotzean eginkizun osagarria bete 

dezakeen, blokeo efektuak ere sor ditzake. Lurraldeak bere baitan gehiegi 

ixten direnean, eragileen berrikuntza gaitasuna ahuldu egiten da eta 

bilakaera berriei ezin erantzunez geratu daitezke. Azken arazo horiei 

erantzuteko ezinbestekoa da kanporako irekiera bermatuko dituzten 

mekanismoak abian jartzea. Zentzu horretan, azken urteetan Open 

Innovation  kontzeptuak indarra hartu du. Ikuspegi honen oinarrizko ideia 

da enpresek era isolatuan ezin dituztela berr ikuntzak sustatu, eta 

ondorioz kanpoko ingurunetik ideiak eta baliabideak erdietsi  behar 

dituztela (Gómez Uranga & Etxebarria Kerexeta, 2012). Ideia hau ez da 

enpresei soil ik aplikatzen, lurraldeei  ere aplika dakieke eta berez, 

Erregioko Berrikuntza Sistemek aspaldit ik kontsideratzen dira sistema 

irekiak bezala.  
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3. TOKIKO ESKALAREN BEREZITASUNAK. TOKIKO GARAPEN AGENTZIAK 

HEGO EUSKAL HERRIAN 

 

Behin globalizazioaren testuinguruan gertatutako paradigma 

espazialaren eraldaketa azalduta, eta paradigma horretan erregioa eta 

lurraldearen esangura mantentzearen eta indarberritzearen arrazoi  

ezberdinak azalduta, atal honetan gure azterketa analit ikorako 

erreferentziazko eskala espaziala zein den eta berau hautatzeko 

argudioak plazaratuko ditugu. Ondoren,  gure ingurune hurbilean, Hego 

Euskal Herrian artikulaturik dauden eskualde/tokiko garapen 

esperientzien gainet iko hurbilpena egingo dugu. 

 

3.1. TOKIKO LURRALDEEN BEREZITASUNAK GAINERAKO ESKALEKIKO. 

 

Tokiko eskala batean (udalerria edo udalerriz osatutako eskualdea) 

garapen ekonomikorako estrategiak bideratzerako orduan, ez inbestekoa 

da jabetzea zeintzuk diren lurralde maila hauetako gabezia edo 

ahultasunak, eta zein gaitasun edo aukerak erakusten duten. Izan ere, 

lurralde garapenerako l iteraturan maiz erregio eskala eta eskala lokala 

nahastu egiten dira. Errealitatean, ordea, bi eskala horiek izaera,  

ezaugarri  eta aukera ezberdinak dituzte, proposamen operatibo edota 

analit ikoak mahairatzerakoan kontuan hartu beharrekoak. 

Jarraian, tokiko eskalak erregio-eskalarekin edo autonomi 

erkidegoarekin dituen berezitasun nagusiak zerrendatuko ditugu,  

gabezietan eta potentzialtasunetan sailkatuz. Lurralde garapen 

estrategiak eraikitzerako orduan tokiko eskalak dituen gabeziak honakoak 

dira:  
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• Masa krit iko falta eta elementu klabeen gabezia 

hainbat polit ika sistemiko bultzatzerako orduan. Esate baterako, 

berrikuntza polit iken esparruan dauden hainbat proposamen 

(helize hirukoitza edo laukoitza, Erregioko Berrikuntza Sistemak…) 

edota kluster pol it ikak ezin dira eskualde mailan planteatu, 

orokorrean elementu edo eragile nahikorik ez dagoelako eta 

muskulu f inantzarioa ez dagoelako pol it ika industr iala egiteko 

esaterako. Argumentu hau sakonago jorratuko dugu aurrerago,  

berrikuntza eta garapena sustatzeko l iteratura akademikoan 

planteatu diren eredu kontzeptual ezberdinak aztertu eta tokiko 

eskalarekiko egokitzapen ahalmena ebaluatzen ditugunean. 

Aurreratu dezagun, Europan nagusitu den berrikuntza erregio 

sistemaren kasu adibide gisa hartuta, herr i  edo eskualdeetan nekez 

aurki  daitezkeela eredu horrek barneratu behar l ituzken elementu 

edo aktore guztiak, eskualde guztietan ez bait ira kokatzen 

ezagutzaren azpisistemako unibertsitate, teknologiko zentro edo 

laborategiak esaterako. 

• Orain dela gutxi arte, udaletxeek eta eskualde mailako 

erakundeek (mankomunitateak, partzuergoak…) legez ez zuten 

aitortua sustapen ekonomikoa bultzatzeko eskuduntza. Estatu 

mailako 7/1985 Legeak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen 

dituenak, zehaztu ditu udal mailako erakundeen eskuduntzak 

hamarkadetan. Nahiz Nafarroa Garaian, Tokiko Administrazioaren 

6/1990 Foru Legeak Estatu mailakoari  gailendu, harrek ez du 

eskuduntzei buruzko edukia aldatzen bere 29. artikuluan. Hori dela 

eta, 7/1985 Legearen 25.2.  artikuluaren arabera,  udalek sustapen 

ekonomikoaren izandako eskuduntzak partzialak eta oso mugatuak 

izan dira. Gai horri  lotura hertsia edo lausoa dutenak hauek 

l irateke: hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, gauzatzea eta 

diziplina; etxebizitzak sustatu eta kudeatzea; parkeak eta 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

53 

 

lorategiak, herri  barruko bide publikoen zoladura eta errepideak 

eta baserri-bideak zaintzea; ingurumena babestea; hiltegiak,  

azokak,  merkatuak eta bezeroen eta kontsumitzaileen defentsa;  

herri-osasungarritasunaren babesa; gizarte-zerbitzuak, gizarte-

sustapeneko zerbitzuak eta gizarteratzeko zerbitzuak ematea; ur-

hornidura; hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua; 

bidaiarientzako garraio publikoa; turismoa; hezkuntzaren 

programazioan parte hartzea eta hezkuntza administrazioarekin 

elkarlanean aritzea ikastegi publikoak sortzen, eraikitzen eta 

mantentzen; ikastegietako kudeaketa-organoetan esku hartzea, eta 

nahitaezko eskolatzea betetzeko zaintzan parte hartzea. Hala ere, 

1980ko hamarkadatik aurrera praktikan udalerriek sustapen 

ekonomikoa bideratzeko aktore eraginkorrak izan daitezkeela 

frogatu dute, garapen agentziak edo fundazioak eta beste erakunde 

batzuk sortu dituztenean, eta nolabait  garapen sustapenerako 

programazio integralak egiteko ahalmena erakutsi dutenean. 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan onartu berri  den 2/2016 Legean, 

Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzkoan, 17. artikuluan lehen aldiz 

udalei onartzen zaizkie berezko eskuduntza bezala “tokiko 

ekonomia- eta gizarte-garapena, eta tokiko enplegu-planak edo 

polit ikak”. Nafarroa Garaian, bestalde,  nahiz goian aipaturiko 

udaletxeen eskuduntzen mugak ez aldatu, 4/2019 Foru-Legean, 

Nafarroako Tokiko Administrazioaren Erreformari buruzkoa, 

aipaturiko 6/1990 Foru-Legearen 362. artikuluaren idazketa 

berrian onartzen da Eskualdeek udaletxeei “garapen ekonomikoa” 

arloan zerbitzuak eskaini ahalko dietela eta 365. artikuluan 

Eskualde ezberdinen artean hitzarmenak sinatu ahal daitezkeela 

hainbat zerbitzu partekatzeko, horien artean berariaz tokiko 

garapen agentzien ezarketa. Aipatzekoa da baita ere, 4/2019 Foru-

Legean Eskualdeari izaera instituzionala aitortzen zaiola hainbat 

funtzio, eskuduntza eta antolaketa organo esleituz.  
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• Aurrekoaren ondorio da udaletxeek ez dituztela 

baliabide f inantzario egonkorrik izan sustapen ekonomikorako. 

EAEko sektore publikoan udaletxeek 2001 urtean gastu publikoaren 

% 15,4a maneiatu zuten (Zubiri,  2003), BPGaren % 6,3a. Europako 

beste herrialde batzuekiko konparatzen badugu, udaletxeek 

jasotzen duten f inantziazioa bataz bestekoaren azpitik dago,  eta, 

gainera, krit ikatua izan da udal-aurrekontuen % 30 inguru berez ez 

dagozkien eskuduntzak f inantzatzeko erabil iak izan direla (Sesé, 

2006). Testuinguru horretan Garapen Agentziek kudeatzen duten 

aurrekontuak gora egin du azken hamarkadetan: 98.644.000 € EAEn 

2018. urtean; udal-aurrekontuen gastu arruntaren % 4,08a. 

Sustapen ekonomikorako gastu horren zatirik handiena, % 59a 

udalen gain erori da, alegia, udaletxeek beraien aurrekontu 

arruntaren % 2,40a erabiltzen dute, eskumen aitortua izan gabe,  

sustapen ekonomikoa f inantzatzeko. Garapen Agentzia hauen 

gainerako f inantzaketa honela banatzen da: % 15a agentziak 

egindako zerbitzuen fakturazioa, %14a Jaurlaritzak, % 7a Foru 

Aldundiek,  eta % 5a Europako Programa eta %1a bestelako sarrerak 

(Garapen, 2019). Hala ere, aitorpen ezak eta f inantzaketa eredu 

horrek ezegonkortasun ugari  dakar. Udaletxeetatik ez datozen diru-

laguntza gehienek izaera bertikala, denboran ez jarraitua eta 

Europako kofinantzaketa maila altua dute. Gainera, kasu batzuetan 

diskrezionala da eta gaineko gobernu-mailen helburu eta 

lehentasunei baldintzatua, sarr itan tokiko behar, helburu eta 

lehentasunekin bat ez datozenak. Modu horretan, udaletxeak beste 

gobernu maila batzuek diseinatutako programa eta estrategiak 

f inantzatzera behartuak dira (Sesé, 2006). Ikusteko dago Araba, 

Bizkaia eta Gipuzkoan onartu berri  den 2/2016 Legeak eraginik 

izango duen erreal itate horretan. 
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Indar-gune edo potentzialtasunei dagokionez, herri  edo eskualde 

mailako lurraldeek badituzte erregio edo estatu mailan ez dituzten edo 

lantzeko zailagoak diren gaitasun batzuk.  Aurrerago garapen endogenoak 

dituen aukeren inguruan sakonduko dugunez, izendatu baino ez ditugu 

egingo:  

• Analis i ,  identif ikazio eta prospektiba gaitasunak. 

Tokiko eragileek dira bere errealitatearen ezagutza hoberena 

dutenak.  

• Tokiko indar eta baliabide endogenoak aktibatzeko eta 

erabiltzeko gaitasuna. 

• Identitate sendoak,  konfiantza, kolaborazioa, kapital  

soziala, sareak, learning  eta berr ikuntza prozesuak, ekintzai letza 

dinamikak eraikitzeko gaitasunak. 

• Eragi leen artean motibazioa bideratzeko, estrategia 

edo garapen i ldo zehatzetara lerrokatzeko, konpromisoak 

indartzeko, adostasunak lortzeko, gizarte-kohesioa hobetzeko 

tresna ez ekonomikoak artikulatzeko gaitasunak, ohiko pizgarri  

ekonomikoen (diru-laguntzak, aholkularitza zerbitzuak…) osagarri  

izan daitezkeenak. 

• Tokiko administrazio publikoen eskuduntzen gabeziak 

duen abantaila da objektiboki pentsamendu ideologiko 

ezberdinetako alderdi polit iko eta eragi leen artean adostasunak 

lortzea objektiboki errazagoa dela.  

 

Abantaila hauek kontrastatu egiten dute Estatuko maila 

zentraletik edo erregio mailatik bideratutako pol it ika zentralistek 

erakutsi ohi duten mugekin. Muga horien artean honako hauek aipa 
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daitezke: tokiko arazoek erakusten duten aniztasuna hautemateko 

zailtasun edo ezintasun handiagoa; neurri  orokorrak diseinatzea,  

espezif ikotasun txikikoak; hir i  nagusietan giza baliabideak, baliabide 

materialak eta f inantzarioak pilatzea; arazo kr it iko latenteen agerpena 

aurreikusteko gaitasun motela edo urria; erantzukizunen zatiketa 

Administrazio Publikoko hainbat  instantziaren artean,  botere-taldeen 

presioen arabera neurri  partzialak ugaritzea erraztuz, baita 

kontraesanezko neurriak egotea ere (Schejtman & Berdegué, 2004).  

 

3.2. HERRI ETA ESKUALDEETAKO GARAPEN ESPERIENTZIA 

ARTIKULATUAK HEGO EUSKAL HERRIAN. 

 

Hego Euskal Herrian tokiko garapen esperientzia eta agentzien 

sorrera 1980ko hamarkadako bigarren erdian kokatu ohi da. Deba Barrena 

eskualdeko Debegesa garapen agentzia izan zen lehena 1985ean. Hala 

ere, egon badaude tokiko garapen esperientzia arrakastatsu goiztiarrak, 

hala nola, Bizkaiko Lea bai larako esperientzia edota Gipuzkoako Zerain 

herrikoa, hastapena 1970eko hamarkadaren hasieran dutenak eta egun 

dirautenak. Garapen Agentzia hauen hedapena osoa izan da bai 

Gipuzkoan, bai  Nafarroan, lurraldeko udaletxe guztiak eskualdeka edo 

eskualde anitzeko eremuetan antolatzen diren Agentzietan parte hartzen 

baitute. Bizkaian eta Araban, aldiz,  eredu ezberdinak topatzen ditugu. 

Gipuzkoan eskualdetako antolakuntza baldin bada, Bizkaian udalerri  eta 

eskualdetako agentziak aurki daitezke,  eta Araban eskualde askotan 

tokiko sare produktiboa era integral edo zabalean sustatzera 

bideratutako garapen agentziak ez badago ere, lehen sektoreari ia 

esklusiboki begiratzen dioten Landa Garapeneko Elkarteak aurki  

ditzakegu eskualde edo Kuadril la guztietan. Orotara, Araban 3 ohiko 

garapen agentzia aurki ditzakegu; Bizkaian 20, horietarik 10 udalerri  
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mailakoak; Gipuzkoan 11, esan bezala geografia osoa estaltzen dutenak, 

Donostiakoa ezik gainerakoak eskualde mailan egituratzen direlako; eta 

Nafarroa Garaian 5 garapen agentzia, hauek ere probintziako geografia 

osoa barnebiltzen dutenak, nahiz modu desorekatuan, horietarik 4 

eskualde naturaletan egituratu direlako (EDER Partzuergoa Erriberan,  

TEDER Partzuergoa Lizarraldean, Consorcio de Desarrol lo de la Zona 

Media Tafallaldean eta Sakanako Garapen Agentzia Sakana bailaran) eta 

bestaldetik, CEDERNA-GARALUR elkarteak Nafarroa Garaiako ipar-

mendebaldean eragiten du, Pirinioak, Zangozerria, Pirinioaurrea, Baztan-

Bidasoa,  Larraun-Leitzaldea eta Sakana eskualdetan hain zuzen ere).  

Garapen Agentziak hauek Estatuko beste erkidego batzuetarako 

erreferente izan dira lurraldean izandako hedapena eta egindako 

lanagatik (Gainza & Unceta, 2011).  

Euskal Autonomi Erkidegoan garapen agentzia hauek koordinatuak 

eta elkarlanean dihardute GARAPEN elkartearen 2  bitartez. Nafarroako 

Foru Erkidegoan ez da horrelako egitura egonkorrik izan, nahiz  agentziek 

marko zabalagoetan parte hartu izan duten, hala nola, Nafarroako 

Lurralde-Behatokian 3  eta Landa-Garapenerako Planaren kudeaketan 4 . 

Berr iki,  2016an, NASUVINSA sozietate publikoaren barnean LURSAREA 

agentzia 5  sortu da lurralde-garapen iraunkorreko polit ikak sustatzeko, 

koordinatzeko eta dinamizatzeko. Hala ere, LURSAREA Agentziak urrun 

dago GARAPEN elkarteak betetzen dituen funtzioetatik, ez baita 

                                                      
2 Ikusi: http://www.garapen.net/public_home/ctrl_home.php  

3 Ikusi: http://nasuvinsa.es/es/observatorio-territorial-de-navarra  

4 IKusi: 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambi
ente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rur
al+de+Navarra+2014-2020/Documento+PDR+2014-2020.htm  

5 Ikusi: https://www.nasuvinsa.es/eu/node/240 . 

 

http://www.garapen.net/public_home/ctrl_home.php
http://nasuvinsa.es/es/observatorio-territorial-de-navarra
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/Documento+PDR+2014-2020.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/Documento+PDR+2014-2020.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/Documento+PDR+2014-2020.htm
https://www.nasuvinsa.es/eu/node/240
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espezif ikoki bere eremuko Garapen Agentziak babesteko, elikatzeko eta 

koordinatzeko tresna espezif ikoa. GARAPENen helburuen artean, ordea,  

honakoak aurkitzen ditugu: “tokian tokiko izaera endogenoko garapen 

ekonomikoaren gainean kontzeptualizatzea, eta garapen horren proiekzio 

estrategikoa eta aplikazio operatiboa lantzea; Informazio- eta jakintza-

trukea sustatzea, lankidetzako eta kooperazioko proiektuak garatuz; 

agentziei guztien interesekoak diren programetan sinergiak garatzeko 

zerbitzuak ematea; eta erakunde publiko zein pribatuen aurrean irizpide 

eta jarrera bateratuak eratzea, haien ekintza-eremuen barruko gaietan”.  

Aipaturiko Garapen Agentzia horietaz gain,  lau probintz ietan 

Landa Garapenerako Elkarteak ditugu, orokorrean modu ia esklusiboan 

lehen sektorearen,  elikadura industria eta landa eremuko turismoa 

sustatzeaz arduratzen direnak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoa enplegura 

edota sustapen ekonomiko multisektorialera edo integralera 

bideratutako garapen agentzien eta elkarte horien arteko banaketa 

zorrotza da, eta horrela eskualde askotan bi entitate motak aurki  

ditzakegu. Nafarroa Garaian, aldiz,  landa garapenaren funtzioa aipaturiko 

bost Agentzietan barne biltzen da, bikoiztasunak ekidinez (nahiz udalerri 

batzuetan elkarte propioak azaldu, hala nola, Iruñea, F itero, Castejón edo 

Orbaibarren). Landa Garapen Elkarteak, espezif ikoak diren heinean, 

ikerketa- lan honetan ez dira aztertuak izango, gure interesa garapena 

modu integralago multisektorialean lantzen duten Garapen Agentzietara 

bideratu dugulako. 

Tokiko garapen tresna horien hedapenean lau etapa antzeman 

daitezke (Gainza, 2008). Lehen etapan (1985-1992) kris i  ekonomikoa eta 

langabeziaren ondorioz sortu zirenak daude, batez ere, Gipuzkoan 

eskualdeko eremukoak izango direnak, Nafarroako mendialdean Leader 

europar programari  hertsiki  lotutakoa, hiriburuetan eta Bizkaiko 

Barakaldo eta Muskiz herrietan. Bigarren etapan (1993-1999) garapen 

agentziak orokortu egingo dira, batez ere Gipuzkoako eta Nafarroa 
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Garaiko gainerako eskualde ia guztietara.  Hirugarren boladan (2000-

2003) Bizkaiko herri  eta zenbait eskualdetan Foru Aldundiak bultzaturik 

Behargintza izeneko enplegu eta garapen agentziak sortuko dira; kasu 

horretan inpultsua goitik beherakoa izan zen eta funtzionalki ezaugarritze 

ezberdina izan zuen emaitza bezala. Eta azkenik, geldiune baten ondoren, 

laugarren boladan (2009-2018), azken krisialdiari  erantzuten dioten 

esperientzia eta Garapen Agentzi berriak sortuko dira, hala nola, 

Enkarterri  berri  Zerbitzuak Bizkaian, Laudio Udalaren Garapen Agentzia 

Araban, Sakana eskualdeko Garapen Agentzia Nafarroa Garaian eta 

Beterri-Buruntza eskualdeko Garapen Agentzia Gipuzkoan. Ondoko 3-1.  

Taula-n jasotzen da etapa bakoitzaren berezitasun nagusiak eta 

probintziatan banaturik sortu diren Garapen Agentzien kronologia. 

Erreferentzia bezala EAEko GARAPEN elkarteak biltzen dituen Garapen 

Agentzia eta erakundeen multzoa eta Nafar Gobernuaren Lurralde 

Estrategian batzen direnen multzoa izan dira. Egon badaude beste tokiko 

garapen agentzia batzuk, baina hauek eskualdeko garapen agentzia 

zabalagotan ere parte hartzen dute, hala nola, Zerain Dezagun Fundazioa 

Goierr iko GOIEKI garapen agentzian parte hartzen duena edo Leako 

Mankomunazgoa Lea-Artibaiko Garapen Agentzian integratua dagoena. 
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3-1.  Tau la :  H ego  Euska l  H err ik o Garapen  Agentz ien  hedapenaren  kron o log ia .  

ETAPAK BALDINTZA 
OROKORRAK 

PROZESUAREN EZAUGARRIAK TOKIKO GARAPEN AGENTZIAK 
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA 

1.Etapa 
(1985-
1992) 

• Krisi ekonomikoa. 
Langabezia orokortua. 

• Deszentralizazioa. 
Udalek eskuduntza 
berriak eskuratzen 
dituzte. 

• Behetik gorako prozesua. 
Alkate eta beste eragile 
batzuen ekimena. GFAak 
prozesua babesten du. BFAk ez 
du eredu hau babesten. 
Eskualdeko mailako Tokiko 
Garapen Agentzia (TGA) eredua 

Gasteizeko Udalako 
Enpleguaren eta 
Garapen Ekonomiko 
Iraunkorraren Saila  
(1986) 

Forlan-Meatzaldeako Behargintza (1989), 
Gernikako Lanbide Ekimenak Zentroa 
(1989), Bilbao Ekintza (1991), Inguralde 
(1992).  

Debegesa (1985), Iraurgi Lantzen 
(1988), Formento de San Sebastian 
(1988), Urola Kostako Udal Elkartea 
(1991), Bidasoa Bizirik (1992). 

Cederna-Garalur (1991). 

2.Etapa 
(1993-
1999) 

• Krisian susperraldi 
mantsoa, baina 
langabezia tasa altuak. 

• Europar funtsen 
bolumen handia. 

• Esperientziak errepikatzen dira. 
• Plan estrategikoak egiten dira 

eta emaitza TGAen sorrera da. 
Aurrekoen eredua kopiatzen 
da. 

• Europar funtsek programa 
ugari laguntzen dute. 

Añanako Kuadrilla 
(1993). 

Getxolan (1996), Amurrio Bidean (1999), 
Enkartur (1999). 

Debagoienako Mankomunitatea 
(1993), Goieki (1993), Oarsoaldea 
(1993), Tolosaldea Garatzen (1994), 
Urola Garaiko Garapen Agentzia 
(1994).  

Consorcio para las 
Estrategias de Desarrollo de 
la Ribera-EDER (1994), 
Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media (1996), Centro 
de Desarrollo Rural de Tierra 
Estella-TEDER(1996). 

3.Etapa 
(2000-
2003) 

• Langabezia maila 
baxua. 

• Eskaera sozial berriak: 
beste errealitate eta 
helburu batzuk 
(politika espezifikoak, 
enpresei laguntzak, 
berrikuntza, 
ingurugiroa…) 

• Goitik beherako prozesua: BFA 
eta BBK-k TGA berriak 
finantzatzen dituzte. Ez dago 
tokiko adostasun sozialerako 
prozesurik, herritarrentzako 
beste zerbitzu baten gisa baizik. 

• TGA eredua udalerri mailakoa. 

 Durangaldeako Behargintza (2000), 
Leioako Behargintza (2000), EGAZ 
Txorierri (2001), Bermeo, Mundaka eta 
Sugarrietako Behargintza (2001), Uribe 
Kostako Behargintza (2001), Mungialdeko 
Behargintza (2001), Basauri-Etxebarriko 
Behargintza (2002), Lea Artibaiko Garapen 
Agentzia (2002), Erandioko Behargintza 
(2002), Urduñederra (2002), Sestaoko 
Behargintza (2003), Galdakaoko 
Behargintza (2003). 

  

4.Etapa 
(2011-
2019) 

• Krisi ekonomikoa. 
Langabezia altua 
eskualde batzuetan. 

• Behetik gorako prozesua. 
• Eredu funtzional nagusia 

Gipuzkoakoa. 
• TGAetan interbentzio modu 

proaktiboagoen hedapena. 

Laudio Udalaren 
Garapen Agentzia 
(2011). 

Enkarterri Berri zerbitzuak (2013). Beterri-Buruntzako Udalak (2017). Sakanako Garapen Agentzia 
(2012). 

Iturria: Gainza-k (2008) egindakoaren gainean norberak osatua. Laugarren etapan (2011-2019) sorturiko garapen agentzia berriak barneratu dira. 
Nafarroa Garaiko garapen agentziak gehitu dira eta probintziaka antolatu. EAEko Garapen Agentzien zerrenda GARAPEN elkartean 2019ko urrian 
azaltzen dena da. 
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Hamarkadetako ibilbide horretan agentziek garatu dituzten 

funtzioen eta interbentzio moduen bilakaera ere nozitu daiteke. Bere 

gain hartzen dituzten funtzioei dagokionez, lehen urteetan krisi  

ekonomikoak sorturiko langabezia arazoei erantzunak bilatzen saiatu eta 

langabetuei lan txertaketarako zerbitzuetan zentratu ziren. Denborarekin 

enplegu eta formakuntza polit iken ikuspegi integralagoa landu da, non 

enplegu eskariarekin batera enplegu eskaintzan ere eragiten hasten da 

enpresekin batera lana eginez eta autoenplegua sustatuz. 

Autoenpleguaren arloan ekintzai letza kultura indartu eta laguntza 

espezif ikoak eskaini  z iren, hala nola, diru eta bestelako laguntzen 

inguruko informazioa, bideragarritasun zein negozio planak formulatu, 

kudeaketan formakuntza, egitasmoen tutorizazioa eta jarraipena,  

f inantzazio iturrien inguruko aholkularitza… Horretaz gain egitura 

espezif ikoak eraiki  z iren, enpresa haztegiak esate baterako. Hala eta 

guztiz ere,  agentzia gutxi d ira ekintzailetza polit ika enpresa berritzaileak 

sortzera bideratzen dutenak eta sorturiko enpresa berri  gehienak maila 

teknologiko baxua izan ohi dute, orokorrean mikroenpresak.  

Enpresentzako zerbitzuen arloan,  bestalde, i ldo anitzak topa ditzakegu,  

hala nola, enplegu bitartekaritza,  kudeaketaren euskarrirako 

formakuntza eta zerbitzuak,  diru eta bestelako laguntzei buruzko 

informazioa, berr ikuntza sustatzeko SPRI edo Foru Aldundien programak, 

informazio eta komunikazioaren teknologia berr ien hedapenerako 

laguntzak… Gerora bere gain hartu zituzten funtzio berri  orokortuak 

merkataritza eta turismoaren sustapena izan zen, baita Tokiko Agenda 21-

en ezarpena, hir i-plangintza, garraioa eta mugikortasuna, gizarte 

integrazioa, tokiko komunikabideak,  etorkinentzako zerbitzuak… 

lekuaren arabera. Pixkanaka enplegu programetan zentraturiko polit ikak 

tokiko ekonomiaren sustapen integralago, aktiboagoa eta sakontasun 

handiagoko polit iketan eratorri  dira, eta eboluzio hau interbentzio 

moduen eraldaketarekin batera gertatu da (Gainza, 2008). EAEko garapen 

agentzien artean egindako landa azterketa batek erakusten du agentzien 
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erdiak enplegu pol it iketan jartzen duela lehentasuna, laurdenak tokiko 

enpresentzako zerbitzuen hornikuntzan eta %15ak soi l ik du lehentasun 

bezala enpresa berrien sorkuntza (Gainza & Unceta, 2011).  

Orokorrean garapen agentziak tokiko eragileei hainbat zerbitzu 

eskaintzera dedikatu izan dira denbora luzez, baina eragile horiek 

aintzakotzat hartu gabe, ez diseinuan, ez gauzapenean, Plan 

Estrategikoen definizio prozesuetatik kanpo behintzat. Norabide 

bakarreko interbentzio modu bertikala gauzatu izan da kasu gehienetan, 

eta gainetiko eskaletan erabakitako programen transmititzaile eta 

kudeatzaile hutsak baino ez dira izan sarritan. XXI. mendean, ordea,  

tokiko eragi leen partehartzea eta erabaki  ahalmena indartzen duten 

gobernantza eta interbentzio modu berriak hedatu egin dira funtzio edo 

interbentzio esparru ezberdinetan (enpleguan, berrikuntza, jarduera 

produktiboen dibertsif ikazioa, ekintzailetza…). Horren adierazgarri  da 

esaterako garapen agentzi batzuek bultzatu dituzten enpresarien sareak,  

foroak edo tokiko klusterrak.  Interbentzio moldeen aldaketa horrek 

tokiko eragileen arteko elkarlan eta adostasunerako baldintzak sortzea 

eskatzen die garapen agentziei,  gizarte-kapitala sendotzea alegia. Egia da 

interbentzio esparruak ugaritu diren heinean hainbat eragileekin modu 

koordinatuan lana egin izan dutela, hala nola, turismoan, merkataritzan 

edo Agenda 21 aplikatzerakoan; baina sortutako sare hauek funtzionalak 

izan dira,  sorturiko esparru horietan funtzionamendua errazten duten 

neurrian funtzionalak, eta ez dute izaera estrategikoa izan, tokiko 

garapenaren egiturazko alderdietan eragiten ez duten neurrian. 

Azpimarratu nahi ditugun elkarlan sareak, ordea, estrategikotzat har 

daitezke, tokiko garapen estrategiaren lehentasunak eta pol it ikak ezarri  

eta sustatzaile diren heinean eta tokiko ekonomien birprodukziorako 

alderdi garrantzitsuak lantzen dituzten heinean, hala nola, jarduera 

estrategikoen, sustapena, berrikuntza, tokiko antolakundeen ezagutzaren 

kudeaketa… (Gainza,  2008).  
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Esaten ari  garenaren erakusle da Gipuzkoako Goierri  eskualdean 

dagoen GOIEKI garapen agentziak enpresa industrialekin landutako 

saretze eta elkarlan i ldo sendoak. GOIEKI garapen agentziak eskualdeko 

jarduera ekonomikoarekin erlazionaturiko eragileen arteko elkarlan 

dinamikoa sustatzeko hiru foro bideratu zituen: Industria Foroa, Trakzio-

Enpresen Foroa eta Enpresa Txiki  eta Ertainen Foroa. Lehen foroaren 

helburuak eskualdeko jarduera industrialaren iraunkortasuna eta 

lehiakortasuna sendotzea, erronkak identif ikatzea eta horietaz 

hausnartzea eta interbentzio i ldoak definitu eta exekutatzea dira; eta 

bertan enpresak, goi eta erdi mailako ikastetxeak, agentzia eta zentro 

teknologikoa parte hartzen dute. Bigarren foroak aurrekoan definituriko 

i ldoak berresten ditu eta eskualdeko 18 trakzio-enpresek osatzen dute. 

Hirugarren foroan eskualdeko enpresa txiki  eta ertainek parte hartzen 

dute eta bere funtzioa enpresa txikien espezif ikotasun, ahuldadeen, 

zailtasun eta beharrak aztertzea da, baita beraien arteko elkarlana 

sustatzea ere.  

Foro hauen emaitza izan zen 2009. urtean abian jarritako ‘Get 

Gune (Goierriko Enpresa Txikien Gune)’ ekimena (Estensoro, 2012).  

Helburua eskualdeko enpresa txiki  eta ertainen gaikuntza eta ikasketa 

prozesuak bultzatzea da egitasmo zehatzen bidez. Egitasmo zehatz hauek 

hiru multzotan banatzen dira:  

• alde batetik, ‘Produktuen garapena’ deiturikoa, enpresa txiki  

eta handien arteko lankidetzaren bitartez balio erantsiko 

proiektuak garatzeko; multzo horretan aurki daitezke adibide 

gisa, Balbulen kontrolerako aktuadore eko-eraginkor baten 

diseinu eta fabrikazioaren egitasmoa, non eskualdeko 8 

enpresa, zentro teknologikoa eta agentzia parte hartzen 

duten; edo Abiadura handiko trenen gama berri  baten 

baldintzak betetzen dituen sareta edo rej i la  baten 

fabrikaziorako egitasmoa, non hiru enpresa eta zentro 
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teknologikoak parte hartzen duten; edo ‘Reshoring Goieki  

Proeiktua ’ ,  Goierriko enpresa handiek beste herrialde 

batzuetatik ekartzen dituzten lanak eta produktuak 

identif ikatzea (2015ean zortzi  produktu identif ikatu ziren), 

ondoren kanpoko inportazioak eskualdeko enpresen arteko 

elkarlanaren bidez ekoizpen propioarekin ordezkatzeko;  

• beste aldetik, ‘Sektore berriak’ izenekoa, enpresek beren 

aktibitatea sektore berritzaileetara dibertsif ikatzen 

laguntzeko eta enpresa edota negozio berrien sorrera 

bultzatzeko; lantzen ari  diren egitasmoen artean, itsas-

ondora bideratutako piezen fabrikazio eta ingeniaritza 

zerbitzuak (‘Get Subsea’ egitasmoa), eta itsas azpiko gai luak 

herdoiletik eta fouling-atik babesteko sistema baten 

garapena (‘Oceanic’  egitasmoa, Europako ‘Oceanera-Net’  

egitasmoaren baitan) kokatzen dira;  

• eta azkenik, ‘Merkatu berriak’ izenekoa, bailarako enpresen 

internazionalizazio prozesuak landu, bai bakarka eta bai  

lankidetzan; arlo horretan nazioarteko azoketan parte 

hartzea bultzatzen da, 35 enpresa baino gehiago bi ltzen duen 

Get Goierri  Basque Country  markaren pean, baita elkarlanean 

lak Txina, Brasil ,  Mauritania, Txile edo Eskoziara egin izan 

diren misio komertzialen bitartez ere. (GOIEKI, 2016) 6.  

Enpresen arteko elkarlana bultzatzen duen adibide garatu eta 

konplexuenetakoa den honekin amaitzeko aipatu dezagun 2017an 

jaiotako ‘Goierri  Val ley ’  elkartea 7. Elkarte horrek 65 enpresa batu ditu, 

                                                      
6 Egitasmo zehatzen ezagutzan sakontzeko ikusi 2015eko Goiekiko Memoria hemen: 
https://www.goierri.eus/deskarga-gunea/proiektuak/2016-proiektuak-proyectos/278-2015-
memoria/file 

7 Ikusi: https://www.goierrivalley.com/eu/  

https://www.goierri.eus/deskarga-gunea/proiektuak/2016-proiektuak-proyectos/278-2015-memoria/file
https://www.goierri.eus/deskarga-gunea/proiektuak/2016-proiektuak-proyectos/278-2015-memoria/file
https://www.goierrivalley.com/eu/
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horien artean eskualdeko 33 enpresa industrial  garrantzitsuenak, orotara 

7.500 langile inguru biltzen dutenak. Egun esan daiteke mundu mailako 

metal-mekanika sektoreko partner  industrial  osoenetarikoa dela.  

Bestelako adibideak aurkitu daitezke beste esparru batzuetan, 

hala nola, berrikuntza prozesu, ekintzailetza edo turismo arloan. Esate 

baterako, Xabier Gainza eta Koldo Unceta-k (2011) interesgarriak diren 

hainbat kasu aztertu dituzte: Lea Artibai eskualdean Azaro Fundazioak 

zuzenduriko egitasmoa enpresa berritzaileak sortzeko;  Tolosaldea 

Garatzen agentziak bultzaturiko ‘Lehiberri’  foroa berrikuntza eta 

lehiakortasunean eragiteko; eta Urola Erdiko Iraurgi Lantzen agentziak 

bideratutako ‘Ezagutza Gunea’ foroa tokiko ezagutzaren kudeaketarako 

(Aranguren, Larrea, & Wilson, 2010a). Aipatzekoak dira Goierri  Goiako 

UGGASA garapen agentziak ekintzailetza esparruan bideratu duen Sortzen 

ekimena ere, ohiko zerbitzuak emateaz gain motibazioan era kolektiboan 

eta proaktiboan eragiteko 8, eta jarduera ekonomikoen dibertsif ikazioaren 

arloan, agentziak hartu duen dinamizatzaile eta l idergo papera 

ortoprotesiko, errehabil itazio eta laguntza teknikoen azpisektore berria 

zerotik sustatzeko ONBIDERATU egitasmo estrategikoan 9, bertako lanbide 

heziketa ikastetxea eta enpresa ezberdin inplikatuz.  

Hala ere,  azpimarratzekoa da elkarlana sustatzeko marko eta 

praktika horiek garapen agentziek tokiko eragi leekin -eta enpresekin 

bereziki-  denboran landutako harremanen eta agentzietako langi leen 

jarrera pro-akt iboaren emaitza dela. Interbentzio moldeen aldaketa 

sakon horrek oztopo eta iraganeko inertziak gainditu behar izan ditu kasu 

ez gutxitan. Mai la eta esparru anitzeko eragileak barneratzen duen 

gobernantza eredu deszentralizatu horren eraikuntza ezin da inposatu,  

borondatezko atxikimendua eskatzen duelako oinarrian, eta egitasmo 

                                                      
8 Ikusi: http://sortzenurolagaraia.eus/  

9 Ikusi: http://onbideratu.uggasa.eus/eu/  

http://sortzenurolagaraia.eus/
http://onbideratu.uggasa.eus/eu/
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komuna zurkaiztu eta kitzikatzen duten prozesu konplexuen emaitza 

delako (Aranguren,  Larrea, & Wilson, 2010b). Zentzu horretan 

baliagarriak dira hainbat elementu, hala nola, ekintza kolektiborako 

antolaturiko zerbitzu komunak, enpresen arteko interakzioa eta 

lankidetza errazten duen konfiantza (Dei Ottati,  1994; Newton, 2001) 

edota gizarte-kapitala (Campbell ,  Baron, Field, & Schuller, 2001; Trigi l ia,  

2001; Rutten, Westlund, & Boekema, 2010). Dena den,  ingurunea 

berebiziko eragina duenez ezin daitezke errezeta unibertsalik aplikatu.  

Are gehiago, “ez dirudi ingurune sozio-instituzional guztiek neurri  

berdinean errazten dutenik sare hauen sorketa, bilakaera eta bizi-

iraupena” ((Gainza & Unceta, 2011, 117. or.)) .  Zentzu honetan, aipaturiko 

autoreek EAEko 31 garapen agentzien gainean eginiko ikerketa batean 

estimatu dute agentzien heren batek soil ik dituela harreman erregular 

edo jarraituak enpresekin, eta %40ak ez duela norabide horretan lan 

egiten. Bestalde, enpresen artean sareak osatzeko eta harremanak 

sendotzeko ahalmena hainbat faktoreekin korrelazioa duten aztertu dute. 

Emaitzetan zenbait asoziazio harreman estatistiko esanguratsuak, nahiz 

ahulak, aurkitu dira:  alde batetik,  enplegu polit iketan lehentasuna duten 

agentziek ez dituzte enpresa-sareak sustatzen, eta enpresa-zerbitzuetan 

edo ekintzai letzan lehentasuna ezartzen dituztenek, ordea, bai .  

Bestaldetik, tokiko sistema produktibo espezializatua eta eskualde 

mailako instituzionalizazioa duten lurraldeetan (Gipuzkoa batez ere, 

baita Bizkaiako Lea-Artibai eskualdean ere) ohikoagoa da enpresekin 

harreman erregular edo jarraitua izatea eta sareak osatzea. Azkenik,  

agentziak aurrekontu handiagoa edo langile gehiago edukitzeak ez du 

eragiten aztertzen ari  garen ahalmen horretan. 
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4. TOKIKO GARAPEN ESTRATEGIEN SAILKAPENA. GARAPEN 

ENDOGENOAREN PARADIGMA. 

 

1960ko eta 1970eko hamarkadak geroztik, tokiko garapena gero 

eta jarduera garrantzitsuagoa bilakatu da tokiko eta erregioetako 

gobernuentzat. Herrialde ugarietan, batzuetan era orokortuan, ikusmolde 

horretako polit ikak hedatu egin dira, beste arrazoi batzuen artean, 

nazioarteko erakundeen bultzadagatik,  Europar Batasuna, Lanaren 

Nazioarteko Erakundea, Nazio Batuak edo Kooperazio eta Garapen 

Ekonomikorako Erakundea kasu. Pentsamendu zientif ikoko espezialitate 

ezberdinek tokiko garapen esperientziak aztertu dituzte eta kasu 

azterketa horien bitartez proposamen analit iko berritzaileak proposatu 

izan dira.  

Tokiko garapena definitzerakoan onartu beharra dago errealitate 

anitz eta aldagarriari  egokituko den definizio bakar eta zehatza 

eskuratzea zai la dela. L iteraturan,  hazkundea, aberastasun sorketa eta 

enplegua bezalako osagaiak jasotzen dituen dimentsio ekonomikoa 

historikoki tokiko eta erregio garapena biltzen duen deskripzioaren 

aitzindaritzan egon da.  Hainbat alditan, tokiko eta erregio garapena 

tokiko eta erregio garapen ekonomikoari lotzen zaion ikuspegi 

murritzarekin identif ikatu da. Storper-en (1997b) ir itziz esaterako, sarri  

prosperitate eta ongizatearen bi laketa lokal eta erregionala enplegu, 

errenta eta produktibitatearen hazkunde iraunkorrean zentratzen da. 

Beer et al-en (2003: 5) ustez, badago “tokiko eta erregio garapen 

ekonomikoak esan nahi duen parametro zabalen inguruan arrazoizko 

adostasuna, eremu batetako ongizate ekonomikoa hobetzera zuzenduriko 

jarduera multzo bati  erantzuten diona”.  

Ikuspegi  ekonomiko hori,  sarr itan nagusia izan dena, 1990eko 

hamarkadaren erdialdetik aurrera ireki egin da, kezka sozial,  ekologiko, 

polit iko eta kulturalez arduratu asmoz (Geddes & Newman, 1999; Morgan, 
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2004). Neurri  batean, errenta maila antzekoa duten espazioetan 

antzeman diren bizitza-maila eta ongizate esperientzien arteko 

desberdintasunak garapenaren adierazle ekonomiko konbentzionalekiko 

asegabetasuna hauspotu du (Sen, 1999). Desoreka sozialen gutxitzea,  

ingurumen iraunkortasunaren sustapena, gobernu eta gobernantza 

inklusiboei bultzada eta kultur dibertsitatearen aitortza, tokiko eta 

erregio garapenaren definizioetan txertatu izan dira (Counsel l  & 

Haughton, 2004). Bizitza kalitate, gizarte-kohesio eta ongizateko nozio 

gero eta zabalagoetarako joerak, zailtasunak zailtasun, hazkunde eta 

lehiakortasun ekonomikoari buruzko betiko kezkei gehitu zaizkie. ‘Post-

garapen’ krit ikek (Gibson-Graham, 2004) eta ekonomiaren bertsio 

zabalago eta sozialagoen itzalean landuriko kontzeptuen inguruko 

ikerketa berriek (Leyshon, Lee, & Will iams, 2003) tokiko eta erregio-

garapenari buruzko gerturapenak ugaritu eta zabaldu egin dituzte. 

Bestalde, garapenaren nozio partikularrak sozialki  determinatzen 

dira leku eta garai  espezif ikoetako gizatalde partikularren interesengatik. 

Berez, tokiko eta erregio garapenaren esanahia eta edukia Estatuen 

artean zein Estatu barruan ere aldakorra da. Edozein gizartetan,  

garapenaren aspirazioak eta artikulazioak jariakorrak eta dinamikoak dira 

(Reese, 2014; Danson, Halkier, & Cameron, 2018; Beer,  Haughton, & 

Maude, 2003). Aurrekariek, izandako praktikek eta arauek aldaketa 

inkrementalak edota erradikalak pairatzen dituzte. Funtzionamenduaren 

eta emaitzen ebaluazioek hausnarketa eta aldakuntza prozesuak erraztu 

ditzakete,  baita eztabaidaren bitartez pentsamendu aldaketak ere.  Are 

gehiago, ziklo pol it ikoek eta gobernu agendek polit ika publ ikoa eralda 

dezakete, eta desadostasunek, gatazkek eta berrikuntzek pentsamendu 

dominantean ikuspegi alternatiboak barnera ditzakete. Nahiz ez dugun 

ahaztu behar, tokiko edo erregioko interesak ez dutela tokiko garapena 

hutsean definitzen, ingurune eta egoera zehatz batzuetan baizik.  

Dibertsitate geograf ikoari eta denboran erakusten duen dinamismoari 
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dagokien aniztasuna ikusirik,  komenigarria da tokiko eta erregiotako 

garapenaren definiz ioen bilakaerari  begirada bat botatzea, jarraian 

datorren atalean egingo dena. 

Atal honen helburua tokiko garapen polit iken inguruan gure 

proposamen analit iko eta operatiborako baliogarriak izango diren 

hainbat elementuen antzematea denez, polit iken helburuetaz gain,  

berauek erdiesteko baliatzen diren tresna eta prozesuetan zentratuko 

gara. Horretarako, lehenik, tokiko eta erregio polit ikek izan duten 

ibilbidea eta bilakaera aztertuko dugu, azken bospasei  hamarkadetan bizi  

izan den top-down  ikuspegitik bottom-up-erako eraldakuntzan sakonduz 

eta bi ikuspegien arteko kontrastean elementu definitzaileak 

antzemanez. Jarraian azken hamarkadan puri-purian dagoen eztabaidaren 

–place-blind  eta place-based  ikusmoldeen artekoa, alegia- ardatzak 

mahairatuko ditugu. Alderaketa horiek baliogarriak izango zaizkigu gaur 

egun lehenesten diren tokiko garapen polit iken ezaugarri  aurreratuenak 

antzemateko, non ikuspegi sistemiko eta kontestualak nagusitzen ari  

diren. 

Behin polit ikarako zein motako ikuspegi orokorrak hautatzen 

ditugun erabaki eta justif ikatu ondoren, esparru zabal horretan hedadura 

zabala izan duen eta ikerketa honetan aplikatu den garapen i ldo zehatza 

aztertuko dugu, garapen endogenoaren paradigma hain zuzen ere. 

Paradigma horrek atentzio nuklearra tokiko baliabide, gaitasun eta 

potentzialitateen identif ikazio, eraikitze eta mobil izazioan ezartzen du. 

Nahiz teoria sendotzat ezin daitekeen har, baditu tokiko garapenerako 

esperientzia praktikoak diseinatu eta abian jartzeko elementu baliagarr i  

eta operatibo ugari,  baita proposatuko dugun marko analit ikorako 

kontzeptuak ere. Behetik gorako ikuspegi zabalaren esparruan,  

sistemikoak eta lurraldearekiko kontestualak diren proposamenen 

azpimultzoan kokatu ohi da paradigma endogeno hori.  Paradigma 

endogenoak, neurri  handi batean ebaketa-espazioak partekatzen ditu 
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berrikuntza eta garapeneko lurralde-ereduekin (industr i-barrutiak, 

klusterrak, ingurune berritzailea, erregioko berrikuntza sistema, learning 

region…) eta beraien arteko elikatze intelektuala eman ohi  da. Baina 

aurrerago frogatuko dugun bezala egon badaude ezberdintasun 

bereizgarr iak paradigma endogenoaren eta lurralde-eredu eta teorien 

artean, are gehiago tokiko eskala batean. Paradigma horrek hainbat 

autoreen ekarpenetaz hornitzen du bere ezagutza-gorputza. Horien 

artean nabarmentzekoak dira Francisco Alburquerque, Sergio Boisier eta 

Antonio Vázquez-Barquero. 

 

4.1. TOKIKO GARAPEN POLITIKEN BILAKAERA. TOP-DOWN ,  

BOTTOM-UP ,  SPATIALLY BLIND  ETA PLACE-BASED  IKUSPEGIAK. 

 

Lurralde garapenaren edukia tokia eta garaiaren arabera 

aldagarria bada ere, azken sei hamarkadetako polit iken bi lakaerak bi  

modalitate nagusitan multzokatu daitezkeela ikus daiteke. Bigarren 

Mundu-Gerratearen ondorengo birreraikuntzaren euforia desagertu eta 

gero, agerian geratu ziren estatuetako hainbat erregioen egiturazko 

ahuldadeak, fabrikazioko ohiko erregioetan batez ere.  Lokalizazioaren 

teoriek inspiraturik gobernu zentralak ahuldade horiei aurre egiten hasi 

z itzaien, inbertsio eta enplegurako diru-laguntzak bideratuz erregio 

horietan inbertitzea erabaki zuten enpresetara (Brown & Burrows, 1977). 

Garai  haietako polit ikak faktore ezberdinetan oinarr itzen ziren, hala nola,  

kanpoko eskarian (esportazio oinarriko teoria, merkataritza teoria),  

nazioartean l iderrak ziren enpresa eta teknologiak hazkunde poloetara 

erakarpean (Perroux-en hazkunde poloen teoria) edota erregio sendo eta 

ahulen arteko kapital eta lan faktoreen mugikortasunean (Hazkundearen 

teoria neoklasikoa).  Polit ika horiek guzt iek goitik-beherako norabideko 

multzoan bil  z itezkeen, top-down  gerturapenean hain zuzen (Stöhr & 
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Taylor, 1981), sarr itan gobernu zentralek edota kanpo agentziek 

diseinatu eta bideratu zituztelako polit ika hauek. Pol it ika horien emaitzak 

anbiguoak izan ziren, ordea. Gerturapen horrek sorturiko asegabetzeak 

eredu berrien bilaketara bultzatu zuen erregio-ekonomialari,  geografo 

eta planif ikatzai le ugari .  Ahalegin horren emaitzak,  behetik gora 

eraikitzen ziren polit ikak, bottom-up  gerturapenean biltzen zirenak, eta 

ezaugarri  endogenoetan oinarritutako lurralde-eredu kontzeptualak izan 

ziren. Atal honetan aipaturiko bi gerturapen nagusien arteko alderaketa 

egingo dugu, adieraziz nola top-down  ohiko polit iketatik bottom-up  

ikuspegikorako joera nagusitu den. 

Goitik beherako polit ika tradiz ionalek orokorrean patroi berbera 

erabil i  dute. Eskaintzaren aldetik zentraturiko polit ikak dira eta 

gehienetan bi ardatzetan egituratzen dira: garapen ekonomikorako 

azpiegiturak lortzea eta atzerriko inbertsio zuzena zein industria 

erakartzea. Oinarrian dagoen logikaren arabera ehun industrial  

dinamikoa artikula dezaketen enpresen gabezia da konpondu beharrekoa. 

Horrela, azpiegituren bitartez irisgarritasuna hobetzea soluzioa l itzateke 

eskualde atzeratuentzat, edota enpresa handiak txertatuz, tokiko sare 

industrial  ahula dinamizatu daiteke transferentzia teknologikoen eta 

harreman komertzialen bitartez.  

Azpiegituren hornikuntzaren ardatzari  helduz, garapen eta 

enplegu polit ikak errepide, akueduktu,  telefono eta internet sare,  

trenbide eta beste azpiegituren eraikuntzan artikulatu ziren. Emaitzak 

ordea ez daude argi.  Hainbat ikerketek zalantzan jarr i  dute azpiegitura-

inbertsioen eraginkortasuna garapen estrategia iraunkor gisa. Gero eta 

ikerketa ugariagok nabarmen ondorioztatu du, nahiz eta azpiegitura 

polit iken eragin agregatua posit iboa izan, sarr itan ondorio kaltegarr i  

handiagoak sortu dituztela, hala nola, ekonomia-aglomerazioak, erregio 

arteko polarizazioa eta periferiako lurraldeen marginal izazioa. Europaren 
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kasuan Martin (1999), Vanhoudt, Mathä & Schmid (2000), Puga (2002),  

eta dall 'Erba & Le Gallo (2008) aipatu daitezke, esate baterako. 

Antzekoa gertatzen da bigarren ardatzari  dagokionez. Perroux-en 

(1955) hazkunde poloetan inspiratuta,  sarritan estatuek pizgarriak 

eskaini dizkiete enpresei eskualde atzeratuetan birkokatzeko. Baina maiz 

laguntza horiek ez zuten lortu enpresa handi horien inguruan tokiko 

hornitzaileen sarerik sortzea, tokiko egitura ekonomiko eta instituzional 

desegokiengatik besteak beste (Moulaert & Sekia, 2003).  Ondorioz,  

enpresa inportatu horien hornitzaileak bultzatu nahi den eskualdetik 

kanpo daude eta ingurune lokalarekin harreman ahulak baino ez dira 

gertatzen, ‘basamortuko katedralak’ bilakatuz (L ipietz, 1980). Pizgarri  

garest i  horiek amaituta, galerak zituzten enpresak itxi  egiten dira edo 

atzera jatorrira deslokatu.  Antzeko fenomenoak gertatu izan dira Ital ian 

(Viesti,  2000), Frantzia edo Espainian (Cuadrado Roura, 1994) herrialde 

industrial izatuei begiratuz gero. Gainera, enpresatara zuzenduriko 

pizgarri  horiek baliabideak xahutu dituzte gainbeheran dagoen industria,  

enpresa ezegonkor eta egitasmo handietan (Ulltveit-Moe, 2008).  

Goitik beherako estrategia horien erakargarritasuna bere 

sinpletasunean, epe laburreko emaitza ikusgarr ietan eta agintarientzako 

etekin mediat ikoan datza. Are gehiago, behetik gorako estrategietan bi 

ardatz nagusi horiek erreproduzitzen dituzten polit ikak ere nagusitu izan 

dira. I ldo berean garrantzitsua da ulertzea bottom-up  ikuspegiaren 

multzoan estrategia mota ezberdinak daudela: klasikoagoak eta 

sistemikoagoak, baliabide exogenoetan oinarritutakoak eta indar 

endogenoen aktibatzaileak esate baterako. Hala ere, orokorrean polit ika 

klasiko horiek zailtasunak izan dituzte globalizaz iotik eratorritako 

ekonomia-errealitate heterogeneoagoari  erantzuteko, eta maiz erregioen 

artean enpresak erakartzeko pizgarr ien lehia sustatu izan denean, 

ongizate orokor zein tokikoan onurarik sortu ez eta baliabideak xahutu 
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besterik ez zutenez egiten, “strategies of waste” gisa amaitu dute 

(Rodríguez-Pose & Arbix, 2001).  

Garapen lokal eta erregionalerako pol it ika tradizional horien 

porrotaren atzean arrazoi ugari eta anitzak daude. Eskualdeko 

ezaugarrien desegokitasunean zentratzen da arrazoi multzo bat, hala 

nola, populazioaren hezkuntza eta gaitasun maila ahulak edo 

defizienteak,  tokiko egitura ekonomikoen ahuldadea, ingurune sozial eta 

instituzional desegokiak (North, 1990;  Rodriguez-Pose, 1999). Baina 

beste arrazoi multzo bat garapen polit iken diseinu eta gauzatzearekin 

lotuta dago. Azken horien artean bi kr it ika dira nagusi:  batet ik, pol it ika 

gehienen oinarrian zegoen logika garapenerako oztopo edo botila-lepo 

nagusian kontzentratzea izan da; bestetik, baldintza ekonomiko, sozial , 

polit iko eta instituzional ezberdinetan polit ika estandarizatuak 

birproduzitu egin izana. 

Garapenaren oztopo nagusietan kontzentratzeko logikaren 

arabera, behin oztopo hori konponduta garapena gertatuko omen zen. 

Adibidez, ir isgarr itasun ahula edo zoru industrialen eza jotzen baldin 

bazen eskualde bateko oztopo nagusitzat, garraio, komunikazio edota 

poligono industrialetan inbertsio potoloak egiten ziren azpiegitura horiek 

hornitzeko, behin oztopo hori gaindituta kanpoko enpresak edo 

inbertsioak etorriko zirela suposatuz. Modu analogoan, tokiko ehun 

industrialen ahuldadeak gainditzeko nahikotzat jotzen zen enpresa 

handiak erakartzea, era horretan enplegu zuzen eta zeharkakoak sortzeaz 

gain, transferentzia teknologikoak eta mozkinak sortu eta ekintzatasuna 

bultzatuko zelakoan. Baina polit ika horien emaitzak etsigarr iak izan ziren 

maiz, berezko izaera desorekatuagatik (Rodríguez-Pose, 2002; Mytelka, 

2000).  Azpiegituretako inbertsio sendoak ahaztu edo gutxietsi  egin izan 

zituen beste faktore garrantzitsuak, hala nola, tokiko enpresak laguntzea,  

tokiko giza-baliabideen hobekuntza edota teknologiaren difusio eta 

asimilazioa. Gainera, ir isgarritasunaren hobekuntzak kontrako efektuak 
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sorrarazi z ituen kanpoko enpresa lehiakorragoak tokiko enpresak 

merkatutik bidali  egin zituelako. Bestalde, kanpoko enpresa handien 

kokatzeak, ingurunea dinamizatu eta efektu biderkatzaileak sortu ordez, 

kanpoko hornitzaile eta aktore ekonomikoekiko menpekotasun handiagoa 

erraztu zuen. Logika horretatik eratorritako beste arrisku batzuk bertan 

hezitako langi le kual i f ikatuen aldegitea izan zen. Kanpoko eskariari  begira 

eta lurraldeko abantaila konparatibo gutxi batzuetan kontzentratzean, -

baliabide natural,  leku turistiko eta lan-esku merkean batez ere-,  

alboratu egin ziren bestelako tokiko faktore edo potentzial  batzuk, hala 

nola, lan-esku kualif ikatua, gaitasun eta trebetasun espezif ikoak… 

Gainera, erakarritako enpresa asko erregioetako zentroetan kokatu ziren 

eta eragin ekonomiko urr ia izan zuten inguruko eskualde 

atzeratuagoetan: langileen joan-etorri  ugari bai ,  baina salerosketa eta 

teknologi-difusio urr ia. Hori gutxi balitz,  bertaratutako enpresa horiek 

balio altuko funtzioak ez zituzten bere gain hartzen. Kudeaketa 

estrategiko, I+G eta berrikuntza bulegoak enpresa horien matrizetan 

geratu ohi ziren, eta, ondorioz, kokaturiko lekuetan soldata baxuko eta 

promozio aukera gutxiko lanpostuak sortu zituzten, eta ez zuten 

kokagune berrietako ekintzailetasun eta berrikuntza potentziala 

esploratu. Dena den, aukera hori ere ahuldu egin zen, herrialde 

aurreratuetako erregio atzeratuak, globalizazioaren ondorioz, Asiako 

hegoekialdean, Europako ekialdean eta Latino Amerikan suspertzen joan 

diren herrialdeekin lehiatu egin behar izan zutelako inbertsioak 

erakartzeko orduan. Azkenik, polit ika horiek diseinatzerakoan ez ziren 

kontuan hartu alderdi ekologikoak eta iraunkortasunekoak, eta ondorioz, 

erregioetako ingurugiroa kaltetu egin zen. 

Bigarren diseinu-arrazoiari  dagokionez, zenbait kasutan 

arrakastatsuak izan ziren polit ikak aldaketarik gabe ezarriak izan ziren 

ingurune nazional,  erregional edo lokal  ezberdinetan. Antzeko arazoei  

emandako soluzio edo polit ika isomorfikoak aplikatzen ziren leku 
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ezberdinetan, tokiko testuinguru zabalaren ezaugarri  espezif ikoei 

benetako arretarik eman gabe (Chien, 2008).  

Estatuetako plangintza eta garapenerako bulegoak, maiz 

akademiako munduak lagunduta, top-down  eredu eta prakt ika horiek 

unibertsal bilakatzearen errudunak ziren eta dira. Ez zen kontuan izan 

tokiko ingurune ezberdinen baldintza ekonomiko, sozial eta 

instituzionalen dibertsitateak garapen-polit iken eraginkortasuna 

baldintzatzen zuenik, eta hori zela eta, kasu ugaritan porrota eragin zuen. 

Gainera, inportaturiko top-down  polit ikekiko konfiantzak tokiko 

gizartearen desmotibazioa eragin zuen, sarritan ez zuelako bere 

lurraldearen etorkizuneko ikuspegi ekonomikoaren definizioan ere parte 

hartzen (Vázquez Barquero, 1999a; 2002).  

Goitik beherako polit ika tradizional  horien porrotak eta 

globalizazioak ekarr itako erronkek, garapen lokal eta erregionalaren 

birplanteamendu osoa erakarr i  zuten. Ondorioz, 1990eko hamarkadan 

behetik gorako edo bottom-up  polit ika berritzaileak sortu ziren (Stohr, 

1990; Amin, 2000). Aldaketa hau, polit ika top-down  zentral izatuetatik 

tokiko bottom-up  garapen-ikuspegietara doan aldaketa hau,  ez da bat-

batean gertatu eta ez da teoria definitu eta heldu batean oinarritzen. 

Hala ere,  eredu edo ikuspegi  berri  hau hedatzen joan da eta garapen 

estrategia berr ien zimenduak ezarri  ditu. Behetik gorako garapen 

estrategia lokal eta erregional hauek lau ezaugarri  nabarmen partekatzen 

dituzte (White & Gasser, 2001): parte-hartze eta elkarrizketa soziala 

behar dute; lurraldean oinarrituta daude; tokiko baliabide eta lehiarako 

abantailen mobil izazioa eragiten dute; eta lokalki  sortuak eta zuzenduak 

dira.  

Top-down  eta bottom-up  garapen erregionaleko ikuspegien arteko 

kontraste nagusiak bost esparrutan antzeman ditzakegu (Pike,  Rodríguez-

Pose, & Tomaney, 2011) ( ikus 4-1. Taula):  
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4-1. Taula. Top-Down eta Bottom-up gerturapenen arteko alderaketa. 
 

TOP-DOWN  BOTTOM-UP  

NON ERAGIN?  Egitura zentralek erabakitzen 
dute zein eskualdetan eragin.  

Tokiko eragileek erabakitzen 
dute garapen estrategia 
abian jarri edo ez.  

NORK DISEINATZEN 
DITU POLITIKAK?  

Maila goragoko egiturek.  Tokiko eragileek: 
Sinkronizazioaren beharra; 
Maila anitzeko gobernantza.  

ZERTAN 
ZENTRATUA?  

Sektore ekonomiko batzuen 
sustapenean.  

Lurraldearen diagnostikoan 
oinarrituta sektore 
aniztasunean.  

ZER MOTAKO 
EGITASMOAK?  

Egitasmo handiak, balio-kateak 
ernarazteko asmoz.  

Enpresa txiki eta ertainak. 
Egokitze progresiboa.  

ZER MOTAKO 
TRESNAK?  

Lehenesten dira finantza-
babesa, pizgarriak eta diru-
laguntzak.  

Eskaintzaren aldeko 
oinarrizko baldintzen 
hobekuntzari loturiko 
tresnak.  

Iturria: Pike et al., 2011 oinarri hartuta. 

 

Lehenik, top-down  ikusmolde tradizionaletan, estatuko gobernuen 

planif ikatzaileek erabakitzen dute garapen estrategiak non aurrera 

eraman, eta, hortaz, tokiko aktoreek ezer gutxi  dute esateko. Aldiz,  

bottom-up  ikuspuntuak garapenaren sustapena eskualde guztietara 

zabaltzea ahalbidetzen du eta ez soil ik eskualde azpigaratu edo 

atzeratuetan; eta garapen-estrategiaren ekimena tokiko aktoreen esku 

dago edo, gutxienez,  berauen babes sendo batekin.  

Bigarrenik, polit ika tradizionalak estatuko ministerioetatik edo 

gobernu-agentzia zentraletatik diseinatu, gidatu eta ezarri  izan dira. 

Aldiz,  behetik gorako estrategia berr iek tokiko aktoreen inplikazioa 

eskatzen dute, bai diseinuan, bai gauzatzean, eta ondorioz, inplikaturiko 
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aktore guztien arteko koordinazio bertikal eta horizontal maila handiagoa 

eskatzen du. Koordinazio bertikalak inst ituzio lokal,  eskualdeko, estatal  

zein gain-estatal edo nazioartekoen artean sinkronizatzea eskatzen du. 

Koordinazio horizontalak garapenarekin erlazionaturiko tokiko aktore 

publiko eta pribatuen artean ematen dira. Koordinazio mota ezberdin 

horiek maila anitzeko eta eragile anitzeko gobernu zein gobernantzako 

arkitektura konplexu baten ezinbesteko osagaiak dira.  

Hirugarrenik, polit ika tradiz ionalak sektore industr ial  zehatz 

batzuen sustapenean zentratzen dira, dinamismo ekonomikoa 

sorrarazteko helburuz. Aldiz,  polit ika berrien ikuspegia lurraldean 

zentratzen da, eta lurralde bakoitzeko baldintza ekonomiko, sozial eta 

instituzionalen diagnostikoan eta tokiko potentzialtasun ekonomikoaren 

identif ikazioan oinarritzen da.  

Laugarrenik eta aurrekoarekin lotuta,  polit ika tradiz ionaletik 

egitasmo industrial  handiak lehenesten dira, jarduera ekonomiko 

gehigarria sustatu eta sare eta balio-kateak ernaraziko duten 

esperantzaz. Aldiz,  arestian aipaturiko arrazoiengatik, ikuspegi berriek 

eskualde bakoitzeko garapen ekonomiko potentziala identif ikatzera eta 

erabiltzera jo dute, eta baita tokiko sistema sozioekonomikoa baldintza 

ekonomiko aldagarrietara progresiboki egokitzera ere.  

Azkenik,  bi ikuspegiak jarduera ekonomikoa erakartzeko moduan 

ere ezberdintzen dira. Ikuspegi tradizionalek f inantza-babesa, pizgarriak 

eta diru-laguntzak lehenesten dituzten bitartean,  estrategia berriak 

eskaintzaren aldeko oinarrizko baldintzen hobekuntzan eta ekimen 

proaktiboetan kontzentratzen dira.  

Orokorrean bottom-up  ikuspegiko estrategiek abantai la ugariak 

aurkezten dituzte top-down  ikuspegikoen aurrean. Bai abantai la sozialak, 

bai ekonomikoak. Abantaila sozialen artean hiru azpimarra ditzakegu:  

garapen lokal eta erregionaleko estrategia horiek, batetik, tokiko 
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gizarteei boterea ematen diete eta tokiko elkarrizketa suspertzen dute. 

Bestetik, norbanakoek autonomia maila handiagoa, jarrera pro-

aktiboagoa eta kontzientzia argiagoa eskuratu ohi dute garapen 

iraunkorrarekiko eta gertuko ezaugarri  ekonomiko, sozial eta 

polit ikoekiko.  Azkenik,  instituzio lokal eta erregionalak irekiago,  

gardenago eta arduratsuagoak izaten laguntzen dute. 

Esparru ekonomikoan hiru abantaila hauek nabarmentzen dira;  

bat, behetik gorako estrategiek, lurralde bateko jarduera ekonomikoa 

trinkotzeko saiakeran jarduera hauek lurralde horretako baldintza 

ekonomiko espezif ikoen eta abantaila konparatiboen menpeko bilakatzen 

diren heinean, hazkunde ekonomiko iraunkorragoa eta inguruneko 

aldaketak jasateko trebeagoak diren enpresetan enplegua sortzen dute. 

Bi,  tokiko interes taldeen inplikazioagatik, tartean lurraldean 

sustraituriko enpresa eta enpresarienak ere, enpleguen kalitatearen 

hobekuntza orokorrari  laguntzen diote. Hiru, tokiko eragileen 

inplikazioak, lehen aipaturiko abantai la sozialez gain, jarrera aktiboagoa 

eta arrisku handiagoak bere gain hartzera laguntzen du, orokorrean 

tokiko populazioaren artean, eta bereziki  tokiko aktore ekonomikoen 

artean. 

Dena den, behetik gorako estrategia horiek hainbat desabantaila 

eta arrisku ere barneratzen dute. Esate baterako, estrategia horiek 

denboraren aldagaiari  dagokionez kostu handikoak izan daitezke. Tokiko 

koal izioek, interes taldeen koordinazio lanek eta eragileen inplikazio 

orokorrak antolaketan izerdi ugari eskatzen dute eta denbora zein 

baliabide esanguratsuak kontsumitzen dituzte, baita garapen prozesua 

hasi aurret ik ere. Are gehiago, arrakasta ez dago bermatuta, ez epe 

motzean ez luzean, beti  ez delako gai izaten garapen estrategia egokiena 

zehazteko, diseinatzeko edota gauzatzeko. Zentzu honetan, tokiko 

eragi leen inplikazioa ez da bermea estrategia egoki eta teknikoki 

eraginkorrak hautatzeko. Zenbaitetan, interes taldeek, 'mirari  
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sendagarri '  edota emaitza azkarren nahiak direla medio, usu, marketin 

polit ikoaren eskutik,  epe motzeko polit ika arras ikusgarriak lehenestera 

eramaten dute, epe luzerako estrategia orekatuagoen ordez.  

Azken urteotan, top-down  eta bottom-up  norabideko estrategien 

arteko eztabaidaren antzekoa berpiztu da erregio polit ikarako bi ikuspegi  

antagonikoen artean, espazialki  itsua den gerturapenaren (spatially  

blind) eta lekuan oinarrituratuko gerturapenaren (spatially aware  edo 

place-based) artean alegia. Eztabaida berri  hori nazioarteko erakunde 

batzuek argitaratutako hainbat txostenetan azaltzen da,  besteak beste,  

Munduko Bankua, Europar Batasuna eta Ekonomia Lankidetza eta 

Garapenerako Erakundeak. Txosten horiek globalizazioak eta hazkunde 

zein garapenaren inguruko teoriek planteaturiko erronkei aurre egiteko 

saiakeraren is la dira.  

Lehen gerturapenaren arabera, garapena sustatzeko eta lurralde 

arteko desorekak murrizteko pol it ikek lurraldearekiko neutralak izan 

behar dute (World Bank, 2009; Gi l l ,  2010; 2011). I ldo horretan, Munduko 

Bankuaren Reshaping Economic Geography  txostenaren arabera (2009), 

hiri  handietan suertatzen diren aglomerazio efektuen abantailak 

babestearen eta hazkunde desorekatuaren aldekoa da. Garapena eta 

hazkundea fenomeno desorekatuak diren heinean, jarduera ekonomikoa 

geograf ikoki hedatzeko saiakerek, pobrezia murriztu ordez, hazkundea 

eta oparotasuna ahulduko omen dute. Historia ekonomikoaren ikuspegi  

rostowarraz baliatuz, polo dinamikoetan jarduera ekonomikoa 

kontzentratuko duen ibilbidea jarraitzearen aldekoa da.  

Spatial ly blind  gerturapenak (World Bank, 2009), azken bi 

mendeetako historiaren azterketa enpirikoan oinarrituta,  hazkunde 

ekonomikoak desorekatua izan behar duela aldezten badu ere, polit ika 

egokien bitartez, aldi berean bizitza mailaren konbergentzia sustatu 

daitekeela uste du. Erronka horri  aurre egiteko aglomerazio,  migrazio eta 
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espezializazioaren merkatu indarrei ateak irekitzea proposatzen du, eta 

sor daitezkeen desberdintasunei aurre egiteko hiru tresna nagusi 

proposatzen ditu. Lehenik, dentsitate edo aglomerazio arazo ezegokiei 

aurre egiteko, unibertsalak edo espazialki  neutroak diren instituzioak 

(urbanizaziorako arauketak, merkatuen arauketa eta oinarrizko gizarte-

zerbitzuak hezkuntzan, osasunean, ur-hornikuntzan edota 

saneamenduan) proposatzen ditu. Instituzio neutro horien helburuak 

merkatuaren funtzionamendu egokiari  laguntzea eta langile zein enpresei 

dentsitatera gerturatzen laguntzea dira. Bigarrenik,  gehiegizko 

dentsitatearen pilaketa arazoei,  eremu geograf iko batzuetako 

pobreziaren kontzentrazioari,  nazioarteko merkatuetan integrazio ezari,  

eta orohar,  ir isgarritasun zein distantzia arazoei aurre egiteko lurraldeak 

konektatuko dituzten azpiegiturak eraikitzea l itzateke neurri  egoki eta 

osagarria. Azkenik,  zatiketa murrizteko estatu gaindiko integrazio 

ekonomikorako polit ikak sustatzea proposatzen du. 

Lurralde zehatzera zuzenduriko interbentzio espezif ikoak, soil ik,  

hiru dimentsiotako arazo larr iak daudenean aplikatzea aholkatzen du. 

Hau da, aldi berean dentsitate desegokia, distantzia handiak eta mota 

ezberdineko zatiketa sakonak (etnikoa, urbanistikoa, isolamendua…) 

gertatzen diren kasuetan. Esaterako hiri  handietako auzo marginalak,  

zatikaturiko herrialdeetako populazio dentsitate handiko eskualde 

pobreak edota munduko 3.000 milioi  pertsona behartsuenak 

kontzentratzen diren herrialdeen kasuetan. Antzeko egoeretan bakarrik 

aholkatzen dira espazialki  ardazturiko interbentzioak, baina, betiere, 

neurrian eta behin oinarrizko zerbitzuetako instituzioak eta garraio 

azpiegiturak gauzatuak izan eta gero. Horren guztiaren emaitza, 

espazialki  itsuak diren estrategietan oinarrituriko garapen eredua da; hau 

da, espazioa kontuan hartu gabe diseinaturiko polit iken bitartez, 

efizientzia sortu eta, edonon bizi  eta lanean dauden pertsonen aukera 
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berdintasuna eta ongizatea ziurtatzeko modu eraginkorrena bilatzen 

omen da.  

Espazialki  neutroa den ikuspegiaren multzo berdinean sar daiteke 

Europar Batasuneko aurrekontuaren erreformaren inguruan hausnartzen 

zuen itzal handiko Sapir Txostena: An agenda for a growing Europe  

(2003). Txosten horrek, Europar Batasunaren baitan konbergentzia 

bultzatzeko, kohesio polit ika erregioetara ordez, Estatu kidetu berrietara 

bideratzea aholkatzen zuen, baita Estatu hauetan gobernantza eta 

instituzioen erreformarako agenda ezartzea ere bai (Barca,  McCann, & 

Rodríguez-Pose, 2012).  

Ikuspegi neutro horrek, garapena lekuaren arabera edo pertsonen 

arabera bideratu behar den dilema zaharrari  ematen dion erantzunean 

zera azpimarratzen du: aglomerazioak eta pertsonen mugikortasunak 

hobekien espero duten lekuan bizitzea ahalbidetzen du eta norbanakoen 

diru-sarrerak, produktibitatea,  ezagutza eta hazkunde agregatua 

handitzen omen du (World Bank, 2009). Hala, gerturapen neutroak 

pertsona oinarri  duten polit ikatzat jotzen dira, pertsonei aukera 

berdintasuna eskaintzen diena, non bizi  diren erreparatu gabe. 

Mugikortasuna erraztuz, leku produktiboagoetara -hirietara batik bat- 

hurbiltzea aukera hoberena omen da norberaren biz itza hobetzeko eta 

ekonomia-hazkunde orokorra sustatzeko. 

Place-based  gerturapenak, lekuan oinarr ituriko ikuspegiak, ordea, 

aurrekoarengandik ezberdintzen duten funtsezko bi alde ditu: batetik, 

testuinguru geografikoak axola du, bere ezaugarri  sozial,  kultural eta 

instituzionalak, alegia. Bestetik, esku-hartze polit ikarako ezagupenen 

inguruan arreta ezartzen du, hots, nork dakien non eta noiz zer egin. 

Azken kezka horri  lotuta, azpigarapenaren tranpa, neurri  batean, modu 

egokian eragiteko tokiko eliteen porrotaren emaitza omen da eta 

ezagutza eta ideia berrien ekarpena ezinbestekoa da gainditu ahal 
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izateko. Hau da, ikuspegi horren arabera ezinbestekoak dira polit ika 

ezberdinen diseinu,  gauzatze-modu eta eraginen inguruko ikasketa 

prozesuak (pol icy learning) (Bennett & Howlett, 1992;  Meseguer, 2005;  

Mytelka & Smith, 2002; Benz & Fürst, 2002).  

Place-based  polit iken aldekoek ez dute ukatzen instituzio, 

azpiegitura eta integrazio arloetan eragin behar denik, baina ez dute 

nahikotzat jotzen eta testuinguruari egokitutako beste polit ika batzuez 

osatu behar dela uste dute. Are gehiago,  instituzio formal batzuk 

espazialki  neutroak izan badaitezke ere, legearen agintea esaterako, 

beste instituzio ugari erabat kontestualak dira eta beraien hobetzeko 

place-based  polit ikak behar dituzte (Rodríguez-Pose, 2011). Gainera, 

instituzioek eta inbertsioek tokiko berezitasunei erantzun behar diete, 

eta lurraldeko indar endogeno eta exogenoen arteko interakzioa, maila 

anitzeko gobernantzaren bidez, ezinbestekoa da zer egin behar den 

jakiteko. 

Ikuspegi  horretan aurki daitezkeen txostenen artean, 

ezagunetarikoa da Barca txostena deituriko An agenda for a reformed 

cohesion policy  (2009) lana. Txosten horrek, Europari begira, babesten du 

tokian oinarrituriko polit ikak egokienak direla ahalmenaren azpierabilera 

jarraituari eta gizarte-bazterketa etengabeari aurre egiteko. Helburu 

horiei begira epe luzerako proposatzen duen lurralde-pol it ika, ondasun 

eta zerbitzu kolektiboen ekoizpen integratuan zentratu beharko l itzateke,  

preferentzien eta tokiko jakintzaren arabera determinatuak behar 

luketeenak prozesu instituzional parte-hartzaileak eta kooperatiboak 

jarraituz. Polit ika hori maila anitzeko gobernantza sistema baten bidez 

sostengatuko l itzateke, non baldintzatasun sendoari loturiko f inantza-

transferentziak kudeatuko l iratekeen. 

Europako kohesio polit ika bi  kontzeptuen gain lantzen du:  alde 

batetik,  efizientzia,  lurralde baten baliabideak ahalik eta gehien 
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erabiltzeko edo balorizatzeko ahalmen gisa ulertuta; beste aldetik,  

ekitatea, bazterketa sozialaren izaera multidimentsionala onartuta, 

gizarteratze polit iken garrantzian azentua jarriz,  norbanakoen hasierako 

desabantailak minimizatzeko. Azpigarapen fenomenoak, tokiko elitearen 

ahalmen edo gogo ezaren ondorio edota beste leku batzuetan 

interbentzio publikoek sustatu edo babesturiko aglomerazioen eragin 

zentripetoen emaitza omen dira. Gerturapen horretatik abiatuta, ekimen 

polit iko exogenoek aldaketa endogenoak eragiteko moduak izan behar 

l ituzkete. Tokiko potentziala ustiatzeko gaitasuna ez datza emandako 

baldintza teknologikoetan, instituzio zein erabaki publiko eta pribatu, 

ekonomiko eta polit ikoen arteko interakzioan baizik. Mai la anitzeko 

gobernantza funtsezko tresnatzat jotzen du; eta baliabideen kudeaketa 

egokia izateko, eta iraganean izandako arriskuak gainditzeko (diru-

funtsen malbertsazioa, tokiko eliteen funts metaketa…) gobernantza hori 

kontratuen bidez antolatu beharra azpimarratzen du, horrela, 

subsidiaritatea eta baldintzatasuna konbinatu ahal izateko. Kontratu 

horietan ordura arte izandako praktikak iraultzea proposatu zuen: 

administrazio-prozeduren inguruko klausulak zorrozki  errespetarazi eta 

emaitza eta inpaktuen ingurukoetan, ordea, eskuzabalagoak izan. 

I ldo beretik proposamen hori koherentea da mundu mailan 

gertatzen ari  den deszentralizazio polit iko eta administratiborako 

joerarekin (Tomaney, 2013). Deszentral izazio prozesu horien bitartez, 

garapenerako emaitza hobeak bilatu nahi dira. Erregio polit ikako 

azterketek, lurraldean oinarrituriko ikuspegiak sendotu dituzte, lurralde 

garapena sustatzeko edo oztopatzeko tokiko erakunde publikoen 

garrantzia azpimarratu dutenean. Erakunde horiek lurraldearen 

hazkundeari eta garapenari lagungarri  zaizkie, bi norabidetan: batetik,  

ingurune ekonomiko zabalagoei begira interpretazio eta bitartekari  

funtzioak betetzen dituzte, eta bestetik, l idergoa erakusten dute 

inbertsio eta enpresentzako pizgarrien sorkuntza eta koordinazioan. 
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Deszentralizazio prozesu eta ‘erregional ismo berria’-ren adierazle izan 

daiteke nola Europan zehar hedatu diren Erregio Garapenerako 

Agentziak. Horren erakusle bat da 21 Estatuetako 69 agentzia biltzen 

dituen European Association of Development Agencies  (EURADA) 10 

erakundea (Tomaney, 2010). OECDk (2009b) ere uste du tokiko agentziak 

erakunde garrantzitsuak direla,  tokiko aktoreen inguruko ezagupen eta 

analis iaren bitartez, tokiko aukera identif ikatzera eta ustiatzera 

laguntzen dutelako. 

Joera horretaz baliatuz, maila edo eskala anitzeko gobernantzak 

funtsezko lekua hartzen du lekuan oinarrituriko ikuspegiaren barnean. 

Horrela, indar exogeno eta endogenoen arteko oreka proposatzen du, non 

tokiko eragileek helburuak f inkatu eta egitasmoak diseinatuko dituzten 

eta kanpoko garapen erakundeek, tokiko eragi leek jarraitu eta egokitu 

beharko l ituzketen baldintza orokorrak ezartzen dituzten. Hori dela 

medio, azpimarratu egiten da tokiko eta erregioko agintarien l idergo eta 

prestakuntza beharra. Garapen polit iketan informazio asimetriak egon 

badaudenez, onuradunen oportunismoari eta errenta bilaketari  aurre 

egiteko ezinbestekoa gertatzen da aktore ezberdinen konpromiso 

posit iboa, bai polit ikaren diseinuan bai ezarpenean (Rodrik, 2005). 

Prozesu polit iko horretan tokiko elite eta aktore endogenoek kanpoko 

eragi leekin interaktuatzen dute, eta aldebiko elkarlana eta konpromisoa 

sustatzen duen maila anitzeko gobernantza eraiki  ohi da. Gobernantza 

akordio horiek bi dimentsio izan behar dute: bertikala, non Estatu,  

erregio eta tokiko eskalak gurutzatzen diren, eta horizontala, non esparru 

jurisdikzional ezberdinak eta sektore publikoa, pribatua eta irabazi 

asmorik gabeko sektore soziala gurutzatzen diren. Eragi le ezberdinen 

portaerak helburu eta estrategia baten inguruan alineatzeko pizgarri  

egokiak beharrezkoa dira. Horretarako, funtsezko hiru elementu daude 

                                                      
10 Ikus http://www.eurada.org/  

http://www.eurada.org/
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(World Bank, 2003, 2008; Barca, 2009; White House, 2010; Barca et al. ,  

2012): lehenik, eragi le ezberdinen arteko harremanen elementu nagusiak 

gidatzen dituzten akordioak edo baldintzak; bigarrenik, ongizate eta 

aurrerakuntza sozioekonomikoaren inguruan espero diren helburu eta 

emaitzak aldez aurretiko definizio argia eta ebaluaziorako emaitzen 

adierazle hautaketa argia;  eta,  azkenik, ikusmolde ezberdinak dituzten 

eragi leen arteko eztabaida publikorako espazioa eta maila ezberdineko 

gobernu eta instituzioen arteko koordinazioa eta elkarlana sustatzen 

duen sistema. 

I ldo berean sakontzen du OECDren (2009a) How regions grow  

txostenak.  Horren arabera, erregio guztiek erakusten dute hazkunde eta 

garapenerako ahalmena. Ondorioz, interbentzioaren helburua ahalmen 

horri  probetxua ateratzea da. Proposamen zehatza, lekuan oinarritutako 

interbentzio multzoa da, “erregio-pol it ika integratuak” deitu dena, non 

azpiegituren hornikuntza, hezkuntza,  negozioen sustapena eta 

berrikuntza koordinatzen diren. OECDren (2009b) bigarren txosten batek, 

Regions matter  izenekoak, erregioen ezaugarri  berezituak azpimarratzen 

ditu ere eta guztientzako taila berdineko gerturapenetatik haratago 

joatea aholkatzen du. Beste behin ere, erregio guztietan garapen aukerak 

daudela onartzen du eta garapen interbentzioaren zereginen artean 

tokiko aktiboak mobil izatzea eta sinergiak ustiatzea lehenesten ditu. 

Azken ideia hori,  garapen endogenoaren teoriaren proposamenekin bat  

eginez, OECDk hainbat herrialdeetan antzeman duen lurralde-

garapenerako ‘paradigma berria’-ren ideia zentrala l itzateke. Paradigma 

berri  horrek polit ika erregionala zero baturako jokoa denik baztertu egin 

du, erregio guztiek omen dutelako erabi l i  gabeko hazkunde eta garapen 

ahalmena. Hari horretatik t iraka, Europan ikus daiteke nola landa-eremu 

eta eremu urbanoen arteko bereizketa indarra galtzen ari  den; bai  

hirietatik landa eremuetara hedatzen diren azpiurbanizazio 

prozesuengatik, bai paradigma berriak hazkundea bi eremu mota horietan 
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posible dela aldarr ikatzen duelako, bai esperientzia arrakastatsuen 

azterketa enpirikoek lurralde tipologia ezberdinak jasotzen dituztelako 

(Pike et al. ,  2011).  Azken ideiak horiek erabat kontraesanean daude 

garapen-polit ikak espazialki  neutroak izatea defendatzen duen 

ikuspegiarekin, azken horrek garapen eta hazkunde ahalmena 

aglomerazio urbanoetan modu zentralean kokatzen baitu.  

Place-based  ikuspegiarentzat garrantzitsuak dira tokiko balioak 

eta “komunitate zentzua”. Komunitate zentzua gizarte-kapitalaren forma 

bat da hainbat faktoreetan eragiten duena. Esate baterako, garapena 

gertatzen den ingurune instituzionalean (Streeck, 1991); adostasunak eta 

konfiantza sortzeko, gatazkak konpontzeko eta baliabideak mobil izatzeko 

ahalmenean (Rodríguez-Pose & Storper, 2006);  ondasun publikoak 

hornitzeko mailan (Tabell ini ,  2010); eta garapenagatik ordaintzeko tokiko 

borondatean (Bolton, 1992). Gainera, tokian integraturiko gizarte-kapital 

mota horrek jarrera oportunistak saihesten laguntzen du (Guiso,  

Sapienza, & Zingales,  2010). Bestalde, kanpoko baloreetara irekia egoteak 

konfinamendu komunitarioan endekatzeari aurrea hartzen dio.  

Laburbilduz, garapen estrategiak tokiko gaitasunetan oinarr itzea 

iradokitzen dute lekuan oinarrituriko argumentuek. Ikusmolde berri  

horrek ahalmen endogenoaren identif ikazioan eta mobil izazioan ezartzen 

du indarra. Polit ika publikoen diseinu eta ezarpenean ideia berritzaileak 

sustatzen dituzten mekanismoetan zentratzea proposatzen du, bai  

ezagutza orokor eta tokikoen arteko, bai aktore endogeno eta exogenoen 

arteko interakzioaz baliatuz (Rodrik, 2005) eta jokaera instituzionala eta 

ikasketaren aldekoa azpimarratuz. Gaur egungo aldaketa eta erronkei ,  

iraganean baino modu eraginkorrean erantzun nahi baldin bazaie,  

hazkunde eta garapanerako interbentzioa lekuarekiko arretatsuagoa izan 

behar du. Are gehiago, interbentzioen emaitza potentzialengan eragin 

dezaketen faktoreak anitzak eta lekuaren arabera aldakorrak direla jabe 

izanda. Ondorioz, bai lekuan, bai pertsonengan oinarr ituriko polit iken 
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formulazioak ezinbestekoak dira lurralde garapenerako estrategia 

sendoak aurrera ateratzea lortu nahi bada. 

 

4.2. GARAPEN ENDOGENOAREN PARADIGMA. 

 

Top-down  motako lurralde garapenerako estrategien porrot 

erlatiboaren ondorioz, 1980ko hamarkadatik aurrera plazaratutako 

bottom-up  motako ikusmoldeen artean,  lurralde garapen endogenoaren 

paradigma nabarmenduko dugu (Stöhr, 1990; Garofoli ,  1992; OECD, 2003; 

Pike et al. ,  2011; Vázquez Barquero, 2002). Bottom-up  motako 

estrategien artean,  estrategia endogenoak azpimultzo gisa eta ez 

ekibalentzia gisa kontsideratzea komeni da. Top-down  estrategiek 

lehenesten zituzten jarduerak, azpiegituren hornikuntzara eta industria 

eta inbertsioen erakarpenera mugatutako jarduerak alegia, sarritan 

erreproduzitu izan baitira bottom-up  motako estrategien artean. Neurri  

batean oso zabaldua dagoen ideia baita hazkunde ekonomikoaren eza 

ekoizpen-faktoreen mugikortasunari ezarritako oztopoen eta lurraldeko 

ehun produktibo ahularen ondorioa dela. Garapen endogenoaren 

paradigmak, aldiz,  ezaugarri  bereizle propioak ditu, datozen orrialdeetan 

azalduko ditugunak. 

Gaur egun, garapen endogenoari dagokionez, eztabaida emankorra 

izaten ari  da, garapen bidean dauden herrialdeetan batez ere. Bestalde,  

garapen endogenoko polit ikak babes sendoa jasotzen ari  dira nazioarteko 

hainbat erakundeen aldetik, hala nola, OECD, Europar Batasuna, PNUD, 

OIT, Garapenarako Interamerikako Bankua eta Munduko Bankua. 

Garapen endogenoa, lurraldeen garapena bere konplexutasunean 

ulertzeko eta lurralde-garapen prozesuak sortzeko proposamen 

analit ikoa da. Lurralde batean (herri,  hiri ,  eskualde, erregio) gertatzen 
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den kapital metaketa eta hazkundearen dinamika interpretatzeko 

gerturatze sistemikoa da, aldagai edo dinamika ekonomikoez gain, beste 

mota batzuetakoak barneratzen dituelako, instituzionalak, kulturalak… 

esate baterako. XX. mendearen bigarren erdialdean pentsamendu 

ekonomiko nagusiak soberakinaren sorketa eta metaketaren gaiaren 

inguruan bi muga topatzen zituen: alde batetik, ‘kapitalaren 

fundamentalismoa’ deitutako korronteak kapital f is ikoaren metaketan 

zentratu izana; eta beste aldetik, garapenaren ikuspegi makro eta 

sektorialak lurraldearen dimentsioa alboratu edo gutxietsi  izana. Garapen 

endogenoaren paradigma, aipaturiko bi mugak gainditzeko sortu diren 

ekarpen teorikoetatik edaten du, bai kapitalaren fundamentalismoa 

gaindituko duten hazkunde endogenoaren teorietatik, bai  industria-

distritu eta ingurune berritzaileak (milieux innovateur) bezalako marko 

kontzeptualen bitartez. Era kriptikoan esan daiteke paradigma berri  hori 

bi  elementuen uztarketaz sortzen dela: batetik, berrikuntzarekin eta 

produkzioaren antolaketa-moduarekin lotutako garapenaren oinarri  

endogenoak, eta bestetik, garapen ekonomikoa lurralde eta esparru 

instituzional zehatzetan gertatzen dela ulertzen duen interpretazioa. 4-1. 

Irudiak eskematikoki erakusten du hazkunde ekonomikoaren ikuspegi 

tradizionaletik garapen ekonomikoaren lurralde-ikuspegi endogenorantz 

eman den trantsizioa.  
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4-1. Irudia. Garapen ekonomikoaren lurralde- ikuspegi endogenorako bidea. 

 

Iturria: Rodríguez (2006: 7. or.). 

Lurralde-ikuspegi  endogenoaren berritasuna datza garapen 

ekonomikoa esplikatzen duten mekanismo endogenoak lurralde-

ikuspegitik aztertzean. Hau da, lurralde zehatzetan eta hauek 

baldintzatuta gertatzen diren prozesu endogeno bezala ulertzen du 

garapena. Endogenoa da prozesu hori  tokiko ekoizpen-sistemaren lehia-

ahalmenaren garapenaren mende dagoelako, eta,  aldi  berean, tokiko 

enpresa-gaitasunaren, enpresaburuek ekoizteko duten moduaren, 

berrikuntzak sartzearen eta zabaltzearen, aglomerazio-ekonomien 

rolaren eta hori guztia gertatzen den erakunde-esparruaren mende 

dagoelako. Esate baterako, berr ikuntza prozesuaren ulermena hobetu eta 

aberastu egiten da baldin eta,  hazkunde ekonomikoaren faktore 

endogeno bezala, lurralde zehatzetako aktore, instituzio eta ibilbide 

historikoaren prismatik aztertzen bada. Gainera, ekonomiaren egitura 

sektoriala edo enpresaren tamaina begiratzeaz gain,  ekoizpena eta 

berrikuntza nola antolatzen den eta eragile ekonomiko ezberdinek nola 

harremanak dituzten ere aztertzen du. Horixek dira garapen 

endogenoaren paradigmak egiten dituen ekarpen batzuk.  
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Bestalde, soberakinaren sorketa eta metaketaz gain, garapen 

endogenoak, iraunkortasun ekonomikoa sozialarekin konbinatzen duen 

prozesua da, aktore publiko eta pribatuek inbertsio erabakiak ez 

bait ituzte enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzeko 

helburuagatik soil ik hartzen, gizartearen arazoak konpontzeko eta 

ongizatea hobetzeko helburuagatik ere bai.  

Abiapuntu bat ezartzearren, garapen endogenoaren definizio 

ugarien artean, Vázquez Barquero (1999a:32) ekonomialariak 

proposaturikoa aukeratu dugu, funtsezko elementu gehienak jasotzen 

baitu modu laburrean: “(…) hazkunde ekonomiko eta egiturazko 

aldaketako prozesua da, garapen potentziala erabil iz  komunitateak 

gidatutakoa eta tokiko populazioaren biz itza maila hobetzera bideratua”.  

Zentzu honetan, paradigma hau ez da mugatzen errealitatea 

interpretatzera eta aztertzera, errealitatea aldatzea ere badu bere 

xedeen artean, eta horregatik akziora edo ekintzara bideraturako 

pentsamendua da. Horregatik eta esperientzia ezberdinetan oinarrituta 

ernaldu diren iturri  analit iko ugarietat ik edaten duelako,  paradigma 

horrek ez du gorputz teoriko adostu eta artikulatua, nahiz ikusmolde 

teoriko eta ikertzaile anitzen konbergentzia agerikoa den. Guimaraes-en 

(1997) ustez, oinarr i  teoriko handir ik gabeko praktika bat deskribatzen 

du: teoria substantibo integral eta aplikagarria batetik, agian inoiz 

aurkituko ez duena,  etekina lortuko lukeen praktika, alegia. Hala eta 

guztiz ere, garapen endogenoaren paradigmak, teoria sendo gisa hartzea 

ekiditen duten ahuldadeak izan arren, operatiboki oso erabilgarriak diren 

ezaugarriak eta elementuak erakusten ditu (Tödtling, 2011):  

i)  Lurralde garapen ekonomikoak epe luzerako begirada izan 

beharko luke eta ekonomi, gizarte eta ingurumen-helburuak 

harmonizatu (Stöhr & Tödtling, 1979, Morgan, 2004). Hots, 

lurraldeko sistema produktiboaren posizionamendu 

estrategikoa hobetzera mugatutako ikuspegi funtzionalista 
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gainditzen du, eta helburu esplizitu bezala, lurraldeko 

gizartearen ongizate ekonomiko, sozial eta kulturala 

hobetzea barneratzen du (Vázquez Barquero, 1999a). 

Gainera, dimentsio anitzeko ikuspegi historiko eboluzionista 

hartzen du (Garofol i ,  1994).  

i i)  Lurraldeko potentzialtasun eta faktore zein indar 

endogenoen mobil izazioa eta aktibazioa bilatzen dute 

estrategia hauek. Horien artean, langileen kualif ikazioa, 

ekoizpen prozesuari loturiko ezagutza espezif ikoak; 

historian zehar metaturiko kapital stocka, enpresa-kultura, 

gizarte-egitura… Indar eta potentzialtasun hauek sortu edo 

eguneratu egin daitezke luzera begirako polit ika publikoaren 

bitartez (Porter, 1990; 1998). Hala ere, kanpoko baliabideen 

erabilera ( inbertsioak,  azpiegiturak,  giza-bal iabideak,  

teknologia…) ez da baztertzen; aitzit ik,  garapenerako 

kanpoko aukerak “endogeneizatu” egin behar dira 

(Alburquerque, 2004b).  

i i i )  Barneko eta kanpoko baliabideen konbinaketa, lurraldeko 

erakunde, eragile eta komunitatearen kontrol  

esanguratsuaren pean egin ohi da. Autogobernu edo 

autozentramendu ahalmena (Friedmann & Douglass, 1978;  

Friedmann & Weaver, 1979) ezaugarri  erabakigarr ia 

suposatzen du, baita gaitasun horiek hobetzea ahalbidetzen 

duten policy learning  prozesuak ere.  

iv)  Garapen estrategietan, ikusmolde monosektorialen ordez, 

manufakturari  osagarri  zaizkion jarduera anitzak integratu 

eta konbinatzen dira, hala nola, lehen sektoreko jarduerak,  

turismoa, artisautza-industriak eta bestelako zerbitzuak.  
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v)  Interbentzio i ldo nagusietako bat, mikroenpresa eta enpresa 

txiki  eta ertainen egiturazko arazo eta hazkunde-

potentzialari  arreta gehiago jartzea da, eta horrekin batera 

enpresa-ispiritu eta enpresa berrien sorkuntzan enfasi 

handiagoa ezartzea ere.  

vi)  Berrikuntzak leku zentrala betetzen du eta berrikuntza 

teknologikoaz haratago doa, dimentsio ez  teknologikoak eta 

gizarte-berrikuntzak barneratuz.  

vi i )  Kulturan, identitatean, tokiko eskarian eta egitura 

ekonomikoan lurraldeka dituen berezitasunak abantai la 

lehiakorren iturri  gisa hartzen dira,  eta gradu ezberdinean 

beste lurralde batzuentzat imitatzeko zailak. Zehatzago 

esanda, faktore estuki ekonomikoez haratago, indar zein 

dinamika sozial eta polit ikoak eta baldintza instituzional eta 

kulturalak elementu garrantzitsuak dira garapenerako 

lurralde-estrategiak diseinatu,  bultzatu eta legit imatzerako 

orduan. 

Garapen ekonomikoaren kontzeptualizaz ioak eboluzionatu egiten 

du eta eraldatu egiten da postulatu teoriko garrantzitsuak dituzten 

paradigma berriek errealitateari azalpen berriak ematea ahalbidetzen 

duten heinean. Modu horretan, korronte horretako ordezkariek ordura 

arte aldeztutako paradigma atzean edo ondoriorik gabe geratzen da 

(Kuhn, 1962). Horregatik, 1980ko hamarkadan, garapen endogenoaren 

teoriaren jatorria eta zabalkundea lotura sendoa izan zuen 1950, 1960 

eta 1970eko hamarkadetako garapen ekonomikoaren teoriaren 

paradigma estrukturalista handiekin. Horien artean aurkitzen ziren goi-

garapenaren teoriak, hazkunde dualista, mendekotasunaren teoria, 

garapenaren lurralde-teoria eta antolaketa-garapenaren teoriak.  
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Modu paraleloan,  kapitalaren fundamentalismoan trabatuta 

zegoen Harrod-Domar hazkunde ereduaren teoria neoklasikoari egindako 

krit ikak, ereduan aldagai berr iak (berrikuntza, giza-kapitala, learning by 

doing…) endogenizatzera eraman zuten planteamendu berriak sorrarazi  

z ituen. Horren ondorioz, 1960ko hamarkadatik aurrera hazkunde 

endogenoaren teoria sortu zen. Bai garapenaren paradigma 

estrukturalistetat ik,  bai hazkunde endogenoaren teoriatik, eduki ,  

proposamen eta ideia ugari jaso zituen garapen endogenoaren 

paradigmak. 

Horretaz gain, laurogeiko hamarkadaren hastapenetan garapen 

endogenoaren teoriaren agerpenean bi ikerketa- i ldok funtsezko eragina 

izan zuten: bata,  atzeratutako lurraldeetan garapena lortzeko 

ekimenerako baliogarria izango zen garapen-nozioa aurkitzeko ahalegina 

(Friedmann & Douglass, 1978, 1978; Stöhr, 1981); eta bestea, Europa 

hegoaldeko herri  eta erregioetan industria-garapen endogenoaren 

prozesuen  azterketak (Becattini,  1979; Brusco, 1982; Fuá, 1983; Garofoli ,  

1983; Vázquez Barquero, 1983) Bi i ldo nagusi horiei beste batzuen 

ekarpenak ere gehitu behar dira:  ekoizpenaren lurralde-antolaketan 

forma malguagoak (Piore & Sabel,  1984;  Scott, 1988,),  enpresen sareak 

eta aktoreen sareak lurraldeen anal isi  ekonomikoan barneratzea 

(Johannisson, 1995; Hâkansson & Johanson, 1993), berr ikuntza prozesu 

ebolutibo gisa ulertzea (Dosi ,  1988;  Mail lat,  1995b), eta osagai 

soziokulturalek eta instituzionalek garapen-prozesuetan balio 

estrategikoa dutela aitortzea (North, 1981, 1986).  

 

4.2.1. Garapen endogenoarekiko lau ikuspegi ezberdin.  

 

Tokiko edota erregio garapen motari buruzko sai lkapenak egitea 

ariketa zaila da, dimentsio ugarien arabera egin baitaiteke. Esaterako 
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Pike, Rodriguez Pose eta Tomaney-k (2011) norantzaz gain (top-down  eta 

bottom-up) bestelako dimentsio ezberdintzaileak identif ikatu dituzte: 

gizartearekiko fokatze unibertsala edo talde batzuekiko partikularra;  

baliabide nagusien jatorria (exogenoak, endogenoak, autoktonoak);  

iraunkortasun maila (sendoa, ahula);  egitasmo motak (hard  azpiegiturak, 

soft  programak); lehiakortasun ibi lbidea (bal io erantsi  a ltukoa edo 

baxukoa); l idergo edo ardura instituzioa (publikoa, merkatua, mixtoa),  

esate baterako. Gainera jadanik adierazi dugu garapena kontzeptua 

beraren esanahia eta edukia denboran eta lekuan leku aldagarria dela.  

Antonio Vazquez Barquero-k (2007b) garapen endogenoaren lau 

ikuspegi ezberdin antzeman ditu. Lau ikuspegi hauek beraien artean 

bateragarriak eta osagarriak izan daitezke, bakoitzaren gabeziei besteek 

erantzuten dieten neurrian.  Lau ikuspegi hauek horrela izendatzen ditu: 

populista, giza-garapenarena, ebolutiboa eta estrategikoa. 

Garapen endogenoaren ikuspegi  populistaren arabera, 

garrantzitsuena lurraldeko baliabideak prozesu parte-hartzaileen bidez 

erabiltzea da.  Lurraldeko garapen-potentzialaz bal iatzeko eta erronka 

ezberdinei erantzuteko tokiko komunitate batek duen gaitasunarekiko 

konfiantza azpimarratzen du. Beraz, abiapuntua da lurralde guztiek 

garatzeko potentziala dutela, eta,  beraz, edozein herritan edo lurraldetan 

gerta l itekeela. Orduan, garapena autonomo edo autozentratua sortzeko 

modua izango l itzateke tokiko baliabideak herritarrek beraiek eta tokiko 

erakundeek diseinatutako eta kudeatutako proiektuetan erabiltzea.  

Interpretazio horrek barne hartzen du ekonomia sozialari  gero eta arreta 

handiagoa ematea. Baita elkartasuna ekoizpenaren, metaketaren, 

banaketaren eta kontsumoaren erdigunean kokatzen duten estrategiak 

eta ekimenak ere, horien artean alternatiba postdesarrol l istak. 

Esaterako, gizarte-ongizatera bideratutako ekintzailetza-proiektuak,  

kooperatiben, mikro eta enpresa txikien, aurrezki-kutxen eta irabazi-

asmorik gabeko erakundeen bidez bideratzen direnak. Gainera, ikuspegi 
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horren abiapuntuaaren arabera, herritarrek garapen-ekimenen 

diseinuan, gauzatzean eta kontrolean parte hartzen ez badute benetako 

garapenik ez dago. Horregat ik, interpretazio horretan koka daitezke 

demokrazia zuzenean edo demokrazia parte-hartzailean oinarritutako 

garapen ekimenak. Euskal Herrian interpretazio horren barruan 

katalogatu daitezkeen hainbat ekimen daude, hala nola, Euskal Herriko 

Unibertsitateko GEZKI eta HEGOA Institutuetatik landu den ekonomia 

sozial  eta eraldatzai learen (Puig et al.,  2016; Pérez de Mendiguren & 

Etxezarreta, 2015),  hainbat kooperatibek (OlatuKoop…) sustatzen ari  

diren tokiko garapen eta ekonomia sozial eraldatzailearen (Vil lalba-

Eguiluz, Egia-Olaizola, & Pérez de Mendiguren, 2020) edo Auzolanaren 

(Mitxeltorena, 2011) babespean dauden esperientziak.  

Ikuspegi  zeharo baikorra da. Populazioak egitasmoak definitu, 

bere gain hartu eta kontrolatzen dituenean populazioaren beharrak aseak 

eta ekimenen arrakasta ziurtatua daudela uste baitu, nahiz baliabideak 

edo inbertsioak mugatuak izan.  Mota guztietako baliabideak eta 

gaitasunak aintzat hartzen ditu. Herritarren akzioa oinarritzat du, eta 

hortaz polit ika publiko eraginkorrenak behetik kudeatzen direnak 

l irateke. Gainera, garapen polit ikei bal io demokratikoa ematen die.  

Hala ere, ahuldade garrantzitsuak ditu. Garapen prozesuak kapital 

metaketaren inguruan artikulu behar dela ez du uste. Garapenaren 

iraunkortasuna bermatzeko, beste mekanismoen artean, aurrezkiaren eta 

inbertsioaren papera ez du kontuan hartzen. Sarritan ezagutza berria eta 

berrikuntza prozesuak txertatzeari ez  zaio jaramonik egiten, ezta 

errendimendu hazkorrak lortzeko ekoizpenaren antolaketari  ere. Azkenik, 

tokiko ekonomiak estatu eta nazioarteko sistema produktiboetan 

integratuak daudela ez dute era egokian argudiatzen, eta hauengatik 

eraginak jasotzen dituztenik ere ez.  
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Giza-garapenaren ikuspegiak gizakia jartzen du garapenaren 

zentroan, ekonomia eta gizarteko eraldaketak gizakiaren gaitasunei esker 

ematen baitira, sormen eta ekintzailetasun gaitasunei esker batik bat.  

Amartya Sen-ek (1999) egindako eta Nazio Batuetako Garapenerako 

Programak (PNUD, 2001) zabalduriko garapenaren interpretazio berrian 

oinarritzen da. Per capita errentaren hazkundea modu instrumentalean 

erabiltzen du, garrantzitsuena pertsonek nahi  eta egiteko gai d iren 

funtzio eta jarduerak baitira. Zentzu honetan, askatasuna eta 

garapenaren arteko harreman estua azpimarratzen da eta hezkuntza, 

osasuna eta elikadura bezalako faktoreak ere bai. Laburbilduz, lurralde 

bat garatzen doa herritarrei bere gaitasunak era askean garatzea 

ahalbidetzen dieten tresna eta instituzioak sortzen direnean. 

Interpretazio horretan koka daiteke Euskal Herriko Unibertsitateko 

HEGOA Institutoan lantzen ari  den Tokiko Giza-Garapenaren 

proposamena (Dubois MIgoya, 2014; Jubeto Ruiz & Larrañaga Sarr iegui ,  

2014).  

Garapenerako tresna bezala, gizakien eta erakundeen sorkuntza 

eta ekintzailetasun gaitasunak azpimarratzen ditu. Bien artean hiri ,  

teknologia,  antolaketa, ekoizpen eta instituzio-eraldaketak errazten 

baitira. Bestalde, garapenak zentzua hartzen du gizakia onuraduna 

denean. Zentzu honetan pobreziaren gaia modu eraginkorragoan tratatu 

daiteke, nahiz eta baliabideak urriak izan, ongizatea hobetzeko 

gaitasunak erabil i  eta hobetu daitezkeelako. Ikuspegi horrek instituzioak 

eta kulturak eraldaketa ekonomiko eta sozialen gain duten eragina 

onartzen dute, hainbat soziologo (Weber, 2012:  1920; Fukuyama, 1995),  

historialari  (Landes, 1998; North, 1990) eta ekonomialariei (Lewis, 1955; 

Guiso,  Sapienza, & Zingales, 2006; Polanyi,  Arensberg, & Pearson, 1971) 

jarraituz.  

Hala ere, interpretazio horrek ere baditu hainbat ahuldade. Giza-

garapenean enfasia ezartzerakoan ahaztu egiten dute lurraldearen 
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garapen ekonomikorako potentziala. Kapital metaketa baldintzatzen 

duten mekanismo eta indarrei beharrezko arreta ez die jartzen. Ondorioz,  

bere esku-hartze proposamenek hainbat muga dituzte, garapen 

prozesuen iraunkortasun ekonomikoaren kalterako direnak. Sarr itan 

ekimen ugarik izaera asistentziala dute eta motz geratzen dira garapen 

iraunkorreko prozesu ekonomiko eta sozialak sustatzerako orduan. 

Garapenaren ikuspegi ebolutiboak, lurraldeen aurrerapen eta 

eraldaketa ekonomikoa, kapitala metatzeko prozesuen eta hiri  eta 

eskualdeen lehiakortasunaren arabera aztertzen ditu, modu horretan 

garapen endogenoaren teoria sendoago bihurtuz. Ikuspegi horrek 

errendimendu hazkorrei garrantzia ematen dion analisi-eredua 

erabiltzerakoan tradiziozko pentsamendu neoklasikotik aldentzen da. 

Ezagutza eta berr ikuntza gakotzat jotzen ditu, eta garapena lurralde 

ikuspegitik ulertzen du. Garapen eredu autosustengarria proposatzen du, 

berrinbertsioa eta sistema produktiboaren eraldaketa jarraia 

ahalbidetuko duen soberakinaren sorreran oinarritua. Horretarako 

Vazquez Barquero-k (2005) proposaturiko garapenaren lau indarretan 

eragitea proposatzen du. Aurrerago, 4.2.2.1 atalean landuko diren lau 

indarrak honakoak dira: ekoizpenaren antolaketa malgua, berrikuntzen 

hedapena, lurralde- eta hiri-dinamika eta instituzioen bilakaera.  

Ahuldadeen artean,  lurralde baten dinamika ekonomikoaren 

azalpen partziala izatea dago. Izan ere, funtzionamendu 

makroekonomikoaren garrantzia ez du adierazten, oreka 

makroekonomikoak mantentzen direla uste baitu.  Eskariaren 

funtzionamenduaren analis ia ez du barneratzen. Tokiko ekonomia 

nazioarteko harreman ekonomikoen sisteman barne kokatzen dela ez du 

aztertzen. Azkenik,  aurreko bi ikuspegiak ez bezala,  dimentsio 

ekonomikoetan batik bat zentratzen da, eta garapenaren gizarte, kultura 

eta ingurumen-iraunkortasunari eragiten dioten elementu esanguratsuak 

ez ditu barneratzen. 
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Ikuspegi estrategikoa, azken hamarkadetan, globalizazioak,  

pobreziak eta langabeziak sortu dituen erronkei aurre egiteko hir i ,  

erregio eta herrialdeetan espontaneoki sortu diren ekimenekin lotzen da 

ikuspegi hau. Gainera, barne-koherentzia analit iko handia du, tokiko 

ekimenak bat baitatoz garapen endogenoaren ereduarekin, eta 

arrazionaltasun ekonomikoa baitute. Ohiko polit ika industrial  eta 

erregionaletatik ezberdintzen da hainbat dimentsiotan. Garapenaren 

lurralde-ikuspegia darabil,  ez funtzionala. Lurraldeko garapen potentziala 

mobil izatzen saiatzen da, kapital eta lanaren mugikortasuna lehenetsi  

gabe. Polit ika horiek zerbitzuak ematen dituzten bitarteko erakundeen 

bidez antolatzen da,  eta neurri  handian enpresei zuzeneko f inantzaketa 

ekiditen dute. Antolaketa eta kudeaketa eredu parte-hartzaileak eta 

deszentralizatuak erabiltzen dituzte, tokiko aktoreen arteko erregulazio 

eta interakzio forma berriekin batera.  

Ahuldadeen artean, ordea, sarritan ekimen isolatuak dira, akzio 

ezberdinen arteko sinergia profitatzea ahalbidetuko lukeen garapen 

integratuko proposamen bati erantzuten ez dietenak. Bestalde, tokiko 

ekimenak ez dira estatuaren birbanaketa-polit ikaren ondorio. Aldiz,  

mundugero eta integratuago batean enpresen sorrera eta garapena 

bultzatzea dute helburu, modu horrentan epe luzera aberastasuna eta 

enplegua sortzea ahalbidetuz. Emaitzak posit iboak direnean, tokiko 

ekonomiaren barruan ekitatea hobetzeari eragiten dion arren, berez ez 

da terminoaren adiera tradizionalean erabiltzen den ongizate-polit ika.  

Zentzu honetan, gainetiko eskalekin estrategikoki koordinatzeko erronka 

dute. Ez dira ongizate polit ika bezala definitzen eta ez diete estatuaren 

polit ika birbanatzailearen emaitza. Gehienetan enpresen sorrera eta 

sendotzea bultzatzera mugatzen dira.  

Lau ikuspegi hauek bateragarriak eta osagarriak dira. Ikuspegi 

populistak zentzu handiagoa hartzen du garapen endogenoaren ikuspegi  

zabalagoaren barnean, non lurraldetako ekonomia eta gizartea 
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eraldatzeko tresnatzat ekintzailetasun-gaitasuna eta populazioaren 

sormena aitortzen diren eta kapital-metaketa prozesuak errazten 

dituzten ekimenen bitartez ere gertatzen dela ulertzen den. Ikuspegi 

ebolutiboak garapen prozesuen mekanika interpretatzen duen heinean, 

baliagarria da errealitatea aztertzeko eta gaurko erronkei praktikan 

erantzuteko. Giza-garapenaren ikuspegiak, garapena kulturalki  

jasangarria izan behar duela badio ere, garapenaren ikuspegi 

ebolutiboaren laguntza behar du, bai pertsonen sormena eta gaitasunek, 

bai lurraldeko ekonomia eta ekoizpen-ahalmenak, biek,  bultzatzen 

baitituzte garapen ekonomikoko prozesuak. Azkenik,  ikuspegi 

estrategikoak ekintzen eta jarduera i ldoen definizioan laguntzen du. 

Edozein dela hautatzen den ikuspegia, lurralde bakoitzean forma 

bakarrean konbinatzen diren faktore anitzen (ekonomia, gizarte, 

ingurumen, instituzio, polit ika eta kultura-faktoreak) arabera eraiki  

behar dira garapen-polit ikak. Horregatik, garapen endogenoaren 

polit ikak, garapen-ekimenak lurralde batetik bestera ezberdinak direla 

baieztatzen du. 

Atal honekin amaitzeko aipatu dezagun mende honetan sortu den 

kontzeptu berri  bat: garapen neo-endogeneoa, hain zuzen. Landa-

garapenaren esparruan emandako eztabaidetan, gero eta nabarmenagoa 

egin zen lurraldearen kanpoko faktoreek zuten garrantzia. Egiaztapen 

horren ondorioz, Ray-k (2001) garapen neo-endogenoaren kontzeptua 

proposatu zuen, hain zuzen ere kanpoko faktoreek betetzen duten 

eginkizuna aitortzeko helburuarekin.  Baina, egia esan, garapen 

endogenoaren jatorrizko terminoa erabiltzen zuten autore askok 

endogenotasuna termino malgu eta ireki gisa ulertzen zuten. Jarraian 

ikusiko dugun moduan, autore nagusiek ez dute muzin egiten lurraldearen 

kanpoko inbertsio eta bestelako faktoreen erabilerari .  Endogeneitatea ez 

baita ulertzen autarkia terminoetan, lurraldeko baliabideak eta faktoreen 

erabilera sendotzearen eta faktore estra-lokalak lurraldearen garapen 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

100 

 

logikaren menpe jartzearen terminoetan baizik. Hori dela eta, ezin 

daiteke justif ikatu edo ez da beharrezkoa garapen neo-endogenoa 

bezalako kontzeptu berriak asmatzea (Guinjoan, Badia, & Tul la, 2016).  

 

4.2.2. Autore erreferentzialen marko kontzeptualak.  

 

Atal honetan garapen endogenoaren paradigma sakonki aztertu 

eta garatu dituzten autore nagusien marko kontzeptualak jasoko ditugu. 

Landa-garapenaren eremuan garapen endogenoaren paradigma era 

zabalean erabil i  izan da eta autore ugarik ekarpen espezif ikoak egin 

dituzte landa esparruari mugatuak ( ikus Guinjoan et al. ,  2016), baina 

lurraldearen egitura produktiboa eta urbanizazio maila dena dela, 

paradigma horrekiko ekarpen kontzeptual eta analit iko orokorrak egin 

dituztenei erreparatuko diegu soil ik. Izan ere, atal honen helburua, tokiko 

eskalan garapen ekonomikorako prozesuak eraiki  eta interpretatzeko 

proposatu nahi dugun marko kontzeptuala definitzeko elementuak 

jasotzea baita,  eta ez horrenbeste polit ika sektorial  edo horizontal 

espezif ikoak definitze ariketa bat egin. Hori dela eta, ikuspegi  orokor eta 

integral honetan garapen ekonomiko endogenoaren paradigman aurki 

ditzakegun hiru autore erreferentzialak hautatu ditugu: Antonio Vázquez 

Barquero, Francisco Alburquerque eta Sergio Boisier. Hirurek paradima 

horren elementu ugari partekatzen dituzte, baina bakoitzak ikuspegi  

ezberdinaz garatu du bere ekarpen anal it iko eta teorikoa. Esate baterako, 

Vázquez Barquero-ren elaborazio teorikoa paradigma honen hastapen eta 

iturri  nagusietatik hasita, garapen ekonomikoa sustatzen duten lau indar 

nagusien identif ikaziora doa. Paco Alburquerque-k, bestalde, ekintza eta 

erabilera praktikora batez ere zuzentzen du bere ekarpen teorikoa,  

lehiakortasun sistemikoaren formulazioa lurraldean (tokiko eskalan batez 

ere) hartzen dituen konkrezioetan sakonduz eta garapen esperientziak 
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zerotik eraiki  ahal izateko bektore dinamikoa eta ebolutiboa gehituz. 

Azkenik,  Sergio Boisier-ek sistemen teoria oinarri  hartuta, garapenak 

behar dituen eta pentsamendu ekonomikoan lantzen ohi ez diren faktore 

ukiezinen multzo iradokitzailea proposatzen digu; izan ere, tokiko 

garapen ekonomiko esperientziak ez bait ira prozesu hertsiki  

ekonomikoak, sozialak, polit ikoak, instituzionalak eta kulturalak ere 

baitira. Azken ideia horretan hautatuko hiru autoreek bat egiten dute. 

 

4.2.2.1. Antonio Vázquez Barquero-ren ekarpen analitikoa. 

 

Garapen endogenoaren teoria interpretazio-tresneria baliagarria 

da lurralde bateko hazkunde eta aldaketa estrukturaleko prozesuak 

errazten dituzten mekanismoak identif ikatzeko. Izan ere,  eskuragarri  

dauden baliabideen erabilera eraginkorrean eta garapen-potentzialean 

oinarritzen diren ohiko argumentazioetatik harago doa. Metaketa-

prozesuak arautzen eta kontrolatzen dituzten mekanismoak aztertzen 

ditu, gero eta errendimendu hazkorrak sortzen laguntzen duten 

mekanismoak hain zuzen. Epe luzeko hazkunde ekonomikoa ez dago 

lurralde batek duen baliabide-horniduraren eta ekonomiaren aurrezteko 

eta inbertitzeko ahalmenaren mende soil ik. Hazkunde ekonomikoa 

kapitalaren metaketa eragiten duten mekanismoen funtzionamenduaren 

eta indar horien artean sortzen den interakzioaren mende ere badago. 

Horregatik, hazkunde ekonomikoa interpretatzeko eta azaltzeko,  

beharrezkoa da zehaztea produktibitatearen portaera, ekoizpen-funtzio 

klasikoak espl izituki jasotzen ez dituen fenomeno eta indarren 

emaitzaren mende ere badagoela; hau da, errendimendu beherakorren 

legea osagarritu egin beharko l itzateke garapen-indarren elkarreraginak 

eragindako errendimendu gorakorren legeekin.  
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Aipatzen ari  garen indar horiek kapitala metatzeko prozesuaren 

funtzionamenduarekiko endogenoak dira. Antonio Vázquez Barqueroren 

iritziz (2002, 2005)),  besteak beste, lau izango l irateke indar horiek: 

ekoizpenaren antolaketa malgua, berrikuntzen hedapena, lurralde- eta 

hiri-dinamika eta instituzioen bilakaera dira. Gainera, teoria horrek 

garapen-bide autosostengatu bat identif ikatzen du, izaera endogenoa 

duena. Izan ere, kapitala metatzeko prozesuan laguntzen duten lau 

faktore hauek eskalako barne eta kanpo ekonomiak sortzen dituzte, kostu 

orokorrak eta transakzio-kostuak murrizten dituzte, dibertsitate-

ekonomiak errazten dituzte eta errendimendu hazkorrak ahalbideratzen 

dituzte. Jarraian era laburrean garapenerako lau indar hauek 

deskribatuko ditugu. 

i) Produkzioaren antolaketa malgua. 

Ekoizpen-sistemen antolaketa modu berriek, bai enpresaren 

barnekoak,  bai enpresen artekoak, autorearen iritziz,  kapitala metatzeko 

prozesuaren indar nagusietako bat ezkutatzen dute, produktibitatean eta 

lehiakortasunean eragiten dutelako. Gai horrekiko interesa azkeneko lau 

hamarkadetan, eta batez ere Italiako industria-distr ituetan abiapuntua 

izan duen ikerketekin lotzen du. Antolaketan sistema malguagoak 

ezartzen diren heinean egungo lehia motaren eskakizuei hobeki 

egokitzeko aukera eta hainbat abantaila ezberdinak eskuragarri  dituzte 

enpresek. Egokitze gaitasun hori bai barne mailan, baina enpresen arteko 

sareetan islatzen da.  

Enpresaren barne mailako antolaketa berriek, antolaketa 

taylorista eta fordistak erakusten dituen zurruntasun eta gabezien 

aurrean, zuzendaritza- eta kudeaketa-printzipio eta -praktika berriak 

sartu dituzte, erakundearen eraginkortasuna eta efikazia hobetzera 

bideratuta. Enpresa-antolamenduaren berringeniaritza-prozesuen 

adibide dira, esate baterako, sailen funtzioen ordez helburuen arabera 

lana antolatzea, lehengaiak zein bitarteko produktuen horniketan eta 
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berezoen entregatzetan denbora kudeaketa, enpresaren gaitasunen 

arabera ekoizpen zatiak barneratzea eta besteak azpikontratatzea… 

Barne antolaketa egitura berr i  horrek, bestalde, eraginak dituzte 

hornitzaile eta bezeroekin izaten diren harremanen birfomulazioan ere,  

salerosketa funtzioaz gain beste eremu estrategikoetan (berrikuntza, 

inbertsioa,  komertz ializazioa…) eragiten duten edukiak barneratuz 

akordio edo aliantzetan. 

Enpresen arteko harremanen bitartez ekoizpen prozesua 

antolatzeko formak ugariak dira, hala nola, tokiko ekoizpen-sistemak, 

industria-distrituak,  lurralde-klusterrak, akordio eta aliantza 

estrategikoak, joint-venture… Enpresen arteko harreman eta 

elkarrekintza horiek,  emaitza ekonomikoan hobetzen dituzten heinean, 

aztertzeko sarearen nozioa aproposa eta baliagarria izan daiteke 

antolaketa-motaren irudia is latzen duelako eta balio analit ikoa duelako. 

Grabher-i  (1993) jarraituz, honako ezaugarriak kontuan izan behar dira 

azterketan: i )  sarearen kontzeptuak erreprozitatezko transakzioei egiten 

die erreferentzia, ez  soil ik merkatuko elkartrukeei;  i i )  interdependentzia 

harremanak barneratzen ditu, merkatuko independentzia edo enpresa 

hierarkizatuen mendekotasun harremanak baino; i i i)  interkonexio 

anitzeko eta eragileen erantzun eta erreakzioen sistema bezala ulertu 

behar da; iv) sareko enpresen arteko loturak ahulak izanik ere, erlazioak 

sendotasuna ematen dio sareari,  informazio-trukearen,  ikaskuntza 

interaktiboaren eta berrikuntzaren hedapenaren ondorioz; eta v) 

enpresen eta eragileen arteko harremanak asimetrikoak edota 

hierarkikoak ere izan daitezke,  boterea funtsezko elementua bihurtuz 

interdependentziazko sarearen funtzionamenduan. 

Sareek eraginkortasunez funtzionatzen dutenean, eragin posit iboa 

izaten dute ekonomiaren garapen-prozesuetan. Enpresa-sareek 

merkataritza-transakzioak errazten dituzte, bai eta teknologia-aplikazioei  

edo produktu, prozesu, antolaketa eta merkatuetako berrikuntzei 
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buruzko informazioaren trukean oinarr itutako harreman teknikoak ere. 

Zentzu honetan, enpresen arteko elkarrekintzak ekoizpen-sistemetan 

dauden dibertsitate-ekonomiak, eskalako kanpo-ekonomiak erabiltzea 

ahalbidetzen ditu, baita 2.2. atalean landu ditugun Marshall-en eta 

gainerako kanpokotasunak ere, eta merkatuetan lehiatzeko gaitasunak 

hobetzen dituzte. Sareko harreman ekonomikoak eragileek beraien 

artean duten ezagutzan eta konfiantzan ere oinarritzen dira. Faktore 

hauek enpresen arteko negoziazio- eta transakzio-kostuak murrizteko ere 

baliagarriak dira. Bestaldetik, Johannisson-ekin (1995)  ados, sarritan 

enpresarien eta enpresa txikien sorrera sare pertsonaletan oinarritzen 

da, ideiak inguruko informazio eta ezagutzarekin heldutasuna lortzen 

dutelako. 

Gainera, enpresariak etekina bilatu nahian merkatuko seinaleen 

bidez (prezioa eta kostuak) lehiatu eta erlazionatzen direla defendatzen 

duen ikuspegi tradizionala gaindituz, enpresa- eta antolaketa-gaitasunen 

eskuratzea prozesu konplexu baten emaitza omen da. Prozesu horretan 

erakundeek,  kontaktu pertsonalen sareek eta aktoreen ekintza 

estrategikoek esku hartzen dute. Zentzu honetan, lurralde edo 

testuinguruko faktore kultural,  instituzional,  sozial eta ekonomikoak 

eranginkorrak dira,  baliabideak eta harremanak eskaini,  erraztu edo 

zailtzen dizkietelako enpresariei,  z iurgabetasun-maila murrizten duelako,  

inbertitzeko eta enpresetan berrikuntzak barneratzeko erabakiak prozesu 

kolektibo eta sozializatu bihurtzeko eta arriskuak partekartzeko aukera 

eman dezakeelako eta autoestimuan posit iboki eragin dezakeelako. 

Laburbilduz, lurralde baten ezaugarri  espezif ikoek ere sustatu ahal dute 

enpresa-garapena eta enpresen antolaketa modu malgu eta saretuek 

kapilaritate handiagoa eskaintzen diete lurralde-ezaugarriak modu 

eraginkorragoan erabiltzeko. 
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ii) Aldaketa teknologikoa eta berrikuntzaren hedapena. 

Berr ikuntza aldaketa ekonomikoaren eta gizarte-ongizatearen 

faktore erabakigarrienetako bat da, ekonomien hazkunde eta egiturazko 

aldaketa prozesuak eragiten dituelako Solow-k eta lehenago Marx-ek eta 

Schumpeter-ek agerian utzi  zuten bezala. Hala ere, berrikuntzen ondorio 

ekonomikoak ekoizpen-sarean hedatzeko moduaren eta enpresek har 

ditzaketen estrategia teknologikoen araberakoak dira.  Berrikuntza-

prozesuen funtsezko mekanismoetako bat enpresen inbertsioen 

errentagarritasuna handitzeko eta merkatuetan duten presentzia 

handitzeko ahalegina denez, ez dira sistema ekonomikotik kanpo sortzen, 

baizik eta sistema produktiboari,  ekonomiari eta gizarteari endogenoak 

zaizkie. Gehiago sakonduz, berrikuntza lurraldeari lotutako edo 

errotutako prozesuak dira inguruneak, bertako enpresen eta erakunde 

ezberdinen arteko elkarreraginen bitartez, berrikuntza gaitasuna 

baldintzatzen dutelako. 

Autoreak alboratu egiten du hamarkadetan zehar nasusi izan den 

eredu neoklasikoen berrikuntzaren kontzeptualizazio exogeno, 

funtzional,  sekuentzial  eta hierarkikoa, eta ikerketa honetako 2.3.  

atalean azaltzen den moduan ikuspegi ebolutiboa eta sistemikoa 

erabiltzen du. Zentzu honetan, posit iboki baloratzen ditu Schumpeterrek 

egindako (1934) hainbat funtsezko ekarpen: hala nola, berr ikuntzaren 

fenomenoa garapen-prozesuen erdigunean kokatu izana (suntsiketa 

sortzailearen printzipioa formulatuz),  merkatuan lortzen dituzten 

emaitzek berrikuntzak baldintzatzen dituztela onartzea, eta berrikuntza-

prozesua lehiakortasun inperfektuko baldintzetan gertatzen dela 

adieraztea, nagusiki .  Baina kr it ikatu egiten du bere argumentazioa 

berrikuntza erradikalen inguruan zentratzea, eta kontuan ez hartzea 

garapen-prozesuetan berrikuntza inkrementalek duten zeregina.  

Pentsamendu ebolutiboak, ordea, berrikuntza ziurgabetasun-

inguruneetan aztertzeko aukera ematen du, aurretiko teknologiaren 
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aurretiko bilakaerarekiko mendekotasuna (path dependency ) eta 

berrikuntzen hautaketan aritzen diren mekanismoak kontuan izanda. 

Enpresek, bakarka ez, ingurune jakin batean jarduten dute, non 

funtzio ezberdinetarako harremantzen diren beste enpresa gehiago eta 

zerbitzuak eskaintzen dizkieten erakundeak dauden. Enpresari bere 

teknologia- eta antolamendu-ezaugarriek eta bere errutinek 

berrikuntzarako gaitasuna baldintzatzen diote, baina baita inguruneak 

eta beste enpresen estrategiek eta lehiak ere. Testuinguru horretan, 

merkatuak berrikuntzen hautaketa mekanismoa ezartzen du, produktuak 

xurgatu edo kanporatu arabera. Hortaz, enpresaren jarraipena, 

merkatuetan duen partaidetza mantendu edo handitzeko eta bere 

errentagarritasuna hobetzeko aukera duenean suertatzen da. Eta hori  

errutina bertutetsuak erabiltzen duenean gertatzen da. Horregatik,  

denboran pilatzen doazen inertzien aurrean, etengabeko ikaskuntzak 

( learning by doing ,  learning by using…) soi l ik laguntzen du enpresak 

merkatuen baldintza aldakorretara egokitzen, eta enpresa aurkarien 

estrategiei erantzuteko gaitzen. 

Berr ikuntzen hautaketa-printzipioak, produktu arrakastatsuak eta 

enpresa ekoizleak saritzen dituenez, eta bide batez porrot egin dutenak 

alboratu, hedapen eta hazkunde mekanismoak eragiten ditu ekoizpen 

sisteman. Enpresari epe luzera onurak sortzen dizkion neurrian, ekipo-

ondasunetan inbertsioak egitea, giza bal iabide kual if ikatuak erabiltzea, 

enpresaren produktibitatea eta soldatak eta etekinak handitzea 

ahalbidetzen du. 

Berr ikuntzen hedaketa prozesuari dagokionez,  eboluzionisten 

beste bi ideia azpimarratzen du. Alde batetik, historian zehar jarduera 

ekonomikoaren hedapen olatu berriak berrikuntza-sorta barneratzen 

dituzten sistema teknologikoen agertzearen ondorio dira. Horrela, nukleo 

teknologiko berdinetik abiatuta, ondasun eta zerbitzu berriak ekoizten 
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dituzten enpresak eta kontsumo pauta berriak sortzen dira (Freeman, 

Clark, & Soete, 1982). Berrikuntza teknikoen sortaren agerpenak, ez ditu 

aldaketak eta eraldaketak ekoizpenaren esparruan soi l ik eragiten,  

gizarte-, antolamendu- eta erakunde-esparruan ere. Ikusi besterik ez  

dago informazioaren teknologia berrien hedapenak eragin dituen 

dimentsio anitzeko eragin sakonak. Beste aldetik, berrikuntzen difusioa 

ez da ausazko prozesu imitatzaile bat,  modu erraz eta automatikoan 

ematen dena. Dosi-k (1984) proposatu arabera, berrikuntzen zabalpena 

bidezidor zehatzetatik barreiatzen da, ‘ ibi lbide teknologiko’ bezala 

izendaturiko bidezidorretatik. Horrela,  noizean behin sortzen diren 

oinarrizko berrikuntzei ezagutza eta berrikuntza gehigarr iak aplikatzen 

zaizkie, eta modu horretan jarraitu beharreko ibilbideak marrazten doaz. 

Adibide gisa balio dute elektrizitateari lotutako ibilb ide teknologikoak 

(Nelson & Winter, 1977), edo erdieroaleei loturikoak (Dosi,  1984).  

Sistema teknologiko berri  bat sortzeak, berrikuntza erradikal eta 

inkremental ugariei eta antolakuntza- eta erakunde-aldaketei lotutako 

hedapen-prozesua abiarazten du. Hedapen prozesu horretan fase 

ezberdinak antzeman daitezke. Hasieran,  negozio berriak egiteko aukerak 

enpresa berritzaile  asko erakartzen ditu. Baina produktu berriek 

estandarizatzeko joera duten heinean, lehia berrikuntzaren arreta 

produktutik ekoizpena eta banaketa antolatzeko metodoetara bideratzen 

da. Fase horretan ohikoa da aurreko etapan sormen handia erakutsi zuten 

enpresa batzuek ekoizpena uztea, eta beste berri  batzuk agertzea,  

prozesu-berrikuntzan, ekoizpenaren antolaketan eta produktuen 

merkaturatzean trebetasun handiagoa erakusten dutenak. 

Estandarizazioa produkzio-kostuak eta produktuaren prezioak murrizteko 

erabiltzen denez, enpresen arteko lehia gehiago oinarritzen da prezioan 

produktuaren berritasunean baino. Azkenik, prozesu-, antolaketa- edota 

marketin-teknologia ere enpresa guztien eskura dagoenean, sortu 

daitekeen beste aukera produktuaren segmentazioa eta diferentziazioa 
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izan daiteke. Zentzu honetan, kontuan izan behar da testuinguru 

sektorialak baldintzatzen dituela enpresen estrategia teknologikoak eta 

tokiko ekoizpen-sistemen berrikuntza-prozesua. Desberdintasun handiak 

daude aukeretan, pizgarrietan, I  + G-ko inbertsioetan eta berrikuntza-

prozeduretan industrien artean. Gainera, ekoizpen-jarduera bakoitzak 

balio-kate desberdina du, eta horrek zehazten ditu bere barne-antolaketa 

eta beste jarduera batzuekiko harremanak. Elementu hauek baldintzatzen 

dituzte balio-kate nagusian eta bere osagaietan sartzen diren 

berrikuntza-motak, berrikuntzen hierarkia eta teknologia-transferentzia.  

Enpresen barne-funtzionamenduak eta enpresek ingurunearekin 

dituzten harremanek baldintzatzen dute berrikuntza prozesua eta beraien 

hedapena. Ingurunean dauden hainbat  eragi leekin harilkatzen diren 

harremanen artean nabarmentzekoak dira ikerketa-zentro, unibertsitate, 

gobernu-bulego eta - institutu edo sindikatu eta enpresaburuen 

elkarteekin lantzen direnak. Berr ikuntzak zabaltzeko,  aipaturiko 

erakunde eta eragi leek ere etengabe egokitu behar dute enpresen 

beharretara eta eskaeretara, eta aldaketa teknologikoa errazteko jardun 

behar dute.  

‘ Ingurune berritzai lea’ (milieux innovateurs) eredua landu zuten 

GREMI taldeko ikertzaileek  planteatzen dute lurraldeak eginkizun 

estrategikoa betetzen duela berrikuntzak sortu eta zabaltzeko orduan. 

Lurraldeak laguntzen du globalizazioaren erronkei  enpresek eta 

lurraldeek ematen dieten erantzuna baldintzatzen duten faktoreetako 

batzuk identif ikatzen laguntzen baitu lurraldeak, baita egungo dinamika 

ekonomikoa interpretatzen ere.  

Tokiko inguruneek,  eragile ekonomiko, sozial eta polit ikoek 

antolatzeko eta arautzeko modu espezif ikoak dituzte, kultura propioa 

dute eta ikaskuntza-dinamika kolektiboa sortzen dute. Tokiko 

ingurunearen nozioak hiru ezaugarri  bereiztaile barneratzen ditu: i)  
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baliabide materialak eta immaterialak erabiltzen dituzten eta ondasunak, 

zerbitzuak eta ezagutzak ekoizten eta trukatzen dituzten tokiko-

eragi leak; i i)  eragile hauen harremanen bitartez sortzen diren sareak, 

lankidetza eta interdependentzia-loturak ezartzen dituztenak; eta i i i )  

ingurunearen aldaketei erantzun ahal izateko ikaskuntza kolektiboko 

prozesuak ditu.  

Ikasketa prozesu hauek inguruneko aldaketei erantzuna ematea 

ahalbidetzen du enpleguaren mugikortasunaren bidez,  produktu-, 

prozesu-, antolaketa- eta merkaturatze-teknologien trukaketaren bidez, 

zerbitzu espezial izatuen horniduraren bidez, eta produktu zein aktoreen 

kode, hizkuntza, errutina edo estrategiei buruzko informazio-fluxu 

informalen bidez.  Aldi berean, inguruneko historiak, egitura 

instituzionalak eta kulturak baldintzatzen dute enpresen eta 

gizabanakoen sormena. Enpresetan eta lurraldean pi latutako tradizioak 

eta ezagutzak eragina dute bai aurkikuntzengan, bai ezagutzaren 

zabalkundearengan. Ondorioz, berr ikuntzak eta aldaketa teknologikoa 

lurraldean sortzen dira, eta lotuta daude lokala egiten jakitearekin, giza 

baliabideen kualif ikazioarekin eta ikerketa eta garapena egiten duten 

ezagutza-erakundeekin (Mail lat,  1995a).  

Izan ere, enpresen eta gizabanakoen sormena inguruneko egitura 

instituzionalak eta kulturak baldintzatzen dute; horregatik, bai  

aurkikuntzek, bai ezagutzaren zabalkundeak,  enpresetan eta lurraldean 

pilatutako tradizioak eta ezagutzak eragina dute. Gutenbergek, adibidez, 

inprimategia asmatu zuenean, bere eskualdeko ardogi leek ardoa 

ekoizteko mahatsa nola prentsatzen zuten ikusi zuen. 

Beraz,  tokiko ingurunearen nozioaren ekarpenik originalena 

enpresen bidez lurraldearen eta berr ikuntzaren arteko harremana 

agerian jartzea l itzateke, eta horrek garapenak lurralde-izaera duela 

argudiatzea ahalbidetzen du. Berrikuntzak eta aldaketa teknologikoa 
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lurraldean sortzen dira, eta lotuta daude tokiko egite-jakintzarekin, giza 

baliabideen kualif ikazioarekin eta ikerketa eta garapena egiten duten 

ezagutza-erakundeekin (Mail lat,  1995b). Zentzu honetan, enpresen 

arteko eta ingurunearekin duten harremanen sareak zenbait eta 

dentsitate eta iraunkortasun handiagoa izan errazagoa izango da ikasketa 

prozesu kolektiboak auspotzea. Zeregin horretan garapen polit iketan 

ardatza dira berr ikuntza eta bere zebalkundea bultzatzen dituzten 

ekimenak eta intermediazio tresnak, hala nola, parke teknologikoak, 

transferentzia agentziak, teknologia-institutuak, unibertsitateetako 

teknologia transferitzeko unitateak, konpetentzia globaleko zentroak.. .  

iii) Lurraldearen garapen urbanoa. 

Ekoizpena eta salerosketak mundualizatu diren eta zerbitzu-

jarduerak biderkatu egin diren testuinguru horretan hiriak edo gune 

urbanoak garapenerako funtsezko lekuak bilakatu dira, bertan inbertsio-

erabakiak hartzen baitira eta industria- eta zerbitzu-enpresak 

kontzentratzen baitira (Scott, 1998). Hiriak hazkunde ekonomikoaren 

gune nuklearrak badira, besteak beste,  prozesu endogenoen faktoreak 

indartzen dituztelako da. Esate baterako, aglomerazio kanpokotasunak 

sortzen ditu, ehun produktiboa dibertsif ikatua du, sareen sorketa eta 

elkarrekintza sustatzen dute, eragileen arteko harremanek ezagutza 

hedatzea ahalbidetzen dute eta enpresen berrikuntza- eta ikaskuntza-

prozesuak sustatzen dituzte (Glaeser, 1998).  

Faktore hauek sakonago aztertuz, enpresen eta eragileen arteko 

gertutasunak eta ekoizpen sistemaren aniztasunak erraztu egiten ditu 

salesrosketen baldintzak hobetzea,  negoziazioak eta akordioak, 

informazioaren zabalkundea. Bestalde,  giza baliabide eta baliabide 

instituzionalen kontzentrazioak,  enpresentzako zerbitzuen 

presentziarekin batera, hiriak berrikuntzak sortzeko eta hedatzeko 

espazio aproposak bihurtzen ditu, baita kultura ekintzailea eta lehiakorra 

sendotzeko ere.  Lan-merkatuan bilaketa-kostuak murrizten dira lan-
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eskaintza kualif ikatua eta enpresen eskaera espezif ikoak azkarrago 

bateratu daitezkeelako. Ez hori bakarrik, kapital f isikoan eta giza 

kapitalean egiten diren inbertsioen arteko osagarritasuna aurkitzea ere 

errazten du. Garai  batean jarduera ekonomikoen kontzentraziorako 

arrazoi nagusitzat garraio-kostuen murrizketa jotzen bazen,  gaur egun 

aipatutako abantailak indarra hartu dute.  

Hiriaren ekoizpen, merkataritza eta kultur aniztasunak efektu 

erakartzailea sortarazten du. Jarduera ekonomikoen dibertsif ikazioa dela 

eta, areagotu egiten dira baliabide eta ekoizpen-faktore partekatuen 

eskuragarritasunak,  transakzio-kostuen murrizketak, lehengai eta 

produktu amaituen bereizketa handiagoak eta merkatuen 

ezegonkortasunaren murrizketak sortutako ondorio ekonomiko 

posit iboak (Quigley, 1998).  

Hirian kokatzen dira administrazioen bulegoak, enpresen egoitza 

erabakitzaileak, prestakuntza- eta ikerketa-zentroak, azoka-espazioak,  

eta ais ialdirako eta kulturarako lekuak. Elkargune horietan jasotzen diren 

bileretan informazioa eta ideiak zabaltzen dira, truke eta transakzio 

ekonomikoak errazten dira,  akordioak lortzen dira eta enpresen arteko 

ezagutza- eta lankidetza-mekanismoak sustatzen dira. Zentzu honetan, 

azpimarratzekoa da sistema urbanoek berrikuntzen sorketa eta difusioan 

duen eragina, bertan kokatzen baitira ezagutza eta informazioa sortu eta 

metatzen dituzten giza eta erakunde-baliabideak, baita berr ikuntzarako 

harreman eta zerbitzu sistema, eta horrek guztiak ikaskuntza prozesuak 

errazten ditu.  

Hirien arteko hierarkiari  dagokionez, autorearen iritziz,  mundu 

mailako bi lakaera urbanoan dauden joera kontraesankorrek hirien 

sistemaren funtzionamenduaren dinamika berri  bat eragin dute, ez hain 

hierarkizatua eta, nolanahi ere, multipolarra eta polizentrikoa dena. Alde 

batetik, jarduera adar globalizatu batzuetara lotuta, kudeaketa- eta 
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kontrol-funtzio estrategikoen eta zerbitzu espezializatuen 

kontzentraziorako eta zentralizazio espazialerako joera ikusten da, hiri  

handien kopuru mugatu bati  nolabaiteko l idergoa ematen diona. Beste 

aldetik, industria-jarduera eta enpresa-zerbitzuen berregituraketa 

prozesuen eta jarduera berrien hedapenari eske, hiri  ertain lehiakor eta 

berritzaileentzat garapen bide ezpezif ikoak ireki ditu,  Zurich,  Francfort, 

Bristol,  Lyon edo Edinburgo-ko kasuek erakusten duten bezala.  

Hamarkadetan zehar, audientzia handiko tesia zen garapena hiri  

hierarkiaren bidez zabaltzen zela. Ikuspegi horren arabera,  hazkunde 

ekonomikoko prozesuak berrikuntzen hedapen espazialaren ondorioz 

gertatuko l irateke, hierarkian goitik beherantz. Hir i  handietan ekoizpen 

jarduera modernoak eta berrikuntzak sortu eta kontzentratuko l irateke, 

ondoren, erregioetako hir iguneetara zabaltzeko, eta, azkenik,  periferiako 

herrietara. Gaur egun, ordea, hiri-s istemaren hierarkia existitzen dela 

ukatu gabe, mekanismo l ineal hura leuntzeko joera dago, errealitate 

berriak adierazteko balio ez duelako eta hainbat prozesuek indar 

antijerarkikoak eragiten dituztelako. Indar hauen artean honako hauek 

identif ikatzen ditu autoreak: i )  jarduera ekonomikoak tamaina 

desberdineko hiri  eta hiri-eskualdeetan kokatzen dira, eta ez soil ik 

herrialde industrial izatuetan; i i)  ekoizpen-planten dimentsio optimoa 

murrizteak, antolaketa- eta prozesu-berrikuntzak sartzeak eta garraio-

kostuak murrizteak orain arte enpresek erakargarritzat jotzen ez zituzten 

lurraldeak eta kokalekuak balioesten dituzte; i i i )  ekoizpena antolatzeko 

espezializazio malguko ereduek garapen maila ertaineko erregioetako 

gune urbanoak desiragarriak bihurtzen dituzte; iv) Dieperinkek eta 

Nijkampek (1988) jarraiki,  hir i  handiek berrikuntzak sortu eta zabaltzen 

dituztela defendatzen duen interpretazioa murriztailegia da, ezin baita 

era guztietako produktu eta sektoreetara orokortu,  berrikuntza ugari 

inguruneak baldintzatuak diren heinean; v) garraio-kostuak jaistearen eta 

automobila zabaltzearen ondorioz, zalantzan jartzen ari  garen hipotesiko 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

113 

 

merkatu-eremuaren irizpideak indarra galdu du; vi) hiri  handiek 

hamarkadetan zehar eraginkortasunean eta erakargarritasunean kalte 

egiten dieten desekonomiak pilatu dituzte, hala nola, bizitza, etxebizitza,  

lanerako ibilb ide eta ekoizpen kostuek gora egitea, ingurumenaren 

narriadura, kutsaduraren gorakada, delinkuentziaren hazkundea eta 

segurtasuna murriztea; eta vi i)  global izazioaren eta hiri-hierarkiaren 

arteko identitatea ez dirudi zerbait automatikoa denik; izan ere, estatu 

eta nazioarte mailako hirien espezializaz ioan datza integrazio hori,  baita 

sare-forma hartzen duten hiri-sistemen antolaketan. 

Ondorioz, errealitate kontraesankor horrek hir ien sistemaren 

funtzionamenduaren interpretazio konplexuagoa eskatzen du. Piramide 

formako interpretazioa, harreman horizontalak barne hartzen dituen 

beste beste batekin ordezkatzea egokiagoa da, sare formako antolaketa 

kasu. Hirigune bakoitzak zeregin espezif iko bat betetzen du sarean, 

betetako funtzioen,  garapen-ahalmenaren eta epe luzerako lehiarako 

abantaila iraunkorraren arabera. Beste hitz batzuekin esanda, sareko 

gainerako zentroek errentagarritasun-baldintza hobeetan eman ezin 

dituzten ondasun eta zerbitzuen eskaria asetzeko duen gaitasunak 

zehazten du hirigune bakoitzaren zeregin espezif ikoa. Gaitasun horiek 

eraikitzeak markatzen du hiri-guneen hazkunde eta garapenerako 

bidezidorra.  

Landa-eremuen garapena, bestalde, hiri  urbanoei ere lotuta 

dagoela aipatzen du Vazquez Barquero-k (2007b). Landa-eremuetako 

jarduera ekonomikoak dibertsif ikatzeak eta kanpoarekin integraziorako 

moduak biderkatzeak laguntzen dute lurralde hauen garapen bereizituan. 

Landa-garapen prozesu hauek ez dira hainbeste nekazaritza-

ustiategietako eskala-ekonomietan oinarritzen, baizik eta dibertsitate-

ekonomiak indartzean. Hau da, landa-ekonomiaren dibertsif ikazioak eta 

industria zein zerbitzuetako jarduera ezberdinekin konbinatzeak, landa-

garapena errazten dute. Are gehiago,  ingurune urbano dinamiko batean, 
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tokiko ekonomia eta sistema produktiboa garraio eta komunikazio sareari 

ondo konektatuta daudenean. 

iv) Instituzioen aldaketa eta egokitzapena 

Gaur egun, erakundeek hazkunde ekonomikoko prozesuak 

baldintzatzen dituztela aitortzen da oro har.  Ideiek, ideologiek,  mitoek,  

dogmek eta aurreiritziek ere eragina dute garapen prozesuetan, 

sinesmenak inst ituzioen bidez egitura ekonomiko eta sozial  bihurtzen 

baitira, hain zuzen ere.  

North-en (1990) arabera, aktoreek, antolakundeek eta herriek 

beren harreman ekonomiko, sozial eta polit ikoak arautzeko ematen diren 

arau eta akordioen multzoak osatzen ditu instituzioak.  Bestela esanda,  

lurralde bateko enpresen eta biztanleriaren portaera baldintzatzen duten 

joko arauak dira. Bere baitan jasotzen dira bai arau formalak, - legeak edo 

kontratuak-, baita horiek aplikatzeko tresnak ere, bai arau informal 

guztiak, - jokabide-jarraibideak,  kodeak edo konbentzioak-. Instituzioak 

eta erakundeak edo organismoak bereizten dira. Erakunde publiko,  

polit iko, ekonomiko, sozial eta hezitzai leek egitura bat ematen diote 

gizabanakoen elkarrekintzari ,  eta horiek dira, hain zuzen ere, aldaketa 

instituzionalaren eragileak.  

Enpresek eta erakundeek ingurune instituzional batean hartzen 

dituzte inbertsio-erabakiak. Erabaki horiek s istema inst ituzionala osatzen 

duten beste enpresa batzuekin dituzten harreman eta interakzioen 

sistema baten bidez gauzatzen dituzte. Horrek guztiak inbertsioen 

emaitzei eragiten die, eta, beraz, produktibitatearen portaerari  eta 

garapen-prozesuari berari  ere bai.  

Garapenaren teoriak beti  babestu izan du tesi hori.  Pentsamendu 

ekonomiko nagusiak, ordea, ez du bere egin harik eta ekonomia 

instituzional berr iak onartu zuen arte instituzioak faktore kr it ikoak direla 

hazkunde eta egiturazko aldaketa prozesuetan. Ronald Coase 
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ekonomialari  neoklasikoak 1937an ohartarazi zuen transakzio-kostuak 

funtsezkoak zirela erakundeen funtzionamendua ulertzeko; baina 

tradizionalki ekonomialari  neoklasikoek uste zuten transakzio 

ekonomikoek ez zituztela kosturik sortzen, ondasunen eta zerbitzuen 

trukeak automatikoak zirelako eta adostasunak eta transakzioak 

gauzatzerako orduan ez zutelako ez denborarik ez  ahaleginik 

kontsumitzen. North-ek,  aldiz,  Estatu Batuetako ekonomian 1870-1970 

bitartean errentaren %45 baino gehiago transakzioek dakartzaten 

gastuetara bideratzen dela kalkulatu zuen. 

Azken hamarkadetan, instituzioen eta hazkundearen arteko 

harremanak ezartzea ahalbidetzen duten mekanismoak zeintzuk diren 

identif ikatzen saiatu da pentsamendu ekonomikoa. Hala, North-ek (1990; 

1994) eta Will iamson-ek (1985), Coase-ren lanekin jarraituz, instituzioen 

eta hazkunde ekonomikoaren arteko lotura transakzio-kostuen 

ekonomiaren bidez egiten dela ezarr i  zuten, hau da,  eragile ekonomikoen 

arteko trukeek eta transakzioek sortutako kostu komertzialen eta ez-

komertzialen bidez. Vázquez Barquero autorearen ustez, ordea, mugatua 

da ekonomia instituzional berriaren ikuspegi hori;  izan ere, instituzioen 

azterketa ondasunen trukeen eta jabetza-eskubideen transakzio-

kostuetan soil ik zentratzen da, eta ez du kontsideratzen trukeek jabetza-

eskubideekin zerikusirik ez duten pertsonen arteko transakzioak ere 

badakartzatela.  

Jarduera ekonomikoa, oro har, egitura sozial,  kultural eta polit iko 

multzo batean murgi lduta dago, eta horrek dinamika ekonomikoa erraztu 

edo oztopa dezake. Horregat ik, enpresen eta erakundeen arteko 

harremanak ez dira nahitaez funtzionalak ekonomiari dagokionez, 

ikuspegi neoinstituzionalak proposatzen duen bezala; aitzit ik,  

elkarreragileak dira, eragile ekonomikoak eta gainerako erakundeak 

sareak eratuz antolatzen baitira, eta estrategikoak, erakundeek, oro har, 
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ziurgabetasun-baldintzetan beren estrategiak definitzen baitituzte eta 

jarduten baitute.  

Beraz, instituzioen eta hazkundearen artean jarduera 

produktiboaren funtzionamenduan eta emaitzetan eragiten duten 

mekanismo anitzak daude. Esaterako, transakzioen kostuak murrizten 

badira trukeak modu eraginkorragoan egiten dira. Beren estrategiak 

gauzatzerakoan, enpresen eta gainerako erakundeen arteko 

elkarrekintzek ekonomiak sortzen dituzte, beren artean salgaiak, 

informazioa eta ezagutza, formalki eta informalki,  trukatzean. Kostuak 

murrizteak eta era guztietako ekonomiek produktibitatearen portaera 

hobetzen dute, eta, horren ondorioz, ekoizpen-faktoreen 

errendimenduak gero eta handiagoak dira.  

Dena den, instituzioak ez dira denboran unibertsalak eta 

aldaezinak. Indarrean dauden instituzioek ekoizpen- eta merkataritza-

jardueren funtzionamendu egokia makurtzen dutenean, metaketa-

prozesuetako eragileek beharrezko instituzio-aldaketak eragiten dituzte. 

Instituzio berriak sortzea eta zaharrak ordezkatzea prozesu konplexua eta 

normalean motela izaten da. Gainera, erregulazio ekonomiko eta 

sozialari,  botere-harremanei, jarraibide moralei eta gizartearen jokabide-

kodeei eragiten dietenez, aldaketek erresistentzia handiak aurkitu ohi  

dituzte. Modu horretan ohikoa da berria eta zaharra aldi baterako 

elkarrekin irautea.  

Konfiantza da ekoizpen-, merkataritza- eta bestelako 

interakzioetan esku hartzen duten mekanismoetako bat, transakzio-

kostuak murriztea eta kooperatiba-akzioak bultzatzea ahalbidetzen 

duena. Baina kontzeptu konplexua da, egoera oso desberdinetan aurki  

daitekeelako. Aktoreen eta erakundeen izen onean oinarritutako kapital  

indibidual gisa uler daiteke, edo gizartean pi latu eta sistema 

produktiboan hedatzen den kapital  sozial gisa uler  daiteke. Fukuyamaren 
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arabera (1995), kapital soziala, elkartu eta taldeak eta erakundeak 

osatzeko jendeak duen gaitasunean datza, helburu komunak lortzeko bai  

arlo ekonomikoan bai gizarteko beste edozein esparrutan. Adibide 

zabaldu bat industria-barrutiei buruzkoa da. Barruti  horietan lurraldeko 

kapital soziala eraginkortasun-faktore bat da, enpresa-sare zabal bat 

egotea errazten baitu, gizarte-egiturak ezaugarritzen dituzten 

borondatezko elkarteen sare trinko batean oinarritzen dena. 

Will iamson (1993),  ordea,  eszeptiko ageri da konfiantzaren 

irismenari buruz,  eta famil ia- eta adiskidetasun-esparrura mugatzen du. 

Merkataritza-harremanen kasuan, gehienez ere, insituzioekiko 

konfiantzaz hitz egin l iteke, kontratuak txertatzen diren gizarte- eta 

antolaketa-testuingurua aipatzen denean. Ikuspegi hori ikuspegi  

funtzional eta mikroekonomiko baten ondorio da, eta instituzioak 

aztertzen ditu jabetza-eskubideen eta beraien kostuen, merkatuen 

antolaketaren eta kontratuen egituraren arabera. Ikuspegi horrek ez du 

aintzat hartzen dimentsio espaziala,  ez eta enpresak lurraldean 

murgilduta dauden erakundeak direla, eta lurraldeko gainerako 

aktoreekiko harremanen menpekoak. 

Ottatti-k (1994), bestaldetik, Ital iako industria-barrutiei  buruz 

egiten duen ikerketan, konfiantzari  eta elkarrekikotasunari  funtsezko 

eginkizuna esleitzen die lankidetza-mekanismoak azaltzeko. Konfiantza, 

kapital sozial gisa, kultura komun baten azpiproduktua izango l itzateke; 

eta beste egoera batean gertatuko ez l iratekeen transakzioak 

ahalbidetzen ditu.  Kapital  sozialak errazten baitu ekoizpen-

espezializazioa, ezagutza teknikoaren hedapena eta ekoizpen-

jardueraren f inantzaketa azpikontratazioaren eta hornitzaile-bezero 

kredituen bidez. Bide batez, konfiantza horrekin batera, ohiturak eta 

jokabide-kodeak hausten dituztenei ezartzen dizkieten kontrol eta 

zehapen sozialak daude alderdi polit iko, tokiko gobernu, enpresa-elkarte 

edo sindikatuen artean. 
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Hala ere, Vázauez Barquero-k gehiegizkotzat jotzen du estrategia 

lehiakorraren definizioan konfiantza izatea protagonista.  Izan ere, 

industria-barruti  horien bilakaerak erakusten du harreman informal eta 

pertsonalen garrantzi erlatiboa murriztu dela, harreman formal eta 

kontratuzkoen mesedetan. Laburbi lduz, enpresa-lehiakortasunari 

buruzko eztabaidan,  egileak konfiantza izateari zentzua ematen dio 

ziurgabetasun-egoeretan eta trukaketa ugari gertatzen diren 

inguruneetan, non aktoreak historia teknologiko, produktibo eta sozial 

komun batekin lotuta dauden, edota herentzia kultural  bat eta 

kolektibitate bereko kide izatearen sentimendua partekatzen duten ere. 

Baina horrek ez du esan nahi akordio eta elkarrekikotasun-modu 

esplizituak ez daudenik. Ez eta eragi leek eta erakundeek beren erabakiak 

lankidetzaren ondorio ekonomikoak behar bezala kontuan izan gabe 

hartzen dituztenik ere. Horrela, kontua ez da aktoreen harremanak 

formalak edo informalak diren, edo kontratuetan edo elkarren arteko 

konfiantzan oinarritzen diren. Z iurgabetasunari aurre egiteko eta 

lehiarako posizionamendua hobetzeko garrantzitsuena lurraldeko eragile 

eta enpresen estrategiak bateratzea l itzateke,  tokiko kulturan 

sustraitutako instituzioetan oinarrituz.  

Eragi le eta erakundeen arteko koordinazio sinergikoak, lurralde 

baten ekintza kolekt iborako gaitasuna azaltzen eta zentzua ematen dio.  

Tokiko aktoreen erantzun koordinatua gerta dadin, beharrezkoa da 

eragi leek arazoen eta haien konponbide posibleen ikuspegi partekatua 

izatea. Koordinazio sinergikoak, era berean, instituzio formal eta 

informalen esku hartzea eskatzen du. Hala, kasu bakoitzean, instituzio 

espezif ikoek eragileen arteko artikulazioa errazten dute,  adibidez,  

jabetza-eskubideek, arau teknikoek … 

Lurralde baten garapenerako koordinazio- eta lankidetza-

prozesuak gobernantza-modu (governance) egokiek estimulatu ditzakete.  

Autorearen ustez,  ekonomialari  neoinstituzionalistek proposatutako 
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gobernantzaren def inizioa murriztailea da; izan ere, eragileek eta 

erakundeek kontratu-akordioak eta -harremanak egin ahal izateko 

koordinazio-prozesuen multzotzat definitzen dute gobernantza, 

(Will iamson, 1985),  eta transakzio-kostuen, oportunismoaren eta 

arrazionaltasun kontrolatuaren arabera aztertzen dute eremu 

mikroekonomikoan. Ikuspegi zabalago batean, Kooiman-en (1993) 

arabera, prozesu ekonomiko, sozial eta polit ikoetan, beraien helburu eta 

interesen arabera,  parte hartzen duten erakundeen interakzio eta 

ekintzen ondorioz sortzen den instituzio-sistema gisa ulertu daiteke 

gobernatza. Interpretazio horrek eragile publiko eta pribatuei polit ikak 

definitzeko eta gauzatzeko gaitasuna aitortzen die, sarearen nozioa 

sartzen du eta sistema inst ituzionalaren mutagarritasuna onartzen du. 

Gainera, gobernantza-prozesuetan, eragileek estrategikoki mota 

guztietako interakzioetan jarduten dute, komertzialak eta ez  

komertzialak. Gobernantza lurralde jakin batzuetan kokatutako prozesu 

historikoa da, eta, lurraldearen konplexutasuna handitu ahala, funtzio 

garrantzitsuagoa hartzen dute bitarteko erakundeek, hala nola garapen-

agentziek edo berrikuntza-zentroek.  

Gobernantzaren gaiarekin amaitzearren, aipa dezagun herrialde 

askotan gertaturiko deszentralizazio polit iko eta administratiboak bidea 

ireki diola garapen ekimenak diseinatu eta gauzatzeari,  baita eragi le 

publiko eta pribatuak antolatzeko modu malguagoei ere. Modu berri 

horien artean daude, esaterako, enpresen eta erakundeen sareak eratzea, 

alderdien arteko konfiantzan oinarrituta eta oso helburu zehatzak 

lortzera bideratuta;  programazio ekonomikorako beste hurbilketa bat, 

negoziazioan eta eragileen arteko adostasunean oinarr ituta; edota 

programazio negoziatuko tresna berriak, hala nola lurralde-plangintza 

estrategikoa. 
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Orain arte era laburrean deskribatu ditugun garapenerako lau 

indar endogenoek,  -produkzioaren antolaketa malgua,  aldaketa 

teknologikoa eta berrikuntzaren hedapena, lurraldearen garapen 

urbanoa, eta instituzioen aldaketa eta egokitzapena, hain zuzen ere-, 

ekoizpen-sistemaren funtzionamendua eraginkorrago egiten duten 

mekanismoak sortzen dituzte. Faktore horietako bakoitza efizientzia-

faktore bihurtzen da kapitala metatzeko prozesuan; izan ere, neurri  

batean edo bestean, eskala-ekonomiak, kanpo-ekonomiak eta transakzio-

kostuetako ekonomiak bultzatzen ditu, eta horrek produktibitatea 

handitzea eta gero eta etekin handiagoak sortzea eragiten du. 

Sarearen funtzionamendu onak eta eragileen eta erakundeen 

arteko elkarrekintzak informazio-kostuak eta ziurgabetasuna murrizten 

ditu; ekoizpen- eta erakunde-sarean ezagutza modu kodif ikatu edota 

tazitoan transmititzeak baliabideen kal itatea hobetzen du eta ekoizpen-

prozesuak eraginkorrago bihurtzen ditu; eragileen ikaskuntzak beren 

erabakien emaitzak hobetzen ditu; eragileen beharrak eta eskaerak 

asetzen dituzten inst ituzioen eskuragarritasunak erabakiak koordinatzen 

laguntzen du ekonomia, polit ika eta inst ituzio-arloetan. 

Toki-  eta erregio- lurraldeek arrakasta handiagoa izango dute, 

ziurrenik, faktore guztiek batera jarduten dutenean, haien artean 

sinergiak sortuz eta haien eragina indartuz. Ikuspuntu horretatik, 

metatzeko lau faktoreek sistema bat osatzen dute, Vázquez Barquero-k 

(2002) H eraginkortasun-faktorea deitzen duena, eta faktore bakoitzaren 

eragina biderkatzea ahalbidetzen duena. 

Gainera, neurri  batean edo bestean, H efektua eragiten duten 

faktore guztien jarduketa konbinatua behar da. Lau faktore horien arteko 

interdependentzia eta interakzioen adibide ugari aurki ditzakegu (ikus 

4-2. Taula). Horrela, esaterako,  ez  da posible enpresa-sareak 

eraginkorrak izatea,  transakzio-kostuak murriztuz eta eskala-ekonomiak 
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eta irismen-ekonomiak gauzatuz, baldin eta enpresen arteko harremanen 

funtzionamendua baldintzatzen duten instituzioek ez badute eragi leen 

arteko konfiantza sustatzen, edo ez badute bermatzen enpresek 

hartutako akordio formalak betearaztea.  

Produktu berriak eta ekoizpen-metodo berriak sartzeak enpresen 

barne-antolamendurako modu berriak eskatzen ditu, eraginkorragoak 

izan daitezen. Ekoizpen-sistema enpresa-sareetan antolatzen denean, 

ezagutzaren eta teknologien trukea errazten da. Bestalde,  ekoizpenaren 

antolaketa, oro har,  malgutasun gutxikoa denean eta enpresek ikasteko 

gaitasun urria dutenean, berrikuntzak zabaltzeko erresistentziak sortzen 

dira. Beste norantzan, teknologia berriak aplikatzeak aukera ematen du 

ekoizpen-prozesua zatika banatzeko, enpresen ekoizpen-espezializazioa 

eta balio-katearen konfigurazioaren berringeniaritza lortzeko. 

Hiri-espazioak dira gune nagusia berrikuntzak sortzeko,  

ikaskuntza-prozesuak egiteko eta hedapen-prozesuak bultzatzeko. 

Aglomerazioak,  berrikuntzak sortzeko behar diren eskala-ekonomiak eta 

kanpokotasunak ahalbidetzen ditu. Era berean, berrikuntzek hiriaren 

produktibitatea eta errenta handitzen dituzte, eta horrek enpresentzako 

eta herritarrentzako hiri-zerbitzuen eskaria handitzea dakar. Antolaketa, 

prozesu eta garraioen berrikuntzek urbanizazio-prozesua bultzatzen dute 

eta hiri-funtzioak dibertsif ikatzen ditu hiri-sistema polizentrikoago 

batean. Ekoizpena antolatzeko modu malguenak gai lentzen direnean, 

enpresen lokalizaz ioaren arauak aldatzen dira, eta gero eta 

polizentrikoagoa den hiri-s istema dinamizatzen da. Testuinguru 

instituzional malgua (arauak, jokabideak, erakundeak) izateak eta eragile 

ekonomiko, polit iko eta sozialen behar eta eskaeretara egokitzeak 

ziurgabetasuna murrizten du eta inbertsioak erakartzen ditu. Gainera, 

hiriguneek inbertsio-prozesuak eta hiri -garapena bultzatzen dituzten 

eragi le-sareak eta mekanismo instituzionalak dituzte.  
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Aldaketa teknologikoek instituzio eta erregulazio berr ien beharra 

eta eskaera dakarte,  kapitala eta ezagutza metatzeko prozesuak erraztu 

ahal izateko. Antolatzeko moduek eta beraien eraldaketek, aldi berean, 

enpresen eta erakundeen arteko harremanak erraztuko dituzten 

instituzio egokiak eragiten dituzte, hala nola konfiantza eta 

elkarrekikotasuna. Bestalde, hiria aktore-sareen espazio bat da, eta 

horien elkarreraginek eta trukeek portaera-moduak,  jarraibide 

kulturalak, jokabide-kodeak eta berezko arauak ezartzea eragin dute. 

Ikus daitekeenez, hazkunde ekonomikoko eta egitura-aldaketako 

prozesuak zehazten dituzten faktoreen artean elkarreragin handiak 

daude. Faktore bakoitzak tokiko garapen-prozesuan modu posit iboan 

eragin dezake, baldin eta gainerako faktoreek prozesu horretan eragin 

posit iboa badute.  

Faktoreen arteko interakzioek eta eraginek hir i  eta erregioen 

bilakaeran ikusten diren desberdintasunak azalduko l ituzke. Lurralde 

ezberdinetako garapen-prozesuen arteko aldeak ez dira garapen-

potentzialean edo kapitala metatzeko faktoreetan dauden 

desberdintasunen ondorio bakarrik. Aipatutako faktoreen eta eragindako 

kanpo-efektuen arteko elkarrekintzaren emaitza ere badira.  

H faktorea, beraz,  efizientzia-faktore konplexua da, kapital-

metaketaren faktore erabakigarri  guztiek sortzen dituzten ekonomia 

bateratuen ondorioz gertatzen dena. Tokiko garapen-polit ikaren 

eginkizuna da H efektu hori katalizatzea. Tokiko ekimenen bidez posible 

da berrikuntzen eta ezagutzaren hedapena sustatzea, enpresa-sareen 

sorrera erraztea, hiri-aniztasuna hobetzea, eta enpresa zein insituzio-

sarearen garapena bultzatzea. Hau da, tokiko garapen-pol it ikak aukera 

ematen du kapitala metatzeko faktore erabakigarri  bakoitzaren portaera 

hobetzeko. Era horretan, helburua metatze-faktore guztietan batera 
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eragitea da, s inergia hobetzen eta herri  edo lurralde bakoitzaren garapen 

endogenoa sustatzen saiatuz.  

 

4-2. Taula. Garapenerako lau faktoreen arteko interakzioak. 

 Produkzio-
antolaketa 
malguan 

Berrikuntzetan Garapen 
urbanoan 

Instituzioetan 

Produkzio-
antolaketa 
malguek 

 • Antolaketa berriek 
berrikuntzen 
eraginkortasuna 
hobetzen dute. 

• Antolaketa zurrunak 
berrikuntzak sartzea 
oztopatu dezake. 

• Enpresa-sareen 
antolaketak 
ezagutzaren eta 
teknologien 
hedapena errazten 
du. 

• Ekoizpena 
antolatzeko modu 
malguek enpresen 
kokapen-arauak 
aldatuz, hiri-
sistema 
polizentrikoa 
ahalbideratzen 
du. 

• Produkzio 
antolaketa 
malguek pertsona 
eta aktoreen 
arteko arau eta 
instituzioak 
eraldatzen 
dituzte. 

Berrikuntzek • Teknologia berriek 
ekoizpen prozesua 
zatikatzea, 
espezializazioa eta 
balio-katearen 
berringenieritza 
ahalbidetzen du. 

 • Berrikuntzek 
errenta eta 
eskaera handitzen 
dute. 

• Antolaketa, 
prozesu eta 
garraioen 
berrikuntzek, 
urbanizazioa eta 
hiri sistema 
polizentrikoagoa 
erraztu dute. 

• Berrikuntzek 
instituzio eta 
araudien aldaketa 
dakarte 
testuinguru 
berrietara 
egokitzeko. 

Garapen 
urbanoak 

• Aglomerazio 
kanpokotasunek 
enpresa-sare 
malguen sorketa 
eta bilakaera 
errazten dute. 

• Ikasketa 
kolektiborako 
espazioak eskaintzen 
ditu. 

• Berrikuntzarako 
eskala ekonomiak 
eskaintzen ditu. 

 • Hiria aktore-
sareen gunea da, 
eta haien arteko 
elkarreraginek eta 
trukeek jokabide-
kodeak eta arau 
propioak ezartzea 
eragin dute. 

Instituzioek • Instituzioek 
enpresen arteko 
saretzeak eta 
kolaborazioak 
errazten ditu 
transakzio-kostuak 
murriztuz. 

• Sareen 
proaktibotasuna eta 
malgutasuna 
berrikuntza 
mekanismoak 
indartzen ditu. 

• Beharretara 
egokitutako 
testuinguru 
instituzional 
malgua izateak 
ziurgabetasuna 
murriztu eta 
inbertsioak 
erakartzen ditu, 
urbanizazio-
prozesua sustatuz. 

 

Iturria: Norberak eginda Vázquez Barquero (2005) oinarri hartuta. 
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4.2.2.2. Francisco Alburquerque-ren ekarpen analitikoa. 

 

Paco Alburquerqueren ustez, garapenaren kontzeptuak lau 

dimentsio hartzen ditu: garapen instituzionala,  polit ikoa eta kulturala; 

garapen soziala eta giza garapena; garapen ekonomikoa, teknologikoa eta 

f inantzarioa; eta ingurumenaren aldetik sostengagarria den garapena. 

Beraz, 'Lurralde Garapena' kontzeptua zabalagoa da 'Lurraldeko Garapen 

Ekonomikoa' kontzeptua baino. Eta Lurraldeko Garapena Ekonomikoaren 

ikuspegi integratu (edo sistemiko) batek beharrezkoa ditu garapenaren 

beste dimentsioetan bideratzen diren jarduerak, hala nola, hezkuntzan, 

lanbide-heziketan, oinarrizko azpiegituretan eta gizarte-zerbitzuetan 

egiten diren inbertsioak, guzti  horek eskatzen duen eragileen aliantzen 

prestakuntza, tokiko kultura ekintzailea edota, ekoizpen- eta kontsumo-

proiektuen diseinu sostengagarria. Baina hori  esanda,  Lurraldeko 

Garapen Ekonomikoaren helburu espezif ikoa da tokiko ekoizpen-

ahalmenari eustea, lurralde bateko biztanleen bizi-kal itatea hobetuko 

duen soberakin ekonomikoa, enplegua eta diru-sarrera sortzeko. I ldo 

horretan, garapen ekonomiko, teknologiko eta f inantzarioaren gaiei  

arreta zehatzagoa emateko beharra azpimarratzen du, gai sozial,  polit iko 

edo instituzionalen agenda batean soil ik geratu gabe. Soberakin 

ekonomikorik sortu gabe ezinezkoa delako garapen sozial,  gizatiar, 

instituzional,  kultural eta polit ikoaren gainerako dimentsioen eskakizunei  

behar bezala erantzutea.  

Arlo ekonomikoan esku hartzeko eta lurralde-lehiakortasuna (hau 

da, produktuak saltzeko merkatuetan posizioak lortzea edo horiei eustea) 

hobetzeko polit iketan sakontzerakoan, Alburquerquek produkzio-kateen 

ikuspegi zabala aukeratzen du, enpresak ingurune sektorialarekiko eta 

lurralde-ingurunearekiko duen isolamendua gainditzen duena, bai eta 

klusterraren anal isia beste lurralde-elementu batzuekin osatzea ere.  
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Horrela, lurralde-lehiakortasun sistemikorako marko kontzeptuala 

proposatzen du, estatuz azpiko eskaletara egokituta.  

Michel Porter-en (1990) lehiakortasun-diamantearen eskema 

hedatuan, lau dira oinarrizko determinatzaileak: enpresen estrategia, 

egitura eta lehia; faktoreen baldintzak; eskariaren baldintzak; eta 

lotutako eta laguntzako sektoreak; eta horiei gobernuaren faktorea eta 

ausa edo kasualitatearen faktorea gehitu diete ondorengo garapen 

akademikoek. Alburquerque-k (2015b) proposatzen du "kasualitatea" 

kontzeptuaren ordez "prospektiba" kontzeptua erabiltzea; izan ere, 

kontzeptu hori ez egoteak askotan azaltzen baitu ustez kasualak diren 

fenomeno ugari .  Gainera, beste lurralde-faktore batzuk ere sartzen ditu 

diamantean, 4-2. Irudian ikus daitekeen bezala: lurraldearen sistema 

polit ikoa eta instituzionala, lurralde-eragileen mobil izazioa eta parte-

hartzea, giza baliabideak prestatzeko lurralde-sistema, lurraldeko 

berrikuntza-sistema, eta ingurumena eta iraunkortasuna. Funtsezko 

alderdi horiek guztiek eragina dute lurralde jakin bateko ekoizpen-

eraginkortasuneko eta lehiakortasuneko baldintzen prestakuntzan. 

Aurrerapen horretat ik abiatuta, egi leak "lehiakortasun sistemikoaren" 

kontzeptua besarkatuko du. Bere ir itziz,  Alemaniako Garapen Institutuak 

plazaratutako proposamenak, lehiakortasunaren terminoaren,  

ir ismenaren eta helburuen azalpen dezente osoagoa eskaintzen baitu.  

Lehiakortasun sistemikoa, 1990eko hamarkadan Alemaniako 

Garapen Institutoko hainbat autorek (Klaus Esser,  Wolfgang Hil lebrand, 

Dirk Messner, Jörg Meyer-Stamer nagusiki) formulaturiko kontzeptua da, 

globalizazioak garapen ekonomiko, lehia eta enpresa-antolaketaren 

arloetan planteatzen dituen erronkak hobeto ulertzen laguntzera 

zuzendua. Kontzeptu horrek, neurri  handi  batean garapen bidean dauden 

Estatuei begira planteatua, CEPAL eta Elkarkidetza eta Garapen 

Ekonomikorako Erakundearen (OECD) proposamenetatik edaten du eta 

cluster eta industria-distrituak, berrikuntzaren ekonomia, sareen teoriak,  
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Estatuaren ikusmolde neoestrukturalistak eta ekonomia insituzionalista 

berriaren inguruko eztabaidak, besteak beste,  sintetizatzen ditu 

(Haldenwang, 2005).  Gai nagusia, Estatua edo merkatua indartu behar 

den definitzea izan ordez, beraien indarguneak konbinatzeko eta 

ahultasunak gainditzeko biek nola interaktuatu dezaketen da.  

 

4-2. Irudia. Porter-en lehiakortasun diamantea Alburquerque-k osotua. 

 

Iturria: Alburquerque (2015b).  

 

Proposamen analit iko horrek OECDk formulaturikoarengandik 

harago doa. OECDren kontzeptuak eta antzekoak kategoria ekonomikoak 

baino ez dituzte jasotzen, dimentsio polit ikoa ia erabat alboratuz. Aldiz,  

enpresen esfortzu kolektiboaren eta enpresa-elkarte, administrazio 

publiko eta beste eragile sozielen ekimen bateratuaren bidez sorturiko 

ingurune eusgarrietan abantaila lehiakorren gauzatze azkarragoa eman 

daitekeela uste hedatua da. Baina gaiari  buruzko l iteraturan,  
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industrial izazio prozesu arrakastatsuak bideratu dituzten kudeaketa 

patroiei buruz hutsune nabarmenak somatzen ziren, batez ere, arazoen 

identif ikazio eta tratamendu, erabaki,  gauzatze eta emaitzen jarraipenari 

dagozkien mekanismo eta metodoen inguruan (Esser, Hi l lebrand, & 

Messner, 1996). Hutsune horiei erantzun asmotik sortzen da 

lehiakortasun sistemikoaren proposamena. 

Lehiakortasun sistemikoak interakziorako lau maila ezberdintzen 

ditu: i)  meta mai lak, garapenera zuzenduriko baloreak,  merkatura 

norabideratutako garapenaren beharra eta baldintzen inguruko 

adostasun soziala, eta garapen arloan kontzeptzioak eta direktr izak 

lantzeko sistema polit ikoaren gaitasuna barneratzen ditu;  i i)  makro 

mailak, marko makroekonomiko eta makropol it iko egonkor eta faktore,  

lehengai eta kapital merkatuen funtzionamendu egokia ahalbidetzen 

duten eredu normatibo orokorrei buruz dihardu; i i i)  meso mailak, 

jarduera ekonomikorako erakunde sektorialak edo zerbitzuzkoak jasotzen 

ditu; eta iv) mikro maila, eraginkoratsuna eta berr ikuntza sustatzeko 

enpresa-kudeaketan eta kanpokotasun posit iboen sorrera eta disusioa 

ahalbidetzen dituzten enpresen arteko sareetan kontzentratzen da (Esser 

et al. ,  1996; Altenburg, Hil lebrand, & Meyer-Stamer, 1998;  Altenburg & 

Meyer-Stamer, 1999).  

Lau interakzio maila hauek integratzerakoan, kontzeptu horrek 

eusten duen ideia nagusia, oinarri  zabaleko garapena eta hazkunde 

iraunkorra, ekoizpen sistema integratuen kontestuan, enpresen arteko 

sareetan eta gizarteko beste eragi le batzuekin duten interakzioan 

asentatzen direla da, enpresa indibidualetan izan beharrean. Sare hauek 

eraiki  daitezen eta interakzio horiek eman daitezken transakzio kostuak 

faktore garrantzitsuak dira, kostu hauek altuak bait ira merkatuak 

aldakorrak, erakundeak ahulak eta egoera mikroekonomikoa ezegonkorra 

direnean. 
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Makro mailan, hein handi batean erregioen, eta zer esanik ez 

tokiko erakunde publikoen, eskuduntzetatik kanpo geratzen diren polit ika 

ekonomikoak barneratzen dira. Hori dela eta, makro mailako polit ikak eta 

indarrak eragin handia badute ere, tokiko eremutik ezer gutxi baldintzatu 

daitekeenez,  emandatzat joko ditugu eskala horretan eta baldintza 

exogenotzat kontsideratuko ditugu. Aldiz,  meso eta meta mailako 

faktoreak moldatzeko, baita mikro mailako jokaeratan eragiteko ere,  

erregioak edota espazio lokalak eskala ahalmentsuak bi lakatzen dira, 

gertutasun f is iko,  sozial eta kulturalak ahalbidetzen dutelako 

potentzialtasun eta eraginkortasun handiagoko eragina, garapen 

endogenoaren paradigma lantzerakoan ikusiko dugun bezala. Zentzu 

horretan gure arreta maila hauetan, meta eta meso mailatan batez ere, 

pausatuko dugu. Alemaniako Garapen Institutoko autoreek Estatu mailan 

eta garapen bidean dauden herrialdeei begira luzatu bazuten ere, beraien 

lehikortasun sistemikoaren kontzeptua,  tokiko garapen estrategieterako 

elementu baliogarriak dituela uste dugu. 

Uste berdinekoa da Alburquerque (2012), lehiakortasun 

sistemikoaren kontzeptua tokiko eskalarako egokitzen duenean. Autore 

horren iritziz,  mikro mailako exigentziei erantzutea elementu gakoa da, 

lurralde bateko enpresetan teknologiari  eta kudeaketari  loturiko 

berrikuntzak barneratzea bermatu nahi  bada. Exigentzi hauen artean 

kokatzen dira esparru ugariei dagozkien hobekuntzak eta gaitasunen 

eskuratzeak, besteak beste, kudeaketa ahalmena, enpresa-estrategiak,  

berrikuntzaren kudeaketa, produkzioaren ziklo osoaren praktika 

hoberenak (garapena, produkzioa eta salmenta),  teknologi 

lankidetzarako sareetan integrazioa, enpresa-logist ika edota hornitzaile,  

ekoizle eta erabiltzaileen arteko interakzioetan. Hauek guztiak 

enpresaren muinean zehazten badira ere, badaude kapazitatzerako 

lagungarri  suertatzen diren hainbat jarduera lurralde mai lan antolatu eta 

jorratzen direnak, hala nola, tokiko beharrei giza-bal iabideen gaitzeko 
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sare eraginkorrak ziurtatu, asistentzi  teknikoaren eskaintza tokiko 

erabiltzaileei era egokian lotzea, edota lurraldeko ekoizpen-kate 

ezberdinetan lankidetza enpresariala eta teknologikoa bultzatu. Tokiko 

Garapenerako Agentzien (TGA) funtzioen zati  esanguratsua esparru 

horretan kokatzen dira.  

Horretarako, meso mailako aktuazioa beharrezkoa da. Maila 

horretan, enpresen esfortzuak bultzatzeko, elkarren osagarri  izateko eta 

biderkatzeko gai izango den ingurunea eratzeko aldagaiak barneratzen 

ditu, hau da, eskala ezberdinetan (estatua, erregio,  lokala) ematen diren 

polit ika mota ezberdinak: azpiegitura f isiko eta industr iala,  hezkuntza, 

teknologia,  eta inportazio eta esportazioen polit ika selektiboak esate 

baterako. Garapen enpresarialentzako ingurune berritzai leak sortzeko 

xedez, eragi le eta erakunde ezberdinen arteko bitartekaritza lana 

beharrezko da, polit ika sektorialak integratuko dituena eta administrazio 

publikoetako lurralde-maila ezberdinen arteko koordinazio eraginkorra 

bultzatuko duena. Kasu horretan ere,  TGAen funtzioa oinarrizkoa 

gertatzen da.  

Bestaldetik, meta mailak,  integrazio soziala bideratzeko eta 

eraldaketa beharrezkoen norabideari buruzko adostasunak lortzeko 

gizarte baten gaitasunean eragiten duten faktoreak barneratzen ditu, 

hala nola, faktore soziokulturalak,  balore-eskala, antolaketa polit iko, 

juridiko eta ekonomikoko oinarrizko patroiak, edota gaitasun estrategiko 

eta polit ikoa. Tokiko garapen estrategia aurrera eramateko, aktore 

ezberdinen artean adosturiko lurralde-garapenerako estrategietan epe 

ertain eta luzerako ikuspegia eskuratzearen beharrari  erantzun behar 

zaio. Horrek behartzen du aipaturiko estrategietan beste jarduera i ldo 

batzuk jorratzea, esate baterako, gizarte-kontzertaziorako baldintzak 

eraiki,  eta tokiko ekintzai letasun kultura, gizarte animazio eta 

mobil izazioa, lankidetza publiko-pribatua eta administrazio publikoen 
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modernizazioa sustatu. Horretan ere TGAen zeregina erabakiorra izan ohi  

da.  

Lurralde baten lehiakortasuna, hortaz, aipaturiko maila 

ezberdinetan hedatzen den akzio sistemikoaren emaitza da (4-3. Irudian 

ikus daitekeen bezala) eta gizarte osoaren parte hartzea eskatzen du. 

Eskakizun hauen aurrean jarrera pasiboetarako lekurik ez  dago, ezta 

maila makroekonomikoko jarduetara mugatua ere. Nahitaezkoa da maila 

mikroekonomikotik ( jarduera produktibo eta enpresarialetik)  ekimenak 

bilatzea, baita meso mailan bitartekaritza lanak egitea, bai  polit ika eta 

tresnen diseinu bateratu eta koordinaturako, bai,  eta batez ere, 

lurraldeko aktore sozial publiko eta pribatu ezberdinekin adosturik 

garapen ekonomikorako tokiko instituzionalitatearen sorrera 

bultzatzeko. Horri  gehitzen zaio tokiko aktore ezberdinen artean, meta 

mailatik, kontzertazio estrategikorako gaitasun soziala auspotu beharra,  

estrategia horri  bisio zehatza esleitzeko eta sorkuntza eta 

ekintzai letasunaren aldeko kultur baloreak sustatzeko. 

Laburbilduz, erraz antzeman daiteke enpresaren posizionamendu 

estrategikoa ez datzala barne funtzionamenduko aldagaietan soil ik. 

Lurraldea garapenaren elementu erabakiorra da eta enpresaren 

lehiakortasuna lurralde-eraikuntza gisa ulertzea komeni da, non sektore 

pribatua, sektore publikoa eta bitarkeritza eta euskarr i  erakundeak parte 

hartzen duten. Aipaturiko ezer ez  da merkatuen logika edo 

funtzionamendu hutsaren bitartez gauzatzen, eta horregatik hain dira 

azpimagarriak Tokiko Garapen Agentzien bitartekaritza eta dinamizazio 

funtzioak. Begirada sistemikoaren iritziz,  lehiakortasun industriala ez da 

espontaneoki sortzen ingurune makroaren aldaketarekin,  ez eta mikro 

mailako enpresa espirituari  soi l ik errekurritzen. Estatua,  enpresak,  

bitarteko erakundeak eta gizartearen antolaketa-ahalmenaren artean 

eraikitzen den interakzio konplexu eta dinamikoaren emaitza da (Esser, 

Hil lebrand, Messner, & Meyer-Stamer, 1994).  Modu horretan, 
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lehiakortasunaren nozio sistemikoak ulertzen du norbanakoen 

esfortzuek, nahiz beharrezko baldintza izan helburua lortzearren,  

halabeharrez enpresen ingurunea osatzen duten alderdi ugarien laguntza 

behar dutela.  

 

4-3. Irudia. Lehiakortasun sistemikoaren lau mailak. 

 

Iturria: Alburquerque, 2012. 
 

Enpresak erakunde isolatuak ez direla eta beren ingurune 

sektorialarekin eta lurralde-ingurunearekin interdependenteak direla 

kontuan hartuta, Alburquerque-k (2015b), ingurunean txertaturiko 

ekoizpen-kateekiko ikuspegi zabala jorratzen duen marko kontzeptual bat 

eraikitzen du. Modu horretan, ekonomiaren jarduera adar ezberdinen 

arteko interkonexioak jasotzen ez dituzten azterketa hertsiki  sektorialak 

gainditu nahi ditu. Izan ere, modu horretako analis iek partzelazioak 

eragin ohi ditu jarduketa publikoetan,  adibidez, ohikoa den lehen 

sektorearen eta industriaren arteko banaketa polit ikei dagokioenez.  
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Halaber, produktibitatea eta lehiakortasuna ekoizpen-katearen 

harremanen kalitatearen eta haren elementuak kokatzen diren lurralde-

ingurunearen ezaugarrien araberakoak dira. 4-4. Irudian eskematikoki 

irudikatzen dira enpresaren lurralde- eta sektore-inguruneak. 

 

4-4. Irudia. Enpresaren lurralde- eta sektore-inguruneak. 

 

Iturria: Alburquerque, 2015b. 
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Enpresek sare konplexuago baten barruan garatzen dituzte beren 

jarduerak, hornitzaileen eta bezeroen harreman-kateen bidez. Ekoizpen-

jarduerak intsumoak behar ditu (lehengaiak, makinak eta ekipoak,  

laguntza-zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak),  produktua eraldatzeko 

faseetan aurrera egiteko, eta, ondoren, produktuaren banaketa, azken 

kontsumoa eta ibilb ide horretako fase guztietan sortutako hondakinak 

birziklatu eta berrerabiltzea. Hau da, bal io-kateek oinarrizko lehengaiak 

erabiltzetik merkatuetara bideratutako azken ondasun edo zerbitzuak 

ekoiztera doan ibilb idea egiten dute. Hala ere, sektore-estatistikek ez 

dute erakusten jarduera ekonomikoen artean dagoen benetako 

interkonexioa, erregio edo estatu mailako Input Output Tauletan izan 

ezik.  

Gainera, kate produktibo baten osagaien artean, erabil itako 

faktore produktiboen multzoa ere aipatu behar da, egileak baliabide 

naturalak, giza baliabideak, bal iabide teknologikoak,  baliabide 

f inantzarioak eta ekoizpenaren lurralde-antolaketa bera bezala 

identif ikatzen dituena. Ekoizpenaren lurralde-antolaketa ekoizpen-

faktore gisa sartzea koherentea da Alfred Marshallen adierazpenekin; 

izan ere modu horretan, Adam Smithek eta David Ricardok aurkeztutako 

“lurra, lana eta kapitala" faktore klasikoen tr inomioa aberasten da,  

besteak beste, kanpokotasun ekonomikoen ondorioak kontuan hartuz. 

Horrela, enpresen ingurune sektorialarekin batera, hau da, 

enpresen arteko ekoizpen-harremanen multzoarekin batera 

(hornitzaileak, lehiakideak eta bezeroak), lurralde- inguruneko 

elementuak hartu behar dira kontuan, ez baitago ekoizpen-jarduerarik 

hutsean. Lurralde-inguruneko elementu horien artean aipatzekoak dira 

tokiko ingurumenak ematen dituen baliabide naturalen, uraren, 

energiaren eta materialen oinarria, giza baliabideen prestakuntza eta 

tokiko lan-merkatua,  esparru juridikoa eta arautzailea, lurraldeko alderdi  

sozialak eta instituzionalak, berrikuntzarako ikerketa eta garapena, 
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oinarrizko azpiegiturak eta f inantza-sistema, besteak beste. Lurralde-

elementuak (aktoreak, eragileak, instituzioak) sartzeak hobetu egiten du 

espazioko ekoizpen-jardueraren konplexutasunaren eta irismenaren 

ulermena; izan ere, enpresak,  ingurune lehiakorrean, baldintzatuta 

daude, bai lurraldeko produkzio-sistema osoan sarea edo harremanak 

antolatzeko moduagatik,  bai tokiko ingurunearen zuzkiduragatik eta 

ezaugarriengatik (Alburquerque, 2015b).  

Hain zuzen ere, enpresen arteko lehian eta produktibitatean 

hobekuntzak lortzerakoan, hainbat alderdik parte hartzen dute, hala nola 

lan-merkatuaren izaerak, hezkuntza-sistemak eta giza baliabideen 

prestakuntzak,  osasun-sistemak eta lurraldeko kultura ekintzaileak, 

adibidez. Era berean, lurralde- ingurunean eragina duten beste alderdi  

batzuk honako hauek dira: enpresa-garapeneko zerbitzuak egotea; 

oinarrizko azpiegiturak eta ingurumen-azpiegiturak hornitzea; 

mikroenpresek, ETEek eta tokiko produkzio-kooperatibek kreditua izango 

dutela bermatzeko f inantza-sistemaren esku hartzea; aipaturiko mota 

horietako enpresen funtzionamendurako mesedegarria den zerga-sistema 

bat; eta ekoizleen eta ezagutza-sistemaren arteko lotura berrikuntzako 

lurralde-sistema bat (I+G+b) eratzeko. 

Argudiatu den bezala, eta deskribatutako interkonexioek lotura 

ekonomikoak eta lurralde-loturak dituztenez, ekoizpen-kateen ikuspegiak 

funtsezko abantai lak eskaintzen ditu. Alde batetik,  berrikuntzak aplikatu 

daitezken kateko atalak edo zatiak identif ikatzeko aukera ematen du, bai 

eta produkzio-katean bereizketa-elementuak txertatzeari begira jarduera 

eta enplegu berrien beharra identif ikatzeko aukera ere.  Bestalde,  

ekoizpen katean zehar jarraipena egitea eta kalitatea kontrolatzea 

posible egiten du. Eta azkenik, ikuspegi estrategiko eta integratu bat  

barneratzen du, garapen ekonomikoko eta tokiko enplegu-polit ikako 

erabakiak hartzea errazten duena (Alburquerque, 2015a).  
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Horregatik, tokiko garapen ekonomikoaren ikuspegitik jardun ahal 

izateko,  egi leak tokiko ekoizpen-sistemak identif ikatzea gomendatzen du. 

Sistema horiek hainbat enpresa-sarez, ekoizpen-katez edo klusterrez 

osatuta daude, lurralde- eta erakunde-ingurune jakin batzuetan, 

azpiegitura,  ekipamendu, zerbitzu eta testuinguru sozial  eta kulturalez 

hornituta, tokiko garapen ekonomikoko prozesuak erraztu behar 

dituztenak.  

Halaber, egi leak iradokitzen du ikuspegi horrek indartu egiten 

duela lehiakortasun estrategia aldaketa. Kostuen murrizketan eta eskala 

handitzean oinarritutako estrategiatik produktuen kalitatea, bereizketa 

eta ingurumen-jasangarritasuna hobetzean oinarr itutako estrategietara 

igarotzea, hain zuzen ere. Justif ikazioa da azken estrategia horiek 

enpresa-kudeaketa mota berezia eskatzen dutela, lankidetzaren bidez eta 

lurraldeko gainerako eragile gi ltzarriekin aliantza estrategikoak bilatuz 

bideratzen den kudeaketa mota.  Horrek guztiak koordinazio-estrategiak 

hedatzea dakar berekin, ekoizpen-kateko maila desberdinetan dauden 

eragi leen eta lurralde-ingurunea osatzen duten erakundeen arteko 

hitzarmenen bidez.  Gainera, hurbiltasunak eta lurralde-nortasunak 

erraztu egiten dituzte ekoizpen-kateetan eta lurralde-eremuetan 

zerikusia duten eragileak art ikulatzeko edo koordinatzeko estrategia 

horiek.  

Paco Alburquerque-k, ekarpen teoriko eta kontzeptualetatik 

haratago, jarduera profesional bizia garatu zuen lurralde garapenerako 

prozesuen sustapen praktikoan. Horregatik,  bere lanketa akademikoan 

ekintzarako ikuspegia zentrala da. Bere gaikuntzarako eskuliburu, gida 

eta material  ugaritan 11 ekarpen metodologikoak eta prozesualak sartzen 

                                                      
11 Ikusi, esate baterako, , Alburquerque, 2002; 2008; 2011. 
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dira lurralde-garapenerako estrategiak eraikitzeko, tokiko eskalarako 

egokitzapenean eta erabilgarritasunean arreta berezia jarr iz.  

Tokiko baliabide eta potentzialtasun endogenoen identif ikazioan 

eta aprobetxamenduan oinarritzen da metodologia, hazkunde 

ekonomikoari buruzko ideiak baztertu gabe, baina gizarte-eragileak 

estrategikoki hitzartzea ahalbidetuko duen beharrezko koordinazioaren 

alde eginez, ekoizpen-sarearen berrikuntzan eragingo duen lurralde-

ingurune bat sortze aldera. Lurraldea eragile eraldatzaile eta garapen-

faktore erabakigarri  gisa ulertzen da, ez  elementu pasibo gisa. Behetik 

gorako ikuspegiaz, autoreak uste du tokiko garapen-pol it ikek efizientzia 

handiagoz mugiaraz ditzaketela dauden potentzialtasunak; aldiz,  polit ika 

makroekonomikoek funtsezko eginkizuna dute testuinguru ekonomiko 

orokor bat lortzeko. Horretarako, instituzioen egokitzapenak behar dira,  

sektore publikoaren, enpresa-multzoaren eta lurraldeko gizarte-

eragi leen jarduerak hobetu ahal izateko. Bai eta informazio eta ezagutza 

espezif ikoak hedatzeko gaitasuna hobetzea eta lurralde-sareak indartzea 

ere.  

Tokiko garapen ekonomikorako ekimenek tokiko eragi le publiko 

eta pribatu garrantzitsuenen arteko itun instituzionalizatua eskatzen 

dute, adostutako garapen-estrategia bat  garatzeko. Egitura zentralizatu 

batetik bideratutako sustapen-programa eta -tresnen batura konplexu 

batek ezin du inola ere ordezkatu lurraldeen zein bertako eragileen 

protagonismoa eta gaikuntza sustatzeko beharrezkoa den lurralde-

instituzionalitatea,  baliabideak eta energia endogenoak hobeto 

aprobetxatzeari begira. I ldo horretan, ezinbestekoa da udalerrien eta 

garapen-eragileen zenbait gaitasun eskuratzea edota hobetzea, eta 

gaitasun horiek learning policy-ko ikaskuntza-prozesuen bidez eskuratu 

behar dira. Faktore giltzarri  edo gaitasun estrategiko horien artean 

honako hauek aipatzen dira: "Lurraldearen errealitate ekonomiko, sozial  

eta kulturala antzemateko gaitasuna; komunitatearekin hitz egiteko 
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gaitasuna; sustapen-ekintzak planif ikatzeko trebetasuna; beste eragile 

ekonomiko, sozial eta polit iko batzuekin garapen-ekintzak koordinatzeko 

eta antolatzeko gaitasuna; eta beste gobernu-instantzia batzuekin 

proposamenak egiteko eta negoziatzeko gaitasuna" (Alburquerque, 

2004b: 162. or.) .  

Egileak oinarrizko zortzi  elementu proposatzen ditu tokiko 

garapen ekonomikoaren esperientziak definitzeko edo eraikitzeko: i )  

tokiko eragileen mobil izazioa eta parte-hartzea; i i)  tokiko gobernuaren 

jarrera proaktiboa;  i i i)  tokiko l idergo-taldeak egotea; iv) lankidetza 

publiko-pribatua; v) garapenerako lurralde-estrategia bat definitzea; vi ) 

mikroenpresak eta ETEak sustatzea eta giza baliabideak gaitzea; vi i )  

sustapen-programak eta -tresnak koordinatzea; eta vi i i )  tokiko garapen 

ekonomikorako instituzionalitatea. Garapen ekonomikoa Esperientzien 

sendotasuna edo ahulezia zortzi  osagai horietako bakoitzaren heldutasun 

mailaren arabera identif ika daiteke.  

Tokiko eragileen mobil izazioak eta parte-hartzeak kapital sozial 

komunitarioa eraikitzea dakar, eta horrek, aldi berean, kultura 

proaktiboa eta ekintzailea sustatzea eskatzen du, sorospenaren mendeko 

logikatik urrun. Kapital soziala, baita lurralde-nortasuna ere, aktibo 

ukiezina da, eta lokalki  eraiki  eta metatu daiteke, erronka komunak 

ebaztera bideratutako eragileen arteko ituntze-espazio eta -dinamiken 

bidez. Horregatik, gizarte-eragileen parte-hartzeak kapital soziala eta 

lurralde-nortasun partekatua eraikitzeko prozesuan laguntzen du. 

Aldi berean, tokiko eta eskualdeko gobernuek jarrera proaktiboa 

erakutsi behar dute produkzio-garapenari eta enplegua sortzeari  

dagokienez. Horrek esan nahi du tokiko kudeaketa publikoak funtzio eta 

erantzukizun berriak hartu behar dituela bere gain, gizarte-,  hirigintza-  

edo ingurumen-zerbitzuen hornitzaile gisa dituen tokiko eskumen 

tradizionaletatik harago. 
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Ez dira kasu gutxi  zeinetan tokiko garapen ekonomikorako 

prozesuen hasierako sustatzaileak eragile sozial edo ekonomikoak izan 

diren, eta ez tokiko gobernuak. Hala ere,  epe ertainean garrantzitsua da 

tokiko gobernuek tokiko l idergo-eginkizuna beren gain hartzea, prozesu 

horien instituzional itatea f inkatzeko. Demokrazian, tokiko arduradun 

publikoen esku dagoenez zi legitasuna, prozesu horiek iraun dezaten, 

egokia da beraiek l idergoa hartzea, bai tokiko eragileak mobil izatzeko eta 

parte hartzeko prozesuen animazio eta dinamizazioan,  bai  jardueren 

jarraipena bermatuko duten l idergo-taldeak eraikitzean. Dinamika 

horretan kokatzen da lankidetza publiko-pribatuko guneak sortzea.  

Tokiko eragi le nagusiek tokiko garapen ekonomikorako lurralde-

estrategia bat landu eta adostu behar dute. Estrategia horrek ingurunera 

eta lurraldearen lehentasun espezif ikoetara egokituta egon behar du. 

Horretaz gain,  autorearen ir itziz,  funtsezko helburu estrategikoak da 

baliabide endogenoak hobeto erabiltzea eta tokiko oinarri  produktiboa 

dibertsif ikatzea. Horretarako hainbat jarduera i ldo proposatzen ditu, hala 

nola, kalitatean oinarritutako berrikuntzak txertatu; produktu eta 

prozesu produktiboak dibertsif ikatu; kudeaketa-berrikuntzak txertatu; 

eta beharrezko egokitzapen sozial eta instituzionalak barneratu. 

Estrategia horren barruan, garrantzi  berezia ematen die tokiko 

mikroenpresak eta enpresa txikiak sustatzeari,  baita tokiko produkzio-

sistemaren berrikuntza-eskakizunei erantzuten dieten giza baliabideak 

gaitzeari ere.  

Lurraldean definitutako garapen-estrategian jasotzen diren 

jarduera-i ldo espezif ikoez gain, badira egitura zentraletatik 

inplementatzen diren baina eskala txikiagoan gauzatzen diren sustapen-

programa eta -tresna sektorial  batzuk ere. Izan ere, batzuetan, tokiko 

estrategiak programa horietako batzuk lurraldean behetik koordinatuz 

sortzen dira. Beraz,  diseinu zentraleko eta tokiko diseinuko sektore-
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programak modu eraginkorrean koordinatu behar dira, tokiko eragi leek 

identif ikatu eta lehenetsitako beharren arabera.  

Azkenik,  tokiko garapen ekonomikorako ekimen horiei z iurtasuna, 

egonkortasuna eta iraunkortasuna emateko,  instituzionalizatu egin behar 

dira, eta, horretarako, beharrezkoak diren akordio polit ikoak eta sozialak 

lortu behar dira lurraldean. Kontuan izan behar da garapen-proiektuek 

heldutasun-aldi luzeak behar dituztela, eta, horregatik,  komenigarriak 

dira alderdi pol it iko anitzeko tokiko itunak, lurralde-eragi leen ahalik eta 

parte-hartze handiena izango dutenak. Kontua da hauteskundeetako ika-

miken eta alderdien arteko gatazken interferentzia saihestea, baita 

tokiko arduradun polit ikoen aldaketen ondorioz sor daitekeen 

ziurgabetasuna ere,  eta epe ertain eta luzeko lurralde-proiekzio nahikoa 

ematea, epe laburreko enpresa-logika gaindituz. 

Aipatutako zortzi  faktoreekin batera, egileak ekintza praktikorako 

orientabide edo irizpide orokor batzuk proposatzen ditu, labur 

deskribatuko ditugunak (Alburquerque, 2004a). Lehenik eta behin, 

enpresa-garapenerako zerbitzuen lurralde-eskaintza egokia sortzea 

legoke; horien artean, teknologiari  eta merkatuei buruzko informazioa, 

berrikuntza, enpresa-kudeaketarako gaikuntza teknikoa, enpresen arteko 

lankidetza, merkaturatzea eta kalitate-kontrola, f inantza-aholkularitza... .  

Mikroenpresen eta enpresa txikien zaurgarr itasunen eta ahultasunen 

ikuspegitik, esan behar da zerbitzu horiek lortzea zaila dela f inantza-

baliabide nahikoaren gabeziagatik, eta kanpoko jarduketa proaktiboa 

behar dela tokiko produkzio-sisteman beharrezkoak edo posibleak diren 

berrikuntzak identif ikatzeko. Enpresa-garapeneko zerbitzuen eskaintza 

hori ezin da diseinu estandar orokor baten pean formulatu, baizik eta 

lurraldearen berezitasun ekonomiko eta tekniko-produktiboetara egokitu 

behar da.  
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Bigarrenik, tokiko garapen ekonomikoko ekimenak, tokiko 

merkatuetara mugatutako eta tokiko baliabideak soil ik aprobetxatzen 

dituzten prozesu itxiak bail i ran bezala identif ikatzen dituzten 

interpretazioak alboratzea defendatzen du. Lurralde kanpoko 

baliabideak,  inbertsioak eta aukerak ere aprobetxatzearen alde egiten du, 

baliabide endogenoekin batera. Garrantzitsuena, kanpoko aukera horien 

eragin posit iboak endogenizatzen jakitea da, tokiko eragi leek 

zehaztutako eta ezarritako estrategiaren zerbitzura jarriz .  

Hirugarrenik,  ekoizpena sustatzeko tresnak sarritan 

errentagarritasun-irizpide tradizionalen arabera jarduten dutenez, 

mikroenpresa eta enpresa txiki  askorentzat zaila gertatzen da laguntza 

horien eskurapena. Hori  dela eta, mota horretako enpresen f inantzaketa 

espezif ikorako tokiko funtsak sortzearen garrantzia azpimarratzen du. 

Laugarrenik, faktore erabakigarria da enpresen arteko 

asoziazionismoa eta lankidetza, bereziki  mikroenpresen eta enpresa 

txikien artekoa, baita lankidetza publiko-pribatua ere. Hala ere, enpresa 

mota horien kasuan, badira tokiko estrategiaren programetan edo 

ekintzetan parte-hartzea murrizten duten faktoreak,  hala nola enpresen 

dimentsio txikia, interes-aniztasuna, norberaren sektorera eta merkatura 

mugatutako ikuspegia, edo elkarrekiko mesfidantzak. Enpresak lurralde-

estrategian lerrokatzeko eta inplikatzeko, komenigarria da eragileen 

koordinaziorako gune iraunkor bat eratzea, hasieran helburu eta proiektu 

handiak definitzeko, eta, ondoren, tokiko sustapen ekonomikoan dauden 

erantzukizunak eztabaidatzeko eta onartzeko. Bitarteko elementu bat 

enpresen ordezkaritza-instantziak eta elkarteak indartzea izan daiteke,  

ikuspegi sektorial  hutsetik dauden eta sor daitezkeen ekoizpen-

eslabonamenduak  barneratuko dituen ikuspegi globalago baterantz jauzi 

egiteko. 
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Bosgarrenik, unibertsitateak eta eskualdeko ikerketa zientif iko eta 

teknologikoko zentroak tokian tokiko ekoizpen sistemekin lotzeko 

beharra aipatu du. Helburua da irakaskuntza-eskaintza enpresen 

kualif ikazio-beharretara egokitzea, ikasteko eta berrikuntzarako 

gaitasunak hobetzera begira ezagutzak transmititzeko loturak ezartzea,  

eta are hezkuntza-erakundeak eta ikerketa zientif iko eta teknologikoko 

erakundeak garapenerako tokiko estrategian parte hartzea eta 

inplikatzea ere.  

Seigarrenik, beharrezkoa da oinarrizko azpiegiturak izatea tokiko 

produkzio-sistemak elkarren artean eta banaketa- eta merkaturatze-

zentro nagusiekin konektatzeko. 

Zazpigarrenik, tokiko sustapen ekonomikorako esparru legalak eta 

juridikoak egokitzea gomendatzen du, eta jarraipenerako eta 

ebaluaziorako mekanismoak ezartzea. Kontua ez datza deszentralizazio-

prozesuetan bakarrik, esparru juridikoa, arauemailea eta erregulatzailea 

tokiko garapen ekonomikoa sustatzeko helburura egokitzea ere bada. 

Egokitzapen horretan, laguntza azpiegitura-obrak egitera mugatzen den 

ikuspegia gainditu behar da, eta beste dimentsio batzuei erantzungo 

dieten beste esku-hartze eta erregulazio multzo batzuk txertatu behar 

dira. Dimentsio horien artean honakoak aurki  daitezke: mikroenpresa eta 

enpresa txikientzat garatzeko faktore eta zerbitzu estrategikoen 

merkatuak eraikitzea; tokiko aktoreen sare proaktiboak sortzeko 

inbertsio ukiezinak, funtsean asistentziala eta mendekoa den ikuspegia 

gainditzeko; edo lurraldeko administrazio publikoen eta enpresen sektore 

pribatuaren partaidetza komuna garapen ekonomikorako erakunde 

mistoen sorreran. Bestalde, ebaluazio-mekanismo iraunkorrak behar dira, 

non adierazle kuantitatiboak zein kualitatiboak bideratutako prozesuen 

izaerarekiko egokiak izango diren. Hau da,  ebaluazioak barne hartu behar 

ditu bai eraginkortasun ekonomikoaren adierazleak, bai kapital sozial eta 
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instituzionalean egindako inbertsioa neurtzen edo kal if ikatzen duten 

adierazleak.  

Zortzigarrenik, azaldu diren arrazoiengatik, koordinazio 

eraginkorra eta efizientea lortu behar da administrazio publikoko 

lurralde-maila edo eskala desberdinetako erakundeen artean, baita sai l ,  

ministerio edo erakunde sektorial  desberdinen artean ere.  

Azkenik, gizarte-inbertsioko funtsen eta tokiko garapen 

ekonomikoa sustatzeko bal iabideen arteko beharrezko osagarritasuna 

aipatu du. Autorearen ikuspuntutik, pobrezia gainditzeko laguntza-

polit iken bestelako ikuspegi ezberdina da tokiko garapen ekonomikoa, 

batez ere enpleguaren eta diru-sarreren sorreran eragin nahi duena, 

tokiko produkzio-sistemen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetuz.  

Horrek sorospen-diseinu batetik garapen ekonomikoko planteamendu 

batera jauzi egitea eskatzen du. Hori  dela eta,  gizarte-inbertsioei  

(osasunean, hezkuntzan, etxebizitzan…) eta ekoizpen-sustapeneko 

inbertsioei modu integralean heltzea defendatzen du. Hala ere, gizarte-

mailako ekimenen kudeaketan sustapen ekonomikorako ekimenen 

kudeaketan baino ezagutza eta jakintza praktiko handiagoa dagoela toki-

erakundeetan uste du. 

 

4.2.2.3. Sergio Boisier-en ekarpen analitikoa. 

 

Sergio Boisier (1999, 2007) ekonomialariak hazkunde 

ekonomikoren eta garapenaren arteko ezberdintasun eta artikulazioa 

ulertzeko eran du abiapuntua. Bere ir itziz,  modu egokian ulerturiko 

garapena izaera kual itatiboa duen fenomenoa da, izaera kuantitatiboko 

ekintzen bidez lortu nahi dena. Krit ikatu egiten du nola garapenaren 

konplexutasunari izkin egiteko kontzeptua ‘kosif ikatzera’ jo ohi den eta 

objektu material  gehiagorekin nahastu egiten den (etxe gehiago, bide 
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gehiago, eskola gehiago, laborantzako hektarea gehiago), egoerak eta 

prozesuak aldatu eta hobetzea bezala ulertu beharrean. Garapenaren 

arloan ekuazio inkoherente bat omen dago: kontzeptuaren izaera 

subjektiboa eta kualitatiboa onartzen da, baina funtsean materialak diren 

ekintzen bidez bilatzen da, hau da, kausak eta efektuak ez dute dimentsio 

bera, edo helburua erabil itako bitartekoetatik dibortziatuta dago. 

Hazkunde ekonomikoa prozesu materiala eta objektiboa da, 

nagusiki  izaera bereko faktoreetan f inkatuta dagoena. Garapenak, ordea, 

nagusiki  adierazpen ukiezin eta subjektiboak ditu eta logika berean 

faktore ukiezinetan oinarritu behar duela pentsatzen du. Beraien artean 

artikulazio errekurtsiboak gertatzen dira, konplexuak eta ez guztiz 

ezagunak. Baztertu egiten du garapenak hazkundearekiko mendekotasun 

l ineala edo hierarkikoa duenik; eta baztertu egiten ditu baieztapen edo 

ukapen zorrotzak ere. Hazkunde ekonomikoa faktore ez-materialek ere 

bultzatzen dute, eta garapenak, bere aldetik, hazkundearen oinarri  

materiala behar du. Ziklo batzuetan, garatzeko beharrezkoa da haztea eta  

lorpen materialak lortzea, baina beste denbora-ziklo batzuetan, 

harremana alderantzizkoa izango l itzateke, hau da, garapenaren berezko 

baldintza psikosozialak sortu beharko l irateke hazkundea berpizteko. 

Lurralde bateko hazkunde ekonomikoa eragiten duten faktore 

aipatuenak kapital-metaketa, aurrerapen teknikoaren metaketa eta giza-

kapitalaren metaketa omen dira. Horiei  ere Boisier-ek (2007) kanpoko 

eskaria, estatuko polit ika ekonomiko global eta sektorialak eta 

estatu/nazio proiektua eta bere lurralde-polit ika gehitzen dizkie.  

Hazkunderako faktore klabe horietan eragiten duten erabakiak hartzen 

dituzten eragileak, ordea, zenbait eta eskalan beherago egin orduan eta 

exogenoagoak dira,  lurralde horretatik kanpo kokatzen direlako. Hori  

dela eta, "exogeno" eta "endogeno" kalif ikatzai leek oso paper desberdina 

jokatzen dute, lurralde-eskalan behera egiten den heinean. 

Globalizazioaren eta kapitalaren mugikortasun espazial  handiaren 
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testuinguruan lurralde-hazkundea gero eta exogenoagoa da orokorrean, 

aukeratutako lurraldea gero eta murritzagoa den heinean. Egungo 

hazkunde-faktoreak kontrolatzen dituzten eragileak (kapital-metaketa, 

ezagutza-metaketa, giza kapitala, polit ika ekonomikoa, kanpo-eskaria) 

gero eta urrunago aurkitzen direlako tokiko eragile sozialengandik. Hau 

da, erabaki ahalmen handia duten eragile horiek hazkunde ekonomikoa 

sustatu nahi duen lurraldetik kanpo biz itzeko probabi l itatea handiagoa 

da lurralde eskalan (erregioa, eskualdea, udalerr ia…) behera egiten 

dugun heinean (Boisier, 1997; 2009). Hori dela eta, Estatuaz azpiko 

lurraldeetan agintari  polit ikoen bizkarren geratzen da kapitala, 

teknologia eta merkatuak lortzeko lehiaren ardura posiblea 

globalizazioaren testuinguruan, hein handi batean. Eta horrek aldaketa 

mental edo kultural garrantzitsua eskatzen du jarrera proaktiboa hartzera 

bideratuta. Tranpa-jartzaile izatetik ehiztari  izatera, edo nafar Pir iniotan 

esaten den bezala, artzain izatetik gaztagi le izatera eskatzen duen jarrera 

aldaketa, hain zuzen. Urrats horretan garapena lurralde bateko prozesu 

endogenoa bilakatzen da.  

Lurralde-garapenaren endogenotasuna,  ebaki eta gurutzatzen 

diren lau planotan gutxienez agertzen da (Boisier, 1993; 2007). Lehenik 

eta behin, plano polit ikoan endogenotasuna azaltzen da, garapen 

polit ikak diseinatzeko eta gauzatzeko gaitasuna eskuratzen den neurrian, 

hau da, garapen-aukera desberdinei,  garapen-esti lo desberdinei eta 

dagozkion tresnen erabilerari  dagokienez erabaki garrantzitsuak hartzeko 

gaitasuna agerian jartzen denean. Erabaki ahalmen eskuratze hori lotuta 

dago barne mailako gaitasun batzuen trebatzearekin, baita goi eskalako 

administrazioetatik eragindako deszentralizazio prozesuekin ere. 

Bigarrenik, plano ekonomikoan endogenotasunak esan nahi du lurraldeak 

gero eta ahalmen handiagoa duela bertan sortutako soberakin 

ekonomikoaren zat i  batez jabetzeko eta tokian bertan atzera 

inbertitzeko. Bai ,  hazkunde ekonomikoari iraunkortasuna emateko,  
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etengabe inbertsio-f luxu batekin el ikatuz; bai,  lurraldearen oinarri  

materiala pixkanaka dibertsif ikatzeko, eskari konkretuen gorabeherei 

mendekotasun gutxiago izatearren eta sektoreen arteko input-output 

matrizean dentsitatea handituz efektu biderkatzaileak txertatzearren. 

Hirugarrenik, plano zientif iko-teknologikoan, endogenotasuna lurralde 

antolatu batek aldaketa teknologikoak eta berrikuntzak sortzeko duen 

barne-gaitasun gisa adierazi daiteke. Laugarrenik, kulturaren planoan 

endogenotasunak esan nahi  du lurralde-kultura bat dagoela, izaera 

kolektiboa lurraldearekin lotzen duen nortasuna eta identitatea sortzen 

duena. 

Garapena prozesu kualitatibo eta subjektiboa, eta lurraldeari 

konplexutasuna gehitzen dion endogenotasuna gutxienez lau planotan 

(polit ikoa, ekonomikoa, zientif ikoa, kulturala) (Vázquez Barquero, 1993; 

1999a) zabaltzen dela onarturik, ikuspegi sistemiko batetik (aurrerago 

ikusiko dugun moduan sistema konplexuen teorian eta 

neurozientziarekiko analogian euskarria duena) Boisier-ek (2007), sei 

azpisistemaz osoturiko marko kontzeptuala iradokitzen du. Azpisistema 

horiek axiologikoa, erabakitzailea, erakundeena, prozedurazkoa,  

metataketarena eta subliminala dira. 4-5. Irudian datozen orrietan 

datorren marko kontzeptuala jasotzen da modu grafikoan. Jarraian aipatu 

ditugun sei azpisistemak laburki deskribatuko ditugu:  

i)  Azpisistema axiologikoak, lurralde bateko balioen multzoa 

biltzen ditu, non balio unibertsalak eta lurraldearekiko 

singularrak aurki  daitezke. Balio unibertsalik gabe, 

askatasuna, demokrazia, justizia, bakea, elkartasuna, 

berdintasuna (edo ekitatea edo diskriminaziorik eza), etika, 

estetika, heterogeneotasuna eta alteritatea gabe, alegia, 

pentsaezina da garapena. Garapenari loturik balioez hitz 

egiten denean, erreferentzia garaikide bezala, John Rawls 

(justizia),  Amartya Sen (berdintasuna), Denis Goulet (et ika) 
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eta Emanuel Levinas (alteritatea) aipatzen ditu. 

Lurraldearenak berezkoak diren balio singularrek, 

gizartearen eta lurraldearen arteko oinarrizko harremanetik 

sortzen direnak,  bestaldetik, komunitate imaj inatu bati  

identitate territoriala ematen diote ("pertsonalki ezagutzen 

ez badugu ere, leku berekoak gara", Anderson, 1993 –en 

hitzetan) eta barne-lankidetza zein elkartasuna bideragarri  

egiten ditu.  

i i)  Azpisistema erabakitzai lea aktoreek osatzen dute, 

banakakoek, korporatiboek, kolektiboek (gizarte 

mugimenduak), publikoek eta pribatuek.  Aktoreak dira 

garapenaren eramaileak. Hori dela eta, zehaztasunez 

identif ikatzea eta eragiteko ahalmena edo boterea 

espezif ikoki ebaluatzea aholkatzen du: benetako garapen-

eragi leak, egitasmoen eragi leak, gertaeren bilakaeran 

eragiteko moduko botere eraginkorra dutenak, hain zuzen 

ere. Modu horretan, garapen estrategia bat diseinatu eta 

gauzatzerako orduan, elkarrizketa eta parte-hartze 

prozesurako informazioa eskura izan ahal  da.  

i i i )  Erakunde-azpisistema erakunde publiko eta pribatuek 

osatzen dute. Multzo horretako elementuek objektuak, 

propietateak eta jokabideak barne biltzen dituzte. 

Objektuak lurraldean jarduten duten erakunde publiko eta 

pribatuak dira,  baina zerrendatzeaz gain,  berauen 

propietateak (erabakitze abiadura, malgutasuna, 

moldagarritasuna, erresil ientzia, lurraldearekin identitatea, 

esate baterako) eta jokabideak (erakundeen arteko 

harreman mota, lankidetza eta gatazka maila) ebaluatzea 

ere komenigarria l itzateke. 
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4-5. Irudia. Sergio Boisier-en garapenerako marko kontzeptuala. 

 

Iturria: Norberak eginda Boisier-en (1999; 2007) oinarrituta. 
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iv) Prozedurazko azpisistemak tokiko gobernuak bere lurraldean 

gobernatzeko, administratzeko, informatzeko eta kokatzeko erabiltzen 

dituen modalitateen multzoa biltzen du. Garai hauetan informazioaren 

abiadurak, masibotasunak eta entropiak sortzen duen ziurgabetasun eta 

transakzio-kostu hazkorrek jokabide kontserbadoreak hartzera eragiten 

die eragileei arlo ekonomikoan. Egoera horri  aurre egiteko 

ezinbestekotzat jotzen du tokiko edo erregio gobernuak bere gain hartzea 

zeregina informazio-fluxu hori jasotzeko, helburu sozialen arabera 

berregituratzeko,  eta erabiltzaile potentzialei itzultzeko transakzio-

kostuak, ziurgabetasuna eta asimetria murriztuz.  

v) Metaketa-azpisisteman kapital ekonomikoa eta beronen 

metaketa kokatzen da. Horri  dagokionez, autoreak bi ideia azpimarratzen 

ditu: batetik,  “garapena ukiezina izanda ere, ukiezintasun horren hainbat 

alderdik oinarri  material  sendoa eta hedagarria behar dutela. 

Eraginkortasunez aplikatutako inbertsio-f luxu garbi egokirik gabe,  epe 

luzean ezin zaio eutsi  garapen-praktika bati”;  eta bestetik, 

“global izazioaren testuinguruan, ekoizpen-faktoreen mugikortasun 

izugarriarekin,  nagusiki  f inantza-kapitala eta teknologia,  lurraldeek 

endogenotasun eskasa dute, eta, hobeto esanda, nazioz azpiko 

espazioetako hazkunde-faktoreen jokabidea zehazten duten erabakien 

ikuspuntutik (kapitala, teknologia,  giza kapitala,  proiektu nazionala, 

polit ika ekonomikoa,  kanpo-eskaria),  hazkundea exogenotzat hartzen da 

eta horrek determinatzen du faktore horiekiko gobernu-kulturak 

iraganekiko ezberdinak izateak. Laburbilduz, gobernuek sakonki 

proaktiboak izan behar dute orain” (Boisier, 2007: 77. or.).  

vi) Azpisistema subliminala, autoreak garrantzitsuena 

kontsideratzen duena, kapital ukiezinek osatzen dute. Kapital ukiezin 

hauek faktore espezif ikoen multzo zabal bat dira, barne mailako kategoria 

nahiko homogeneoetan bil  daitezkeenak, eta gero eta aitortza handiagoa 
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jasotzen ari  dira, gizarte-kapitalaren kontzeptuak esate baterako. Kapital 

mota hauek teoriak ekonomian deskribatutako bal iabideen alderantziz 

jokatzen dute,  hau da, beren stocka handitu egiten baita erabil i  ahala.  

Bourdieu, Putnam, North, Will iamson, Schultz, Fukuyama, Montero, 

Becker, Coleman eta Hirschmann bezalako autoreetan oinarrituta, 

Boisier-ek (1999; 2001) hamar kategoria proposatzen ditu: kapital  

kognit iboa, kapital s inbolikoa, kapital kulturala, kapital soziala, kapital  

z ibikoa, kapital instituzionala, kapital psikosoziala, giza-kapitala, kapital 

mediatikoa, eta azkena eta garrantzitsuena, kapital sinergetikoa. Jarraian 

era laburrean kapital  ukiezin hauek deskribatuko ditugu. 

• Kapital kognitiboa komunitate batean eskuragarri  dagoen 

ezagutza zientif iko eta teknikoaren hornidura da.  Bertan 

barneratzen dira lurraldeari buruzko ezagutza eta hazkunde- 

eta garapen-prozesuetan erabil  daitezkeen jakintza 

zientif iko eta teknologikoa. Lurraldeko kapital 

kognit iboaren zati  handi bat exogenoa bada ere, ezagutza 

endogenoa garatzea aholkatzen du, alde batetik, tokiko 

kulturarekin eta tradizioekin lotuz, eta,  bestetik, puntako 

ezagutza sortzen saiatuz. Gai hau zientzia eta teknologiako 

lurralde-sistema baten existentziarekin eta kalitatearekin 

lotzen da.  

• Kapital sinbolikoa,  Pierre Bordieu-ren (2004; 1979) 

definizioa erabil ita,  hitzarekin eta diskurtsoarekin gauzak 

egiteko boterean datza. Bere erabilera lurraldea eraikitzeko, 

imajinarioak sortzeko, energia sozial latenteak 

mugiarazteko, autoreferentziak sortzeko, baita nazioarteko 

lehian ezinbestekoak diren lurralde- irudi korporatiboak 

eraikitzeko ere, bal iagarr ia da.  
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• Kapital kulturala tradizioen, mitoen eta sinesmenen, 

hizkuntzaren, harreman sozialen, ekoizpen moduen eta 

produktu ez-materialen eta materialen ondarea da,  

komunitate jakin batentzako berariazkoak. Lurralde bateko 

kapital kulturalak mendebaldeko modernizaziorako edo 

hazkunde eta garapenerako joera handiagoa edo txikiagoa 

erakutsi dezake,  nahiz horretan ere begirada 

etnizentristaren erakusle izateko arriskua ere badagoen. 

Hala ere, kontuan hartzekoak dira kultur kapitalaren 

erreprodukzio sozialerako mekanismoak, Bourdieu-ren 

(1997) arabera familia eta eskola-erakundeak bereziki,  

garapena aldaketarekin lortzen den heinean 

erreprodukziorako bi egitura hauek izaera kontserbadorea 

baitute. Bestalde, kultura garapenaren zentzu 

espezif ikoagoan ulertu daiteke, hau da, lanaren, aisiaren, 

aurrezkiaren, arriskuaren,  lankidetzaren, lehiaren eta 

abarren aldeko jarreren multzoa bezala. “ Ikuspuntu 

horretatik bi posizio polar identif ika daitezke: 

lehia/indibidualismo pareak menderatutako kulturak 

(garapenaren axiologiarik gabe hazkundea eragiten dutenak) 

eta solidaritate/lankidetza pareak menderatutako kulturak 

(emaitza materialaren maila baxuan garapena eragiten 

dutenak). (…) Perspektiba horretan Italiako industria-

barrutiei buruzko azterlanak gogoratu behar dira, horietan 

dauden garapen-kulturaren patroi  bien mix bertutetsua 

nabarmentzen baitute, hots, lankidetza/lehia mixa” (Boisier, 

1999: 45.or).  

• Kapital instituzionalak,  alde batetik, lurraldeko erakunde 

publiko eta pribatuen zerrendari egiten dio erreferentzia, 

eta beste aldetik,  erakundeetan txertaturik dauden 
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egiturazko ezaugarriei.  Bigarren multzo horretan, autoreak 

honako hauek aipatzen ditu: jarduteko eta erabakiak azkar 

hartzeko gaitasuna, antolamendu-malgutasuna, ehun 

instituzionalaren erresi l ientzia (ez nahitaez unitate 

bakoitzarena), eta,  batez ere, antolaketa-adimena, hau da, 

ingurunea monitorizatzeko gaitasuna eta ingurunearekiko 

harreman-esperientz iatik ikasteko gaitasuna. Garapenaren 

eskola neoinstituzionalistaren arabera (North, Coase, 

Will iamson) eta norbanakoen jokaerak erregulatzen 

dituzten arau sozial,  juridiko, formal eta ez formalen 

multzoa bezala ulertuta instituzioak,  erakunde zein 

instituzio ehunak,  funtzionatzeko moduaren arabera,  

transakzio-kostuak handitu edo murriztu ditzake, hazkuntza- 

eta garapen-prozesua zailduz edo erraztuz. Horregatik da 

garrantzitsua edozein lurraldearentzat bere ehun 

instituzionalaren "kalitatea".  

• Kapital psikosoziala pentsamenduaren eta ekintzaren arteko 

harremanarekin lotzen da eta adimena, sentimenduak,  

emozioak, oroitzapenak, gogoak eta abar aipatzen ditu. 

Autoreak honako gai  hauek aipatzen ditu esparru horretan: 

autokonfiantza kolektiboa, etorkizunarekiko fedea, 

etorkizuna sozialki  eraiki  daitekeela uste osoa izatea,  

indibidualismoa gainditzeko gaitasuna eta, batez ere,  

garatzeko gogoa. Pentsamenduaren eta ekintzaren arteko 

harremana ulertzen laguntzen duten sei  kontzeptu aipatzen 

ditu Maritza Montero-ri  (1994) jarraiki:  jarrera,  sinesmena, 

ir itzia, bal ioa, estereotipoa eta gizarte-irudikapena. 

Ondorioa da bai jakiteak, bai sentitzeak,  ekintza motibatu, 

planif ikatu, arrazoitu, bultzatu, arindu, atzeratu edo 

saihestu egiten dutela. Garapen egitasmoak ekintzen bidez 
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gauzatzen diren heinean, kapital mota horrek berebiziko 

eragina du eta autorearen ir itziz eraikigarria edo sorgarr ia 

da.  

• Kapital soziala, Coleman (2011), Putman (1993), Fukuyama 

(1995) eta Luhman-en (2005) azeptzioari jarraiki ,  g izarte 

jakin bateko kideei  elkarrengan konfiantza izateko eta talde 

eta elkarte berriak sortzen laguntzeko aukera ematen dien 

giza kapitalaren osagaia bezala definitu daiteke. Modu 

sinplean esanda, kapital sozialak pertsonarteko laguntzaren 

aldeko jarrera adierazten du, besteak, hala eskatzen 

zaionean, modu berean erantzungo duelakoan. Beste kapital  

mota batzuk bezala, kapital soziala ere produktiboa da, 

elkarren arteko konf iantza duten taldeek gehiago lortzeko 

gai izango dira, konfiantzarik ez dagoen talde batekin 

alderatuta, eta transakzio kostuak murrizteko baliagarr ia 

delako. Autoreak adibide gisa ‘minga’-ren prakt ika 

prehispanikoa ezartzen du, kapital  sozialaren ideiaren edota 

elkarrekikotasun difuso baten balioespen gisa. Gure herrian 

‘auzolana’-ren praktikarekin parekatu daiteke 

Latinoamerikako ‘minga’ (Mitxeltorena,  2011). Ondasun 

publikoa izateagatik, kapital sozialean azpiinbertitzeko 

joera dago. Egoera horren aurrean, aipatu ditugun autore 

nagusiek garrantzi  handiago ematen diote gizartean 

elkartetasuna sustatzeari,  inst ituzio eta erakundeei baino, 

eskola instituzionalistan planteatzen den bezala. Putnam-en 

iritziz,  esaterako, kapital sozialaren zuzkidura handitzeko 

Estatuaren esku-hartzea kaltegarria izan daiteke, pertsonak 

elkarren arteko mendekotasuna ahultzen duelako. 

Horregatik, Putnam-i behintzat, leporatu izan zaio 
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garapenari dagokionez Estatuaren rola bigarren mailara 

alboratu izana, joera neoliberala egotziz.  

• Kapital z ibikoaren kontzeptuak, Robert Putnam-i jarraiki  ere 

kasu honetan, hainbat elementu barneratzen ditu, hala nola, 

praktika polit iko demokratikoen metaketa, erakunde 

publikoekiko konfiantza, gai  publikoekiko kezka pertsonala, 

eremu publiko eta pribatuaren arteko elkarkidetza, edota 

konpromiso zibikoen sareen osaketa. Kapital soziala eta 

kapital z ibikoa modu nabarmenean lotuta daude, nahiz eta 

kontzeptu bakoitzak bere nortasuna duen. Kapital sozialak 

pertsonen arteko konfiantza-maila jakin bat islatzen duen 

heinean, kapital z ibikoak erakundearenganako konfiantza 

islatzen du. 

• Kapital mediatikoak,  garapen-proposamen baten arrakastan 

hain paper garrantzitsua betetzen duten gizarte-

komunikazioko komunikabide masiboen botereari egiten dio 

erreferentzia (Boisier, 2006). Esan beharra dago kapital 

mota hau ez zela azaltzen 1999an autoreak egindako kapital 

ukiezinen lehenengo proposamenean. 

• Giza-kapitala, ezagutza orokorrak edo espezif ikoak 

metatzeagatik gizabanako batek eskuratzen dituen 

ekoizpen-gaitasunen multzoa da,  metatu edo erabi l  

daitekeena,.  Kontzeptu horrek Theodore Schultz (1961), 

Gary Becker (1983) eta Robert Lucas-en (2015) 

ekarpenetatik edaten du. Lucas-ek landutako hazkunde 

ereduan, giza-kapitala produkzio faktore gisa funtzionatzen 

du, eta beste faktore batzuen produktibitateari eragiten dio 

kanpokotasun posit iboen bidez.  Lucas-en arabera giza 

kapitala bi modutara metatu daiteke: lanorduak helburu 
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horri  dedikatuz (going to school ) edo ekintza zein 

esperientziaren bidez ikasiz ( learning by doing).  Hala ere, 

stock hori handitzeko beste bitarteko batzuk ere gehitu 

dakioke autorearen arabera, hala nola, osasuna edo barne 

migrazioak.  

• Kapital sinergetikoa “kolektiboki eta demokratikoki 

onartutako helburuetara zuzendutako ekintzak sustatzeko 

gaitasun soziala” bezala definitzen du autoreak (Boisier, 

1999: 42.or.) .  Gizarte antolatu orotan normalean latente 

izan ohi den gaitasuna da. Kapital horren bitartez aipaturiko 

kapital ukiezin ezberdinen eta kapital  ekonomiakoaren 

arteko art ikulazioa bideratzen da garapena sustatzeko. 

Horretarako, kapital  forma ezberdinen stocka eta gizarte-

erreprodukzioko mekanismoak ebaluatu ondoren, kapital 

mota horiek artikulatu eta baita sortu ere egin behar dira 

‘garapenerako egitasmo polit iko’ bat prestatuz. Garapen-

prozesuak askatzeko eta suspertzeko planteatzen diren 

proposamenen multzoa deskribatzeko autoreak nahiago du 

‘egitasmo polit ikoa’  kontzeptua, ‘plana’ edo ‘estrategia’ 

baino, egungo errealitatearen konplexutasunean hobeto 

egokitzen delako eta alboratu kontzeptuak baino 

intersubjektiboagoa eta konstrukt ibistagoa delako. 

Egitasmo polit ikoak,  kolektiboa, hitzartua eta adostua den 

heinean, garapenaren gaia zoriaren eremutik eremu 

probabil ist ikora ekartzen du gizartearen eskutan utziz,  eta 

erabaki indibidual masibo,  desordenatu eta entropikoen 

multzoa eraldatu egiten du garapenaren bisio propioarekin 

koherentea den erabaki-matrize batean bihurtuz. Dena den, 

kapital sinergetikoaren funtzionamendua ez da prozesu 

automatikoa; aurrerago ikusiko dugun moduan, eragile 
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bultzatzaile bat behar du, eta autorearen iritziz,  eragile hori 

dagokion lurraldeko gobernua baino ezin da izan. 

Bestaldetik, autoreari zentzuzkoa dirudi pentsatzea,  

Michael Storper- i  lotutako ‘geografia instituzionala’-ren 

emaitzei jarraiki,  kapital ukiezina errazago sortzen dela 

lurralde-eskala txikietan edo espazio ‘proxemikoetan’, 

hurbiltasun-harremanak nagusi diren espazio sozialetan, 

distantzia sozial handiak dituzten espazio ‘distemikoetan’  

baino.  

Marko kontzeptual  horren bidez Sergio Boisier-ek garapenari 

buruzko kontzeptualizazioan sakontzeko tresnak eskaintzen dizkigu.  

Sistemen teoria eta neurofisiologian analogia eginda, sistema konplexu 

baten propietate emergente edo azaleratu bezala ulertzen du garapena 

(Boisier, 2003). S istemen teorian propietate emergenteak objektu 

agregatu bati  atxikitutako ezaugarri  funtzionalak dira. Sistema baten 

osagaien eta osotasuna sortzeko beharrezko diren harremanen izaeratik 

azalarazten den ezaugarri  funtzionala da, sistema edo objektu 

agregatuari dagokiona eta ezin dena zatietan aurkitu. Helburu 

pedagogikoekin erabiltzen dituen adibideak estereogramena eta 

burmuinarena da. Estereogramak (Random-dot stereogram-RDS) puntuz 

osatutako irudiak dira eta modu berezi batez begiratuz gero, hiru 

dimentsioko objetktuak azaleratzen dira. Begiratzeko modu berezi hori 

holist ikoa izan behar du, partzialki  edo modu analit iko edo segmentatuan 

begiratuaz ez baitu nahi efektua sortzen. Burmuinaren kasuan 86-100 

mila mil ioi  (109) neuronen artean sortzen diren 100-1000 bil ioi  (101 2) 

konexio sinaptikoen konplexutasunaren propietate emergentetzat jotzen 

da adimena. 

Garapena,  propietate azaleratuaren zentzuan, gizarte-sistema 

bateko kideen arteko interakzio eta trukeetatik sortzen diren fenomeno 

kultural  eta sozial gisa, konplexutasunaren ondorio da, eta 
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konplexutasuna dibertsitatearen emaitza da. Lurraldearen baitan dauden 

aipaturiko azpisistemetako elementuen interkonexioek sortzen duten 

aniztasun eta konplexutasunaren ondorio, alegia. Hortaz,  garapena 

faktore eta prozesu askoren arteko interakzioaren eta elkarreraginaren 

mende dago. Adibidez, kultura, konfiantza-harremanak, erakundeen 

zeregina, justizia,  komunitate batean sozial izatutako ezagutza, 

pertsonengan txertaturiko ezagutza eta trebetasunak, ustezko 

arrazionaltasun instrumentala mugatu eta norabidetzen duten 

sentimendu eta emozioak, autokonfiantza, botere-formak osatzen 

dituzten elementu sinbolikoak eta abar, faktore horietako batzuk besterik 

ez dira.  

Abiapuntu horretan, eta burmuina eta adimenaren analogiarekin 

jarraituz, lurralde batean garapena sustatzeko konplexutasuna antolatu, 

kontrolatu eta elikatu egin behar da.  Horretarako, adierazitako sei 

azpisistemek osatzen duten "garapenaren hexagonoa"-n, hiru urratsetan,  

sinapsia ezarri,  s inergia sortu eta energia sartu behar da. Lehen urratsean 

lurralde-sisteman konplexutasuna aberastea da helburua. Sinapsia 

neuronen artean ematen den fusiorik gabeko kontaktua bada, lurraldera 

ekarrita, sei azpisistemetako elementuen arteko konexioak sustatzean 

ezartzen du oinarria. Ez konexio bitar kopuru handi bat lortze aldera, 

dentsitate handiko sare bat  pixkanaka eraikitze aldera baizik. Zeregin 

espezif iko horren adibideak dira jardueren eta erakundeen aniztasuna 

handitu, erakundeei erabakitzeko autonomia eman erregulazioen 

ezarpenean gaitzeko, lanaren banaketa gero eta handiagoa bultzatu, 

konexioen sarea hedatu, f luxu interakt iboa hazi,  sistemaren barruan 

edota kanpo hasiera edota amaiera duten eragiketen (f inantzarioak, 

komertzialak, teknologikoak…) proportzioa handitu, lurraldeko enpresen 

arteko artikulazio produktiboa, komertziala edo teknologikoa sendotu…  

Bigarren urratsean,  interakzio horien baitan asmo komunerako 

sinergiak antolatzea da helburua. Sinergiak izaki multzo bat barne 
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hartzen du eta izaki  horietako bakoitzak bere izaera berezia ematen die 

elkarreragin s inergikoei. Izaera berezi horietan norberaren ahalmen eta 

erabilgarritasun guztiak aurki daitezke, kosmobisioen parte diren 

esperientziak,  sinesmenak eta helburuak barne. Izakiez  eta haien izaeraz 

gain, sinergiak izaki  horien artean garatutako interakzioak eta patroi 

interaktiboak ere baditu. Azkenik, s inergian parte hartzen dutenek elkarr i  

tresna edo bitartekari gisa zerbitzatzen diote.  

Elementu horiek guztiak kontuan izanda, sinergien antolaketak 

helburuko komun bat lortzeko parte-hartzaile multzoa koordinatzeko eta 

elkar egokitzeko prozesua eskatzen du. Eta koordinazio eta adostasun 

hori testuinguru sinergetiko batean energia sartuz lortzen da kasu 

ugaritan,  katalizatzaile elementu gisa.  Hirugarren urratsean, faktore 

abiarazlea edo motibatzaile bezala ulertu daitekeen energia sartze hau 

iturburu ezberdinak izan ditzake:  hondamendi-egoera batean 

elkartasuna, kr isi  ekonomiko batek probokaturiko langabezia tasa altua, 

sari  materiala edo immaterialak… Energia exogenoa sartzearekin batera, 

energia endogenoa potentziatu egin behar da, horien artean ezagutza 

tazitoaren gizarteratzea, autoestimu kolektiboa,  autokonfiantza… Hau da, 

helburu batzuen bila indar endogenoak elkarlanean jartzeko gaitasuna 

trebatuz sistemaren konplexutasuna eta barietatea handitu,  propietate 

emergenteak sortu arte garapen egitasmoen forman. 

Errealitatearen eta aldatzeko aukeren interpretazio bera oinarri  

hartuta, elkarrekin ekintzak egiteko gaitasun kolektiboari Sergio Boisier-

ek (Boisier, 2000) sinergia kognitiboa edo negentropia deitu dio, 

garapenaren estimulazioak, edonon, intsumo kognitibo berriak behar 

dituelako eta s inergian parte hartzen dutenek onartzen duten esparru 

kognit iboaren forma hartzen duelako kanpoko energiak. Sinergia 

kognit ibo hau gauzatzeko modua ‘profesionalki  egituratutako gizarte-

elkarrizketen prozesuak’ ezartzea da,  eta, horrenbestez,  gai guztia 

paradigma konstruktibistaren paradigman kokatzen da hizkuntzaren, 
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hitzaren eta diskurtsoaren bitartez aktoreak, konpromisoak eta 

proiektuak sortzeko. Elkarrizketa sozialak izeneko prozedura horrek, hain 

zuzen ere, hainbat eraikuntza kontzeptualetatik (lurraldearen 

hazkundeari eta garapenari buruzko hipotesiak) abiatuta lengoaia bat  

sortzea du helburu. Lengoaia eraiki-berri  horrek aipatutako prozesuen 

egitura eta dinamikari buruzko ezagutza sozializatua ekarr iko du, eta 

ezagutza horrek, aldi berean, botere s inboliko bat izango du atzematen 

eta erakusten duenaren mesedetan. 

Prozesu sinergetiko horrek gorago deskribaturiko sei 

azpisistemetan bere arrasto berezitua uzten du. Azpisistema axiologikoan 

balioak garapenerako elementu aktiboa bilakatzeko ez da nahiko 

atxikipen adierazpen hutsa. Lurraldearen balio bereziak argitara atera 

behar dira, eta etengabeko diskurtsoa behar da balio unibertsal eta 

singularrekiko atxikimendua bizirik mantentzeko. Zeregin horretan 

hezkuntza sistema, komunikabide eta, ahal den heinean, unibertsitate 

edo bestelako ikerketa zentroen arteko artikulazio s inaptikoak sustatzea 

proposatzen du, nahiz hasiera batean sinpleak edo bitarrak izan. 

Azpisistema erabakitzaileari  dagokionez, abstrakziotik 

zehatzerako ibi lbidean, banakako aktoreak interes komunen arabera 

elkartzera bultzatu behar dira eta aktore bakoitzaren jarduera esparrua 

gainditzen duen garapenari buruzko diskurtsoa bere egitera eragin ere.  

I ldo beretik, erakunde-azpisisteman elkartetasuna (associativity )  

sustatzea proposatzen du, bai sektore publiko eta pribatuaren artekoak 

berrikuntza ikasketa prozesu kolektiboak ahalbidetzeko, bai enpresa eta 

produkzio kateen artekoak klusterrak sortzeko, bai lurralde ezberdinen 

artean erregio elkarteak edo erregio birtualak sortzeko. Prozedurazko 

azpisisteman, bestalde, gobernua,  administrazioa, informazioa eta 

posizionamenduaren arloetan modernizazio-prozesuak txertatzea eta 

eguneratzea proposatzen du, informazio eta komunikazioaren teknologia 

berrien erabi lpenaren bidez. 
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Metaketa-azpisisteman, besteak beste,  kapitala eta teknologia 

erakartzeko gaitasuna duen lurralde batean, barnerantz lehiakorra den 

lurralde batean bihurtzeko lan profesional eta sistematikoa garatzea 

proposatzen du. Zeregin hori kulturan eta garapen-proiektuan bertan 

oinarritzen du, iragana eta etorkizuna konbinatuz. Gainera, hainbat gairi  

buruzko ezagutza zientif ikoa eskatzen du, hala nola, manufaktura-

jardueren egungo lokalizazio-eskakizunak (iraganean baino askoz 

sofistikatuagoak), lurraldeko baliabideen garapen teknologikorako 

aukerak… 

Amaitzeko, azpisistema subliminalaren esparruan, kapital ukiezin 

anitzen arteko ekintza sinaptikoak askotarikoak izan daitezke. Kapital  

ukiezin askok, berezko artikulazio natural indartsuak dituzte, esate 

baterako, kapital kognitiboa eta kulturala, soziala eta kulturala, z ibikoa 

eta instituzionalaren artean. Norabidea esparru horretan konexio 

bitarretatik konexio anizkunetara igarotzea da, kapital sinergetikoaren 

erabileraren bitartez.  
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5. “TOKIKO GARAPEN ENDOGENORAKO SISTEMA IREKIA” PROPOSAMEN 

KONTZEPTUALA. 

Jarraian tokiko eskalan garapen ekonomikoko esperientziak 

sortzeko, interpretatzeko eta aztertzeko marko kontzeptual bat 

proposatuko dugu, neurri  handi batean orain arte landutako edukietan 

oinarrituta dagoena eta gure ingurunean antzemandako errealitateak 

erakusten digun ezagutza enpirikoko elementuekin ere el ikatua dagoena. 

Proposatutako marko kontzeptuala ‘Tokiko Garapen Sistema Irekiak’ 

bezala izendatu dugu. 

Edozein sistemak bezala, mota ezberdineko osagai artikulatuez 

(erakundeak, instituzioak…) osaturiko multzo batek hainbat funtzio edo 

prozesu jakin betetzen ditu. Sistema batean osotasunak zatien izaera 

zehazten du eta osotasuna zatien batura soila baino gehiago da. Hau da,  

zatiak ezin dira ulertu modu isolatuan aztertzen badira, elkarren artean 

modu dinamikoan erlazionatuta daudelako. Multzo horretako elementuen 

artean modu ezberdinetako harremanak ezartzen dira eta bere 

funtzionamendua modu diseinatu, kontziente edo koherentean gerta 

daiteke edo ez. Bestalde, gainerako elementuetatik edo ingurunetik 

bereizten dituzten mugak dituzte (Edquist,  2005), eta ingurunearekin 

interakzio harreman zehatzak erakusten ditu (Cooke, 1998). Azkenik, 

sistema batek gai  izan behar du bere oinarrizko egitura erreproduzitzeko 

eta bere barrualdea eta kanpoaldea modu aktiboan bereizteko (Bathelt,  

2003).  

Sistema orok du jomuga edo helburu bat, hots, bere burua nola 

egituratzen den eta nola funtzionatzen duen arautzen duen emaitza 

desiratu bat. Lerro hauetan proposatzen dugun sistema teoriko honen 

jomuga tokiko eskala duen lurraldeetan garapena sustatzea da. Lehen 

irizpide bezala, jomuga horrek definituko du zein elementu eta prozesu 

kontuan hartuko ditugun marko analit iko honetan. Garapenaren 

kontzeptua edo edukia denboran eta geografikoki aldakorra da. Bestalde, 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

161 

 

hazkunde ekonomikora mugatzen zen kontzepzioa gainditua izan da eta 

gaur egun kezka sozial,  ekologiko, polit iko, kulturalak eta bestelakoak 

barneratzen ditu. Garapenaren esanahia dimentsio anitzekoa baldin bada 

ere, proposatuko dugun marko kontzeptual sistemikoak jarduera 

ekonomiko produktiboen sustapena izango du jomuga, hau da, errentaren 

lehen mailako sormena edo errentaren f luxu zirkularraren handitzea. 

Sistema honek, hortaz, ez du agortzen edo barne biltzen garapenaren 

dimentsio guztiak, ongizate zerbitzuekin,  ingurumenarekin, kulturarekin, 

immigrazioarekin, etxebizitzarekin, hezkuntzarekin edota osasunarekin 

lotutako jarduerak bideratzen dituzten eragi le eta prozesu ugari 

badaudelako sistema honetatik kanpo. Hala eta guztiz ere, ingurumenari,  

ongizateari edota kulturari  loturiko irizpideak ere barnera daitezke 

sustapen produktiborako ekintza zehatzetan, eta aipaturiko arloetan 

eragiteko enpresa-entitateen eraiketa eta jarduera produktibo berrien 

sorrera ekar dezake. Dimentsioen arteko mugak lausoak dira, baina ardatz  

egituratzailea jarduera produktiboen sustapena da gure proposamenean. 

Garapenaren bektoreak lekuan leku definitu eta erabakitzen dira. Toki 

batzuetan enplegua eta sare produktiboa hedatzea eta sendotzea izan 

daiteke; beste batzuetan espezif ikoagoa, lehen sektorearen indartzea 

kasu;  beste leku batzuetan mugikortasuna edota hirugarren adinerako 

zaintza zerbitzuak eskaintzea, tokiko kultura sustatzea, immigrazioaren 

fenomenoari aurre egitea… Hemen egiten den marko kontzeptualaren 

eskaintza batez ere lehen motako egoerei erantzuteko da, alegia, 

enplegua eta sare produktiboa hedatzea eta sendotzea. Boisier-en (2003) 

ideiak erabil ita esanda, sistema honetan azalaraztea bilatzen den 

propietate emergentea errentaren sorrera eta f luxu zirkularra handitzea 

ahalbidetuko duen ehun produktiboaren sustapena da.  

Sistema honetan barneratuko diren elementuak hautatzerako 

orduan, jomugaz gain, erabil iko den bigarren ir izpidea geografikoa da. 

Sistemaren mugak tokiko eskalan kokatzen dira.  Tokiko eskalan 
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udalerriak, hir iak,  auzoak eta administratiboki aldakorrak diren 

eskualdeak koka ditzakegu. Gainera, espazio geografikoarekiko erabil iko 

dugun ikuspegia, baliabideak eta prozesu sozialak jasotzen dituen 

edukiontzi f isiko soilaren ulerkera baztertu eta gainditzen du. 

Instituzional ismo Berriaren eta Garapen Endogenoaren Paradigmaren 

ekarpenak gure eginez, lurraldea garapen ekonomikorako garrantzitsuak 

diren eremuetan (berrikuntza gaitasuna, enpresen lehiakortasuna, 

aktoreen arteko sinergiak artikulatzeko aukerak…) eragiteko ahalmena 

duen eraikuntza sozial dinamiko eta aldakor bezala eta eraldaketarako 

aktore bezala kontsideratuko dugu. Garapen helburu hori lortzera bidean 

instrumentala zaion sistema propio bat  artikulatzen duen prozesuaren 

bidez lurraldea aktore eraldatzai lean bilakatzen da. Zentzu honetan, 

tokiko dinamika ekonomikoan eragiteko prozesuan boluntarioki parte 

hartzea erabaki duten eragi leek beraiek (udalerriak,  batez ere) definituko 

dituzte beraien garapen esperientziaren eremu geografikoak, eta 

ondorioz zein elementu kokatzen diren tokiko garapen sistema ireki 

honen mugen barnean eta zein kanpoan. 

Dena den, ia edozein sistema bezala, hau ere s istema irekia da. 

Behar bada ez da beharrezkoa kalif ikatibo hori ezartzea, baina irekitasun 

ezaugarri  hori esplizituki adierazteak lagundu dezake azpimarratzen 

sistema beraren kanpoan mota ezberdinetako baliabideak bi latzea eta 

eskuratzea sistemaren funtzio kontziente eta antolatua izan behar duela. 

Are gehiago, Boisier-ek (1997; 2009) erakutsi digun bezala, eskalan 

behera egin ahala hazkunde-faktoreak kontrolatzen dituzten eragile 

(kapital-metaketa,  ezagutza-metaketa, giza kapitala, polit ika 

ekonomikoa, kanpo-eskaria) eta baliabide gero eta gehiago exogenoak 

direnean. 

Bestalde, 2.3 atalaren amaieran ikusi genuen mota ezberdineko 

gertutasunek (geografikoa, kognitiboa,  antolakuntzakoa, soziala eta 

instituzionala, esate baterako) eragin posit iboa eduki zezaketela lurralde 
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bateko eta bertako enpresen berrikuntza gaitasunean. Hala eta guztiz 

ere, harreman eta komunikaziorako motibazioan eta gaitasunean eragiten 

duten gertutasun faktore sozietario eta kognitiboek eskala espazial  

ezberdinetan gerta daitezke eta ez daude eskala lokalean zedarrituta, 

ezagutzaren sareak erregio eta estatu mugak gainditzen dituztelako. 

Horregatik esaten genuen gertutasuna ez dela zentzu espazialki  

deterministan hartu behar. Baina horretaz gain, Boschma-k (2005) 

adierazi bezala, lurralde batean gehiegizko gertutasunak edo bere baitan 

ixteak hainbat kalte ekar zezakeeen, hala nola, enpresen ezagutzen 

xurgapen ahalmena murriztu; blokeo edo itxialdi  ( lock-in) kognitiboko 

fenomenoak; teknologia edo merkatu aukera berriekiko itsutasuna; 

desiragarriak ez diren spil lover efektuak;  gobernurako eredu hierarkiko 

eta burokratikoak; malgutasun eza; sistema itxi  eta isolazionistak;  

gehiegizko leialtasunaren ondorio diren inertziak; oportunismoaren 

gutxiespena eta egiteko modu finkatuetan blokeatzea; bai aukera berrien 

antzematea, bai eragile berrien sarrera oztopatzea; sistema konplexu 

bateko elementuak egiturazko posizioa dutenean, aldaketak 

ezegonkortasuna sortzen duen heinean, aktoreek ohiko eran edo modu 

kontserbadorean erreakzionatzearen zurruntasuna eta doikuntza 

instituzionalak ekiditea. Gehiegizko gertutasun mota ezberdinek sorraraz 

ditzaketen arazoi aurre egiteko ezinbestekoa da kanporako irekiera 

bermatuko dituzten mekanismoak modu kontzientean abian jartzea. 

Irekieraren ideia hori azpimarratzeko, guk egin bezala, hainbat 

proposamen analit ikoetan kontzeptu izendapen berriak proposatu dira,  

hala nola ,  Open Innovation  kontzeptua (Chesbrough, 2003) edo garapen 

neo-endogeneoa kontzeptua (Ray, 2001).  

Proposatzen dugun sistemaren barruko elementuak eta berain 

arteko interakzioak jasotzen dituzten prozesuak identif ikatzen hasi 

aurretik, bal iagarria da erreferentziazko oinarri  bezala Alemaniako 

Garapen Institutuak landuriko Lehiakortasun Sistemikoaren markoa 
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hartzea, estatuz azpiko eskaletara Alburquerque-k (2012) egokitu duena. 

4.2.2.2. atalean azaldu bezala, Lehiakortasun Sistemikoaren 

proposamenaren arabera, enpresen esfortzu kolektiboaren eta enpresa-

elkarte, administrazio publiko eta beste eragi le sozialen ekimen 

bateratuaren bidez eraikitako ingurune euskarrietan emankorragoa izan 

daiteke abantai la lehiakorren sorrera. Ekimen bateratutako lau interakzio 

maila identif ikatzen ditu (ikus. 4-3. Irudia) :  i )  meta mai lak, garapenera 

zuzenduriko baloreak, merkatura norabideratutako garapenaren beharra 

eta baldintzen inguruko adostasun soziala, eta garapen arloan 

kontzepzioak eta gidalerroak lantzeko sistema polit ikoaren gaitasuna 

barneratzen ditu; i i)  makro mai lak,  marko makroekonomiko eta 

makropolit iko egonkor eta faktore, lehengai eta kapital  merkatuen 

funtzionamendu egokia ahalbidetzen duten eredu normatibo orokorrei  

buruz dihardu; i i i)  meso mailak, jarduera ekonomikorako erakunde 

sektorialak edo zerbitzuzkoak jasotzen ditu; eta iv) mikro maila,  

eraginkortasuna eta berrikuntza sustatzeko enpresa-kudeaketan eta 

kanpokotasun posit iboen sorrera eta difusioa ahalbidetzen dituzten 

enpresen arteko sareetan kontzentratzen da. Aurreko kapituluan azaldu 

bezala, tokiko eskalatik makro mailako interakzioetan eragiterik ez dago,  

eta exogenotzat joko dira.  Baina meso eta meta mailako faktoreak 

moldatzeko, baita mikro mailako jokaeratan eragiteko ere, espazio 

lokalak eskala ahalmentsuak bilakatu daitezke, gertutasun f is iko, sozial  

eta kulturalak ahalbidetzen dutelako potentzialtasun eta eraginkortasun 

handiagoko eragina,  garapen endogenoaren paradigma lantzerakoan ikusi 

bezala.  

Abantaila lehiakorren eraikuntza eta garapen ekonomikoko 

prozesuak bideratzeko aipaturiko hiru planoetan (meta eta meso 

mailetan modu zuzenean, eta modu zeharkakoagoan mikro mailan) 

eragiteko eta baliabideak modu egokian erabiltzeko, baita berriak 

sortzeko ere, gaitasun dinamikoak landu behar ditu tokiko lurraldeak. 
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Gaitasuna lurralde batek garapen ekonomikoa sustatzeko egin dezakeen 

ahaleginaren kalitate eta kantitatearen neurria bezala ulertzen badugu 

(Javidan, 1998; Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Lawson & Samson, 2001), 

nabarmentzekoa da garapen prozesu ugarietan modu esplizitu eta 

inplizituetan azaltzen direla eta produktuak zein merkatuak baino 

iraunkorragoak diren gaitasun dinamikoen gainean eraiki  behar dela 

lurraldearen lehiakortasuna. Markku Sotarauta (2005) ekonomialari  

f inlandiarraren ekarpena jarraituz, oinarrizko bost gaitasun beharrezko 

identif ikatu dezakegu: konbinatzeko gaitasuna, gaitasun xurgatzailea,  

interpretatzeko gaitasuna, gaitasun estrategikoa eta kitzikatzeko 

gaitasuna. Konbinatzeko Gaitasunak funtzionatuko duten garapen-sareak 

sortzeko balio du, baita lurralde barruko zein kanpoko baliabide eta 

ezagutza espezial izatuak mobil izatzeko ere. Hiru norabidetan zehatzago 

begiratuta,  lehiakortasuna sustatuko duen arauen sistema instituzionala 

sortzeko eta sareak eta prozesuak blokeatzen dituzten oztopo 

instituzionalak eta zurruntasun burokratikoak ezabatzeko trebezia 

(gaitasun inst ituzionala deiturikoa) barneratuko luke alde batetik; beste 

aldetik, aktoreen multzo anitz eta polifazetiko bat, eta haren eskumenak 

eta baliabideak, konbinatu ahal izateko lagungarria den konfiantza,  

elkarrekiko mendekotasuna, leialtasuna, elkartasuna eta lankidetza 

horizontala sortzeko abilezia (saretze-gaitasuna); eta azkenik, ezagutza 

partekatuak, sarri  tazitoak, erraztuko dituen integrazio sozialeko giroa 

elikatzeari begira sentimendu, emozio,  esperientzia eta eredu mentalak 

partekatzeko trebetasuna (sozial izazio-gaitasuna) ere jasoko luke.  

Gaitasun xurgatzailea da ingurumeneko ezagutza identif ikatu, 

asimilatu eta ustiatzeko garapen-sareek duten gaitasuna. Zehatzago 

esanda, ezagutza berriak baloratu, barneratu eta aplikatzeko trebetasuna 

eta bisio eta estrategiak ekintzara transferitzeko gaitasuna baliagarriak 

dira ingurune aldakorrari  egokitu ahal izateko. Horrelako prozesuetan, 

Interpretazio-Gaitasunak ere garrantzi handikoak dira. Izan ere aktoreek 
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ez dute erreal itatearekin zuzenean erreakzionatzen, baizik eta ere baitan 

eraikitako errealitatearen pertzepzioekin, eta hortaz, pentsamenduek, 

etikak, ideiek, kontzeptuek, irudiek, memoriek, planek eta ezagutzak 

osatutako eredu mentalak, mapa kognit iboak, garapenaren ikuspegiak 

erabateko eragina dute. Ondorioz, aktoreek, oro har,  pertzepzio 

desberdinak dituzte arazoei,  beste aktoreei,  mendekotasun-harremanei  

eta elkarrekin lan egiteak dituen abantailei  eta eragozpenei buruz. 

Garapen prozesuetan ohikoa dira beren pertzepzioak aldatzeko prest edo 

gai ez diren aktoreen arteko gorren elkarr izketak. Egoera horietan 

Interpretazio-Gaitasunaren zeregina da eztabaida ireki eta anitzaren 

bidez, pertzepzio desberdinen onarpenaren bidez, itopuntua saihestu edo 

gainditzea. Kontzientzia estrategiko kolektiboa eraikitzeko norabidean 

aktoreen ikuspegi ezberdinak gerturatzeak eta lerrokatzeak eragin 

posit iboak ekartzen ditu garapen jardueretan, eragileen sareak eta 

ekimenak integratuagoak, konektatuagoak eta trinkoagoak bihurtzen 

diren heinean. 

Gaitasun estrategikoak epe luzera lurraldeko garapenean zertan 

kontzentratu erantzuten dio. Zehatzago esanda,  lankidetza-prozesu 

batean eskualde-garapenerako estrategiak eta ikuspegiak definitu; 

etorkizunari buruzko ikuspegi ezberdinak estrategia eta ekintza 

bideratuetan bihurtu; krisi  egoerak sormen esperientzietan bilakatu;  

prozesuak modu egokian abiarazi eta fase ezberdinetan modu 

eraginkorrean kudeatu eta zuzendu; aitzindari izatearen abantailei  

probetxua ateratzeko une egokia hautatzen asmatu; eta eragileentzat  

sinesgarriak eta erakargarriak izan daitezkeen helburu handiak 

planteatzeko gaitasuna barne biltzen du. 

Azkenik, Kitzikatzeko Gaitasuna ohiko pentsamendu eta ekimen 

nagusiak zalantzan jarriko dituen sormen-tentsioa sortzera bideratuta 

dago, modu horretan produktu, prozesu, pentsamendu edota ekintza-

eredu berri  eta originalak bilatzeko. Garapenaren ‘matxinada’ 
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kitzikatzeko eta jendea garapenerako hainbat ahaleginetan parte 

hartzera motibatzeko, emozionatu edo hunkituko duten gaiak aurkeztea 

eta dramaren zentzua elikatzea lagungarria da, baita motibazioari  

eusteko epe laburreko arrakastak lortzea ere bai.  

Behin s istema baten ezaugarriak, funtzioak, sistemaren jomuga, 

eskala, irekitasuna,  interakzioaren espazioaren mugak eta garatu 

beharreko gaitasun dinamiko garrantzitsuenak azaldu eta gero, Tokiko 

Garapen Sistema Irekiaren elementuak eta prozesu nagusiak 

deskribatzera igaroko gara. Deskribapen hau jarraitzea errazteko 5-1. 

Irudian ordenatu ditugu elementu eta prozesu nagusiak.  Lurraldea 

eraldaketarako aktore gisa kontsideratuta, sistema honen jomuga 

jarduera produktiboen sustapenaren bektore nagusiaren inguruan 

artikulatzen dela eta sistemak barne bilduko dituen elementuak tokiko 

eskalaren muga geografiko autodefinituen baitan kokatzen direla 

erabakita, sistema honetako gutxieneko aktoreak edo agenteak lau dira: 

i)  tokiko garapen agentzia; i i )  sare produktiboa edo enpresak; i i i )  udalak 

eta eskualde mai lako egitura administratiboak (mankomunitateak, 

partzuergoak…); eta iv) gizartea eta bere adierazpen antolatuak. Lau 

eragi le horietaz gain bestelako batzuk ere azaldu daitezke,  hala nola, 

ikastetxeak, berrikuntzara bideratutako zientzia eta teknologia zentroak, 

garapen agentziak bultzaturiko interfaz edo bitartekaritza tresna 

espezif ikoak (enpresa haztegiak, behatoki teknologikoak,  industria 

poligonoak, ekintzai letza espazioak -coworking ,  hub-  …). Bigarren multzo 

horretako elementu horiek, eraginkorrak baldin badira ere, ez dira 

ezinbestekoak, eta konplexutasunean irabazi ahala eta baliabideen 

arabera sor daitezke. Baina gure ingurunean antzeman ditzakegun 

sistema sinpleenetan horiek gabe ere gai izan dira garapen ekonomikoko 

estrategia arrakastatsuak aurrera ateratzeko. Zerain udalerrian adibidez. 

Tokiko garapen erakundea, edo agentzia, l iteratura 

espezializatuan f inkatu den izena erabiltzeko, sistema honen elementu 
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zentrala eta motorea da, bere funtzioen artean kokatzen baita garapen 

estrategia edo jarduera i ldoak aurrera eramatea. Bere ekimenaren 

inguruan konektatzen dira sistemako gainerako aktore eta elementuak.  

Tokiko garapen erakundeak forma juridiko anitzak har ditzake, hala nola, 

merkataritza-sozietatea, fundazioa, elkarte, partzuergo edo erakunde 

publiko bateko -udaletxe edo mankomunitate bateko- batzorde edo 

organo espezif ikoa.  Itxura juridikoa dena dela izanda ere, garapen 

erakunde horrek bi ezaugarria gutxieneko izan behar luke: alde batetik, 

autonomia operatiboa, eta beste aldetik, denboran zehar egonkortasuna. 

Izan ere, erakunde hori enpresa eta eragile ezberdinen arteko 

dinamizazio funtzioa izango duen giza talde profesional batez osatua 

egon ohi da, eta erabil itako bal iabide nagusiak ezagutza eta dinamizazio 

trebetasunak dira.  

5-1. Irudia. Tokiko Garapen Sistema Irekiak. 

 

Iturria: Norberak landua. 
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Ezagutza hori neurri  handi batean kontestuala da,  eta denboran 

luzatzen diren ikasketa prozesu formal eta ez-formalen bidez eskuratu 

eta metatu egiten da. Tokiko garapenerako polit iken ikaskuntza hori  

(pol icy learning) pertsona adituek eman dezaketen irakaskuntza 

prozesuen bitartez eskuratu daiteke,  bai unibertsitateetan eskaintzen 

diren graduondoko ikastaro espezif ikoen bidez, bai ekonomiarekin eta 

enpresaren kudeaketarekin lotuta dauden ikasketen bidez, bai 

nazioarteko, estatuetako edo erregioetako erakundeek eskaintzen 

dituzten formakuntza prozesuen bitartez. Prozesu formal horietan, batez 

ere, zer egin (know-what ),  zergat ik egin (know-why ) eta nola egin (know-

how) esparruetako gainetiko ezagutza kodif ikatua eta estandarizatua 

jasoko dute. Ondoren garatu nahi den lurraldeko errealitatera jaitsi  eta 

egokitu beharko dute, eta praktikan oinarritutako prozesu 

interaktiboaren bidez funtsezkoak diren nola egin eta nork egin (know-

how) esparruetako ezagutza espezif ikoa eta tazitoa eskuratu beharko 

dute. Kasu horietan garapen agenteek bideratu beharreko funtzio eta 

prozesuek, enpresetako funtzio eta prozesu gehienekin alderatzen 

badugu, osagai espezif iko eta partikular askoz ere gehiago dituzte. 

Dinamizatu, motibatu, saretu eta interaktuatu beharreko eragi leak 

ezaugarriei dagokienez ezberdinak dira, tokian tokikoak, eta 

denborarekin antzeman eta aldagarriak diren berezitasun singularrak 

dituzte. Bestalde,  eraiki  beharreko garapenerako prozesuak ere 

lurraldearekiko espezif ikoak dira,  aktore, logika, harreman, interes,  

tradizio, baldintza eta ibilbide historiko berezituak barne biltzen direlako 

prozesu horietan. Goian aipaturiko bost gaitasun dinamikoei  

erreparatuta, -konbinatzeko gaitasuna, gaitasun xurgatzailea, 

interpretatzeko gaitasuna, gaitasun estrategikoa eta kitzikatzeko 

gaitasuna, alegia, sistema osoari eta bertako aktore guztiei dagokien gaia 

izanik ere, gaitasun horiek lantzeko, eskuratzeko eta sendotzeko ardura 

nagusia tokiko garapen agentziako kideen lepoan pausatu ohi da. Bertako 

langile eta profesionalak, gaitasun horiek bere gain indartzeaz gain, 
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lurraldeko aktoreek modu interaktibo eta kolektiboan eskuratu ditzaten 

bere gain jartzen den ardura da, batez ere, lehen lau gaitasunei  

dagokienez.  

Lurraldea aktore eraldatzaile bihurtzeko ezagutzaren eta 

gaitasunen parte handiena ezinbestean esperientziaren bitartez 

eskuratzen denez, aktoreei buruzkoa batez ere, eta hein handi batean 

dinamizaziorako pertsonen baitan soil ik gorde eta metatu daitekeenez 

ezagutza tazitoaren eta gaitasun pertsonalen forman, denbora dimentsio 

saihestezina bilakatzen da. Ikasketa prozesu horrek, baita estrategia 

horren eraikuntzan bideratzen diren harreman prozesuek, autonomia eta 

egonkortasuna eskatzen dute. Egonkortasun bai f inantza baliabideen 

aldetik, bai giza baliabideen lan harreman edo kontratazioaren aldetik.  

Gainera, giza talde profesional izatua bilakatzen den heinean, ezarritako 

jarduera ardatz eta i ldoen zehaztapenean autonomia operatiboa izatea 

komenigarr ia da, eta bateragarria izan behar du zerbitzatzen duten 

gizarte eta erakunde publikoengandik egindako kontrolarekin.  

Jarduera ekonomikoen sustapena xede nagusitzat duen tokiko 

garapen agentzia horiek beste hiru aktore edo subjektu multzoekin 

erakusten ditu elkarrekiko harremanak: tokiko administrazio publikoak, 

tokiko gizartea eta bere eremu geografiko enpresak. Tokiko administrazio 

publikoak, udaletxeak edo mankomunitateak bezalako eskualde mailako 

erakundeak, s istema osoari z i legitasun instituzionala eta kontrol  

publikoak ziurtatzeaz gain, f inantza baliabideen iturri  dira. Horretaz gain,  

eskala goragoko administrazioekin eraiki  beharreko gobernantzan 

interlokuzio funtzioa bere gain hartu behar dute.  

Garapenaren sustapenaren ardura tokiko garapen agentziar i  eta 

bere langi leei mugatzea ikuspegi kamutsa l itzateke. Udaletxeetako 

organoek eta langi leek badute zertan ekarpenik egin: dinamismo 

ekonomikoa erraztu dezaketen neurriak eta aldaketak erabakiz (kontuz,  
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hori ez da konfunditu behar administrazioak interes orokorraren 

zainketan duen ardura laxatzearekin), edota ustez ekonomiarekin lotura 

ahulagoa duten udaleko sekzio ezberdinetan (hezkuntza, kultura, 

hirigintza…) sustapen ekonomikoaren dimentsioaz jabearaziz. I ldo 

horretan, eskualdeen kasuan ari  garenean komenigarr ia da garapenaren 

sustapenaren betebeharra udaletxeetara ere deszentralizatzera. 

Udaletxeen arteko lehia, praktika egokien imitazio prozesuak eta 

elkarlanaren arteko oreka sortzea,  modu horretan egitasmoen 

identif ikazioa, diseinua eta gauzapena biderkatu daitekeelako. 

Tokiko gizarteko adierazpen antolatuak funtzionalki anitzak izan 

daitezke. Multzo horretan sartu daitezke ikastetxeak, gizarte zerbitzuak,  

elkarte sozioekonomikoak (enpresarirena, ekonomia soziala, turismoa, 

merkataritza..) eta aisiar i,  kirolari,  kulturari  edota aldarrikapen sozialei 

loturiko bestelako elkarteak.  Orohar, eta batez ere, garapen 

esperientziaren sorrerako lehen fasetan, gizartearen eta bere adierazpen 

antolatuen zeregin garrantzitsuenak izango dira kezka sozioekonomikoa 

hedatzea, ardurak eskatzea eta garapen sistema eraikitzeko prozesua 

bera legit imatzea. Garapen esperientzia eta sistema egonkortzen eta 

instituzionalizatzen diren heinean, z i legitasun hori erakunde publikoen 

gain sostengatuko da gehiago. Egongo dira kasuak non hastapeneko 

bultzada eragile sozialengandik etorriko den eta ondoren erakunde 

publikoak erakarriko dituzten, eta kasuak non ekimenaren aitzindaria 

hasietatik administrazioa izango den eta eragile sozioekonomikoen 

babesa eta inplikazioa bilatuko duen. 

Bestalde, gizarteko adierazpen antolatuak eta gizarteak, beste 

eragi le guztiek bezala, hausnarketan eta proposamenean ekarpenak egin 

ditzakete.  Gainera,  jarduera ekonomiko berrien sorketara bideratutako 

ekintzai letza prozesuetan subjektuak izan daitezke. Administrazio 

publikoak ere ekintzailetza prozesu horietan eragin dezake gastu 

publikoaren erabilera adimentsuaren bitartez, jarduera publiko 
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horietarako beharrezkoak diren azpiegituren horniketaren bitartez, edota 

enpresa publiko eta mixtoen sorreraren bitartez. Hausnarketa,  inplikazio, 

proposamenak eta kontrol publikoa kudeatzeko lurraldean gobernantza 

eredu bat martxan jarri  behar da, zentzu horretan eragile guztiak bilduko 

dituen foro edo marko bat instituzionalizatzea lagungarria izan ohi da.  

Tokiko garapen-agentziarekin harremana duen hirugarren 

subjektu-multzoa bere eremu geografikoko ehun-produktiboa edo 

enpresek osatzen dute. Garapen agentzien eragiteko objektu nagusiak eta 

lehentasunezkoak enpresak dira, baina, bestalde, garapen estrategiaren 

gauzapenean enpresak subjektuak ere izan beharra dute. Tokiko garapen 

agentziaren funtzio nagusia izango da enpresa horien gainean eragin eta 

prozesu zein egitasmo ezberdinak burutzea. Merkatuetan eta ekonomian 

orokorrean administrazio publikoaren esku-hartzea just if ikatzen duten 

arrazoi neoklasikoen artean, portaera-eransgarr itasunarena (behavioural  

additionality ) dago,  hau da, erakunde publikoek enpresen portaeran 

eragindako aldaketak posizionamendu estrategikoa edo lehiakortasuna 

hobetzeko. Tokiko garapen agentziek,  orokorrean, ez dituzte diru-

laguntzarik zuzenean kudeatzen gure inguruan. Hori  dela eta, 

berrikuntzako polit ika publikoak justif ikatzeko erabi l i  ohi diren input-

eransgarritasun eta output-eransgarritasun neurgailuek zentzu gutxi  dute 

bai helburu gisa, bai ebaluatzeko aldagai gisa. Enpresen jokabidean 

eragiterako orduan, garapen agentziek hiru alorretan gutxienez eragin 

behar dute: lehiakortasuna eta artikulazioa, berrikuntza eta 

ekintzai letasuna. 

Tokiko garapen agentziek, ehun produktiboko unitateekin 

elkarlanean, lehiarako faktoreen sorkuntzan eta indartzean eragin behar 

dute. Porter-en ‘ lehiakortasunaren diamantea’ gida bezala hartuta, lau 

eremu hobetzen eragin daiteke:  ekoizpen-faktoreen baldintzak; enpresa-

estrategia eta norgehiagokarako ingurunea; laguntzako eta 

erlazionaturiko industriak, eta eskariaren baldintzak. Ekoizpen-faktoreen 
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baldintzei dagokionez, oinarrizko faktoreak edota oinordetzan hartutako 

faktore klasikoak baino, faktore aurreratuak eta sortuak dira 

garrantzitsuagoak,  esate baterako, ezagutzaren transmisiorako 

azpiegiturak, langi le kual if ikatuak, ikerketa zentroekin elkarlan 

harremanak… Enpresa-estrategia eta norgehiagokarako baldintzei 

dagokionez, hein handi batean erregioaz gaindiko esparruetan definitu 

arren, tokiko eskalat ik ere badago zer egiterik enpresen posizionamendu 

estrategikoa hobetzeko,  hala nola,  mikroenpresa eta enpresa txikien 

arteko sareak bultzatu nazioarteko ferietara joateko katalogo 

bateratuarekin, goi eskaletako I+G+b programatara aurkezteko 

aholkularitza… Laguntzako eta erlazionaturiko industr iei  dagokionez, 

aglomerazio enpresarialen esparruan identif ikatu diren aglomerazio 

kanpokotasunak eta kanpokotasun-teknologikoak elikatzeko saretze 

jardunak bultzatu lurraldeko enpresen artean. Azkenik, tokiko eskari  

sofistikatu eta zorrotzaren existentziak laguntzen du enpresen kalitatea 

eta berrikuntza gaitasunean exijentzia maila igotzen, eta ondorioz,  

merkatuetan posizionamendu estrategiko hobea lortzen. 

Esandakoarekin azpimarratu nahi da enpresek erakusten dituzten 

ahultasun eta zaurgarritasunak gainditzeko bidea enpresen arteko 

elkarlan eta saretze dinamikak ezinbestekoak direla, are gehiago enpresa 

txiki  eta mikroenpresen artean. Horixe izan behar du Tokiko Garapen 

Sistema Irekiak garapen agentziaren bidez landu beharreko prozesuetako 

bat, alegia, enpresen artean lehiakortasuna eta artikulazioa sendotzea.  

Alor horretan Goierr iko esperientziak jardunbide egokien adibide dira.  

Beste funtsezko alorra berr ikuntza gaitasunak hobetzean datza. 

Prospekt iba lantzea oinarrizkoa da, batez ere, nazioarteko merkatuetara 

zuzentzen diren enpresen kasuan. Izan ere, globalizazioaren 

testuinguruan lehia biziagotu egin da, neurri  handi batean berrikuntzen 

bitartez. Horren guztiaren adierazpenak ugariak dira: eskaria 

dibertsif ikatu egin da eta ondasunaren bizitza-zikloak laburtu; 
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berrikuntza erritmoa azeleratu egin da, merkaturatze epeak eta 

amortizazio epeak murriztuz, eta ondorioz I+G kostuak handitu egin dira, 

enpresen arteko kooperazioa erakargarria bi lakatuz; ondasun 

estandarizatuen serieko ekoizpena kr isian murgildu ondoren kal itatean 

eta bereizte estrategietan oinarritutako 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)… Horrek guztiak behartu 

egiten die enpresei berrikuntzarako gaitasunak f intzea. Zeregin horretan 

garapen agentzien funtzioa da berrikuntzaren ikuspegi interaktibo eta 

sistemikoa zabaltzea, eta berrikuntzaren sustapenerako marko 

kolaboratiboak, praktikak eta azpiegiturak eskaintzea. Hala eta guztiz 

ere, ikerketa, garapena eta berrikuntza bulkatzeko beharrezkoak diren 

erakunde eta enpresa guztiak ez dira udalerriko edo eskualdeko 

geograf ian kokatzen. Horregatik,  ezinbestekoa da Tokiko Garapen sistema 

hau irekia izatea eta ezagutzaren transmisioa aberasteko inguru 

zabalagoan dauden berrikuntza erregio-sistemei edota klusterrei 

uztartzea.  

Azken alorrari  dagokionez, ekintzailetza definitu dezakegu arrisku 

ekonomikoa suposatzen duen edo merkatuak eskaintzen duen aukera bat  

aprobetxatzeko inbertsio ekimen bezala.  Lurraldearen ikuspuntutik 

helburua sare produktiboa dibertsif ikatzea eta erabi l i  gabeko baliabide 

endogenoak mobil izatzea da, jarduera ekonomiko berriak ernarazteko 

asmoz. Alor horretan maila ezberdinetako erakunde publikoetat ik 

bultzada, tutoretza, laguntza eta diru-laguntzen programak antolatu dira. 

Esperientzia ekintzai leei eusteko plataformak ere ugaritu dira,  hala nola,  

enpresa-haztegiak, coworking  guneak, hub  sareak, start-up  ekimenak, 

spin-off  enpresak… Ekintzai letza gauzatzeko hainbat modalitate daude, 

hala nola, banakako edo taldeko ekintzai letza klasikoa, kasu gehienetan 
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berritzailea izan ohi ez den negozio pribatua sortzera bideratua;  

ekintzai letza berritzailea; sareko lankidetza, gizarte-berrikuntza edo 

gizarte-ekonomia ardatz dituen ekimen komunitarioa edo kolektiboa; 

intra-ekintzailetza edo enpresa baten barruko ekimena; edo zenbait 

enpresa edo erakunderen arteko inter-ekintzai letza; eta ekintzailetza 

publikoa.  

Hiru alor horietan eragiteko garapen agentziak, beste eragile 

batzuen parte-hartzearekin, tresna espezializatuak eraiki  dezakete. 

Bitartekaritza edo interfaz tresna edo azpiegitura bezala ezagunak diren 

horiek bete beharreko funtzioarako aproposak izan behar dute. Adibide 

batzuk aipatu ditugu: enpresa-haztegiak, industr ia-poligonoak, ikerketa 

edota berrikuntza zentroak,  coworking  espazioa, hub  sareak, behatoki  

teknologikoak… Azpiegitura horiek inbertsio esanguratsuak eskatzen 

dituzte, eta kasu gehienetan, lurraldeko aurrekontu publikoaren 

eskasiagatik,  goi  mailako erakunde publikoengana jo behar izaten da 

f inantzazioaren eske.  

Finantzaketa iturr ien premia horrek eramaten du Tokiko Garapen 

Sistema eskala anitzeko gobernantza dinamika eta eredu bat f inkatzera. 

Finantzaketaz gain erkidego eta probintzia mailako erakunde publiko eta 

agentzietatik aholkularitza, kontaktuak, ezagutza espezializatuak ere lor  

daitezke. Komenigarria da udalerr ian edo eskualdean definitutako plan 

edo ibilbide estrategikoan aipatu ditugun erakundeak ere inplikatzea, 

azken f inean beraiek baitituzte bal iabideak, tresnak eta ahalmenak 

lagungarriak izan daitezkeenak. Abantailak ez datoz, ordea, norabide 

bakarrean. Eskala anitzeko gobernantza horren bitartez maila lokaleko 

beste esperientzia batzuk ere elikatu daitezke. Beste eskualde batzuekin 

praktika egokien adibideak -benchmarking-  trukatu daitezke, eremu 

askotan: garapen endogenoko estrategia sistemikoen lanketan, maila 

anitzeko gobernantza eredu barneratzaileen eraikuntzan, ekintzailetasun 

kolektiboaren bultzadan, enpresen arteko elkarlan-sareetan, energia-
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egitasmo pilotuetan, tokiko eragi le eta udalen ikasketa prozesuetan -

policy learning- ,  dentsitate instituzional eta gizarte-kapitalaren sorreran,  

besteak beste. Gainera, erkidegoko administraziotatik bultzatzen diren 

industria,  I+G+b eta kluster-pol it ikentzat osagarri  interesgarria izan 

daiteke tokiko esperientzia. Izan ere, erkidego-gobernuek polit ika 

horizontal eta orokorrak konbinatzen dituzte, sarritan enpresa ertain eta 

handietara soi l ik ir isten diren diru-laguntza eta sare polit iken bidez.  

Modu osagarrian, ordea, herri  zein eskualdeko garapen esperientziek goi  

eskaletako pol it ika industrial  edota sektorial  horiei sakontasun, 

testuinguru-egokitze eta irisgarr itasun handiagoa eskaini diezaiekete.  

Egiatan, tokiko garapen-eragileen praktikek badute eskaintzeko 

zenbait onura: klusterrei osagarri  zaizkien eta mikroenpresak zein txikiak 

gehitzen dituzten sareak sortu;  I+G+b, komertzializazio,  

internazionalizazio,  kokatze estrategiko eta enpresa-kudeaketa 

hobetzeko polit ikak enpresa txikien errealitateari egokitu; aipaturiko 

polit ika hauetan portaera-eransgarr itasun indizeak hobetu; lurraldearen 

gaitasun endogenoen ustiatze eraginkorragoa lortu, Europar Batasunean 

bultzatutako lehiakortasun sistemiko, tokian oinarritutako -place-based-  

polit ika eta lurralde adimentsuen -smart-territories-  ikuspegiei jarraiki;  

eta aktore lokalen animazio eta kontzertazio ahalmena sendotu, herri  eta 

eskualde espazioetatik modu eraginkorragoan aktiba daitezkeen faktore 

leunen gain pibotatuz (identitatea,  kultura,  instituzioak, gizarte-

kapitala. . .) .  

Amaitzeko, s istema hau antolatuko duen, eraginkortasuna eta 

egonkortasuna emango dion barne gobernantza eredua eraiki  beharra 

dago. Elementu guztiak, ahalik eta modu sinbiotikoenean funtzionaraziko 

duen eta garapena sustatzeko egokiak diren faktore sozio-instituzionalen 

kal itatea goratuko duen gobernantza hain zuzen ere. Eredu hori aldez 

aurretik diseinatzea zaila da, eta helburuak f inkatuta pausuz pausu 

ibileran eraiki  beharrekoa da. Izan ere, ez da ahaztu behar norabidea eta 
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bidea markatzen duen plan estrategikoarekiko eragile anitzen lerrokatzea 

borondatezkoa dela.   
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6. ONDORIO GISA: NONDIK HASI? SORRERARAKO METODOLOGIA ETA OHIKO 

AKATSAK. 

Orain arte azaldu dugu nora irits i  nahi dugun, paradigma 

endogenoan oinarrituz jarduera ekonomikoa sustatuko duen Tokiko 

Garapen Sistema Irekia bat eraikitzera. Ez da prozesu erraza, ezta l ineala 

ere. Aurrerapausuak eta atzerapausuak tartekatu ohi dira, eta kasu 

batzuetan ezin aurrera eginda geratzen da prozesua eta urte batzuk 

itxaron behar dira.  Eraikuntza prozesu horrek eragile ugariren inplikazioa 

eskatzen du, baikotza bere arazo, gogo eta interes partikularrekin, eta 

inplikazioa borondatezkoa izan behar du. Norbait pentsa dezake 

lasterbidea administrazio publikotik garapen agentzia sortzea dela,  eta 

oinarri  hori nahikoa dela. Konplexuagoa da, ordea, enpresen inplikazioa 

lortu behar delako,  baita beste motatako eragile batzuena ere bai,  

lurraldearen garapenerako potentzial  endogenoa aktibatu nahi bada. 

Garapenerako esperientziaren abian jartzeko oinarr izko 

arkitektura bera eraikitzeko prozesua konplexua izan ohi da eta urte 

batzuk eskatu ohi ditu. Kontuan izan behar da, tokiko eszenan hiru 

ekintza-sistema handik elkarr i  eragiten diotela: batetik, polit iko-

administratiboa, tokiko administrazioa osatzen duten erakundeen 

multzoa eta gainetiko eskaletako administrazioekin dituen harremanak 

integratzen dituena. Bestetik, ekintza-sistema enpresariala. Eta 

hirugarrenik, lurraldeko sistema sozio-kulturala, non eragi leetaz gain, 

lurraldeko kultura, gizarte-harremanak, s inesmenak, ohiturak, joku-arau 

formal eta ez formalak… barneratzen diren. Gainera, eragileen artean, 

baita eragi le bakoitzaren baitan ere, hainbat ekintza logika gurutzatzen 

dira: mil itantea, boluntarioa, profesionala, buruzagi  polit ikoa… 

Konplexutasun horrek etengabe sortzen dituzte trukerako,  blokeorako 

eta artikulazio desberdinetarako eremuak. 

Ez da bide erraza, eta ez dago bide bakarra. Hego Euskal Herriko 

garapen agentzien sorrera prozesuak ez dute patroi bakarra erakusten. 
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Dena den, genesi prozesu hau abiatzeko metodologia proposatu daiteke, 

orokorra izanik lurralde konkretuen ezaugarri  eta egoeraren arabera 

haragiztatu beharko dena. Orri  hauetan luzatuko den metodologia 

proposamena Lea ibarreko eta Zeraineko esperientzietan dago 

inspiratuta,  eskualde ugaritan adierazia izan da eta Nafarroako Sakana 

eskualdean modu arrakastatsuan gauzatu egin da 2011tik aurrera.  

Proposamen hau Garapen Endogenoaren paradigman oinarritzen 

da, hasieran aipatu den bezala udalerri  euskaldunek dituzten hiru 

erronken arteko koherentzia eta oreka lortzeko egokiena. Hortaz,  

laugarren kapituluan jorratu diren bottom-up  norabideko ezaugarri  

orokorrak eta Alburquerque, Boisier eta Vázquez Barquero bezalako 

autoreek landutako irakaskuntzak baliogarriak dira, hala nola, 

lehiakortasun sistemikoaren markoaren ‘meta’ dimentsioa, sei  

azpisistemak eta hamar kapital ukiezinen erabilera s inergetikoa,  

endogeneitatearen lau planoak, garapen endogenoaren lau ikuspegiak 

eta beraien gabeziak, garapenerako lau indarrak eta H eraginkortasun 

faktorea… 

 

6.1. TOKIKO GARAPEN SISTEMA IREKIAREN GENESIRAKO METODOLOGIA. 

 

Tokiko eskalan garapen endogenoko esperientziaren zutabeak 

eraikitzeko metodologia lau fasetan ordenatzen dugu: lehen fasean,  

egoera zehatz bati  erantzun soziala edo insituzionala eman; bigarren 

fasean, bide-orria definitu; hirugarren fasean, tresnak eta arkitektura 

eraiki;  eta laugarren fasean, garapenerako ekimen zehatzak gauzatu. 

Faseen segida bat marraztu baino lehen badaude aurretik edo 

prozesuaren zehar landu beharreko aurrebaldintza batzuk. Mentalitatea 

eraldatu beharra dago: benetan gai hauekiko eskuduntzak eta baliabideak 

dituzten gainetiko administrazioei  erantzukizunak eta irtenbideak 
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eskatze hutsetik harago joan, eta tokiko eragileek soluzioen ardura eta 

esfortzua beregain hartzera ir itsi  beharra dago. Horrek guztiak hainbat 

baldintza eskatzen ditu, hala nola,  auto-konfiantza, autoestimua, 

baikortasuna,  sormenerako eta eraikitzeko grina,  motibazio 

eraldatzailea…  

Bestalde, gutxieneko adostasunak eta elkarlanerako gogoa lortu 

behar dira eragile anitz eta heterogeneo nahikoen artean. Bai alderdi  

polit ikoen artean, bai sindikatuen artean, bai enpresarien artean, bai 

enpresarien eta s indikatuen artean, bai udalerri  ezberdinen artean 

esperientzia eskualdekoa bada… Adostasunen garrantzia oso nabarmena 

da administrazio publikoetan, non ideologia ezberdineko kargu 

instituzionalen arteko adostasuna funtsezkoa bilakatzen den, bai 

egitasmoak epe luzareko proiekzioa izan dezan, bai beste eragi le batzuen 

inplikazioa sustatzeko, bai gainetiko eskalekin egin beharreko 

negoziaketetan eta gobernantza multieskalarraren eraikuntzan 

legit imitatea eta sendotasuna lortzeko. Adostasun horiek bilatzeko 

lagungarri  izan dira hainbat ir izpide: iraganari begiratu ordez, 

konfiantzan oinarritutako elkarlan saretua indartzea ezinbestekoa da 

etorkizunari begira;  eta eztabaidaren erdian larrialdi egoera, presio 

soziala eta helburu konpartitu bat jarri  behar da. Esan bezala, herri  eta 

eskualde mai lan adostasunak posible dira, besteak beste, eskala hauetan 

dauden eskuduntzak eta aukerak hain gutxi izanik, gatazka ideologikoak 

minimizatu daitezkeelako. 

Lau faseek segida logikoa erakusten dute. Lehen faseari  

dagokionez, arazo bat, egoera zai l  edo erronka bati  erantzun beharra 

azaleratu eta horren inguruko hausnarketa partekatua hedatu beharra 

dago. Kasu batzuetan, egoeraren larr itasunak aginduta kezka hori modu 

naturalean txeratzen da lurraldeko eragile zein norbanakoen artean. 

Arruntena krisi  ekonomikoek sortarazten dituzten enpresen itxiera eta 

lanpostuen galera izan daiteke. Horrek erantzun sindikalak eta sozialak 
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sortzen ditu, udaletxeen adierazpenak eta beste dinamika osagarriak 

tarteko. Baina beste kasu batzuetan jalkiriko normaltasunaren baitan, 

orokorrean gaindiezintzat jotzen den bilakaera batek kezka ahul bat  

ernarazten du, denboraren poderioz eta indar sozial batzuen 

bitartekaritzaz gorpuzten doana. Herri  edo eskualde batzuen poliki  poliki  

eragiten duen despopulazio eta zahartze dinamika izan daiteke adibidea.  

Orokorrean lehen fase horretan inpotentziari,  negatibotasunari 

eta jarrera inmobil istei aurre egin behar zaie, erakutsiz irtenbideak 

badaudela, beste eskualde batzuetan nola egin duen azalduz eta betako 

potentzialtasun endogenoetako batzuk identif ikatuz. Ohikoa izan ohi da 

gainetik dauden administrazioen aurrean aldarr ikapen hutsean 

geratzeko, edo azpiegitura zein inbertsio batzuen eskaera soila egitera 

mugatzeko. Norabide hori hartuta, goian aipaturiko mentalitate aldaketa 

hori eman gabe, garapen endogenoko estrategia martxan jartzea 

ezinezkoa da.  

Hasierako oztopoei  aurre egiteko ezinbestekoa da l idergo 

posizioak lantzea.  Izan daiteke norbanako batzuen eskutik, edo erakunde 

publikoen aldet ik, edo beste edozein eragileren bultzadaz (enpresariak, 

elkarteak…). Lidergo hori prozesuan zehar partakatua bihurtzea komeni 

da, eraiki  behar den gobernantza eredua sendo eraiki  hal izateko. Lidergo 

gorpuztu edo difuminatu horren zeregina hirukoitza izango da: lehenik, 

premia edo larr ialdi-sentsazioa sortzea; bigarrenik, lurraldearentzat 

etorkizun desberdina duen ikuspegia ezagutaraztea; eta hirugarrenik,  

asmo handiko historia baina sinesgarria erabiltzea indar bateratzaile gisa. 

Lehen fase hau gakoa da, gainerako hiru faseak kitzikatuko dituen 

atmosfera izango baita. Kezka, gogoa eta ardura gero eta eragile 

gehiagoren jarrera eta jokabidean txertatzen bada, atmosfera horrek 

legit imatu eta presionatuko baitu aurrera urrats ukigarriak ematera. 

Ahaztu gabe portaera geldiarazleak elikatzen dituzten jokabide errotuei 
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aurre egin beharko zaiela, hala nola, denboran metatutako mesfidantzak,  

eskualdeko aukerak eta ahalmenak gutxiestea, udaletxeei edo probintzia 

zein erkidego mailako erakunde publikoei erruak botatzea, sortze eta 

eraikuntza lanetan gizartearen eta eragi le polit iko-sozialen inplikazio ez 

nahikoa, eskualde mailako ikuspegi  partekatu edo identitate ahula, 

benetako diagnotikotik desbideratzeko diskurtso zuritzaileak… 

Bigarren fasean, garapen endogenoko esperientziaren arkitektura 

osatzeko bide-orria definitu behar da modu partekatuan. Esana dugu 

arkitektura hori abian denean lurraldeko ekonomian eragin dezaketen 

ekimen zehatzak egiteko eragi le askoren eta ezberdinen inpl ikazioa eta 

plan estrategiko batekiko alineamendua beharko dela. Horregatik behar 

da bide-orria definituko duen elkarrizketa soziala ahalik eta partekatuena 

eta adostuena izatea. Fase honetan helbura ez da zein egitura 

produktiboa nahi den definitzea, ez eta zein programa edo jarduera-i ldo 

zehatzak landu behar diren zehaztea. Akatsa l itzateke horretan goizegia 

hastea, geroago modu sakonagoan aztertuko dugun bezala. Fase 

honetako emaitza, diagnostiko xume bat abiapuntu hartuta, nork zer nola 

egingo duen definitzea eta adostea izango da. Hau da, garapen estrategia 

bat desplegatzeko arkitektura eraikitzeko zein urratsak eman. Sakanako 

bailan eta beste leku askotan bide-orr i  horrek ez du konplexutasun 

handirik izan, puntu gutxi batzuk baino ez: garapena sustatzeko herri  edo 

eskualde mailako entitatea sortu, Garapen Agentzia deitu daitekeena edo 

ez; plan estrategiko bat edo ekintzarako lehentasun, helburu, jarduera 

ardatz eta aktuazio zehatzak idazteko prozesu parte-hartzailea egin; hori  

guztia aurrera ateratzeko eta denboran sostengatzeko baliabideak 

(f inantzarioak, profesionalak…) lortzeko modua zehaztu;  eta modu 

osagarrian, tokian tokiko ekintzailetza modu kolektiboan landu dezaketen 

eragi leak sortu. Erabaki horiek adostu eta gero, -eta puntu honetara 

iritsita, tokiko erakunde publikoen konpromisoa eta l idergoa 

ezinbestekoa da-, hirugarren fasera igaro daiteke.  
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Hirugarren fasean aurrekoan hartutako erabakiak gauzatu behar 

dira. Bi zutabe nagusi daude: alde batetik, garapen prozesua 

dinamizatuko duen tresna, garapen agentzia alegia,  abian jarri  

beharrezkoa diren pertsona profesionalekin. Agentzia hori udaletxeari 

edo eskualde mailako erakunde publikoari jur idikoki lotua egongo da, 

f inantzazioa bideratu ahal izateko eta kontrol publikoa bermatu ahal 

izateko. Beste aldet ik, gogoeta prozesu partehartzailearen bidez plan 

estrategikoa definitu behar da, lehentasun bezala hartu diren 

esparruetan. Bal iabide nahikorik ez dagoenez eragiteko garrantzitsuenak 

diren esparruak definitu behar dira, tokian tokiko errealitate eta erronka 

nagusien arabera. Elkarrizketa sozial horren dinamizazioaz arduratuko 

den taldea, garapen agentzia bera, lurraldeko pertsona kualif ikatuez 

osoturiko lantaldea edo kontraturiko kanpoko aholkularitza zerbitzu 

aditua izan daiteke. Gogoeta estrategiko horretan beharrak,  baliabideak, 

egitasmoak, aktuazio i ldoak eta pertsonak identif ikatu behar dira. 

Prozesu horretan etorkizun hurbilean inplikatu nahi diren eta gakoak 

diren eragileak eta pertsonak murgi ltzea esperientziak arrakasta izan 

dezan funtsezkoa da.  

Aldi berean, gogoeta estrategiko hori denboran egonkortu eta 

sendotu beharreko hausnarketa eremua abian jartzeko erabil i  daiteke. 

Zentzu honetan, legit imate instituzionalaren itzalean jarduteak 

jarraikortasuna ahalbidetuko dio. Hausnarketa eta estrategiaren 

jarraipen marko hori gobernantza ereduaren funtsezko pieza bilakatu 

behar l itzateke. 

Fase honetan f inantza baliabideak lortzeko eta eskala goragotan 

sustapen sozioekonomikorako erakunde eta sai len kolaborazioa lortzeko 

elkarrizketak eta negoziaketak abiatu behar dute. Erkidego edo probintzia 

mailako erakunde publikoekin landu beharreko bide horren arrakastarako 

lagungarri  dira lurraldean legit imizazio kapital sendoa izatea, horixe bera 

udalerri  edo eskualdetik at ere lantzea, adostasun instituzional 
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zabalarekin agertzea, eta plan estrategikoak jaso ditzakeen jarduera 

programa zehatzak besapean eramatea. Helburua eskala anitzeko 

gobernatza eredua eraikitzen eta f inkatzen hastea da.  

Azkenik, laugarren fasean plan estrategikoan bildu diren esparru 

ezberdinetako jarduera i ldoak eta ekimen zehatzak gauzatzea dator. Fase 

horretan lurraldeko eragi le ezberdinen interakzioak artikulatuko dituen 

gobernantza ereduak bere eraginkortasuna erakutsi beharko du, batez 

ere garapen agentziaren dinamizazio lanaren bidez. Bestalde, eskala 

anitzeko gobernantzaren lehen fruituak fase honetan ikusi  beharko dira. 

Aurreko orrialdeetan marraztu dugun Tokiko Garapen Sistema Irekiaren 

elementu nagusiak eraikiak izan behar dute, eta jardueraren bidez 

konplexutasunean eta gaitasunetan aberasten joango da. Beharrezkoa 

eta posible balitz elementu berriak sortzen eta barneratzen joango dira 

Sistema horretan, hala nola, b itartekaritza edo interfaz tresnak: enpresa 

haztegiak, azpiegiturak, balio erantsiko zerbitzuak,  behatoki  

teknologikoak, ikerketa eta teknologia guneak… Esperientziaren bidezko 

ikasketa prozesu bat  hasten da laugarren fase honetan,  eta ezinbestean 

komenigarr ia da aurreko ataletan azaldu ditugun gaiekiko ezagutza 

elikatzea.  Orain arteko gure asmoa izan da oinarrizko abiapuntua 

eskaintzea hainbat  ezagupen arloetan: lurralde-garapen polit iken 

bilakaera eta t ipologia, berrikuntza eta aldaketa teknologikoa, enpresen 

abantaila lehiakorrak eraikitzeko mekanismoak, inguruko esperientzia 

arrakastatsu eta egokiak, garapen endogenoaren paradigma eta bere 

ekarpen operatibo nagusiak… 

Zirriborratu dugun metodologia horretan, ordea, gauzak gaizki 

egiteko arriskuak ez dira gutxi .  Hori dela eta, lan hau ixteko, datorren 

azpiatalean garapen estrategien eraikuntzan ohikoak diren akats 

nagusietaz jardungo dugu. 
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6.2. TOKIKO GARAPEN ESPERIENTZIEN GENESIAN EMAN OHI DIREN IKUSPEGI 
OKERRAK. 

 

Zeregin handinahia da tokiko garapen prozesuak sortzeko ir izpide 

unibertsal zehatzak eman nahi izatea, errealitate oso ezberdinetan eta 

modu ezberdinetan sortu baitira esperientzia guztiak.  Umiltasun 

abiapuntu hortik hasita eta zuhurtasun guztiarekin, Euskal Herriko tokiko 

garapen esperientzietan oinarrituta azken hemezortzi  urtetan pilatutako 

ezagutzak aukera eskaintzen du baieztapen orokor batzuk egiteko. Tokiko 

garapenari buruz tekniko profesional eta enpresa-, gizarte eta polit ika-

eragi le ezberdinekin eztabaidatzerakoan errepikatzen diren pauta batzuk 

sortzen dira, eta horien artean egitasmo hauei heltzeko egiten diren 

zenbait akats ere aurki daitezke.  

Tokiko garapen esperientzien sorrerako gertatu ohi diren urratsen 

seriea marraztu baino lehen, sarritan antzeman daitezkeen akatsa 

operatiboak edo ikuspegi okerrak zerrendatuko ditugu. Ziur ez dira 

denak, baina bai bere horretan garrantzitsuak, nahiz balorazio hori  

norberaren subjektibitatearen arabera egin dela onartu. Hiru multzotan 

pilatu ditugu esperientziak erakutsi dizkigun jokabide okerrak edo 

akatsak. Lehenik, tokiko garapen esperientziaren inpultsuaren jatorriar i  

eta prozesu horren gobernantzaren grabitate-zentroaren kokapenari  

loturiko ikuspegi okerrak jorratuko ditugu. Bigarren multzoan garapen 

estrategiaren diseinuan gertatzen diren akatsak adieraziko ditugu. 

Azkenik, ideologiarekin lotuta pentsamendu korronte ezberdinek zabaldu 

dituzten aurreiritzi  batzuk eztabaidatuko ditugu. 
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6.2.1. Garapen esperientziaren grabitate-zentroari dagozkion ikuspegi 
okerrak. 

 

Lehen akatsa edo ikuspegi okerra, garapena sustatu nahi duen 

lurraldetik kanpo dauden eragileek edota lurraldeko pertsonek goi eskala 

batean gaiari  heltzerakoan gertatzen da. Asmorik onenarekin bada ere,  

goitik beherako ikuspegiaz,  batzuetan paternalista, lurralde zehatzari  

nola eta zertan lagundu nahi den, zein jarduera-i ldo,  tresna eta 

baliabideen bitartez definitzeari ekiten zaio. Modu paraleloan ez dira 

gutxi kasuak non eta behar batzuk edo egoera larri  bat pairatzen duten 

lurraldeetako eragi le instituzionalek,  ekonomikoek edota sozialek 

goragoko eskalako erakunde publikoetara jotzen duten laguntza eta 

soluzio eske.  Autonomi-Legebiltzarreko dagokion batzordean agerraldiak 

formatu horretan aldizka ematen dira. Bigarren kasu hau justif ikatua eta 

beharrezkoa da, goi  mailako administrazioek dituztelako bai garapena 

sustatzeko eskuduntzak, bai mota ezberdinetako baliabide eta tresna 

guztiak. Lehen inpultsoa nondik datorren edo abiapuntua dena dela, 

emaitza antzekoa izan ohi da: lurraldearen diagnost ikoa egin, lurraldeko 

eragi leekin batera egin daitekeena, helburuak eta erronkak lehenik 

definitu, ondoren interbentzio lerroak zehaztu eta diru- eta giza-

baliabideez hornitu ekintza multzo hori.  Eredu hauetan, nahiz eta lurralde 

konkretuko eragile batzuek garapen planaren gauzapenaren jarraipenean 

tokia izan, prozesua pilotatzen eta dinamizatzen duen gizatalde 

profesionala lurralde kanpoko pertsonak izan ohi dira, autonomia 

erkidegoko sai l  ezberdinetako pertsonak kasu. Gainera dinamizazio talde 

horrek autonomi-hiriburutik gidatzen du, eta dedikazio osoa izan 

beharrean, bestelako egitasmoekin partekatzen dute berain denbora, eta 

funtzionamenduan sail  ezberdinen arteko koordinazio ar iketa konplexuak 

eskatzen ditu, batzuetan sailen arteko konpartimentazio burokratikoaren 

inertziak zailtzen dituena. Bitartean, tokiko eragileak bigarren mailako 

subjektuak, subjektu pasiboak edo begirale hutsak bilakatzen dira. Hau 
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da, ezartzen den gobernantza ereduaren grabitate zentroa lurraldetik 

kanpo kokatzen da. Gainera definitu ohi diren interbentzio tresna 

gehienak f inantzarioak dira, hau da, enpresen inbertsioetarako diru-

laguntzak eta f inantzazioa, azpiegiturak (errepideak,  industria-

poligonoak…), zerga-hobariak, egitasmo fisiko enblematikoak, gizarte-

zerbitzu, inguru-giro edota kultura arloan inbertsio, gastu eta diru-

laguntzak… Tokiko garapen ekonomikoko prozesuetan garrantzi berezia 

hartzen dute diru-laguntzetan oinarrituta ez dauden beste interbentzio 

batzuk, eragile ezberdinen inplikazioan, esfortzuan, ekintzai letasunean, 

saretzean eta elkarlanean oinarritzen direnak, eta horien aktibazioak eta 

gauzapenak lurraldean bertan dagoen lantalde profesional  baten eta 

bertako eragi leen bultzada ezinbestekoa dute. 

Jorratzen ari  garen dinamika hauetan ahaztu egiten da edo ez da 

kontuan hartzen, tokiko eragi leek bere lurraldeko garapen prozesuaren 

ardura bere gain hartu behar dutela, l ider eta protagonista ezinbestekoak 

bilakatu behar direla, ez soil ik diagnostikoa eta interbentzio helburu eta 

i ldoak definitzerako orduan, garapen estrategiaren gauzapenerako 

prozesu osoa diseinatzerakoan eta gidatzerakoan. Tokiko garapen 

estrategiak denbora luzea behar dute heldutasuna lortzeko eta emaitzak 

egonkortzeko. Hori bakarrik lor daiteke baldin eta lurraldean eragileek 

garapenerako tresna iraunkorrak sortzen badituzte, tokiko gizartearen 

aurrean erantzun beharko dutenak, ziklo polit ikoen eraginetatik salbu. 

Azken f inean bertako eragileei  gain esfortzu bat eskatu behar zaie, jarrera 

aktiboa hartu, interes partikularrak gainditu, ikuspegi  kolekt iboa 

eskuratu eta inertzian koskorturiko jokamoldeak aldatzea ere. Ta 

mentalitate aldaketa hori nekez lor daiteke diruaz lurraldea ureztatuz 

bakarrik. Ardura bere lepoan hartu behar dute, eta ez itxaron lurraldetik 

kanpo beraien egoera edo arazoak konponduko dituztenik, beraiek 

garapen estrategiaren eraikuntzan eta sormenean aktiboak izan gabe. 

Esandakoa ez da kontraesanean goi eskalako administrazioei jarduera 
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i ldo, egitasmo eta baliabide zehatzak eskatzearekin, esan bezala 

administrazio horiek baitituzte eskuduntzak eta tresnak. Baina forma 

eman eta egonkortu behar den eskala anitzeko gobernantza horretan 

grabitate zentroa lurralde konkretuan egon behar du, eta bertako 

eragi leen esku. 

Esaten ari  garenaren adibide ezin hobea da Nafarroa Garaiako 

Piriniotako bai larekin gertatutakoa da, zehatzago ‘2007-2009 Pirinioko 

Garapen Plana’-rekin gertatutakoa. Pirinioen eremuak, duela zenbait 

hamarkadatatik,  atzerapen-dinamika du,  batez ere eremu demografikoan, 

bai eta egitura produktiboaren, gizarte-egituraren eta kultura 

tradizionalaren gainbehera ere. Despopulazio eta zahartze fenomenoak 

dira emaitza ikusgarrienak, herritarren eta batez ere, emakumeen, 

migrazio nabarmenaren ondorio. Gizataldeari eta natura-, ingurumen-,  

kultura-, arkitektura- eta arte-ondare garrantzitsuari eragiten dion 

egoera zail  honek, bailara horietatik zetozen hainbat aldarriei entzunez, 

eragin zuen 2006ko urtarri lean Nafar Gobernuak Piriniotako 

Garapenerako Plan Estrategikoaren prestaketa eskatzea. Zeregin 

horretan, batez ere diagnostikoaren fasean, Piriniotako eragile 

instituzionalek eta hainbat pertsonek parte hartu zuten. Lehentasunen 

hautaketa,  plangintza eta programazioaren formalizazioa eta planaren 

onarpena, ordea, Nafarroako Lurralde-Behatokia,  Planaren Jarraipen 

Batzordea,  Nafar Gobernuaren Lurralde-Polit ikako Gizarte-Kontseilua eta 

Nafar Gobernuaren esku geratu zen. Hiru organo horietan afektaturiko 

lurraldeen ordezkaritza Jarraipen Batzordean soil ik ematen zen, non 20 

ordezkarietatik 13 Nafar Gobernuaren sail  ezberdinetako zuzendariak 

ziren eta soil ik 6 afektaturiko bailaretako ordezkari instituzionalak:  

Erronkari,  Zaraitzu eta Aezkoako Juntetako Lehendakariak eta Erro,  

Agoitz eta Irunberri  herrietako alkateak, hain zuzen ere.  

Planaren helburu eta aktuazio zehatzak zazpi ardatzetan antolatu 

ziren: azpiegitura eta komunikazio hobekuntza, jarduera ekonomikoaren 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

189 

 

sustapen eta dibertsif ikazioa, kultura eta kultur-ondarearen sustapena,  

ingurumen, bilakaera urbanistiko eta etxebizitzaren kudeaketaren 

hobekuntza, gizarte-zerbitzu, ongizate eta ekipamenduen garapena,  

administrazio-antolaketari  loturiko bestelako neurri  ekonomiko eta 

f iskalak, azkenik, plano operatiboan, Plana beraren kudeaketa. Ardatz  

horiek 14 neurrietan eta 50 aktuazio zehatzetan zabaltzen ziren. Helburu 

horietaz gain hamar egitasmo enblematiko definitu ziren: eski  nordikoko 

zentroa, kirol eta aisia azpiegiturak, interpretazio zentroak edo gune 

tematikoak, industr ialdeak eta jarduera-esparru balioaniztunak,  zerbitzu 

gerontologikoen eta turismo zerbitzuen enpresak, hir igintza eta 

ingurumen aholkularitzako bulegoa, zehazki (Observatorio Territorial  de 

Navarra, 2006).  

Plan horren kudeaketaren arduradun, ‘Navarra de Suelo 

Residencia-NASURSA’ sozietate publ ikoa izendatu zuen Nafar Gobernuak 

2006ko abenduan. NASURSA Iruñean bulegoak zituen enpresa publikoa 

zen, eta 2011an ‘Navarra de Suelo y Vivienda, NASUVINSA’ sozietate 

publikoan integratu zen. Pir iniotako Garapen Planaren kudeaketa,  

probintzia osoari begirako gainerako funtzioekin konbinatu behar izan 

zituen, horien artean, etxebiz itza eta eraikuntza iraunkorraren 

sustapena, industr ia-jardueraren sustapena, lurraldearen plangintza eta 

garapen jasangarria. Ekintza ezberdinen gauzapena Nafar Gobernuko 

zegokion sailak egiten zuen. Hortaz ez  zen eragin nahi zen lurraldean 

kokatutako eta helburu jakin horietarako bereziki  prestatutako 

dinamizazio talde profesional bat sortu.  Dinamizazio organo operatibo 

horretaz gain goian aipaturiko Jarraipen Batzordea zegoen, non 

lurraldearen sei pertsonaz osaturiko ordezkaritza inst ituzionala besterik 

ez zegoen, eta Nafar Gobernuaren Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu 

eta Etxebizitza kontseilar ia buru zelarik, 12 azpisaileko zuzendari 

koordinatzen ziren: Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza, 

Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzua, Babes Zibileko 
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Zerbitzua, Toki Azpiegituren Zerbitzua,  Nekazaritza eta Abeltzaintza, 

Arauen Garapen eta Fiskal itaterako Zerbitzua, Herri  Lanak,  Turismoa, 

Nafarroako Iparraldeko Oinarr izko Osasun Laguntza, Eskola eta Lanbide 

Irakaskuntza, Gizarte Ongizatea, eta Industria eta Merkataritza, hain 

zuzen ere. Jarraipen Batzorde hau urtean behin bildu zen (Nafar 

Gobernua, 2008; 2009; 2010).  

Emaitzei dagokionez, Diario de Navarra egunkariak (2009-12-07: 

“Aprobado raspado para el  Plan del Pirineo”) bailara horietako alkateen 

artean egindako inkestaren arabera, ordezkari gehienek eragin handia ez 

zuela izan zioten eta ezarritako nota 5,1 izan zen. Zenbakietara bagoaz 

Plan honetara 209.550.905 euro zuzendu ziren 2007-2009 bitartean, 

aurreikusitako % 98,95a. Esan beharra dago partida potoloenak 

azpiegituretara zuzenduta zeudela, aurrekontu osoaren % 77a jasoz: 

azpiegiturak eta komunikazioak hobetzea (142,8 milioi) eta proiektu 

enblematikoak (19,97 milioi).  Jarduera ekonomikoaren sustatzera 9,6 

milioi  soi l ik aurreikusita zeuden 12. Hala ere, neurrien araberako exekuzio 

maila aztertzeak ondorio interesgarriak eskaintzen ditu. Azpiegiturek 

exekuzio mai la altua dute, batez ere errepideei (107 milioiko 

aurrekontua, gehiena Iruñea-Jaca A-21 autobidera zuzendua, eta % 104a 

exekutatuta), tokiko azpiegiturei (24,43 milioi;  % 65), eski  nordikoko 

zentroari (5 mil ioi,  % 110), industria-pol igonoei (4,34 milioi ;  % 72), aisia 

guneak (2,65 milioi,  % 149). Jada lurraldean eroturiko jarduera 

ekonomikoetarako inbertsio diru-laguntzak eta landa-errentak ere 

exekuzio mai la altua dute: lehen sektoreko jardueren sustapen eta 

egokitzapen neurriak 6,14 milioi z ituen esleituta eta % 131,9 exekutatu 

da, hau da, ia bi mil ioi  euro gehiago; eta turismoaren sustapena eta 

                                                      
12 Gainerako partidak honakoak dira: kultura sustatzea (3,1), ingurumena hobetzea (18 milioi), zerbitzu 
publikoak garatzea (3,6), neurri ekonomiko eta fiskalak (12,7), eta planaren kudeaketa (0,6). 
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dibertsif ikazioari dagokionez, 3,16 milioiko aurrekonturik % 205, bikoitza 

alegia, exekutatu da.  

Beste muturrean, exekuzio maila baxuenak izan dituzten neurriak 

eta egitasmoak honakoak dira: Jarduera ekonomikoa eta enpresa-

ekimena sustatzea eta dibertsif ikatzea, industriari,  zerbitzuei,  turismo-

jarduerari  eta merkataritzari  dagokienez (1,27 milioiko aurrekontua; % 

33ko exekuzioa); informazioaren teknologia berrien azpiegiturak (11,373 

milioi ;  % 29); jarduera-esparru balioaniztunak (3 milioi ,  % 17);  egurra eta 

basoaren zentro tematikoa (2 mil ioi;  % 25); marketin planaren gauzapena 

(0,3 milioi;  % 41);  zerbitzu gerontologikoen eta turismo zerbitzuen 

enpresak sortzeko egitasmoak (0,12 mil ioi;  % 28). Bestalde, Nafarroako 

Gobernuak aurre-pir inioetako bailaretan enpresa traktoreen kokatzea 

bultzatu zuen: Agoitzen Gamesa Corporación Tecnológica eta Irunberrin 

Acciona Blades enpresak dira esanguratsuenak. Bi enpresa hauen bitartez 

625 lanpostu sortzea zen aurreikuspena, eta gaur egunean lehenean 370 

(120 Agoitzekoak, gainerakoak beste planta batzuetatik etorritakoak) 

daude, nahiz deslokalizazio arriskuan egon, eta bigarrenean 500 inguru. 

Hala eta guztiz ere, inguruan efektu traktore ahulak izan dituzte, 

industria auxil iarren bitartez ehun produktiboaren sendotzea eragin 

gabe. Bestalde, Erronkari bailarako Burgi herrian eraikitako industria-

poligono berria ia hutsik jarraitzen du hamar urte eta gero.  

Laburbilduz, aukeratu dugun adibide honek,  top-down  ikuspegiko 

garapen estrategia da, goi eskalako erakunde publikoetan diseinatu eta 

bideratu dena, tokiko eragileen inplikazio baxuarekin, eta errepide eta 

poligono azpiegituren hornikuntzan eta enpresa ertainen ezarpenean 

zentratu dena. Tokiko eragileen inplikazioa baxua izan da, bertako 

enpresekin ez da lan i ldo konstantea eta sendoa bideratu, ohiko 

jardueretara bideratu dira laguntzak eta ekonomiaren dibertsif ikazioa,  

ekintzai letza eta jarduera berrien sustapenean ez da emaitza 

esanguratsurik lortu.  Hamar urte igaro dira eta gaur da eguna non Pirinio 
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bailaretako eragi leek nafar erakunde publikoei soluzioak eskatzen 

jarraitzen duten, nahiz ardura bere gain hartzeko eragile eta dinamika 

berriak kimatzen ari  diren. Eragile eta dinamika berriak lurraldeko udalak 

eta juntak biltzen dituen Pirinioko Mahaia eta Zaraitzuko ‘Bizirik Gaude’, 

Aezkoako ‘Pirinioan Lan eta Bizi’  y Erronkariko ‘Txantxalan’ elkarteak 

dira, eta beraien artean harremanak ehuntzen eta aldarrikapen hutsaz 

haratago doazen egitasmo ezberdinak hezurmamitzen ari  dira. Oraingoan 

badirudi badagoela ardura bere gain hartzeko asmoa tokiko eragi leen 

aldetik, nahiz garapen estrategiaren diseinua eta gauzapena berriro ere 

nafar erakundeen gain geratzeko arr iskua dago. Izan ere, Piriniotako 

eragi leen eraginez,  2017-2018 urteetan Nafar Legebiltzarrean Ekialdeko 

Pirinioetako bailaretako egoera sozioekonomikoa aztertzeko ponentzia 

osotu zen. Bertatik ateratako txostena (Nafarroako Parlamentua, 2018) 

eta 2018ko Azaroaren 8an aho batez onartutako ebazpenak berriro ere 

2007-2009 urteetako interbentzio eredu bera errepikatzera bideratuta 

dago. Txostenean Nafar Gobernuak eta bere erakunde publikoek 

diseinatutako Plan Estrategiko berri  bat idaztea eta beraien baitan 

planaren gauzapena eta jarraipena egiteko batzorde bat jasotzen baita. 

Hala ere, Piriniotako bailaretan jarrera proaktiboagoa dagoela antzeman 

daiteke.  

Lehen akats edo ikuspegi okerrak horrenbeste luzatu bagara, 

tokiko garapen estrategia endogenoak ernaldu eta aireratzeko oztopo 

nagusia delako izan da. Garapen estrategiaren dinamizazioaren eta 

arduren grabitate-zentroa non kokatzen den berebiziko garrantzia du, 

horrek baldintzatuko baititu zein prozesu eta zein polit ikak aplikatuko 

diren. Adibide i lustratzaile bat jartzeagatik, lurraldetik 50 km-tara lana 

egiten duen lantalde tekniko profesionalak zailagoa du lurraldeko 

enpresekin eta bestelako eragileekin saretze eta jokabide-moldaketa 

funtzioa egin, baita lurraldeko erreal itateari,  eragileei eta harremanei 

buruzko ezagutza aberatsagoa jasotzea ere; eta gainera gizartearekiko 
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ardura hartze eta presio laxoagoa izango du, lurraldean bertan lana 

egiten duen lantaldeak baino. Jarraian era laburragoan gainerako akatsak 

azalduko dira.  

 

6.2.2. Garapen estrategiaren diseinuari loturiko ikuspegi okerrak. 

 

Bigarren akatsen multzoa garapen estrategiaren diseinuan aurkitu 

dezakegu. Uste zabala da estrategiaren arrakastarako gakoa diagnostiko 

sakon bat eta jarduera i ldoen eta egitasmo zehatzen multzo egokia 

ezinbestekoa dela. Egia izan badaiteke ere, okerra izan ohi da diagnostiko 

eta ekimenen plangintza osotu eta borobilak lehen unean izan nahi 

izatea, esfortzu eta baliabide ugari xahutuz eta denboran luzatuz. 

Esperientziak erakusten du nola paperarekiko eta plangintzekiko 

erakarpena edo mit if ikazioa existitzen den, eta sarritan kaxoi betean 

geratu ohi direla txostenak publizitatuak izan eta gero. Gainera, 

egitasmoen ideiak,  porlanean botatzen diren haziak bezala, ezer 

gutxirako edo ezertarako ez dute balio, baratza prestatzen ez bada 

lehenago, hau da, ideiak horiek jaso,  aztertu, landu, borobildu eta 

gauzatuko duen pertsona taldea prest ez  badago. Hori dela eta, hasiera 

edo lehen fase batean ez da hain garrantzitsua zer egin ñabardura 

guztiekin zehaztea, nork eta nola egingo duen zehaztea baino. Bestalde,  

diagnostiko,  hausnarketa,  plangintza eta ebaluazio faseak ikasketa 

prozesu jarraitu eta metagarria bezala uler daiteke. Hortaz, hobe da 

ahalik eta ezagutza gehien metatu eta zentralizatuko duen gizataldea 

izatea lehenik eta behin.  

Aholkua da diagnost ikoan eta ekimenen plangintzan perfektua ez 

bilatzea, hasten joateko nahikoa dena baizik, eta lehen unetik garapen 

estrategia dinamizatuko duen tresna edo gizataldea definitzen hastea,  

ahalik eta lehen martxan jartzeko. Talde motore horrek, garapen 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

194 

 

agentzia, fundazio edo bestelako forma har dezakeenak, zein perfi letako 

profesionalak eta nork osatuko duen, non kokatuko den eta nola 

f inantzatuko den. Denborarekin talde profesional hori  ezagutzaz 

aberasten joango da, ikasketa prozesu etengabean, bai  lurraldeko 

diagnostikoaren inguruan, bai abian jarri  beharreko neurri  eta ekimenen 

inguruan, bai lurraldeko eragile eta beraien arteko harremanen inguruan, 

bai garapen estrategiaren gobernantzan lurraldearen baitan eta eskala 

anitzeko kudeaketan ere. Ezagutza gehikuntza horien iturriak ikerketak, 

beste lurraldeetako esperientzietan oinarritutako benchmarking 

prozesuak eta esperientzia eta ebaluaketa propioak izan daitezke. Horrek 

guztiak lurraldeari egokitutako pol it iken inguruko ikasketa prozesua 

(pol icy learning) konformatuko du denboran zehar, espiralean ezagutzan 

eta konplexutasunean hobetzen joango dena eta gizataldea gaitasunak 

f intzen eta berriak eskuratzen lagundu ahal diezaiokena. Polit iken 

inguruko ikasketa prozesu horrek konplexutasunean handitzen doan fase 

segida batean ematen da, 6-1. Irudian grafikoki adierazten den bezala: 

hasiera batean antolakuntza gutxieneko batek oinarriak ezarriko ditu 

bere baitan diagnostiko azterketa egiteko eta garapen estrategiaren 

helburuak eta ekimenen plangintza definitzeko, ondoren berorren 

gauzapena etorriko dena, ziurrenik antolakuntzaren arloan egokitzapenak 

eskatuko dituena, eta azkenik egindakoaren ebaluazioaren gainean 

hausnarketa batek bai antolakuntzan, bai  diagnostikoan, bai interbentzio 

edo polit iken plangintzan doikuntzak ekarriko ditu, atzera berr iz prozesua 

ezagutza, gaitasun eta oinarri  hobeen gainean elikatuz. Gainera talde 

profesional hori kide berriekin osatzen joan daiteke, f inantzazio gehiago 

lortzen den heinean, eta horretarako ere, maila goragoko administrazio 

publikoetatik eta bestelako iturr ietatik egitasmoentzako f inantzazioa 

lortzeko alegia, ikasi eta eskarmentua lortu beharra dago. Bestalde, 

polit iken inguruko ikasketa prozesu hori ez da talde dinamizatzaile 

horretara mugatu behar, beste eragile ta pertsona klabeek ere parte 

hartu behar dute, ezagutza eta gaitasunen hobekuntza modu orekatuan 
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eman dadin lurraldean, eta bide batez gobernantza demokratikoago 

batean botere asimetriak ekidin daitezen. 

 

6-1. Irudia. Policy Learning prozesua tokiko garapen estrategietan. 

 

Iturria: norberak egina. 

 

Garapen estrategiaren diseinuan ere bestelako akatsak aurki  

ditzakegu. Esate baterako, batzuetan gutxietsi  egiten da talde profesional 

baten beharra, eta kutsu boluntaristadun gogo komunitario difusoaren 

bizkarrean uzten da ardura. Garapen endogenoari buruz Antoni Vázquez 

Barquero-k (2007a) identif ikaturiko lau ikuspegietatik lehena edo 

populista l itzateke hauxe. Beste akats bat garapenaren dimentsio 

ekonomikoari behar duen garrantzia ez ematea l itzateke, eta garapenaren 

dimentsio sozialean soil ik arreta jarriz,  gizarte-zerbitzuak, etxebizitza eta 

bizitza kal itatean zentratuz ekimenak. Alor horiek guztiak, noski,  

funtsezkoak dira, baina denboran zehar iraunkortasuna sendotu eta goi  
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eskalako administrazioekiko menpekotasun f inantzarioa laxatu nahi 

izanez gero, arlo ekonomikoan ematen den errentaren sorrera eta 

banaketak barneratzen dituen mekanismo eta prozesuak aintzat hartu 

behar dira eta ahal  den neurrian horien gainean eragin,  atzeraelikadura-

prozesu endogenoak sortu eta sustatzeko (Boisier, 2007). Multzo 

honetako laugarren akatsa, landa garapenaren kontzeptuaren itzalean 

usu egiten den moduan, oinarr i  ekonomikoarekiko ikuspegi integrala ez 

izatea l itzateke, soi l ik sektore bat eta gutxi batzuetan eragitera mugatuz, 

normalean lehen sektoreko nekazaritza, abeltzaintza,  arrantza edota 

basogintza,  eta jarduera osagarriak, turismoa eta merkataritza bezala.  

Kasu honetan ahaztu egin ohi  da balioaren kateak osotzerakoan 

(Alburquerque, 2012) bal io erantsi  altuagorako jardueren 

dibertsif ikazioa, harreman komertzialen dentsif ikazioaren bitartez 

sorturiko efektu biderkatzai leak (Hirschman, 1961), ehun produktiboaren 

sendotzea eta lurraldearen abantaila lehiakorrak sortzen eta indartzen 

direla. Multzo honekin amaitzeko ezin ahaztu garapen estrategiaren 

diseinuan abian ezarri  nahi den prozesuak bai gizartearen aldetik, bai 

erakunde publikoen aldetik, bai enpresen aldetik legit imazio aitortza 

eskatzen dutela. Izan ere, garapen esperientzia horietan eragile guzti  

horien parte hartzea eta inplikazioa borondatezkoa baita.  

 

6.2.3. Ikuspegi ideologikoari loturiko ikuspegi okerrak. 

 

Akatsen hirugarren multzoa, garapen estrategiaren diseinua 

bideratu, gurutzatu eta bustitzen duten ikuspegi ideologikoari edo 

garapen ereduaren inguruko aurreir itziei  dagokie. Kasu honetan bi mutur 

komentatuko ditugu, alde batetik, azpiegiturekiko miresmena eta 

merkatuen eta enpresen funtzionamenduari buruzko jarrera l iberala; eta 

beste aldetik, ikuspegi postdesarroll ista, postkapital ista edota 

eraldatzaileak.  
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Laugarren kapituluan ikusi dugu nola goitik beherako pol it ika 

keynesiarrak azpiegituren horniketan eta lurralde zehatzetan enpresa 

dinamizatzaileen kokapenean oinarritzen ziren. Polit ika horien balantzea 

zalantzazkoa bada ere, oraindik ere lurraldetik zehazten diren garapen 

estrategietan azpiegiturekiko konfiantza handia izan ohi  da,  normalean 

industria-poligonoetan eta garraio-azpiegituretan zentratzen dena. 

Garraio-azpiegiturei  dagokienez, pentsamendu ekonomiko klasikoak 

defendatzen du inbertsio horiek hazkunde ekonomikoan, enpleguan eta 

enpresen lehiakortasunean eragin posit iboak dituztela.  Azken bi 

hamarkadetan ugaritu diren txosten eta azterketetan, ordea, garraio 

inbertsio eta emaitza ekonomiko posit iboen artean harreman kausal 

zuzena ez dagoela erakutsi digute (Crescenzi,  Di Cataldo, & Rodríguez-

Pose, 2016; Rodríguez-Pose, Crescenzi,  & Di Cataldo, 2018).  Garraioaren 

ekonomialariek aspaldi azpimarratu dute garraioaren hazkunde 

neurrigabeak eta garraio-azpiegituren hipertrofiak efektu negatiboak 

sorrarazten dituztela ekonomia aurreratuenetan, hala nola, kongestioak,  

desindustrial izazio prozesuak (Europako Batzordearen arabera Ital iako 

hegoaldean esate baterako), erregai fosilekiko mendekotasuna, 

ingurumenari  kaltea… Korronte honen arabera,  ez dirudi azpiegitura 

berriak eraikitzeak jarduera ekonomiko handiagoa ekarr iko duenik;  

aitzit ik,  lehendik dauden jarduera ekonomikoak birbanatzea besterik ez 

luke ekarriko (Sanz Alduín, 2001). Ebidentzia enpirikoak erakusten du 

salgaien garraioan intentsitate handiena duten herrialdeak ez direla 

Europar Batasunean hazkunde-tasa handienak dituztenak (Bermejo,  

2004).  

Azterketa hauek orokorrean diote garraio- inbertsioek 

errendimendu beherakorrak dituztela.  Hots, lurralde batek garraio 

sistema heldua badu, Europako herrialde industrial izatu gehienetan 

gertatzen den moduan, autopista edo autobia, aireportu edo abiadura 

handiko tren gehiago eraikitzeak ez du jarduera ekonomiko gehiago 
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sortzen eta onurak gero eta urriagoak gertatzen dira. Erresuma Batua 

aitzindaria izan da garraiorako inbertsio publikoen ebaluazio metodologia 

aurreratuak landu eta aplikatzerako orduan. 1994 urtean Gobernu 

britainiarrak aurreikusita zituen 500 errepide berrien egitasmoak 

errentagarritasun azterketen galbahetik igaro ondoren,  37 bakarrik 

mantendu ziren.  Errepideen eraikuntza erregioen hazkunde 

ekonomikorako gakoa ez dela ondorioztatu zuten. Are gehiago, errepide 

on batzuek eskualde txiroen gainbehera azeleratu dezakete jarduera 

ekonomikoak eskualde aurreratuetara desplazatzeko joera 

zentripetoagatik eta eskualde pobre hauen beharrak eskualde kanpotik 

ase daitezkeelako konektibitatea errazterakoan. Geografia ekonomiko 

berriak eskainitako ereduek hori bera adierazten dute: garraio-

azpiegiturek bi norabidetan funtzionatzen dute, eskualde pobreago bat 

eskualde aberatsago bateko merkatuetara sartzeko aukera emateaz gain, 

eskualde aberatseneko enpresek pobreena urrutit ik hornitzea 

ahalbidetzen dute, atzeratutako eskualde horren garapen endogenorako 

aukerak kaltetuz (Puga, 2002; Comisión Europea, 1998).  

Europan itzal handia izan du 1999an argitaratu zen Standing 

Advisory Committee on Truk Road Assessment  (SACTRA) txostenak.  

Txosten honen ondorio nagusia gizartearen pentsamoldean sakon 

erroturiko ideiaren aurkako zen: garraioaren hazkunde jarraituarekin 

apurtzea ekonomiaren mesederako izan daiteke. Beste era batetara 

esanda, garraio egitasmoek ez dituzte onura ekonomiko eta laboral  

automatikoak ematen eta kasu batzuetan egitasmo batzuk ekonomikoki  

kaltegarr iak izan daitezke. Nahiz inbertsio espezif iko batek onura 

ekonomikoak sortu, lotzen dituen lurraldeetan ahulenarentzat 

kaltegarr ia izan daiteke. Horregatik,  garraioen efektuei buruzko 

orokortzeak ez dira baliogarr iak eta tokiko egoera eta baldintza 

espezif ikoen arabera aztertu behar dira. Bestalde, errentagarritasun 

azterketen inguruan, desegokiak eta benetako eragin guztiak barneratzen 
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ez zituztela ohartarazi zuen. Hori dela eta, kostu-irabazien ebaluazio 

zorrotzak inbertsio proiektu guztiei aplikatzea eta gizarte-onura garbiak 

sortzen ez zituztenak alboratzea aholkatzen zuen. 

1991eko Europako Garraio Ministroen Konferentziaren azterketen 

arabera (ECMT, 1991), enpresek non kokatzea erabakitzerakoan garraioa 

bigarren mailako irizpidea da. Orokorrean garraio-kostua faktore 

garrantzitsua ez da, ustiapen-kostuen % 3-5 inguru baino ez baitute 

suposatzen. Horregatik gutxienez bitxia gertatzen da garraio-inbertsio 

bat enpresen lehiakortasunerako eta ekonomiarako “estrategikoa” dela 

entzutea, non eta garraio sareaz ongi  hornituriko lurralde batean. 

Batetik, azpiegitura horietako batzuk ez dutelako aberastasunik sortzen 

eta jarduera ekonomiko bat soportatzen dutenak (tren sarea,  

aireportuak…) gehienetan f inantzarioki defizitarioak direlako. Bestetik, 

esan bezala enpresen kostu egituran pisu eskasa dutelako orokorrean 

(Whitelegg, 2010). Input-Output taulek erakusten digutenez, garraioari 

loturiko kostuek, -garraio mota guztiak eta jarduera osagarriak barne-,  

batez beste enpresek sorturiko ondasun eta zerbitzuen balioaren % 3,38a 

baino ez dutelako suposatzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta % 3,19 

Nafarroa Garaian.  

Industria-pol igonoei  dagokienez, ebidentzia enpirikoak erakusten 

du inbertsio hori egiteak ez  duela berez ziurtatzen enpresen erakarpena 

eta sorrera. Alderatu besterik ez dago abiapuntuko baldintza antzekoak 

zituzten bi eskualdetan gertatutakoa: Nafar Piriniotako Erronkari bailara 

eta Bizkaiako Lea ibarra. Bi eskualde horiek ezaugarri  antzekoak 

partekatzen zituzten 1980ko hamarkadan: populazio eskasa (Erronkarin 

1423 biztanle eta Lean 2226 biztanle) eta zaharkitua, landa eremuaren 

despopulazio fenomenoa, goi-mailako ikasketadun tasa baxua, errenta 

maila apala, unibertsitate, zentro teknologiko, lanbide heziketako 

ikastetxerik gabe eta urrun, hiriburuetatik urrun,  gaizki  komunikaturiko 

izkina geograf ikoan kokatua, bertara iristeko errepide bihurgunetsuak,  
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aireportu, trenbide, autobide eta autopistetatik urrun,  industria-

tradiziorik gabekoa… Fakultateetan erabi l i  ohi diren garapenari buruzko 

eskuliburuen arabera jarduera ekonomikoa sustatzen baldintza erabat 

kaxkarrak eta ahulak zituzten bi eskualdeetan. Bietan industria-poligono 

bat eraiki  zen, Lea eskualdean Gizaburuaga herrian eta Erronkariko 

bailaran Burgiko herrian.  Emaitzak,  ordea, oso ezberdinak izan dira: 

lehenago esan bezala, 2007-2009 Pir iniotako Garapen Planari esker 

eraikitako Burgiko poligonoa oraindik ere ia  hutsik darrai,  eta 

Gizaburuagakoa oso arrakastatsua izan da. Merezi du, laburki bada ere,  

1960ko hamarkadan hasten den Lea bailarako esperientzia kontatzea,  

erabat lotuta baitago akats edo ikuspegi okerren lehen multzoarekin, eta 

garapen endogenoaren potentziala irudikatzen baitu.  

Nafar Gobernuak Pirinioko bai laretara bideratutako plana, 

inbertsio, diru-laguntza eta baliabideekin kontrastatzen du Lea ibarrak 

garapen ekonomikoa sustatzeko administrazio- eta enpresa-eragile 

nagusien hoztasunarekin. Bizkaiko Foru Aldundiaren edota Mondragon 

kooperatiben korporazioaren jarrera (Caja Laboral Popular, 1974) 

eskualdearen aukeren ingurukoa ezkorra zen, eta etengabe saiatu ziren 

inbertsioak eta enpresen kokapena azpiegituren eta kokapenaren aldetik 

baldintza hobeak zituzten Markina edo Durangora bideratzen. Horren 

aurrean Amoroto, Aulesti,  Gizaburuaga, Mendexa eta Munitibarreko 

eragi leak eta gizarteak,  auto-konfiantzan oinarr ituta, beraien bidea 

mamitzen joan ziren,  1.3. atalean ikusi dugun bezala.  

Lea ibarreko dinamikan, 1970eko hamarkadan hasita, bailarako 

adituekin ekonomiako batzorde bat eraiki  zuten Promozio Taldea 

deiturikoa, errealitate sozioekonomikoa aztertzeko eta ekintzailetza 

bultzatzeko. Modu horretan, enpresa egitasmoen bideragarritasun 

azterketak egin ondoren, kooperat iba batzuk sortu zituzten, horien 

artean Lealde,  Burdinola eta Herriola (B. lux) kooperatibak. Enpresa 

horiek bailarako leku sakabanatuetan kokatu ziren, eta horientzat zoru 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

201 

 

industrialaren beharra zutenez, Foru Aldundiarengana jo zuten bailararen 

erdian, Gizaburuagan, poligono bat eraiki  zezan eskatuz. 1979an bost 

herrien artean Udal Koordinakundea osatu zuten eta 1983ean Lea 

Ibarreko Udal Mankomunazgoa. Mankomunazgo horren betebeharren 

artean garapenaren sustapena ezarr i  zuten. Poligonoa lortzeko 

negoziaketak lau urte iraun zuen. Azkenean eraiki  zen Okamika 

Industrialdean hainbat enpresa kokatzen hasi z iren, garrantzitsuena 

Cikautxo kooperatiba, eta garapena sustatzeko talde dinamizatzailearen 

bitartez enpresa gehiago sortu eta erakarri  z iren. Enpresekin harreman 

jarraian zegoen talde profesional batek bertako ehun produktiboa 

dinamizatu zuen, hainbat arlotan aholkuak emanez,  segimendua eginez, 

elkarlana sustatuz eta ekintzailetza bultzatuz. Behatoki teknologikoa eta 

Legamin izeneko enpresen haztegia martxan jarri  zuten. Markinan 

kokatuta dagoen Azaro Fundazioaren sorreran parte hartu zuten eta 

beroren bitartez enpresetan berrikuntza teknologikoko prozesuak 

bultzatu zituzten, baita ikerketa oinarrizkoa eta apl ikatua ere. Mende 

erdiko esperientzia horren emaitza izan da tradizio industrial ik gabeko 

eta gaizki komunikaturiko 2.226 biztanleko eskualde baztertu batean, 30 

enpresatik gora eta 400 lanpostu inguru sortzea eta poligonoan biltzea, 

industriaren pisua bailarako BPGean % 42ra ir itsi  arte.  Hurrengo 6-2.  

Irudian eta 6-3. Irudian Burgi eta Gizaburuagako industr ia poligonoen 

airetiko argazkiak jasotzen dira, bertan modu argian ikus daiteke izan 

duten betetze mailaren bilakaera.  

Azpiegiturei buruzko ikuspegi baikorrarekin batera, sarr itan, 

enpresaburuen, enpresen eta sektore pribatuaren aukerei ,  ikuspegiei eta 

ekimenei buruzko ikuspegi itxaropentsua izan ohi  da.  Narratiba l iberal 

nagusiak konfiantza guztia jartzen du merkatuaren joko l ibrean eta 

ekimen pribatuaren rol eragilean; aldi berean, sektore publikoaren eta 

garapen-agentzia publikoen zeregina gutxietsi  eta aipua kentzen diote. 

Sektore publ ikoa inertziala, burokratikoa, muturluzea, ez-eraginkorra eta 



TOKIKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ESTRATEGIAK ERAIKITZEKO MARKO KONTZEPTUALA, 
ARKITEKTURA ETA METODOLOGIA 

 

202 

 

distortsionatzailea omen den bitartean, sektore pribatua, ordea, 

dinamikoa, ar ina, berritzailea, lehiakorra, arr iskuaren maitalea eta 

eraginkorra omen da.  

 

6-2. Irudia. Burgi herriko industria-poligonoa. 

 

Iturria: Google Maps. 2020-01-07ean egindako argazkia. 

 

Tokiko edo eskualdeko eskalaren esparruan, ekonomiaren 

sustatze-polit ikak bultzatzeko gaitasunak,  tresnak eta baliabideak 

mugatuak direnez,  gutxieneko estatuaren, merkatu l ibrearen eta "laissez-

faire" delakoaren doktrina landu bat zabaldu baino gehiago, sektore 

pribatuarekiko ikuspegi baikor eta idolatratua nagusitu ohi da. Enpresek 

eta bertako zuzendariek ekoizpen-sarea sortzeko, f inkatzeko eta 

indartzeko duten gaitasunari buruzko ikuspegi baikor eta akrit ikoa. 

Ikuspegi  alboratu eta ideal izatu horrek mugatu egiten ditu garapenerako 

eragi le publikoen jarduteko eta esku hartzeko aukerak. Horren ondorioz, 
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sarritan tokiko eskalako interbentzioak lau i ldo nagusietara murrizten 

dira: batetik, enpresak erakartzeko esku-hartzeetara, -gehienetan goi-

mailako erakundeen eskutik-;  bestetik, langileei ,  langabetuei eta 

gutxiagotan zuzendari eta erdi-mailako arduradunei zuzendutako 

prestakuntza-jardueretara, askotan test imonialak eta gutxitan bere 

eraginean ebaluatzen direnak; hirugarrenik,  dibulgazio-saioetara; eta 

azkenik, banakako nahiz taldeko ekintzai letasun klasikoa sustatzera.  

 

6-3. Irudia. Gizaburuaga herriko industria-poligonoa. 

 

Iturria: Google Maps. 2020-01-07ean egindako argazkia. 

 

Kasu gutxi batzuetan, tokiko garapen-agentziak jabetzen dira 

zuzendariek eta enpresaburuek hainbat muga edo gabezia dituztela. 

Honako arlo hauetan esate baterako:  kudeaketan profesionaltasuna 

izatea; beren enpresa eta merkatuaren esparrua gainditzen duen 

ikuspegia integralagoa izatea; funtzionamenduan barneratutako inertzia 
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kontserbadoreak eta ohiturak gainditzea; espir itu ekintzaile eta 

berritzailea izatea; beste eragi le batzuekin lankidetzan aritzea; etengabe 

ikastea eta ideia berrietara irekitzea;  lurraldearekiko konpromisoa eta 

gizarte-erantzukizuna erakustea. Muga edo gabezia horiek eragiten 

dituzten faktore objektiboak eta faktore subjektiboak daude. Lehen 

taldean esaterako, ohikoak ez diren zereginetan denbora eta baliabideak 

emateko zai ltasunak mikroenpresetan,  eta bigarren taldean, jarrera 

pertsonal jakin batzuek.  
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