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Laburpen exekutiboa 
Gainerako politika publikoetan bezala, kluster politikan ere bada interesa ebaluazio metodoak garatzeko eta 
aplikatzeko, horrela ikasi eta politika hori identifikatzen diren erronka berrietara egokitu ahal izateko. Interesa 
eta beharra agerikoa izanik ere, kluster politikaren ebaluazioak hainbat erronkari egin behar dio aurre, 
politika horrek lehiakortasunean dituen eraginak neurtu eta azaltzerakoan. Aztertu behar den alderdi 
garrantzitsuenetako bat Klusterren Antolakunde Dinamizatzaileen (KAD) jarduera da, erakusteko nola 
ekartzen duten erakunde horiek garapen ekonomiko handiagoa. Klusterren Antolakunde Dinamizatzaileen 
eraginen inguruko ikerketak urriak direnez, Orkestrak eta SPRIk (Eusko Jaurlaritza) hainbat metodologia eta 
teknika erabili dituzte, TCI Network sareko klusterren ebaluazioko lan taldearen dinamikak ere kontuan 
hartuta. Besteak beste, “Erabiltzailearen ahotsa” deitutako galdeketa prestatu da, hobeto ulertzeko nola 
hautematen dituzten erabiltzaileek KADek eskaintzen dituzten zerbitzuak eta lankidetza areagotzeko 
jarduerak eta nolako eragina duten enpresen lehiakortasunean.  

Galdeketa hori Euskal Autonomia Erkidegoan Klusterrak Babesteko Programaren barruan dauden KADetako 
bazkideek bete dute. Dokumentu honetan, erantzun horiek aztertu eta interpretatu ditugu. Prozesuaren 
emaitza agregatuen artean, honakoak nabarmenduko ditugu:  

• Kluster politikaren barruan, KADek jarduera planak prestatzen eta gauzatzen dituzte urtero eta plan 
horietan, 13 lankidetza arlo aurreikusten dira. Enpresek uste dute lankidetza arlo horiek 
garrantzitsuak direla edo izan daitezkeela. “Klusterreko kideen arteko harremanak sustatzea” arloa 
nabarmentzen da besteen gainetik, puntuazio altua baitu EAEn aztertutako KAD guztietan. Horrek 
erakusten du enpresek garrantzitsutzat dutela networking-a, elkar ezagutzea, elkarrengana 
hurbiltzea... Horixe izanik, hain zuzen ere, KADen xede nagusia, badirudi enpresek KADen 
jardueretan arrazoi egokiarengatik hartzen dutela parte. Beste muturrean, inkestako parte 
hartzaileek garrantzirik txikiena ematen diote “Baterako hornikuntza eta erosketak” eta “Hornikuntza 
katea garatzea (hornikuntza, ekoizpena, muntaia/instalazioa, banaketa eta logistika)” jarduerei.  
 

• Oro har, enpresek uste dute garrantzi handieneko lankidetza arloetan handitu beharko litzatekeela 
KADen inplikazioa eta baliabideak eta, aitzitik, garrantzi gutxieneko lankidetza arloek inplikazio eta 
baliabide gutxiago behar dituztela.  
 

• KADetako erabiltzaileen iritzi hori lagungarria da ikusteko zer egin beharko luketen KADek 
etorkizunean eta zein helburutara bideratu beharko lituzketen beren jarduerak. Horretarako, 
lankidetza arloak multzokatzea komeni da: (1) lehentasunezko lankidetza arloak (“Klusterreko kideen 
arteko harremanak”, “Talentua”, “Zaintza estrategikoa” eta “Bezero eta merkatu berriak”); (2) landu 
behar diren arloak, baina hain presazkoak ez direnak (“Inbertsioak eta finantzaketa”, “Prozesu eta 
produktu berriak”, eta “Klusterren ikusgarritasuna”); (3) dimentsio egokia duten arloak eta gaur 
egungo inplikazioa behar dutenak (“Merkaturatzea”, “Produktuen eta prozesuen jasangarritasuna”, 
“Enpresa estrategia”, “Hornikuntza katea” eta “Estandarrak, araudiak eta erregelamenduak”); (4) 
inplikazio eta baliabide gehiegi hartzen dituzten arloak, landu behar ez direnak edo beste modu 
batera bultzatu behar direnak (“Hornikuntzak”). 
 

• Ikus daitekeenez, erabiltzaile gehienek uste dute azken bost urteetan ertaina edo txikia izan dela 
kluster lankidetzaren eragina enpresaren lehiakortasunean. Datozen bost urteetarako, ordea, 
eragina positiboagoa izatea espero da.  
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• Enpresei iruditzen zaie zaila dela kluster lankidetzak lehiakortasunean duen eragina kuantifikatzea, 
baina lankidetzaren onura ukiezinak ikusten dituzte: gogobetetasun handia erakusten dute KADen 
jarduerekin, eta datuek, gainera, KADetan, oro har, gizarte kapital handia dagoela islatzen dute. 
Horren erakusle, enpresek uste dute klusterrean erronken eta helburu estrategikoen inguruko 
ikuspegi komuna dagoela, klusterreko parte sentitzen dira, klusterreko beste kide batzuk ere erronka 
komunei irtenbideak elkarrekin bilatzeko prest daudela ikusten dute, eta klusterrarekin 
harremanetan jartzen dira enpresak berak bakarrik konpondu ezin dituen erronkei irtenbideak 
bilatzeko. 

EAEko 17 KADekin egindako prozesu honetan, ebaluazioa ikasteko eta hobetzeko tresna estrategikotzat 
hartzen da eta kluster politika osoa kudeatzeko eta KAD bakoitzean ekintza planen bidez praktikara 
eramateko lagungarria izango da. KAD bakoitzak jaso duen banakako txostenak informazio ugari eskaintzen 
du klusterraren errealitatearen inguruan gogoeta egiteko eta neurriak hartzeko. Txosten horiek lagungarriak 
dira, halaber, KADek Urteko Jarduera Planak osatzeko, 2019tik aurrera. Era berean, SPRI prozesuaren 
emaitzak eta ondorioak erabiltzen ari da, KADekin elkarlanean, programak eta ekimenak abian jartzeko, 
identifikatu diren beharrei erantzuteko (gaitasun teknologikoa indartzera bideratutako ekintzak, edo Garapen 
Jasangarrirako Helburuak KADen eta enpresen estrategietan txertatzen laguntzeko ekintzak, besteak beste). 

Lehen datu bilketa honen eta KADekin egindako gogoetaren ondorioak KADen ekintza planetan txertatu dira 
dagoeneko, baita SPRIk abian jarritako ekintza eta ekimenetan ere. Horren guztiaren eragina aztertzeko, 
ordea, behar-beharrezkoa da adierazleen jarraipena egitea. Datuak aldiro-aldiro bilduz eta aztertuz egin ahal 
izango da jarraipen hori eta ikusi ahal izango da zenbateko eragina izan duten bai KADen ekintza planek eta 
bai SPRIk abian jarri dituen ekintza eta ekimenek. “Erabiltzailearen ahotsa” galdeketa beste eskualde 
batzuetako klusterretan ere aplikatzeak jardunbide egokietatik ikasteko aukera emango du, emaitzak 
nazioartean alderatuta. 



 

 

 

 

 


