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Aurkezpena

urteko txostena

Presidentearen agurra

Lehiakortasunerako Euskal Institutua, martxan dagoen errealitatea dugu. Bi urte igaro dira egitasmo hori eratu zenetik, eta dinamismoz
beterik aurrera egiten du, egunetik egunera eraikitzen eta aurrera egiten. Institutuko jardueren oroitza-txosten hau irakurtzeak, erakundearen
errealitateaz jabetzeko eta, batez ere, egitasmoa aurrera ateratzeko pertsonek duten konpromisoaz ohartzeko aukera ematen du.
Jakin badakigu, orain arte ibilitako bidea onuragarria izan bada ere, dena egiteke dagoela. Baditugu galderak, asko gainera,
erantzunak ere bai, ordea.
Erantzun baino galdera gehiago duen proiektua, aukeraz josita dago. Arlo eta ikusmuga berriak ikertzeko aukerak ematen ditu, bai eta
elkarren arteko eraginak izateko eta elkarri gure galderak eta erantzunak jakinarazteko ere; erantzunak eredu gisa jakinarazi ditzagun,
gure jardueraren emaitzaren isla.
Erakundea, ordea, ez da barrurantz bakarrik eraikitzen. Egia esan, barrutik euskal gizartearentzat eraikitzen ari bada ere, zergatik ez,
nazioarteko erkidegoarentzat ere.
Buruan sartu zaigu gainerakoekin batera Lehiakortasunaren mintzaira berria eraikitzea. Gure esperientziatik eta gure errealitate
ekonomiko eta sozialetik edaten duen mintzaira. Baina, aldi berean, inguruneari, bertakoari zein mundukoari, arretaz so egiten dion
mintzaira, egiaztatzeko, ikasteko eta ekarpenak egiteko.
Garai berrietarako Lehiakortasunaren mintzaira hori eraikitzeko, Lehiakortasunerako Euskal Institutuak guztion beharra du, guztiok bait
gara eraikitzen ari garen etorkizun horren zati.
Eskerrik asko egunero proiektu hau martxan dagoen errealitate bat izatea ahalbidetzen duzuen guzti-guztioi.

José Luis Larrea
Lehiakortasunerako Euskal Institutuko Presidentea
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Zuzendari Nagusiaren agurra

2007. urtean, aurreko urteko azaroan zehaztutako egitarau zientifikoa betez gain, Orkestraren kontzeptuzko plataforma eta modus
operandia zehazteari ekin genion. Xede horrekin, bi dinamika ezarri genituen: bata, Institutu barrura begira, gure antolaketa-egitura
zehaztearren; bestea, kanpora begira, munduko adituak gure hiru ikerketa-arloetara hurbiltzearren (laugarrena, 2008an zehaztuko da).
Ahalegin horien emaitzak, aldi berean, gure ikertzaileen ezagutza-altxorra handitzen (gure ikerketa-proiektuetan eragina izanik) eta
bikaintasun-sareak eratzen eragina izan zuten.
Orkestraren helbururik nagusiena Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen bizi-kalitatea areagotzea bada ere, jakin badakigu zein
garrantzitsua den helburu zehatzak zehaztea gure eguneroko zereginei ekiteko. Horren eragina, politika publikoak zein pribatuak
(enpresen estrategiak) zehazten dituzten beste agente edota erakunde batzuen, eta gure artean zentzuz eragina izateko dugun
gaitasunaren arabera balioetsiko dugu.
Elkarreragin horri ekiteko, hiru jarduera-multzo zehaztu ditugu: Ikerketa, Elkarreragina eta Heziketa. Ikerketa, prozesu guztietan
tartekatuta dauden aldagai guztien dinamika, zorroztasun metodologikoaz ulertzeko prozesu gisa, lortu nahi diren geroko
errealitateak aurretik jakiteko. Elkarreragina, ikusgai izateko eta agenteengan eragiteko gaitasuna, eztabaiden, argitalpenen,
jakintzagai garrantzitsuetan artearen egoeraren inguruko mintegien, biltzarren eta elkarrizketen bidez, besteak beste. Heziketa,
jakintza antolatua eta transferitu daitekeena.
Hiru atal nagusi horietatik ateratzen diren jarduera guztiek, balioaren proposamen berezia izatea eta ulerterrazak izatea dute
bereizgarri, eta horri esker, transmititzeko gaitasun handiagoa dute, baina, era berean, barneko diseinuari begiratuta, konplexuak
dira, eta nekez imita daitezke.
Prestatzeko eta ereiteko urtea izan zen 2007a. Urte horretan, publikoki, EAEko agente sozioekonomiko ezberdinekin hitza eman genuen
Euskadiko lehiakortasunean eragina duten faktore nagusienen mundu-mailako ikerketa egiteko. Oroitza-txosten honetan, ereiteko
prozesua azaltzen da, eta lehenengo fruituen bilketaren berri ere ematen da.

Alejandro Ruelas-Gossi
Lehiakortasunerako Euskal Institutuko Zuzendari nagusia
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Sarrera
Oroitza-txosten honen helburua, Orkestra - Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren jardueren artean saihestezinak diren bi betebehar betetzea da,
hots, urteko jardueraren berri ematea eta estatutuetan jasotako aurreikuspenak betetzea. Izan ere, aurreikuspenek berariaz adierazten dute urteko
oroitza-txostena aurkezteko konpromisoa.

Deustuko Unibertsitateko Donostiako Campusean du egoitza nagusia
Institutuak, eta laguntzaile-sare handia du; izan ere, azpimarratzekoa da
erakunde eta enpresa hauen zeregin sustatzailea: Eusko Jaurlaritza, Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzuaren bidez (SPRI); Gipuzkoako
Foru Aldundia; Euskaltel; Gamesa; Kutxa, eta Repsol-Petronor.

Horiek horrela, Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren Administrazio Kontseiluaren egitekoen artean, kontuak, balantzeak eta gainerako kontabilitateko datuak egiaztatu eta aztertzea dago, emaitzen dokumentazioa formalizatzeko, hain zuzen ere, Deustu Fundazioaren Patronatuari aurkezteko eta
urtean behin ekitaldi ekonomikoaren oroitza-txostena idazteko helburuz.

Bi urte besterik ez dituen arren, Institutuak egunetik egunera erakusten ditu bere kartak eta lorpenak. Sortzaileak, prest daude erakundeak lehiakortasun iraunkorrerako bidea prestatu eta euskal ekonomia
‘ideien ekonomia’ra eramateko. Institutuak badu beste helburu bat ere:
lehiakortasunaren euskal eredua indarra hartzen ari diren beste eremu
ekonomiko batzuei eskaintzea.

Eusko Jaurlaritzarekin, Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzuaren bidez (SPRI), eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu diren hitzarmenak, Institutuak hartu duen konpromisoaren adierazgarri dira. Horra hor:
“... Ekitaldia bukatzean, hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen, kontu
onartuak ez ezik, deskarguko oroitza-txostena ere (egindako jarduerei eta
lortutako emaitzei buruzkoa) aurkeztuko du, dagokion likidazioa egiteko”.
Ondorioz, agerikoa dirudi, Administrazio Kontseiluak dagokion Jardueren
Oroitza-txostena onartu beharko duela, lehenago esandako betebeharra
betetzeko. Bestalde, erakundea egoki zuzentzeko, oroitza-txosten honetan
2007. ekitaldiko gertaera gogoangarriak jaso beharko dira.
Aurreikuspen horiek betetzearren, Lehiakortasunerako Euskal Institutuko
Administrazio Kontseiluak, 2008ko otsailaren 8ko bilkuran, 2007. ekitaldiko
oroitza-txostena onetsi zuen.

Horiek horrela, Institutuarentzat ezinbestekoa da, honako erakunde eta
enpresa hauen zeregin sustatzailea eta finantza-laguntza: Eusko Jaurlaritzako Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua (SPRI), Gipuzkoako
Foru Aldundia, eta EAEn sustrai sakonak dituzten enpresa globalak, hala
nola, Euskaltel, Gamesa, Kutxa eta Repsol-Petronor.
Horrela, ideia-laborategi gisa eratu zenez, Orkestraren aktiborik garrantzitsuena bere talentu-erreserba da, hots, nazioarteko ikertzaileen taldea –egoiliarrak nahiz bisitariak–, definizioz, hitz berriak, elkarrizketa
berriak, ikuspegi berriak, grina berriak eta esperimentu berriak ekarriko
dituztenak.

Orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutua

Negozioak, politikak eta ekimenak ulertzeko modu berriak dakartza; ikuspegi
berriak eskaintzen ditu eta, batez ere, agente egokien arteko elkarreragina
aberastuko duten inguruneak sortzea faboratzen du, eta eztabaida, jakintza
eta etorkizunaren ikuspegi partekatua sustatzen ditu.

Orkestrak, 2006ko martxoaren 10ean Deustu Fundazioaren Patronatuaren
ekimenez eratu zenak, lehiakortasunarekin zerikusia duten arloetan, Euskal
Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen, agente sozioekonomikoen
eta unibertsitateen jardueraren alde egitea du helburu. Institutuak lau arlo
hauetan ezarriko ditu bere ikerketak: Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta
Berrikuntza; Ekintzailetza; Estrategia, eta Ongizatea.

Bistan denez, “orkestratzeak” hots, antolatzeak, elkarlanean jardutea esan
nahi du, eta “orkestrazio (antolaketa) estrategikoak ”, ordura arte artatu
ez den beharra beteko duten baliabideen konbinazio berriak eratzea esan
nahi du. Kasu honetan, elkarrekin lan egitea da, eta Euskal Autonomia
Erkidegoa lehiakortasuneko aldi sofistikatuagoetara eramango duten bi
printzipioak berriz asmatzea.

Orkestra zer den
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Orkestra, azken batez, gizarteari ezagutza zientifikoa transferitzen diharduen erakundea da, eta, erredundantzia erabiltzea egokitzen zaiola, nodo
“orkestratzaile” edo antolatzaile gisa berdinen sare batean (gobernua,
enpresa, erakunde akademikoa eta gizarte zibila) mugitzen dena.
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Organoak eta Organigrama
Deustu Fundazioa

Aholkularitza Kontseilua

Orkestraren antolatze-egitura, sorreraren oinarri ziren misioari eta helburuei ekiteko taxutu da.
Bere organo guztietan, Euskal Autonomia Erkidegoaren lehiakortasuna hobetzen diharduten agenteen interesak orekatzen dira.
Administrazio Kontseilua da Institutuaren organo gorena. Berari dagozkio Institutuaren ordezkaritza, gobernua eta administrazioa. Organo kudeatzaile honekin batera, Aholkularitza Kontseilua
dago, nazioarteko adituek osatzen dutena eta Institutuaren misio eta helburu diren gaiei buruz
aholku ematen duena.

Administrazio Kontseilua

Zuzendari nagusia da Institutuaren eragin- eta kudeaketa-egituraren buru eta jardueraren erreferentziazko oinarrizko ardatzen lau arlo edo katedren arduraduna. Sistemak, Administrazio eta
Zerbitzuen eta Ikerketari laguntzeko Unitate espezializatuen sostengua ere badu.

Zuzendaritza Nagusia

Horiek guztiek osatzen dute, hortaz, jarraian adieraziko den antolatze-egitura (1. irudia):
Administrazio eta Zerbitzuen Unitatea

Administrazio Kontseilua
2006ko apirilaren 11n izan zen Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren Administrazio Kontseilua
eratzeko bilkura: Deustu Fundazioaren Patronatuaren erabakia irakurri zen, batzordekideek euren
izendapenak onartu zituzten, Administrazio Kontseilua legez eratu zen, eta Fundazioko Patronatuak
José Luis Larrea izendatu zuen presidente.

Zuzendaritza Akademikoa

2007ko ekitaldian, aipatzekoa da Guillermo Ulacia jauna (Gamesako presidente eta kontseilari
delegatua) sartu zela Batzordean eta Joaquín Villa jaunaren ordez José Ramón Guridi jauna
(Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako foru diputatua) sartu zela.

Ikerketari laguntzeko Unitatea

2007an, Administrazio Kontseiluak hainbat bilera izan du, hain zuzen ere, egun hauetan:
Klusterrak,
Eskualdeko
Garapena eta
Berrikuntza
Arloa

Ekintzailetza
Arloa

Estrategia
Arloa

Ongizate
Arloa

otsailaren 9an
uztailaren 13an
abenduaren 21ean

martxoaren 30ean
irailaren 14an

maiatzaren 18an
azaroaren 16an

Administrazio Kontseiluaren bilkuretan, Institutua abiarazteko hainbat jarduketa-mailari ekin
zaio, erreferentziazko oinarrizko alderdi hauei erreparatuz: garapen korporatiboa, giza baliabideak
txertatzea, azpiegitura fisikoen kudeaketa, ekonomia- eta administrazio-kudeaketa, jarduera
berekien kudeaketa, ikerketa, aholkularitza eta irakaskuntza alderdietan.

1. irudia
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Administrazio Kontseilua

Michael E. Porter jauna
Ohorezko Presidentea

Administrazio
Kontseilua
Hauxe zen Administrazio Kontseiluaren osaera 2007ko abenduaren 31n:

José Luis Larrea jauna
Presidentea
Deustu Fundazioa, Ibermáticako presidentea.

Víctor Urcelay jauna
Administrazio Kontseiluko idazkaria
Deustu Fundazioa, Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultateko dekanoa.

Alberto Alberdi jauna
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo
Saileko sailburuaren aholkularia.

Alberto García Erauzkin jauna
Euskalteleko kontseilaria - zuzendari nagusia.

Alberto Mtz. Aramberri jauna
Kutxako Kultura eta Berrikuntzako zuzendaria.
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Andrés Arizkorreta jauna

José Ramón Guridi jauna

Deustu Fundazioa, CAFeko kontseilari delegatua.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzarako eta Jakintzaren
Gizarterako foru diputatua.

Emiliano López Atxurra jauna

Lucio Delgado jauna

Petronor-eko batzordekidea.

Deustu Fundazioa.

Guillermo Ulacia jauna

Pedro Luis Uriarte jauna

Gamesako presidentea eta kontseilari delegatua.

Deustu Fundazioa, Ekonomia, Enpresa eta Estrategiako
presidentea eta Innobasqueko presidentea.

Jesús Alberdi jauna

Susana Rodríguez andrea

Deustu Fundazioa, kontseilari delegatua - Elkargiko zuzendari
nagusia.

Deustu Fundazioa, “La Comercial” Ekonomia eta Enpresa
Zientzien Fakultateko dekanoa.

urteko txostena
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Aholkularitza Kontseilua

Aholkularitza Kontseilua
Jon Azua buru izanda, Aholkularitza Kontseiluak, 2007ko ekitaldian, honako hauei erreparatuz burutu ditu bere aholkularitzazereginak:
1. Lehiakortasuneko oinarrizko ereduari funtsezko zatiak erantsi dizkio, Institutuak eta bertoko Zuzendaritzak egindako barne-prozesuari ekarpena eginez. Era berean, Institutuaren Estrategiari eta Balioaren Proposamen Bakarrari
buruzko oinarrizko agiriak egin dira.
2. ‘Balioaren Proposamen Bakarrerantz’ izeneko lehiakortasun-txostena. Oinarrizko ereduari egindako ekarpenetik,
EAEko Lehiakortasunera hurbiltzeko txostenaren lehen gida –2007ko abenduan argitaratu zena–. Gida hori egiten
eta koordinatzen parte hartu du.
3. MOC (Microeconomics of Competitiveness) egitaraua. MOC egitaraua (Euskadin bosgarren urtez ezarri da) sustatu
eta berriz taxutu eta egitarauan zuzenean parte hartu du. Halaber, egitarau hori sendotzeko eta aztertzen ari diren
egitarau berrietara (MOC-Latinoamérica, MOC-Nodos de Extensión del IVC, MOC-Executive) hedatzeko orientabide
berrietan esku hartu du.
4. CEIBS-Orkestraren arteko hitzarmenak. Katedra berria sortu da (Basque Chair of Competitiveness) eta horren zuzendaria Aholkularitza Kontseiluko presidentea izango da (2007ko azaroan onetsi zen). Jarduerari ekin dio, hain zuzen,
Txinan kokatuta dauden euskal enpresetako enpresari eta zuzendarientzat antolatu den irakaskuntzako egitarau batekin (2008an ezarriko da). Era berean, erakundeekin koordinatzeko harremanak mantendu dira, bai CEIBSko presidentearekin bai Eusko Jaurlaritzako SPRIrekin.
5. ISC Harvard Unibertsitatea. Gure ohorezko presidente Michael E. Porter jaunaren bitartez, Harvardeko Unibertsitateko
Estrategia eta Lehiakortasun Institutuarekin dugun lehentasunezko harremanaren barruan, azpimarratzekoak dira:
a) Honako hauek antolatzen lagundu digu: Michael E. Porter jaunaren bisita (2007ko maiatza), Honoris Causa doktorearen (Deustuko Unibertsitatea) zeremonian, ekitaldi akademikoa (Inbestidura, Lehiakortasunari buruzko lehen
hitzaldia, Unibertsitatea eta Lehiakortasuna Topaketa, eta Institutuaren barne-txostena, eztabaida-prozesua eta
barne-prestakuntza).
b) Ebaluazio akademikoa. Nahitaezkoa denez, Aholkularitza Kontseiluko presidenteak, Ebaluazio eta Ikuskaritza Akademikoari buruzko urteko bilera egin zuen, Harvarden, Michael E. Porter Institutuko ohorezko presidentearekin. Euskal Autonomia Erkidegoak lehiakortasuneranzko bidean dituen arrakastarako eragile bereizgarrietan sakontzea gomendatu zen,
Institutuaren balioaren proposamen bakarraren eredu traktore gisa, honako hauek azpimarratuz: helburuak eta baliabideak zerrendatzea, ikertzaile-taldea nazioarteko bihurtzea, eta egitarau zientifikoa eta agerkarien politika optimizatzea.
2007an bi bilera egin ziren (Donostian), Christian Ketels Aholkularitza Kontseiluko kidea bertaratuz, Institutuaren martxa aztertu
eta horren jarraipena egiteko. Ekitaldian zehar, Aholkularitza Kontseiluak harreman handia izan du Institutuko Presidentetzarekin, Institutuaren garapenari laguntzeko helburuz. Era berean, harreman estua izan du katedrekin eta katedretako titularrekin.
12
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Aholkularitza
Kontseilua
Jon Azua jauna

Christian Ketels jauna

Presidentea

Aholkularitza Kontseiluko kidea
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Kideak

Institutuko kideak
Hainbat administrazio publikok eta enpresek buru-belarri parte hartzen dute Orkestran, eta Institutuaren garapenari nabarmen laguntzen diote.
2007an, Corporación Tecnológica Gamesak bat egin du Institutuarekin, eta erakundeon artean,
lankidetza-hitzarmena sinatu da 2007ko martxoaren 13an. Horiek horrela, erakunde eta enpresa
hauek gogoz lan egiten dute Institutua gara dadin:

Eusko Jaurlaritzaren Industriaren Sustapen
eta Eraldaketarako Baltzua (SPRI)

Corporación Tecnológica Gamesa

14

Gipuzkoako Foru Aldundia

Kutxa

Euskaltel

Repsol-Petronor
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Zuzendaritza
Nagusia
Alejandro Ruelas-Gossi Ph D.
Zuzendari nagusia
Mexikoko naziokotasuna du, industri ingeniaria da, Teknologiako Estrategiako masterra egin du Massachusetts Institute of Technology MIT institutuan, eta doktorea da (PhD)
Estrategian eta Konplexutasun Teorian, North Carolinako
Chapel Hill Unibertsitatearen eskutik.

Pertsonak
Ahalegin handia egin du Institutuak, gizaki eta giza baliabide onenez hornitzeko, eta horretarako, hainbat profesional txertatu ditu arloetan, arloak
behar bezala horni daitezen. Koadro honetan, Institutuan atal honetan izan
den bilakaera orokorra adierazten da:

2006

2007

ZUZENDARITZA NAGUSIA ETA AKADEMIKOA

1

1

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZU UNITATEA

2

4

IKERKETARI LAGUNTZEKO UNITATEA

3

3

KLUSTERRAK, ESKUALDEKO GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 3

7

EKINTZAILETZA

2

4

ESTRATEGIA

2

4

ONGIZATZEA

0

0

GUZTIRA

13

23

Profesional kopurua

1. koadroa
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Profesionalak

Klusterrak, Eskualdeko 		
Garapena eta Berrikuntza
María José Aranguren

Ricardo Aguado

Arloko arduraduna

Europar Batasuneko Politika Publikoetan doktorea,
Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik.

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko
Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultatearen eskutik.

Mikel Navarro

Massimo Cermelli

Deustuko Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna. Ekonomia
eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko Unibertsitateko
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen eskutik.

Ekonomian eta Merkataritzan lizentziatua, Palermoko (Italia)
Unibertsitatearen eskutik. Politika Publikoetako eta Lurralde
Garapeneko masterra, Palermoko Unibertsitatearen eta
Bilboko Deustuko Unibertsitatearen eskutik.

James Wilson

Xabier de la Maza

Merkataritzan doktorea, Birminghamgo (Erresuma Batua)
Unibertsitatearen eskutik.

Enpresa Zuzendaritzan lizentziatua, Deustuko Unibertsitateko
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen eskutik.

Miren Larrea
Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko
Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultatearen eskutik.
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Ekintzailetza

Olga Rivera

Iñaki Peña

Deustuko Unibertsitateko Enpresa Antolaketa eta Politikako
katedraduna. Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea,
Madrilgo Unibertsitate Autonomoaren eskutik.

Arloko arduraduna

Aitziber Elola

José Luis Gonzalez

Enpresa Zuzendaritzan doktorea, IESE Business Schoolaren
eskutik.

Kontularitza Publikoan lizentziatua, Táchirako (Venezuela)
Unibertsitate Katolikoaren eskutik, eta Enpresa-zuzendaritzako
masterra, Deustuko Unibertsitatearen eskutik.

Josune Saenz

Nahikari Irastorza

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko
Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien 		
Fakultatearen eskutik.

Giza Zientzietan eta Enpresan lizentziatua, Deustuko
Unibertsitatearen eskutik. Eurokulturako masterra,
Uppsalako (Suedia) Unibertsitatearen eskutik.

Patricia Canto

Aloña Martiarena

Nazioarteko Harremanetan lizentziatua, Mexikoko 		
Unibertsitate Nazional Autonomoaren eskutik. Nazioarteko
Harremanei buruzko masterra, Sussexeko (Erresuma Batua)
Unibertsitatearen eskutik, eta Garapenari buruzko Ikerketako
masterra, Sussexeko Unibertsitateko IDSren eskutik.

Enpresa Zientzietan diplomaduna, Euskal Herriko 		
Unibertsitatearen eskutik.

Ekonomia Aplikatuan doktorea, Purdueko (AEB)
Unibertsitatearen eskutik.
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Orkestra

Pertsonak

Ikerketari laguntzeko
Unitatea

Administrazioa eta
Zerbitzuak

Juan José Gibaja

Ibon Gil de San Vicente

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko
Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien 		
Fakultatearen eskutik.

Ekonomia Zientzietan lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitateko
Sarrikoko Fakultatearen eskutik. Enpresa-zuzendaritzako
masterra, Kenteko (Erresuma Batua) Unibertsitatearen
eskutik. Enpresa-zuzendaritzako masterra, Deustuko
Unibertsitatearen eskutik.

Cristina Molina

Aitziber Barrio

Administrazioan lizentziatua, Giza Baliabideen Kudeaketako
Aipuarekin, Táchirako (Venezuela) Unibertsitate 		
Katolikoaren eskutik.

Zuzendaritzako idazkaria, Deustuko Unibertsitatearen eskutik.

Asier Murciego

Idoia Egaña

Telekomunikazioetako goi-mailako ingeniaria, Bilboko
Ingeniarien Goi Eskolaren eskutik.

Enpresa Zientzietan lizentziatua, Mondragon Unibertsitatearen
eskutik.

Natalia Martinez
Marketineko Espezializazio Masterra eta Enpresazuzendaritzan lizentziatua, Deustuko Unibertsitateko 	
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen eskutik.
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Ikertzaileak Kanpo-laguntzaileak
Honako hauek hainbat ikerketa-jarduera edo egitasmo garatu dute edo horiek egiten lagundu dute:
Izena
Beñat Bilbao

Egitasmoaren antolaketa

Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Antolakundea (ELGA)
Carlos Osorio
Txileko Adolfo Ibáñez Unibertsitatea
		
		
Davide Parrilli
Birminghamgo Unibertsitatea
		
Aitor Garmendia
Deustuko Unibertsitateko Ekonomia
Olga del Orden
eta Enpresa Zientzien Fakultatea (ESTE)
Iñaki Erauskin
ESTE -Deustuko Unibertsitatea
		
Paul San Sebastián
Deustuko Teknologikoa
Isabel Fernández		
Anaïs Iglesias
Ainara Martínez
Iratxe Esnaola
Alejandro Cuesta
Instituto Ibermática de
Innovación, i3B
Ramón O’Callaghan
Deusto Business School
		
Asier Minondo
ESTE -Deustuko Unibertsitatea
Santiago López
Salamancako Unibertsitatea
en el País Vasco
Jesús Mari Valdaliso
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
		
Alazne Mújika
ESTE -Deustuko Unibertsitatea
Francisco Olarte		
Iñaki Heras
EHU
César Camisón		
Martí Casadesús
Aloña Martiarena
Iñaki Heras
EHU
Germán Arana		
Alberto Díaz de Junguitu
Maite Espí
José Francisco Molina
Felix Garciandía
Estrategia Arloko ikertzailea
Jaione Agirre
Tekniker
Edurne Magro
Inasmet
Josu Lizarralde
Mondragon Unibertsitatea
		
Cristina Aragón
ESTE -Deustuko Unibertsitatea
Cristina Iturrioz		

Honako hauek bekadun jardun dute Institutuko arloetan:

Egitasmoaren izena

Izena

Arloa

Berrikuntzari buruzko diagnostikoa

Ángela Rocío Vásquez

Innovation @Euskadi
Berrikuntza-prozesuak eta nazioarteko
sareen balioaren prozesuak
Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza
Arloko laguntzaile estrategikoa
Enpresen eta enpresa-taldeen jabetza EAEn

Julen Baztarrica Gobantes
Valvanera Corthay Martínez
Marcos Arteaga Zarraua
Iñaki Moreno
Iñigo Mozo
Olatz Sánchez
Kepa Vilches

Klusterrak, Eskualdeko Garapena
eta Berrikuntza arloa
Estrategia arloa
Estrategia arloa
Estrategia arloa
Estrategia arloa
Estrategia arloa
Administrazio eta Zerbitzuen arloa
Ikerketari laguntzeko arloa

The sources of economic growth in the Basque Country,
Navarre and Spain during the period 1986-2004
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak
EAEko enpresetan

urteko txostena

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak
EAEko enpresetan
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak
EAEko enpresetan
The sophistication of the Basque exports
EAEko “Gaia” klusterraren jatorri historikoei 		
buruzko txostena
EAEko paperaren klusterraren jatorri historikoei 		
buruzko txostena
Depure 2007
EAEko enpresen kalitatearen eta lehiakortasunaren
kudeaketa
EAEko enpresen ingurumen-kudeaketaren
sistemak eta lehiakortasuna

Eskudal egitasmoaren datu-basea sortzea
Eskudal egitasmoaren datu-basea sortzea
“Berrikuntza-arraila gutxitzea” gaian
landa-lanean laguntzea
EUNIP 2007
EAEko kluster-politikaren ebaluazioa

19

20

Jarduerak

2

2

Jarduerak:
Ikerketa, Elkarreragina, Heziketa
Efizientzian oinarritutako garapen-eredu batetik ideietan oinarritutako eredu batera igarotzeko bidea moldatu ahal izateko, gogoeta-ahalegin sakona
egin behar izan da, euskal ekonomiaren indarguneak eta ahuleziak ezagu
tzeko, hain zuzen, lehenengoak sustatzeko eta bigarrenak indartzeko asmoz. Ahalegin horren emaitza izan da, lau ikerketa-arloak, hots, Klusterrak,
Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza arloa, Ekintzailetza arloa, Estrategia
arloa eta Ongizatea arloa, zehaztu direla.
Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza arloa, “kluster” kontzeptuak,
herrialdeen, lurraldeen edota eskualdeen estrategiarako duen garrantziaren
ondorio da, eta Euskadik, duela 20 urtez geroztik, industri politikak kontzeptu
horren inguruan zehaztu dituela. Esan genezake Euskadi dela munduko ekonomiarik “klusterizatuenetako” bat.
Ekintzailetza arloak, Euskadin ekintzaileen kultura sustatzeko beharra
ikusten du. Esan daiteke, hainbeste aldiz aipatzen den “jakintzaren ekonomia” horrek, ekonomia garatuetan, hazkunde bizkorreko eta teknologian intentsiboak izango diren enpresen sorrera izango duela halabeharrezko elementu.
Estrategia arloak, berriz, enpresen barrua du aztergai. Ez dago industria
zaharkiturik, enpresa zaharkituak baino, eta Estrategia Arloko ildoen helburua, euskal enpresei behar-beharrezko bi zeregin hauetan laguntzea da:
sofistikazioa (ideien ekonomiara igarotzea) eta globalizazioa, salmentei ez
ezik eragiketa integralei ere dagokienez.
Azkenik, Ongizatea arloaren xedea, osasuna, heziketa eta aisia dira, oso
garrantzitsuak baitira etorkizunerako, batez ere, kontuan hartzen baditugu
jakintzan duten izaera intentsiboa, EAEn duten lehiarako indargune erlatiboa eta barne-produktu gordinean duten parte-hartzea, bai eta biztanleriaren joerak ere (gaur egungo biztanleria zaharkitua dago, baina aurreko
belaunaldietako biztanleria baino osasuntsuagoa eta aberatsagoa da eta
urte gehiagoz biziko da; orain lehen baino haur gutxiago jaio dira eta azken
urteotan, inmigrazioaren fenomenoa agertu da).
Testuinguru honetan, lehenik eta behin, 2006an abiarazitako eta 2007an garatutako Egitarau Zientifikoaren bilakaerari erreparatuko diogu, ikerketa-arloetan izandako jardueraren lehen hurbilketa izan dadin (ikusi 2. koadroa).
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urteko txostena

2006an abiarazitako egitarau zientifikoa
Berrikuntzari buruzko txostena
Lehiakortasunari buruzko txostena
WEForum-en Lehiakortasun Adierazleak
Datu-basea, Europako eskualdeei buruzko berrikuntza-adierazleak barne hartzen dituena
Datu-basea, Europako eskualdeei buruzko lehiakortasun-adierazleak barne hartzen dituena
EAEko eragileen hazkunde eta produktibitate osoaren funtzioa
EAEko Kluster Ekimenei buruzko txostena
Klusterrak identifikatzea, esportazioari (edo enpleguari) buruzko datuak oinarri hartuta
Kluster Elkarteen ordezkarien ikerketa (Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzan)
Lehiakortasun-adierazleak udalerri eta eskualdeentzat, eta horien tipologia
Enpresen datu-basea, alderdi hauei buruzko informazioarekin: ekonomia- eta finantza-datuak,
akziodunak, esportazioak, eskumendeko sozietateak, kalitate- eta ingurumen-ziurtapenak,
I+G eta patenteak
Euskal enpresaren ekonomia- eta finantza-txostena
Euskal enpresaren nazioartekotzeari buruzko txostena
Euskal enpresaren estrategiei buruzko txostena
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa bikainak
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen eta enpresa-taldeen jabetzari buruzko txostena
Kalitate-ziurtapenei eta horiek lehiakortasunean duten eraginari buruzko txostena
Ingurumen-ziurtapenei eta horiek lehiakortasunean duten eraginari buruzko txostena
Euskal enpresa baten kasua
Oinarri teknologikodun enpresa berriei buruzko datuekin datu-basea sortzea
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) txostena EAErentzat (Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzan)
Enpresa-demografiari buruzko txostena
EAEko IKTei eta horiek hazkundean eta produktibitatean duten eraginari buruzko txostena
Euskal industri esportazioen sofistikazioa
2. koadroa
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Jarduerak: Ikerketa,
Elkarreragina, Heziketa

Aldi berean, esan bezala, egitarau zientifikoa eguneratu egin da: aurrez ikusitako jarduerak
biribildu egin dira eta arlo bakoitzean jarritako ildo estrategikoen barruko jarduera berriak sustatu dira. Horrela, 2007ko abenduaren 31n indarrean dagoen egitaraua, egitura honen arabera
prestatu da:
Ildo Estrategikoak
2.1. Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza arloa
2.1.1 Berrikuntza
2.1.2 Lurraldea
2.1.3 Klusterrak
2.1.4 Lehiarako beste eragile batzuk
2.2. Ekintzailetza arloa
2.2.1 Enpresa berrien berrikuntza eta nazioartekotzea
2.2.2 Enpresa berrien finantzaketa
2.2.3 Barne-ekintzailetza (Intrapreneurship) eta spin-off direlakoak
2.2.4 Enpresa-demografia
2.2.5 Erakundeak eta baltzu-kapitala
2.3. Estrategia arloa
2.3.1 Euskal enpresaren globalizazioa
2.3.2 Enpresaren estrategien eta eragiketen sofistikazioa
2.3.3 Berrikuntza
2.4. Ongizatea arloa
2.5. Zeharkako Jarduerak
2.5.1 Biltzarrak
2.5.2 EAEko Lehiakortasunari buruzko Txostena
2.5.3 Datu-basea
2.5.4 MOC ikastaroa
2.5.5 Web orria
Ikus ditzagun, jarraian, arlo bakoitzean 2007an egindako jardueren xehetasunak, betiere, hiru
alderdi kontuan hartuta: Ikerketa, Ingurunearekiko Elkarreragina, eta Heziketa edo Prestakuntza.
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urteko txostena

2007an, jarduera asko egin da. Horra hor horien laburpena:

31

azterlan

30

paper edo
argitalpen
zientifiko

goi-mailako aldizkarietan eta
bileretan aurkeztu direnak.

9

hitzarmen
estrategiko berri
eta 8 kontaktu edo harreman baino gehiago goimailako erakundeekin.

13

jarduera

Orkestrak antolatu dituenak,
gizarte- eta ekonomia-agente
nagusien parte-hartzearekin.

11

doktorego-tesi

Etorkizunerako apustuari
begira babestu ditu Orkestrak
doktorego-tesi hauek.

31

biltzar zientifiko 		
edo bilera
Orkestraren ikertzaileen partehartzearekin. Haien artean 14
mundu-mailakoak izan dira.
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2.1
2.1

Klusterrak, Eskualdeko Garapena
eta Berrikuntza
Enpresak, merkatuetan lehian jarduten duten eta edozein ingurune geografikotan balioa sortzen duten aktore nagusi direnez, efizientzian oinarritutako
eredu batetik ideietan oinarritutako eredu batera igarotzeko agente gil
tzarriak dira. Enpresen lehiatzeko gaitasunean, barne-eragileek zein kanpoeragileek dute eragina. Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza
arloak laguntza eman nahi du euskal ekonomiak eta gizarteak aurre daramaten Bigarren Eraldatze honetan, enpresen lehiakortasunean eragina
duten inguruneko alderdi erabakigarrietan lan eginez.
Euskal enpresen inguruneko eragile guztiek ez dute, ordea, garrantzi berdina izaten berrikuntzaren egoera berrian lehian jarduteko. Arloaren izenak
berak adierazten duenez, inguruneko lehiarako eragile hauek azpimarratzen
ditu bereziki arlo honek:
1. Berrikuntza.
2. Lurraldea.
3. Klusterrak.
4. Lehiarako beste eragile batzuk.

2.1.1

Berrikuntzan datza ekonomia garatuen lehiakortasunaren, hazkunde ekonomikoaren eta ongizatearen oinarria; berrikuntzak ezin du kostuen abantaila euskarri izan, ezta kalitatearen abantaila ere. Izan ere, berrikuntzak
biztanleko balio erantsi gehiago sortzera bultzatzen gaitu, eta berrikuntza
konstanteak, hazkunde ekonomikorako eta ongizaterako gaitasun handiago batera.
Momentu honetan arlo honek, berrikuntzan oinarritutako mailara errazago
igarotzekodituen erronka nagusiak hauek dira:
• Europan eta Espainian dauden eskualdeko berrikuntza-sistemen
tipologia desberdinak aztertzea, gureak bezalakoak diren tipologiak
identifikatu, erreferentzia-elementuak izan eta elementu horietatik
ikasteko helburuarekin.

Inguruneko arlo giltzarri hauetako bakoitzean, efizientzian oinarritutako
ekonomia batetik ideietan oinarritutako ekonomia batera igarotzeko landu
beharreko erronkak identifikatu dira (“klusterizatze-prozesu berriak sortzea,
berrikuntza-arraila gutxitzea...).

• Euskal berrikuntza-sistemaren efizientziarik ezaren zergatiak zein
diren jakitea, hauek hobetu eta efizienteagoak izan daitezen. Gaur
egun dagoen berrikuntza-arraila gutxiagotzeko lan egiten da, eta horretarako ikaskuntza-neurriak eta prozesuak sustatzen dira.

Era berean, 2007a arloko lantaldea eratuz joan den urtea izan dela adierazi
du . 2007. urtearen hasieran, hiru lagun zeuden taldean, guztiak, nazionalak.
Une honetan, taldean zortzi lagun daude, haien artean hiru, atzerritarrak.
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Lorpenak

Urte bete lan egiten eman ondoren egindako balorazio batean, arlo honetako arduradun María José Aranguren andreak funtsezkoa dirudi:
“ikerketa eraldatzailean lan egiteko ideian oinarrituz, arloak bere
balioaren proposamen bakarra zehaztu duela; ideia honek, ikerketa
aplikatua egiteko modu berria dakar, hots, enpresen lehiakortasunean
eragina duten inguruneko eragile giltzarriak eraldatuko dituen
ikerketa. Prozesu hau, ez da epe laburrerakoa izango, epe luze eta
ertainerakoa baizik; hortaz, orain zenbait emaitza hautematen bada
ere, ‘ereinaldi’ honetan, emaitza eraldatzaileak denboraren poderioz
nabarituz joango dira.”

Berrikuntza

• Berrikuntzari buruzko txostena sustatu da, eta horri esker, EAEko
berrikuntzaren egoerari buruzko diagnostiko osoa egin ahal izango da.
• Ildo estrategikoaren kontzeptuzko oinarria zehaztu da.
• Bertoko zein nazioarteko biltzar eta aldizkarietan aurkeztu eta argitaratu dira lanak.

2.1.1

Berrikuntza

07

Klusterrak, Eskualdeko Garapena 		
eta Berrikuntza

urteko txostena

Azterlanak

Berrikuntzari buruzko txostena

ikerketa

Ikuspegi ebolutibo batetik eta beste eskualde geografiko batzuekin konparatuz, euskal berrikuntza sistemak (sistema zientifikoa, teknologi azpiegiturak eta enpresak) duen egoerari buruzko aribideko diagnostikoa. Era berean, berrikuntzako gaiei buruzko euskal politika ere aztertzen da. Azterleta
honetatik hiru txosten ondorioztatzen dira: euskal berrikuntza-sistema osoa
aztertzea, teknologi azpiegiturak sakon aztertzea, eta berrikuntza-politikari
buruzko balorazioa aztertzea.

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Aguado, R. eta Martínez J. (2007)

Erreferentzia

La red vasca de parques tecnológicos:
una valoración crítica.
		

Eskualdeko Zientziaren Espainiako Elkartearen Eskualde
Ikerketen XXXIII. bileraren batzar-agiriak
(Leongo Unibertsitatea, 2007ko azaroa)

Aguado R. eta Martínez J. (2007)

Eskualdeko Zientziaren Espainiako Elkartearen Eskualde
Ikerketen XXXIII. bileraren batzar-agiriak
(Leongo Unibertsitatea, 2007ko azaroa)

Incentivos fiscales en I+D
en el País Vasco: un análisis
comparado con la UE.

Navarro, M. (2007)

Los sistemas regionales de innovación en
Europa. Una literatura con claroscuros.
		

Industria eta Finantza Analisirako
Institutuaren lan-agiria,
Madrilgo Unibertsitate Konplutensea

Parrilli, Mario D.
Aranguren, M. J.
Larrea, M. (2007)

“Institutions for knowledge generation and knowledge
flows-Building Innovative capabilities in regions”
Edited by Johanson, I. Uddevalla Symposium.
University West. pp. 135-154

A systemic framework for Innovation in
SME-based economies: application to the
furniture cluster of Urola Medio,
Basque Country.
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Berrikuntza
2.1.1 insight

Klusterrak, Eskualdeko Garapena 		
eta Berrikuntza

elkarreragina

Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak

28

Inguruneko agenteekiko elkarreragina, Orkestrako ikertzaileek nazioko
zein nazioarteko biltzar, mintegi eta eztabaidetan izan duten partehartzean islatu da.

Biltzarrak eta Mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

Uddevalla Symposium

“A systemic framework for innovation in
SME-based local economies:
application to the furniture cluster of
Urola Medio Basque Country”

Suedia, 2007ko ekaina

“A tripartite innovation framework
for SME-based economies: the case
of the Basque Country”

Lisboa, Portugal, 2007ko apirila

“Higher education and economic
development: do we face an
intertemporal trade-off?”

Prato, Italia, 2007ko iraila

“La red vasca de parques tecnológicos:
una valoración crítica”

Leongo Unibertsitatea, 2007ko azaroa

Parrilli, M.D.
Aranguren, M.J.
Larrea, M. (2007)
Regional Studies Association
Parrilli, M.D.
Aranguren, M.J.
Larrea, M. (2007)
10th Conference of the European
Network on Industrial Policy
Wilson, J. (2007)
XXXIII Reunión de Estudios
Regionales de la Asociación
Española de Ciencia Regional
Aguado, R. (2007)

“Incentivos fiscales en I+D en el País Vasco:
un análisis comparado con la UE”
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Klusterrak, Eskualdeko Garapena 		
eta Berrikuntza

urteko txostena

Doktoregotesiak
Orkestrarentzat interesgarriak diren gaietan, ikerketa-gaitasuna garatu
ahal izateko etorkizunerako apustuaren zati, ikertzaileek doktorego-tesiak
zuzentzen ematen dituzte euren denboraren tartetxoak.

Doktorego-tesiak
Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Cermelli, Massimo (Orkestra)

“Spillovers de innovación en las comarcas
y municipios de la CAE”
Mikel Navarro eta Juan José Gibaja

Magro, Edurne (Inasmet)

“Evaluación de la política de innovación de la CAE”
Mari Jose Aranguren eta Mikel Navarro

Era berean, ikastaro hauek eman dira:

Ikastaroak

heziketa

2.1.1

Berrikuntza

Ikastaroak

Izenburua

ILE Seminar Series
University of Birmingham
2007ko azaroaren 21a

Innovation gaps in SME–based economies:
the Basque Country.

Parrilli, M. D.
Latin American Graduate School in
Industrial Development and
SME Policies
San Jose, 2007ko abuztuaren 6a

Un Enfoque Sistémico para la Innovación en
Economías Locales basadas en PYMEs:
Aplicación al cluster de muebles de Urola
Medio, País Vasco.

Parrilli, M. D.
		
Graduate School in Economic
Efficiency Gaps in the Promotion of Innovation
Development, Governance
for SME Development: Application to the
and Public Policy
Furniture Cluster of Urola, Basque Countries.
Reus, 2007ko irailaren 9a
Parrilli, M. D.
29

Lurraldea

Lurraldeak lehiakortasunari buruzko azterketetan lortu duen garrantzia,
hainbat faktoreren ondorio da. Alde batetik, faktore mikroekonomikoak
makroekonomikoak baino erabakigarriago bilakatu direlako, lehiakortasunari dagokionez. Bestalde, faktore mikroekonomiko anitzek dutelako
eragina lehiakortasunean, eta batez ere, faktoreen artean elkarreragin nabarmena dagoelako. Eta azkenik, lehiarako garapen-estadio aurreratuetan,
jakintza sortu, transmititu eta aplikatzearekin lotuta dauden faktoreak nabarmentzen direlako. Gaur, inoiz baino gehiago, jakintza sortu, transmititu
eta aplikatzeko prozesu horiek, agente anitzen elkarreraginaren beharra
dute: enpresak, unibertsitateak, lankidetzarako erakundeak, administrazioa,... Elkarreraginok –eta horiekin loturiko jakintzaren isilbidezko eta
esanbidezko transmisioa–, elkarrengandik hurbil dauden inguruetan gerta
tzen dira gehienbat.
Lurraldeko lehiakortasun-faktoreen arteko elkarreragina garrantzitsua denez, lurraldea lehiakortasunaren faktore giltzarri gisa aztertzen duten korronteetan, lurraldearen azterketari ikuspegi sistemiko batetik ekiten zaio,
zeinean agenteen eta sistemaren elementuen arteko harremanak jardueraren faktore erabakigarria diren.
Hauek dira, arlo honek berrikuntzan oinarritutako estadiora igarotzea errazteko une honetan dituen erronka nagusiak:
• Lurralde-estrategiak zehaztea (berrikuntzan eta kluster-ikuspegian
oinarrituak) estadio berrirako.
• Gobernantza anitza (Multigovernance): alde batetik, administraziomaila desberdinen arteko koordinazioa hobetzea, erakunde berrien
barruan lehiakortasuna herrialdearen politika integralean ezartzeko;
bestetik, esparru-estrategia ekonomiko baterantz eta agente publiko
eta pribatuek estrategia hori ezartzen eta garatzen izango duten partehartzearen antolaketarantz zuzentzea ahalbidetuko digun prozesu gisa.
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Lorpenak

2.1.2

• Eskualde baten lehiakortasuna aztertzea ahalbidetuko duten
adierazleak diseinatu, idatzi eta ezartzea: Depure.
• EAEko eskualdeekin lan-dinamika bultzatzea. Ahalegin hau, Garapen (08/01/22) eta Ezagutza Gunea (07/10/24) direlakoekin sinatu
diren lankidetza-hitzarmenetan gauzatu da.
• EAEko tokiko lehiakortasunaren adierazle eta azterketari buruzko liburua argitaratzea. Liburu horrek, agenteen erreferentziazko tresna
izan nahi du.
• Eskualdeko Garapen Agentziekin jardunbidea sustatzea, Garapenen bidez.

2.1.2

Lurraldea
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urteko txostena

Azterlanak

Depure 2007
Interreg III egitarauan kokatuta dagoen egitasmoa da Depure. Egitasmo
honen fase batean parte hartu du Orkestrak, Eusko Jaurlaritzaren eta Garapen agentziaren eskutik. Fase honen helburua, italiar eta hungariar kideekin
batera, adierazle-sistema zehaztea izan zen, hiru eskualdeen artean konparaziozko azterketak egin ahal izateko. 2007. ekitaldian bukatu da egitasmoa
–2006an hasi zena–.
Egitasmo honen lorpen nagusia, Eskudal izeneko udaleko eta eskualdeko
datu-basea sortzea izan da. Datu-base horrek 193 adierazle barne hartzen
ditu, M.E. Porterren lehiakortasun-diamantearen osagaien arabera ordenatu direnak. Oso tresna interesgarria da eskualde-mailan lehiakortasun
diagnostikoak egiteko.

ikerketa

Eskudal datu-basea Iraurgi Hiria lehiakortasundiagnostikoa egiteko aplikatu da
Egitasmo hau, M.E. Porterren diamantearen metodologiak eta Eskudal
datu-baseak, Euskal Autonomia Erkidegoan eskualdeko lehiakortasundiagnostikoak egiteko duten ahalmena esperimentatzeko egin da. Tresna
horiek probatu ondoren, eskualdeko garapen agentzietara eramango dira
heziketa-prozesuen bidez.

balorazioa ona izan da, bai Orkestraren ikertzaileen aburuz bai eskualdeko
agenteen aburuz. Bestetik, hauxe lortu da: Iraurgi Hiriak bere lehiakortasundiagnostikoa izatea eta Ezagutza Guneak, balioaren proposamen bakarra.
Etorkizunean, ekintzarako gidari izan daitezke.
EAEko Eskualdeko lehiakortasun-adierazleak eta analisia
Ogasun eta Herri Administrazio Sailarekin lankidetzan, argitalpen
bat prestatzeari ekin zaio. Argitalpen horretan,
Depure egitasmoaren testuinguruan egindako
eskualde-azterketaren bertsio eguneratua jaso
da, baita Iraurgi Hiriarentzat egindako egitasmoaren emaitzak ere.
Navarro, Mikel eta Larrea, Miren (2007):
“Indicadores y análisis de competitividad local en
el País Vasco”
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Argitalpenen
Zerbitzu Orokorra. ISBN: 978-84-457-2642-6.

Egitasmo honen bidez, alde batetik, lehiakortasun-diagnostikoak egiteko
diseinatu diren metodologia eta datu-basea probatzea lortu da. Tresnaren

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

J. Agirre, Aranguren, M.J.
eta Gil Ruiz, G.M. (2007)

“Análisis de la competitividad de las
comarcas de Gipuzkoa”

Eskualdeko Zientziaren Espainiako Elkartearen
Eskualde Ikerketen XXXIII. bileraren batzar-agiriak
(Leongo Unibertsitatea, 2007ko azaroa)

M. Larrea, Aranguren, M.J.
eta Parrilli, D. (2007)

“El Papel de los procesos de aprendizaje
comarcales en las políticas regionales
de innovación”

Alazne, M. Regiones Iberoamericanas del conocimiento.
Experiencias de desarrollo regional, pp. 105-149
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Inguruneko agenteekiko elkarreraginaren isla izan da, Orkestrako ikertzaileek nazioko eta nazioarteko biltzar, mintegi eta eztabaidetan izan duten
parte-hartzea.

elkarreragina

Biltzarrak eta Mintegiak
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Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

10th Conference of the
European Network on
Industrial Policy

“A new step towards the development of
local nodes of the Regional Innovation
system in the Basque Country:
a case study”

Prato, Italia, iraila

“Eskualdeen erronkak
globalizazioaren aurrera”

Gaindegiak antolatutako mintegia.
Andoain, abendua

“Análisis de la competitividad de las
comarcas de Gipuzkoa”

Leongo Unibertsitatea, azaroa

Aranguren, M.J.
Larrea, M. eta Parrilli, D. (2007)
Euskal Herriko eskualdeak eta
gure garapen sozio-ekonomikoa
Aranguren, M.J. eta Larrea, M. (2007)
Eskualdeko Zientziaren Espainiako
Elkartearen Eskualde
Ikerketen XXXIII. bilera

Agirre, J., Aranguren, M.J.
eta Gil Ruiz, G.M. (2007)			

“Orkestratzea”, hots, antolatzea
Lankidetzako akordio markoa sinatu da GarapenekinGarapen Agentzien Euskal Elkartea
Esparru-akordio honen bidez, eskualdeko garapen agentziekin lankidetzan
jarduteko oinarriak ezarri dira. Agentzia horiek, lurraldeari buruz hedapen
gehien duten agenteak dira. Hori dela eta, Orkestrak, ikaskuntza-, berrikun
tza-, eta azken beltzean, lehiakortasun-prozesuak sustatzeko garatuko dituen tresna askoren berezko erabiltzaile izan daitezke.
Akordio honen bidez, lankidetzarako eta kapital soziala sortzeko espazioa
ezartzea lortu da, geroan Institutuak egin nahi duen prestatze-jarduera
erraztuko duena.

Lankidetza-hitzarmena sinatu da Ezagutza Gunearekin,
berrikuntzarako udal politikak esperimentatzeko
Akordio honi esker, Ezagutza Gunearen eskutik, hain zuzen ere, Azkoitiko eta
Azpeitiko alkateen eta zinegotzien eskutik, Institutuak garatutako metodologiak esperimenta daitezke. Pertsona horiei Orkestran sortutako tresnak transferitzea da helburua, berrikuntzari laguntzeko ekintzak abiarazten laguntzeko.
Bere ‘feed-back’ari esker, prestakuntza-ekintzak taxutuko dira EAEko beste
udal arduradun batzuentzat.
Jarduera honen lorpen nagusia izan da, udal agintariek proposatutako metodologiak ezartzeko eta euren esperientzia transferitzeko hartu duten konpromisoa.
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eta Berrikuntza

urteko txostena

Doktoregotesia
Doktorego-tesi hau zuzendu da:
Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Lizarralde Josu
(Mondragon Unibertsitatea)

“El capital social como factor
de desarrollo: Tolosaldea y Bajo Deba”

Mari Jose Aranguren eta Inaxio Irizar

heziketa

2.1.2

Lurraldea

Ikastaro hauek eman dira:
Ikastaroa

Txostengilea eta tokia

“Indicadores y análisis de
competitividad local
en el País Vasco”

Mikel Navarroren eskutik
EHUko udako ikastaroak

“Dinamización del Asociacionismo
Local del País Vasco”

Miren Larrearen eskutik
Garapen
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2.1.3

Klusterrak

Ekonomia garatuetan, berrikuntza da, gero eta gehiago, lehiakortasunaren
oinarri, eta berritzeko behar izaten den jakintzak gero eta gutxiago behar
du enpresa baten banakako jarduera; aitzitik, enpresa askoren ekintza konbinatua behar du, enpresa bakoitza teknologia, trebetasun eta gaitasuneko
berariazko konbinazioetan espezializatuta dagoelako. Honek azaltzen du,
elkarrekin harremanak dituzten enpresen kontzentrazio geografikoa indarra
hartzen ari dela, herrialde aurreratuetan enpresen espezializazioa bizkortzea
eta sareetan eta klusterretan jardutea dakarrelako.
Euskal Autonomia Erkidegoak bereizgarri izan du, bertan kluster ekimen eta
elkarte ugari (erakunde formalak, kluster errealitate jakin batzuen garapena eta lehiakortasuna sustatzea helburu dutenak) abiarazi direla eta Eusko
Jaurlaritzak klusterren aldeko politika bizia eta aurrendaria duela. Ondorioz,
hainbat kluster ekimen sortu dira (gaur egun, 13).
Arlo honek berrikuntzan oinarritutako mailara errazago igarotzeko une
honetan dituen erronka nagusiak hauek dira:

Lorpenak

1. Klusterizatze-prozesu berriak garatzea. Horretarako, funtsezkoa da
EAEn dauden kluster errealitateak zein diren jakitea eta aztertzea.
2. Kluster elkarteen funtzionamenduaren ebaluazio objektiboa,
eraldaketa berritzailearen sortzaile.
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• Europar proiektu batean parte hartu da, euskal kasua azaltzeko:
Effort.
• Kluster berriak identifikatzeko eta badaudenak ebaluatzeko ikerketei
ekin zaie. Ikerketa horiek politika berriak zehazteko eta lehendik daudenak berriz hausnartzeko abiapuntu izango dira.

2.1.3

Klusterrak
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eta Berrikuntza

urteko txostena

Azterlanak

EAEko paperaren klusterraren irekitasun eta berrikuntzari
buruzko azterlana EFFORT proiekturako
Europar proiektu horretan, klusterren dinamismoaren (berrikuntza) eta irekitasunaren baldintzatzaileak aztertzen dira. Hau da proiektu horren abiapuntuaren hipotesia: harreman ona dago klusterizatze hedatuaren eta enpresen dinamikaren artean, bai eta enpresek berrikuntzari dagokionez dituzten
emaitzen eta merkatu-kuotaren artean ere. Europako 20 klusterretako 170
enpresen dinamismoa eta irekitasuna dira aztergai.
Proiektu horretan 7 kide europarrek parte hartu dute unibertsitate-erakundeekin batera (IESE, Lovainako Unibertsitatea, Corvinno -Budapesteko Unibertsitatea). Halaber, ikerketa-institutuek ere parte hartu dute (Orkestra,
European Institute of Interdisciplinary Research), baita eskualdeko garapeneko agentzia publikoek (Umbria Innovazione) eta honelako proiektuak
egiten adituak diren enpresa aholkulariek ere.

ikerketa

2007ko uztailean bukatu zen lana, eta Europako VII. Esparru-programaren
EFFORT proiektuaren batzordeari bi agiri hauek aurkeztu zitzaizkion:
• Analisi enpirikoaren eta proposatutako hipotesiaren egiaztatzearen
emaitza jasotzen duen agiria (Europako VII. Esparru-programaren
EFFORT proiektuaren 2. workpackagari dagokion agiria).
• Bi txosten, bi euskal klusterri (Paperaren Klusterra eta HEGAN
Kluster Aeroespaziala) buruzko informazio kualitatiboan oinarrituta,
EFFORT proiektuan aldez aurretik erabakitako egituraren arabera
idatzi zirenak.
EAEko klusterraren ekimenei buruzko diagnostikoa

datuak, azterlan honetan aurkitu diren informazio-gabeziaren arazoak konpontzeko).
• EAEko 14 Kluster Elkarteen argazkia jaso duen eta elkarteon erronka
batzuk identifikatu dituen txostena.
Esportazio-datuak oinarri hartuta, klusterrak
identifikatzea
Proiektu honetan, Harvardeko Unibertsitateko Estrategia eta Lehiakortasun
Institutuak emandako metodologiari jarraituz, EAEko eta bertoko hiru lurraldeetako kluskterrak eta azpiklusterrak identifikatzen dira, esportazioen
arabera.
Proiektuaren izena, “Identificación de clusters y subclusters de la CAE y sus
tres provincias a partir de datos de exportaciones”.
Txosten hau, ezinbesteko tresna da klusterizatze-prozesu berriak identifikatzeko. Prozesu horiek, euskal administrazio publikoko erakundeen bidez
(Eusko Jaurlaritza eta hiru Foru Aldundiak) jakinarazi litezke, baita beste
bide batzuen bidez, esaterako, sektore-elkarteen bidez.
Era berean, EAEko eta bertoko hiru lurraldeetako klusterrek eta azpiklusterrek duten lehiarako kokapena aztertzen duen txosten honek, informazio
garrantzitsua ematen die kluster elkarteei eta Eusko Jaurlaritzari, euskal
kluster elkarteetan lan egiten duten klusterren lehiakortasun-bilakaerari
buruz. Horiek horrela, txosten hau, klusterrak identifikatzeko lehen urratsa
da. Hurrengo urratsa, lankidetzarako ezein erakundek dinamizatzen ez duen
klusterren ahalmen estrategikoa aztertzea izango da, eta ahalmen hori dagoen kasuetan, klusterizatze-prozesua erraztea.

Azterlan honen helburua, EAEko 14 Kluster Elkarteen argazkia aurkeztea
da. 1. Datu-basea, EAEko 14 Kluster Elkarteetako kideei buruzko informazio
egituratua jasoko duena. Azterlan hori, urtean zehar egin da, eta bukatzear
dago. Azterlan horretatik honako material hauek ondorioztatzen dira:

Jardueren espezializazioa eta kontzentrazio geografikoa (EAEko eskualdeetan, udaletan eta probintzietan)
oinarri hartuta, klusterrak identifikatzea

• Datu-basea, 14 Kluster Elkarteetako bakoitzaren informazioa jasoko
duena.
• SPRIren Industri Behatokiarekin batera, prozesu bati ekin zaio, Kluster Elkarte bakoitzari buruz eta kluster bakoitzari buruz informazio
zehatzagoa lortzeko mekanismoa ezartzeko. (Eustati eskatu zaizkio

Aurrekoan ez bezala, azterlan honetan, lurraldea kontuan hartzen duen
ikuspegiarekin identifikatzen dira klusterrak, hots, EAEko eskualdeetan eta
udaletan identifikatzen dira klusterrak, Eustateko Jarduera Ekonomikoen
Direktorioaz baliatuz. Aurreko txostenak ez bezala, txosten honek jarduera
ekonomiko guztiak hartzen ditu kontuan, ez esportazio-jarduerak bakarrik.
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Azterlan hau gauzatzen ari da eta euskal administrazio publikoko erakundeek
edo eskualdeko garapeneko agentziek beraiek klusterizatze-prozesu berriak
sorrarazteko beste tresna garrantzitsu bat izango da. Azterlan honen ondorio,
klusterrak udalerrien eta eskualdeen arabera identifikatuko dira txosten batean,
eta beste batean, identifikatutako kluster errealitateak aztertuko dira.
Euskal Autonomia Erkidegoko Paperaren Klusterraren
jatorri historikoei buruzko txostena

ikerketa

Proiektu honetan, EAEko Paperaren Klusterraren jatorri historikoak aztertzen
dira. Horretarako, bere lehiarako abantaila nola sortu eta garatu duen azter
tzen da, baita lehiatzeko zein eragile izan duen eta urteetan zehar izan duen
bilakaera ere.
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Handiagoa den ikerketa-proiektu baten (EAEko klusterren egungo egoera
eta jatorri historikoak aztertzen dituena) zati da proiektu hau. Proiektu honen
helburu nagusia, honako hauek aztertzea da: enpresek, industriek eta eskualdeko ekonomia guztiek noiz eta nola sortu eta garatu duten euren lehiarako
abantaila; lehiatzeko zein eragile izan duten, eta urteetan zehar zein bilakaera izan duten. Gaur egun EAEn dauden kluster nagusien iragana eta oraina
konparatzeko analisiari esker, egun EAEko ekonomiaren lehiarako abantailak
sortu eta iraunaraztea bultzatzen duten faktoreei buruzko gogoeta orokorragoa izango da.
EAEko kluster-politikaren ebaluazioa
Proiektu hau, Deustuko Unibertsitateko ESTE - Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen ikerketa-ildoarekin (Clusters y redes locales izenekoa)
lankidetzan egin da. Proiektu honetan, kideen lehiakortasuna hobetzeko sareak eratzea helburu duten politikak edo kluster-politikak ebaluatzeko hainbat
metodologia garatu dira. Garatutako lehen metodologiak, hauxe aztertzen du:

Kluster Elkarteek garatu duten lanak zenbateraino duen eragina kapital sozialaren sorreran eta elkartekideen arteko harreman eta proiektuen sorreran,
eta enpresa kideen lehiakortasunean (metodologia hau Euskadiko Paperaren
Kluster Elkarteari eta Urola Ertaineko (Ezagutza Gunea) Prestakuntza eta
Jakintza Sareari ezarri zitzaien). Bigarren metodologiaren bidez, Kluster Elkarteak berezko Klusterrarekiko (hainbat tamaina eta jarduera duten enpresak)
duen adierazgarritasuna aztertzen da, eta enpresa elkartuen eta elkartekide
izan daitezkeenen lehiakortasun-eragileak eta emaitzak konparatzen ditu.
Metodologia hau Euskadiko Paperaren Kluster Elkarteari eta Elektronika,
Informatika eta Telekomunikazioen Kluster Elkarteari (GAIA) ezarri zitzaien.
Proiektu honen lorpen nagusia, kluster-politikak ebaluatzeko eta egiazta
tzeko metodologiak sortzea, eta benetako kasuetan zein arlo akademikoetan (biltzarrak, artikuluak...) –konpondu gabeko arazoa, bai EAEn bai beste
ingurune geografiko batzuetan– erabiltzea izan da. Proiektu honen hurrengo
urratsa, kluster-politikan esku hartzen duten agenteen (kluster elkarteak,
kluster agenteak eta Eusko Jaurlaritza) parte-hartzearen ebaluazio prozesuari ekitea izango da, politika hori ebaluatzeko adierazle erabakigarriak
adosten joateko, hain zuzen, bere baitan eraldaketa-prozesu berritzaileak
gerta daitezen.

2.1.3

Klusterrak

07

Klusterrak, Eskualdeko Garapena 		
eta Berrikuntza

urteko txostena

Argitalpen akademiko espezializatuak

ikerketa

Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Aranguren, Mari Jose, Iturrioz, Cristina
“Networks, governance and economic
eta Wilson, James (2008)
development: bridging disciplinary frontiers”
		

Edward Elgar, (laster argitaratuko da)
Europako hainbat herrialdetako ikertzaileen kapitulu
batzuk koordinatzen duen liburua

Aranguren, M.J.; Aragón, C.
“Does cluster polícy really enhance
Iturrioz, C. eta Larrea, M. (2008)
networking and increase competitiveness?”
		

Aranguren et. al. Networks, governance and
economic development: bridging disciplinary
frontiers. Edward Elgar (laster argitaratuko da)

Larrea, M., Aranguren, M.J.
“Access of small firms to Knowledge
eta Mujika, A. (2008)
and innovation networks”
		
		

SMEs in a Globalised World: Survival and Growth
Strategies on Europe’s Geographical Periphery.
H. Lenihan; B. Andreosso-O’Callaghan;
M. Hart. Edward Elgar (laster argitaratuko da)

Arando, S.; Navarro, M.
“Cross-border Business Networks:
eta Peña, I. (2007)
the Case of the Basque Eurocity Corridor”
		
		

Arauzo-Carod, J.M. eta Manjón-Antolín, M.C. (eds.)
Entrepreneurship, Industrial Location and Economic
Growth. Cheltenham: Edward Elgar (205-229 orr.).
ISBN: 978 1 84720 386 1

37

Klusterrak
2.1.3 insight

Klusterrak, Eskualdeko Garapena 		
eta Berrikuntza

Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak

elkarreragina

Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:
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Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

10th Annual Conference of the
Competitiveness Institute.

“Clusters in the Basque Country:
vision for the future”

Portland, AEB, 2007ko urria

“A new step in cluster policy evaluation
in the Basque Country”

Prato, Italia, 2007ko iraila

De la Maza, X., Esteban, J. M.
eta Aranguren, M. J. (2007)
10th Conference of the European
Network on Industrial Policy
Aranguren, M. J., Aragón, C.
Iturrioz, C. eta Larrea, M. (2007)

SPRIko Industri egoerari buruzko Behatokiarekin batera parte hartu
eta koordinatu da, erakunde bakoitzetik Kluster Elkarteekin egiten ari
den lana koordinatzeko helburuarekin. Guztienak diren arazo batzuk
aurkitu dira (informazio eskuragarria dagoen gaietan) eta guztientzako
konponbidea aurkitzeko lan egin da (Eustati informazioa batera eska
tzea pentsatu da… ).
Eusko Jaurlaritzako kluster-politikaren arduradunekin egindako elkarlana, egiaztatzeko, kluster-politikaren orientabide berriak partekatzeko, ikerketa-arazoak hautemateko eta konponbideak aurkitzeko.
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urteko txostena

Doktoregotesiak
Doktorego-tesi hauek zuzendu dira:
Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Cetrulo, Fernando
(Uruguaiko Unibertsitatea)

“Clusters en Uruguay”

De la Maza, Xabier (Orkestra)

“Evaluación de la política cluster en la CAE”

Mari Jose Aranguren eta Juan José Gibaja

Mari Jose Aranguren

heziketa
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Klusterrak

Ikastaro hauek eman dira:
Ikastaroa

Txostengileak eta tokia

Klusterrei buruzko ikastaroa, kluster
elkarteetako kudeatzaileentzat eta
kluster politikan esku hartzen duten
SPRIko industri saileko kideentzat

Mari Jose Aranguren
eta Mikel Navarro
Bilbao
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2.1.4

Lehiarako
beste eragile batzuk

Azken hamarkadotan, funtsezko aldaketa gertatu da lehiakortasunaren
ikuskeran. Analistek, lehen alderdi makroekonomikoei lehentasuna ematen
zieten; orain, berriz, alderdi mikroekonomikoei ematen diote. Bi gertakari
garrantzitsuk izan dute eragina aldaketa honetan: alde batetik, egiaztatu egin da, globalizazio eta integrazio ekonomikoko prozesuekin politika
makroekonomikoetan jarduteko gero eta aukera gutxiago dagoela, eta, bestalde, egiaztatu egin da ere, antzeko testuinguru makroekonomikoa duten
herrialdeetan lehiarako oso kokapen desberdina dutela.

Lorpenak

Eragile mikroekonomiko askok dute eragina lehiakortasunean, eta lehiakortasuna garatzeko konta ezin ahala eragile, agente eta erakunde publiko zein
pribaturen, parte-hartzea behar da –elkarrekin jarduten dutenak eta harremanetan jartzen direnak–. Alderdi mikroekonomikoak eta alderdi horiek lehiakortasunean duten eragina aztertzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoak
erreferentziazko beste eremu geografikoekin alderatuz duen kokapena aztertzea ezinbestekoak dira gure ekonomia garatzeko estrategiak zehazteko
eta gure ongizate-maila hobetzeko.
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• Lehiakortasunean eragina duten eragileak neurtzen dituzten azterlan
berriak bultzatu dira.
• Institutuaren ikerketa-lan batzuk sustatu eta “orkestratzea”, hots,
antolatzea, lehiakortasun gaietan lan egiten duten unibertsitateikertzaileentzat.
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07

urteko txostena

Ikerlanak

EAEko eragileen produktibitate osoaren hazkundearen
funtzioa

EAEko enpresen eta enpresa-taldeen jabetzari buruzko
diagnostikoa

Ikerlan honetan, 1986-2004. denboraldian Euskal Autonomia Erkidegoak,
bertoko hiru lurraldeek, Nafarroak eta Espainiak izandako hazkunde ekonomikoaren iturriak aztertzen dira, hazkunde horretan azpiegiturek eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek izan duten zeregina azpimarratzen
da, lortutako emaitzak Europar Batasunekoekin eta Ameriketako Estatu Batuetakoekin alderatzen direlarik. “The sources of economic growth in the Basque
Country, Navarre and Spain during the period 1986-2004” izan zuen izenburu.

Ikerlan honetan, Espainiako eta Euskadiko enpresen jabetza- eta kontrolegituren konparaziozko azterketa egiten da, eta euren egoera Europako herrialde batzuen errealitatearekin alderatzen du. Deustuko Unibertsitateko
ESTE-Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko datu-basea hartu da bigarren mailako iturritzat. “Propiedad de las empresas y grupos de empresas
en la CAPV” izan zuen izenburu.

ikerketa

Euskal industri esportazioen sofistikazioa
Ikerlan honetan, EAEko eta bertoko probintzietako manufakturaesportazioen sofistikazio-maila kalkulatzen da, eta Espainiako gainerako
Autonomia Erkidegoetako- eta herrialde garatuetako-mailarekin alderatzen
dira. Era berean, EAEko manufaktura-esportazioen sofistikazio-mailaren
eboluzioa identifikatzen du. “The sophistication of Basque exports” izan
zuen izenburu.
EAEko IKTei buruzko diagnostikoa eta teknologia horiek
hazkundean eta produktibitatean duten eragina
Ikerlan honetan, lau alderdi aztertzen dira: EAEko enpresetan IKTak ezarri
eta erabiltzea, eta Europarekiko konparazioa, H adierazlea oinarri hartuta;
EAEko enpresa-eremuan informazioaren gizarteak izan duen garapenaren
eta aurrerapenaren azterketa; IKT teknologietan egindako inbertsioen
azterketa eta EAEko IKT klusterraren azterketa. Ikerlan honekin bat egin
zuten, erakunde laguntzaile gisa, Deustuko Teknologikoak (nEwCON) eta
Ibermatica-ko i3B Institutuak. “Las Tecnologías de Información y Comunicación en las empresas de la CAPV” izan zuen izenburu.

Kalitate-ziurtapenei buruzko diagnostikoa eta ziurtapen
horiek lehiakortasunean duten eragina
Ikerlan honek, kalitatearen kudeaketaren eta lehiakortasunaren paradigma
aurkeztu ondoren, euskal administrazioen kalitate-politika aztertzen du, baita ISO 9000 arauak eta EFQM eredua euskal enpresetan ezartzea (konparaziozko azterketa) eta horrek guztiak euskal enpresen lehiakortasunean izan
duen eragina ere. “Gestión de calidad y competitividad de las empresas del
País Vasco” izan zuen izenburu.
Ingurumen-ziurtapenei buruzko diagnostikoa eta
ziurtapen horiek lehiakortasunean duten eragina
Ikerlan honetan, azterketa deskribatzailea eta xehea egiten da, EAEko
enpresetan Ingurumen Kudeaketako Sistemak (SGMA) ezartzeak duen eraginari buruz, eta osagarri gisa, sistema horiek ezartzeak euskal enpresek
lehiatzeko duten gaitasunean duten eraginari buruzko ikerlana egin zen.
“Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad de las empresas de
la CAPV” izan zuen izenburu.
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ikerketa

Argitalpen akademiko espezializatuak
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Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Wilson J. eta Sugden R. (2007)

“Economic Globalisation: Dialectics,
Conceptualisation and Choice”

J. Daniels and J.A. Krug (eds.), International Business
and Globalization, Volume 1, London: Sage 2007.

Audretsch, Callejón eta
“Entrepreneurship, small firms and
Aranguren (2008)
self-employment”
		

Parrilli,M. D. Bianchi P. and Sugden R.
High Technology. Productivity and networks.
Palgrave (laster argitaratuko da)

Bailey, David, De Propis, L.,
Sudgen, R. eta Wilson, J. R. (2008)

‘International Networking in Research and
Learning: Reflections on the Impacts of
Different Governance Processes’
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart and
J. R. Wilson (eds.), Networks, Governance and
Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers.
Cheltenham: Edward Elgar, (laster argitaratuko da)

Sudgen, R. eta Wilson, J. R. (2007)

“Economic Globalisation: Dialectics,
Conceptualisation and Choice”
		

J. D. Daniels and J. A. Krug (eds.),
International Business and Globalization,
Volume 1, London: Sage, pp. 305-324. (berrinprimatua)

Aranguren, M.J., Iturrioz, C.
“Networks, Governance and Economic
eta Wilson, J. R. (eds.) (2008)
Development: An Introduction”
		
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart
and J. R. Wilson (eds.). Networks, Governance and
Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers.
Cheltenham: Edward Elgar, (laster argitaratuko da)

Aranguren, M. J.
“A research agenda”
Sudgen, R. (2008)		
		
		
		
Buesa, M.; Heijs, J.;
“Medición de la innovación. Indicadores
Navarro, M. (2007)
regionales”
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart and
J. R. Wilson (eds.). Networks, Governance and Economic
Development: Bridging Disciplinary Frontiers,
Cheltenham: Edward Elgar, (laster argitaratuko da)

Navarro, M. (2007)

Bilbao: Deustuko Unibertsitatea. 2007.

El entorno económico y la competitividad
en España

M. Buesa y J. Heijs (coord.). Sistemas regionales
de innovación: nuevas formas de análisis y medición.
Funcas: Madrid (91-142 orr.). 2007.
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Klusterrak, Eskualdeko Garapena eta Berrikuntza

EUNIP 2008

Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak

elkarreragina

urteko txostena

Competitiveness, Territory and Industrial Policy

11th International Conference
San Sebastián, 10-12 September 2008

EUNIP 2008
European Network on Industrial Policy (EUNIP) ekonomiako eta kudeaketako ikertzaileen nazioarteko sarea da, garapen ekonomiko eta politika
publikoaren arloetan berariazko interesa duena. Nazioarteko Urteko Biltzarra, aukera paregabea da, industri politikako gaiei buruzko eztabaida akademikoa sustatzeko. ORKESTRA eta ESTE izango dira EUNIPren anfitrioi,
2008ko irailaren 10ean, 11n eta 12an.
Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

Kalitatearen
XIII. Europar Astea

“La deslocalización y la incertidumbre
ante el futuro”

Bilbao, 2007ko azaroa

Navarro, M. (2007)
		
Nazioarteko biltzarra.
“Beyond GDP: Measuring Progress, True
Brusela, Belgika, 2007
Antolatzaileak: Erromako Kluba,
Wealth and the Well-being of Nations”		
Europar Batzordea, Europako 			
Parlamentua, OCDE eta
World Wide Forum.
Wilson, J.
Euskal Hiria biltzarra
Mahai-inguruan parte hartu zen

“Globalizazioa eta Garapena”

Donostia, 2007ko azaroa

De la Maza, X. (2007)		
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Doktoregotesiak
Doktorego-tesi hauek zuzendu dira:
Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Agirre, Jaione
(Tekniker)

“Círculos de innovación territorial y
gobernanza como factores de
competitividad en la CAE”
Mari Jose Aranguren eta James Wilson

Horta, Roberto
(Uruguaiko Unibertsitatea)

“Determinantes del desempeño exportador
en la industria manufacturera uruguaya”

heziketa

Mari Jose Aranguren
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Prestakuntzako ikastaro eta mintegi hauek eman dira:
Ikastaroa

Txostengilea eta tokia

“Pymes, clusters y desarrollo
regional” doktorego-ikastaroa

Mari Jose Aranguren,
Miren Larrea eta Iñaki Peña
ICADE, Madril

“Competitividad y comportamientos
empresariales” doktorego-ikastaroa

Miren Larrea eta Davide Parrilli
ESTE-Deustu

“Fuentes de información secundarias”
ESTEren doktorego-ikastaroa

Mikel Navarro
ESTE-Deustu

Microeconomic of Competitiveness

Mikel Navarro
San Sebastián eta Bilbao

Competitividad, distintas perspectivas
y su importancia para las
políticas públicas

James Wilson
ESTEko graduatu ondoko
ikastaroko ikasleentzat

07

urteko txostena

2.1
2.2
Ekintzailetza (Entrepreneurship)
EAEko jarduera ekintzaileak –enplegua eta errenta sortzen, industri sektoreak sortzen eta gazteagotzen eta gainbeheran dauden kokapen geografikoak suspertzen laguntzen duen jarduera –, funtsezko zeregina izan dezake
eraldaketan. Halaber, indar eragile erabakigarria izan daiteke, buru-belarri
sartuta gauden aldaketa- eta eboluzio-prozesu hau sustatzeko.
Institutuko Ekintzailetza arloak, ondorioz, hiru helburu nagusi hauek ditu:
• “Enpresak sortzea” jakintzagai zientifikoa ikertzea.
• Gure gizartean bitarteko izatea, euskal ehun ekintzailea indartuko
duten nodo estrategikoak prestatuz.
• Gure Erkidegoa izaera ekintzailea sustatzearekiko sentikor
bihurtzea eta gai horretan heztea.
Asmo handiko helburu horiek lortuko balira, euskal jarduera ekintzaileak
gure lurraldeko lehiakortasun-maila hobetzen lagunduko luke. XXI. mendearen hasiera honetan, enpresen sorrerari dagokionez euskal jarduera
ekintzaileak tasa xumeak ditu. Ekintzailetza arloak, hortaz, ideiak mamitu daitezen eta aurrera egin dezaten baldintza ezin hobeak egotea sustatzen du. Horrek behar izango du, hainbat aktoreren parte-hartzearekin
ehun edo kapital ekintzaile dinamikoa gauza dadila. (Ikusi 2. irudia):

Arrisku
kapitala
eta aingeru
inbertitzaileak

Unibertsitatea
eta
Berrikuntzarako
Euskal Sistema

Kapital
Ekintzailea

Ikuspegi horretatik, Entrepreneurship edo Ekintzailetza arloaren barruan, lehentasunezko bost jarduera-ardatz zehaztu ditugu. Horra hor:
1
2
3
4
5

Enpresa berrien berrikuntza eta nazioartekotzea
Enpresa berrien finantzaketa
Barne-ekintzailetza (Intrapreneurship) eta spin-off direlakoak
Enpresa-demografia
Erakundeak eta kapital soziala

Arloko arduradun Iñaki Peña jaunaren aburuz, honelakoa izan da orain arte
egindako lana:
“Lehiakortasunerako Euskal Institutuko Ekintzailetza arloak, urrats
tinkoekin ekin dio bere ibilbideari. 2007. urtean Lehiakortasunerako
Euskal Institutuko Ekintzailetza arloaren ikerketa-lana, nazioarteko argitaletxe zientiﬁko ospetsuetan (esaterako, Edward Elgar),
estatukoetan (adibidez, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren Revista Economía Industrial) eta EAEkoetan (Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaz aldizkaria) jendarteratu da. Gure artikuluak
Ekintzailetza arloko nazioarteko foro entzutetsuenetan aurkeztu
dira (hala nola, Babson Kauffman Biltzarra, Entrepreneurship Monitor GEM Biltzar Orokorra, Strategic Management Society Biltzarra, Iberoamerican Academy of Management Biltzarra, ...). Halaber,
David Audretsch irakaslearekin batera, Max Planck Institutuarekin
harremanak estutzeko asmoz taxutu dugun lankidetza-hitzarmena,
gure arloan egiten ari garen jardueraren jarraipen eta indargarri
izango delakoan gaude”.

Spin off
enpresak eta
enpresaburuak
...

Erakundeak
eta kapital
soziala
Enpresademografiaren
bilakaera

2. irudia
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2.2.1

Enpresa berrien 			
Berrikuntza eta 			
Nazioartekotzea

Egitasmo ekintzaileek, berez, berekin dute porrot egiteko arriskua. Arrisku
hau, handiagoa izaten da negozio baten ekonomi jarduera asmatzean eta
berritzean badatza. Batzuetan, berrikuntzan egin den ahalegina ez da errentagarri bihurtzen, esaterako, produktu berritzaileak ez direlako merkatura iristen, edo heltzen badira ere, ez direlako espero izan den mozkin-marjinarekin
merkaturatzen. Berrikuntzaren arrisku honi beste bat, ohikoagoa, gehitu beharko zaio, hots, nazioartekotzea. .

Lorpenak

Garaiotan, gertakari bati egin behar diogu aurre: erakundeak gero eta goizago nazioartekotzen direla. Gero eta egitasmo ekintzaile gehiagok, eratu
diren lehenengo urtetik fakturatzen dute atzerriko merkatuetan. Gure egungo gizartean gertatzen den jokabide hau ez dator bat, azken hamarkadotan
komunitate akademikoaren barruan eutsi dioten pixkanakako edo mailakako
nazioartekotzearen paradigma tradizionalarekin. Hain zuzen ere, duela gutxi
euskal jarduera ekintzaileari buruz argitaratu dugun txosten batean, hauxe
erakusten da: enpresarik gazteenek dutela, euren “haurtzaroan”, atzerriko
merkatuetan sartzeko joera. Honek guztiak, gai hau xehe-xehe aztertzera
bultzatzen gaitu.
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• Ikerketa-lanaren aintzatespena, aldizkari entzutetsuetan (hala nola,
Economía Industrial) kaleratu baita eta biltzar ospetsuetan (esaterako, Workshop internacional GEM-Global Entrepreneurship Monitor) jendarteratu baita.
• Estatuan (adibidez, ICADE, Madril) nahiz atzerrian (esaterako, AISM,
Miami) egindako heziketa-lana.

2.2.1

Berrikuntza eta
Nazioartekotzea
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Ekintzailetza

urteko txostena

Ikerlanak

ikerketa

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Peña, I. (2007)

“Interpreneurial Strategic Behaviour and
Business Performance”

International Journal of Technology
Management (laster argitaratuko da)

González, J.L.,
Peña, I. (2007)

“Internacionalización de Empresas
Jóvenes Innovadoras en España”

Ekonomia eta Enpresen Zuzendaritzari
buruzko Europako Aldizkaria
(laster argitaratuko da)

Blanco, C.,
Peña, I. (2007)

“Comportamiento de Empresas Intensivas
en Tecnología: El Caso de los Parques
Tecnológicos de la CAPV”

Economía Industrial
(laster argitaratuko da)

González, J.L.,
Peña, I. (2007)

“Determinantes de la Capacidad de
Innovación de los Negocios Emprendedores
en España”

Economía Industrial, 363: 129-147
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Berrikuntza eta
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Orkestrako ikertzaileek agenteekin batera jardun dute, eta euren lana ikusgai egin dute, nazioarteko eta nazioko biltzar, mintegi eta eztabaidetan
parte hartuz.

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea
II Workshop GEM

Txostena

“Capacidad de Crecimiento e
Internacionalización de los Emprendedores
González, J.L.,
Innovadores”
Navarro, M. eta Peña, I.		

Tokia eta data
Orkestra
Donostia, 2007ko uztaila
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Berrikuntza eta
Nazioartekotzea
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urteko txostena

Doktoregotesiak

heziketa

Doktorego-tesi hauek zuzendu dira:
Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

González Pernía, José Luis
(Orkestra)

“Innovación e internacionalización de
las empresas de reciente creación”
Iñaki Peña

Ikastaro hauek eman dira:
Ikastaroa

Txostengilea eta tokia

Doktorego-ikastaroa. Urtarrilean
eta otsailean Ekintzailetzari eta
enpresa txiki eta ertainei buruzko
saioak eman ziren.

Iñaki Peña
Comillasko Unibertsitatea, Madril

“Strategy Orchestration”
master-ikastaroa

Iñaki Peña
Adolfo Ibáñez School of Management, Miami
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2.2.2

		
		

Enpresa berrien
finantzaketa

Egitasmo ekintzaileen finantzaketa-iturri tradizionalak, gehienbat, bankusektoretik datorren finantza-erakundeak, eta hein txikiago batean, senideen
eta lagunen inbertsio informala iturburu izan dutenak, ez dira nahikoak izaten finantza-behar mota jakin bat betetzeko.

Lorpenak

Horiek horrela, egitasmo berritzaile, global eta garrantzitsu bat finantza
tzeak, formula berriak behar ditu, berekin dakarren arriskua oso handia
delako. Komunitate zientifikoak, arrisku-kapitala edo ‘venture capital’ eta
aingeru inbertitzaileak edo ‘business angels’ gaia aztertu du berriki. Gure
ustez, arlo hau lehentasunez aztertu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoan finantzaketa-formula modernoetan dugun gabezia dela eta.
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• EAEko beste agente batzuekin batera, aingeru inbertitzaileak edo business angels euskal elkartea sortzeko diseinuan parte hartu dugu.
• Arloaren lana argitaletxe entzutetsu batean argitaratu da (esaterako,
Eds. Edward Elgar).

2.2.2 Finantzaketa
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Ekintzailetza

urteko txostena

Ikerlanak

ikerketa

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Arando, S., Navarro, M.,
eta Peña, I. (2007)

“Cross-border Business Networks: the
Case of the Basque Eurocity Corridor”.

Eds. Edward Elgar. Chapter 11,
205-229 orr. 2007.

Irastorza, N.
eta Peña, I. (2007)

“Earnings of Self-Employed and Salaried
Immigrants in Spain”.

Journal of Small Business and Enterprise
Development (laster argitaratuko da)
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Finantzaketa
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elkarreragina

Ekintzailetza
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Bertaratutakoak, tokia eta eguna

II Workshop GEM

“A Comparison of Entrepreneurial-Rents
and Employee-Rents of Immigrants in Spain”

Orkestra
Donostia, 2007ko uztaila

Irastorza, N., eta Peña, I. (2007)
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2.2.3

urteko txostena

Barne-ekintzailetza 			
(Intrapreneurship) eta 		
spin-off direlakoak

Lorpenak

Enpresak ere badira edozein lurraldetako jarduera ekintzailearen protagonista. Hau da, zenbait enpresak beste enpresa batzuk ere sortzen ditu. Noizean behin, enpresa berri hauek, jatorriko enpresak emandako laguntzari
esker garatu eta sendotzen dira. Ez da ikerlan asko egin ikerketa-arlo honi
buruz eta, ondorioz, gai hau aztertu beharra dago.
• Ekintzailetzari buruzko lehen mailako nazioarteko biltzar bateko
(5th Iberoamerican Academy of Management Conference) batzorde
ebaluatzailean parte hartzearen ondorioz lortu dugun nazioarteko
aintzatespena.
• Loturak ezarri ditugu Ameriketako Estatu Batuetako akademikoekin,
Intrapreneurship gaietan gure arloko kideak trebatzeko.
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insight
2.2.2 Barne-ekintzailetza
Ekintzailetza

Ikerlanak

ikerketa

Argitalpen akademiko espezializatuak
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Egilea

Izenburua

Erreferentzia

González, J.L., Loyarte, E,
eta Peña, I. (2007)

“The Business Expansion Process of ARC
(Applied Research Centre): Entrepreneurship,
Interpreneurship and Intrapreneurship”.

Cases on Information Technology
Entrepreneurship. Eds Group Inc.
Chapter XII, 278-312 orr. 2007.

2.2.3 Barne-ekintzailetza
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Ekintzailetza
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

SMS Special Conference New
Frontiers in Entrepreneurship:
Strategy, Governance and Evolution

“ARC ´s Early-stage Growth: An
Attempt to Reconcile Entrepreneurship,
Interpreneurship and Intrapreneurship”

Catania, Italia, 2007ko maiatza

González, J.L., Loyarte, E., eta Peña, I.
5th Iberoamerican Academy of
“Entrepreneurship”
Management Conference		
		
Iñaki Peña

Santo Domingo, 2007ko abendua
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2.2.4

Enpresa-demografia

Azken hamarkadotan, komunitate zientifikoak hainbat gai aztertu du, hala
nola, enpresak eratzeko gaitasuna, edota enpresa gazteen heriotza-tasa,
biziraupena eta hazkundea. Ikerlan asko saiatu da, enpresa-demografiaren
osaera eskualde bateko ongizate-mailarekin lotzen.
Gaur egun, emaitzak osatugabeak dira oraindik, baina badirudi “U” formako
harreman lerromakurra dagoela jarduera ekintzailearen eta bere biztanleko
errenta-mailaren artean. Enpresen sorreran, biziraupenean eta hazkundean
eragina duten eragileak hobeto ulertzea erraztuko duten ikerlanak egitea
funtsezkoa izango da arlo honetan.

Lorpenak

Horrela, gure gaitasun ekintzailearen osasuna neurtuko duen tresna
izango dugu.
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• Max Planckekin izan ditugun harremanei esker, lankidetza-hitzarmen
bat sinatu dugu 2008ko urtarrilean.
• Ekonomiaz aldizkariaren ale berezi batean, editore gonbidatu modura
parte hartu dugu, hain zuzen, “jarduera ekintzailea, garapen ekonomikoaren eragile” gaiaz aritzeko.

2.2.4

Enpresa-				
demografia

07

Ekintzailetza

urteko txostena

Ikerlanak

Ikerlan hauek burutu dira:
Enpresa-demografiari buruzko txostena
Txosten honen helburua, Eustaten datu-baseaz baliatuz, EAEko demografia
ekintzailea aztertzea da. Ikerlan honetan, establezimenduen sorrera- eta
itxiera-tasaren adierazleak ikusgai jartzen dira. Halaber, bi atal barne har
tzen ditu: bata, enpresa-biziraupena aztertzen duena, eta bestea, egitasmo
ekintzaile berrietan izandako hazkundea azaltzen duena. Datuen erabilera
eskualde-mailan eta sektore-mailan egin da.

ikerketa

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Jung, A, eta Peña, A. (2007)

“Factores Sectoriales y Regionales Asociados
a la Creación de PyMEs Españolas ante
un Ciclo Expansivo”.

Book Ricardo Hernández.
(laster argitaratuko da)

Irastorza, N. eta Peña, I. (2007)

UD IMISCOE

Gaztelaniaz (laster argitaratuko da)

Irastorza, N. eta Peña, I. (2007)

UD IMISCOE

Ingelesez (laster argitaratuko da)

Irastorza, N. eta Peña, I. (2007)

“Ex-ante and ex-post firm birth stages
of immigrant and native individuals:
Evidence from Spain”.

Small Business Economics.
(laster argitaratuko da)

Arando, S., eta Peña, I. (2006)

“Las Cooperativas Vascas ante
un Futuro Incierto”.

Ekonomiaz, Ekonomiari buruzko
Euskal Aldizkaria, 62: 100-123
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak

elkarreragina

Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:
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Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

5th IberoAmerican Academy of
“Determinantes de los Índices de
Management Conference
Supervivencia de las PYMES Españolas”
González, J.L., Jung, A. 		
eta Peña, I. (2007)		

Santo Domingo, 2007ko abendua

Third GEM Conference
Irastorza, N. eta Peña, I. (2007)

“Ex-ante and Ex-post Firm Birth Stages of
Immigrant and Native Individuals from Spain”

Washington DC, 2007ko urria

Babson Kauffman Entrepreneurship
Research Conference
Irastorza, N. eta Peña, I. (2007)

“Entrepreneurial Activity of Immigrants Vs.
Natives In Spain: Are Immigrants
More Enterprising Than Natives?”

Madril, 2007ko ekaina

Garapen Mikroenpresa IV. Biltzarra
“Capacidad emprendedora de la CAPV”
Peña, I. (2007) 		

Bilbao Exhibition Center, 2007ko otsaila

Zientifikoak ez diren argitalpenak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Peña, I. (2007)

La actividad emprendedora en la CAPV

Nuevas, Colegio Vasco de Economistas. 2007

Peña, I. (2007)

“El impulso emprendedor en Euskadi“

DEIA (2007ko abuztua)

Peña, I. (2007)
Promoción empresarial y empleo
		

Lan Ekintzak eta Bilboko Udalak antolatutako
jardunaldia, 2007ko maiatza.

07

Ekintzailetza

urteko txostena

Doktoregotesiak

Doktorego-tesi hauek zuzendu dira:
Doktoregaia

heziketa

2.2.4

Enpresademografia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Irastorza, Nahikari (Orkestra)

“Fenómeno emprendedor entre los
inmigrantes afincados en España”
Iñaki Peña

Jung, Andrés
(Uruguaiko Unibertsitatea)

“Comportamiento de creación, supervivencia
y crecimiento de las PyMEs españolas, por
comunidades autónomas y sectores económicos.”
Iñaki Peña

Era berean, Iñaki Peña, tesi honen doktorego-tesiaren epaimahaiko kide
izan zen:
Doktoregaia

Izenburua

Rodrigo Rabetino

“Factores Determinantes del Crecimiento
de las PyMES Latinoamericanas en los
años 90”

Bartzelonako Unibertsitate
Autonomoa

Bikain cum laude, 2007ko azaroa
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2.2.5

Erakundeak eta kapital soziala

Erakunde-teoria, 90eko hamarkadaz geroztik, gero eta entzute gehiago
lortuz joan den ikerketa-arloa da. Erakunde publikoek taxututako enpresaeraketa sustatzeko politikek, nabarmen bultza dezakete habitat egokia
sortzea, egitasmo ekintzaile arrakastatsuak eta ekonomi eragin handikoak
abiaraz daitezen. Horrela, erakundeen zeregina aztertzea, ikerketa ariketa
garrantzitsua da arlo honetan.

Lorpenak

Erakundeez at, komunitate honen kapital sozialaren zati garrantzitsu
gisa, uste dugu gure lurraldean ezinbestekoak diren esperientzia eta
enpresa-jakintza duten pertsonak daudela, haietako batzuk erretiroko
adina dutenak.
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• GEM –Global Entrepreneurship Monitor–en nazioarteko eta nazioko
workshopa antolatu zen Donostian, uztailean.
• Euskal gizarteari zuzendutako ekintzailetzari buruz mintzatzeko txosten publikoak. Era berean, komunikabideen bitartez jakinarazi zena.

2.2.5

Erakundeak eta
kapital soziala

07

Ekintzailetza

urteko txostena

Ikerlanak

Ikerlan hauek burutu dira:
GEM proiektua
Proiektu hau, eskualdeen gaitasun ekintzailea neurtu nahi duen nazioarteko ikerketa-talde baten
zati da. EAEri buruzko txostena hirugarren aldiz aurkezten da, 2007an hirugarren urtez, eta aldi guztietan, FESIDEren, SPRIren eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundien finantzaketa izan
du proiektuak. 2004an, hitzarmen bat sinatu zen Eusko Ikaskuntzarekin (txostenaren administrazioa
eta argitalpena kudeatzen dituena).
Egilea

ikerketa

Peña I. (dir), González, JL.
Irastorza, N., Gibaja, JJ. eta
De la Maza, X. (2007)

Izenburua
“GEM País Vasco 2006 (3)”

Erreferentzia
Eusko Ikaskuntza

EAEko jarduera ekintzailea
Ikerlan honen helburua, eragin ekonomiko handiko EAEko enpresak zein diren jakitea da. Ikerlanak,
hain zuzen ere, tamaina handiko (esaterako, 10 langiletik gora), nazioartekotzerako bokazioko eta
izaera berritzaileko proiektu ekintzaileak ditu aztergai. Horretarako, landa-lana egingo da eta lan
horien datuetatik txosten bat ondorioztatuko da.
EAEko enpresa-demografia aztertu duen beste txosten baten jarraipena izango den txosten bat
egin da. Ikerlan horrek, eragin ekonomiko handia sortzen duten enpresa berrien ezaugarrietan
sakontzen du.

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea
Arando, S., Peña, I.,
eta Verheul, I. (2008)

Izenburua
“Market Entry of Firms with Different
Legal Forms: An Empirical Test of the
Influence of Institutional Factors”

Erreferentzia
International Entrepreneurship and
Management Journal, 2, Vol. 4: (laster argitaratuko da)
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elkarreragina

Ekintzailetza
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Azpimarratzekoa da, GEM 2007ren workshopa antolatu izana. GEM
Workshoparen helburua GEM proiektuaren barruan eskualde-mailan
zuzendutako ikerketa-proiektuetatik abiatuz lortutako jakintza eta esperientzia partekatzea da. Uztailaren 26an eta 27an izan zen, bi saiotan,
bata, naziokoa eta bestea, nazioartekoa. Ekitaldi honek Eusko Jaurlari
tzako Hezkuntza Sailaren laguntza izan du.
Bi saioak oso arrakastatsuak izan ziren. Hainbat herrialdetako 48 ikertzaile
eta 23 erakunde elkartu ziren. Parte-hartzaileen aurkezpenek hainbat
eskualdetako jarduera ekintzailearekin loturiko gaiei buruzko eztabaida
interesgarriak sortu zituzten. Argitalpen zientifikoen bi editorek, GEM
Workshopen aurkeztutako lanean oinarritutako ale berezia argitaratzeko
interesa agertu zuten.
Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

Venture Survival Babson Kauffman
Entrepreneurship Research
Conference
Arando, S. eta Peña, I.

“An Empirical Test on the Effect of
New Firm’s Associative Legal Form”

Madril, 2007ko ekaina

07

Ekintzailetza

urteko txostena

Doktoregotesiak

Doktorego-tesi hauek zuzendu dira:

heziketa

2.2.5

Erakundeak eta
kapital soziala

Doktoregaia

Tesiaren izenburua eta zuzendaritza

Arando, Saioa

“Creación, supervivencia y cierre de
proyectos emprendedores según
la personalidad jurídica de
las organizaciones”
Iñaki Peña

Enpresen sehaskari buruzko mintegia
Iñaki Peñak enpresen sehaskari buruzko mintegia eman zuen azaroan,
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, hain zuzen, Unibertsitate horretako Enpresen Administrazio Saileko Doktorego Egitarauaren barruan.
Mintegi horretara, doktorego-egitarauan izena eman zuten irakasleak eta
ikasleak azaldu ziren.
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2.1
2.3

Estrategia
Enpresa-estrategien sofistikazio- eta globalizazio-maila da ingurune
makroekonomikoaren elementurik garrantzitsuena. Lurralde batek aurrera
egiten du bertoko enpresek balioaren proposamen bakarrak sortzen dituzten
heinean.
Urtearen lehenengo seihilekoan, ikerlan eta azterketa batzuk burutu ziren.
Azterlan horiek agerian jarri zuten, EAEko enpresentzat bi aukera-leiho
daudela: berrikuntza-sistemarekin loturikoak eta enpresa-estrategien eta
eragiketen sofistikazioari dagozkionak. Euskal Autonomia Erkidegoak ideien
ekonomian jokatzeko asmoa badu, halabeharrez hobetu beharko ditu bi
alderdiok.

2.3.1

Gero eta irekiagoa eta globalizatuagoa den ingurune batean, enpresen
lehiakortasunerako funtsezko erabaki estrategikoa bilakatu da nazioarteko
tzea. Horiek horrela, oso garrantzitsua da nazioartekotzeko prozesuari ekin
dioten euskal enpresak aztertzea.

2. Sofistikazioa. Euskal enpresak ideien ekonomiara igarotzeko prozesuaren zein puntutan dauden aztertzen du. Ildo horretan, elkarreragin argia dago klusterren katedrarekin. Alde batetik, klusterraren
sofistikazio-maila (enpresatik at dagoena) aztertzen da eta, bestetik, enpresaren barrua aztertzen da, bere teknologia/jakintza-maila
zehazteko.
3. Berrikuntza. Enpresaren barruan gertatzen diren berrikuntza-prozesuen ezaugarriak aztertzen ditu, eta munduko enpresarik berritzai
leenekin konparatzen ditu.
Alejandro Ruelas-Gossi doktore arloko arduradunaren hitzetan, egindako
lana horrelakoa izan da:
“Urte honek berariazko 3 lorpen izan ditu: ildo estrategikoak kon
tzeptualizatu direla, hainbat erakundetako (hala nola, INSEAD,
BCG eta MIT) ikertzaileekin harremanak sortu direla, eta 2008an
ekiteko ikerketa-proiektuak zehaztu direla”.
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Lorpenak

Aurrekoa kontuan hartuta, urtearen bigarren seihilekoan, arloaren jardueren
gidari izango diren hiru ildo estrategikoak zehaztu ziren. Horra hor:
1. Globalizazioa. Esportazioen bidez nahiz atzerriko zuzeneko inber
tsioaren bidez, nazioartekotzeko bideari ekin dioten euskal enpresen
presentzia globala aztertzen du. Hiru dira globalizazioaren arrazoi
nagusiak: hazkundea, jakintza bereganatzea eta baliabide naturalak
bermatzea. Ondorioz, euskal enpresaren nazioartekotzea, sektorearen
araberakoa izango da.

Euskal enpresaren
globalizazioa

• Euskal enpresaren nazioartekotzeari buruzko txostena abiarazi da.
Txosten horri esker, non gauden aztertu ahal izango da.
• Nora goazen eta nola heldu behar garen zehaztuko duen ildo estrategikoaren kontzeptuzko oinarria zehaztu da.

2.3.1

Globalizazioa

07

Estrategia

urteko txostena

Ikerlanak

Ikerlan hauek egin dira:
Nazioartekotzeari buruzko Behatokia

ikerketa

Euskal enpresen nazioartekotzearen bilakaera aztertzen du, eta nazioarteko jarduerei ekin dieten
euskal enpresen ezaugarriak eta enpresek nazioartekotzeko prozesuan atzerrian ezartzeko estrategiak (atzerrira esportatzea, atzerriko zuzeneko inbertsioa...) ditu aztergai. Bigarren fase batean,
nazioarteko jarduerak dituzten enpresen azterlan xehatua egingo da, eta hainbat gai aztertuko da,
hala nola, nazioartekotzen diren jardueren mota, tokiko lantegietan jarraitzen duten jardueren mota,
atzerriko ezarpenek tokikoekiko duten garrantzia (fakturazioa, enplegua, etab.). Halaber, nazioartekotze-prozesuak, arraskatsuak nahiz porrot egin dutenak, xehe-xehe aztertuko dira.
Datu-base eskuragarrietan bildutako datuok oinarri hartuta, lehen artikulua egin da, zeinean adierazten den zein euskal enpresak duen nazioarteko jarduera. Hainbat aldagai aztertzen da, esaterako,
jarduera-sektorearen eta enpresa-tamainaren araberako banaketa. Nazioarteko merkatuetan sar
tzeko moduak (atzerrira esportatzea, atzerriko zuzeneko inbertsioa...), atzerriko jarduerek nazioartekotutako enpresetan duten garrantzia, eta helmuga-herrialdeak (bai esportazioenak bai atzerriko
zuzeneko inbertsioarenak) ere aztergai dira. Halaber, gaur egun eskuragarri dauden datu-iturrien
mugapen nagusiak eta geroan ikertu beharreko ildoak ere identifikatzen dira.
Proiektu honen aurrerapenak “La internacionalización de la empresa vasca. Una historia con futuro”
jardunaldian aurkeztu ziren, Deustuko Unibertsitatean, azaroaren 29an. 2008an, Boletín de Estudios
Económicos (BEE) aldizkariak ale berezia argitaratuko du jardunaldi horretan aurkeztu ziren artikulu
guztiekin.
Berrikuntza-prozesuak eta nazioarteko sareen balioa
Proiektu honetan aztertzen da, EAEko bezeroen, hornitzaileen eta aliatuen sareak erabiltzeak
nola lagun dezakeen lehendik dauden negozioak ustiatzearen eta geroko negozioak aztertzearen
arteko balantzea hobetzen, hain zuzen, jarduerak barruratzeko eta kanporatzeko gaitasunak sortuz.
Proiektua zehaztu egin da, eta 2008an garatuko da.
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elkarreragina
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Biltzarrak,
mintegiak
eta eztabaidak
Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Parte-hartzailea

Txostena

Tokia eta data

Xabier Vives
IESE Business School

“Globalización, competitividad y
estrategia territorial”

Orkestra, Donostia, 2007ko urria

José Luis Larrea

“La internacionalización de la
empresa vasca. Una historia con futuro”

Deustuko Unibertsitatea,
Bilbao, 2007ko azaroa

07

2.3.2

urteko txostena

Enpresaren estrategien 		
eta eragiketen
sofistikazioa

Lorpenak

Enpresen barruan gertatzen dena aztertzeari esker, enpresek efizientziatik
sofistikaziora igarotzeko prozesuan duten kokapena ezagutu dezakegu.
• Enpresa Bikainen Behatokia abiarazi da: estrategia arrakastatsuak
garatzen dituzten enpresak aztertzen ditu, esaterako, Euskaltel
(aztertzen ari da).
• Nora goazen eta nola heldu behar garen zehaztuko duen ildo estrategikoaren kontzeptuzko oinarria zehaztu da.
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Enpresa 				
Sofistikazioa
insight

2.3.2

Estrategia

Ikerlanak

Ikerlan hauek egiten ari dira:
Enpresa Bikainen Behatokia

ikerketa

Proiektu honek helburu du, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa bikainak
zein diren jakiteko metodologia ezartzea, enpresa horien arrakastari bide
eman dioten giltzarri estrategikoak ezagutzeko. Bigarren fasean, Enpresa
Bikainen Behatoki Iraunkorra sortuko da, enpresa horien bilakaera estrategikoaren jarraipena egiteko.
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Enpresa Bikainen aurretiko sailkapena egin da, honako hauen arabera: ekonomia- eta finantza-emaitzak eta denboran izandako bilakaera; nazioartekotze-maila eta I+G jardueraren gauzatze erregularra. Era berean, galde-sorta
bat sortu da, lehenengo enpresa-talde honi bidaliko zaiona, euren arrakasta
faboratu duten giltzarri estrategikoak aztertzeko.

Euskaltel kasua
Euskaltel kasua garatzeari ekin zaio bere epe luzerako ahalmena berraztertzeko asmoz, enpresa horren gaitasunak eta baliabideak nahiz euskal
diamantea kontuan hartuta eta enpresaren jarduerak kokatuta dauden ingurune mikroekonomikoaren ezaugarrien arabera. Aurreikusita dago kasua
bukatzea, MOC 2008an aplikatu ahal izateko, horrela, ikastaroaren hurrengo edizioetan EAEko bertako kasu gehiago egon daitezen.

2.3.2
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insight
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Estrategia

urteko txostena

Ikastaroak

Ikastaroa
Parte-hartzailea

Ikastaroa

London Business School.
Erresuma Batua, 2007ko apirila

heziketa

Patricia Canto
“Achieving Strategic Agility”
		

Tokia eta data
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2.3.3

Berrikuntza

Lorpenak

Berritze-prozesuak, “nola berritu” delakoaren teknologia bezala ezagutzen
dira eta erakutsi dute, behar bezala sistematizatzen badira, enpresek modu
sendoan eta aurresangarrian berritzen ikas dezatela ahalbidetzen dutela.
Euskal Autonomia Erkidegoan I+G egitarauetan asko inbertitu bada ere, eta
gai horretan egindako ahaleginak ahalegin (teknologi parkea, etab.), oraindik lan asko dago egiteke.
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• Nora goazen eta nola heldu behar garen zehaztuko duen ildo
estrategikoaren kontzeptuzko oinarria zehaztu da.

2.3.3

Berrikuntza

07

Estrategia

urteko txostena

Ikerlanak

World Economic Forum-en (WEF) Lehiakortasun
Adierazleak

ikerketa

Lehenengo galdeketa egin ze eta hasiera batean proposatutako azterketari
ekiteko nahikoa erantzun jaso ziren. Hala eta guztiz ere, proiektua garatu
ahala, WEF metodologia erabiltzeko zailtasunak aurkitu dira, metodologia
hori herrialdeetarako diseinatu baitzen, eta ez eskualdeetarako. Hortaz,
metodologia hori berriz aztertzeari ekin zaio. Proiektua SPRIrekin lankidetzan garatu da.

Innovation @ Euskadi
Proiektu honetan, EAEko enpresa liderren artean berritze-prozesuen
jardunbideak eta sistematizazioa identifikatzen dira, euskal enpresetan
berrikuntzak gehitzea ahalbidetuko duten metodologiak proposatzeko
helburuarekin. Proiektua zehaztu egin da eta 2008an garatuko da.

Argitalpen akademiko espezializatuak
Egilea

Izenburua

Erreferentzia

Loyarte, E, Rivera, O. (2007)

Communities of practice:
a model for their cultivation

Journal of Knowledge Management,
Vol. 11, no 3

Sáenz, J., Aramburu, N.
Rivera, O. (2007)

“Innovation focus and middle-up-down
management model: Empirical Evidence“

Management Research News, Vol. 30,
No. 11, 785-802 orr.

Aramburu, N. y Sáenz, J. (2007)

“Promoting people-focused knowledge
management: The case of IDOM”

Journal of Knowledge Management,
Vol. 11, No. 14, 72-81orr.

Sáenz, J., Gómez, J.V. (2007)

“Intangibles disclosure, market performance
and business reputation: The case of Spain”.

International Journal of Learning and
Intellectual Capital. (laster argitaratuko da)

Sáenz, J., Aramburu, N.,
Rivera, O. (2007)

“Knowledge sharing permitting
conditions and impact of knowledge sharing
on innovation performance”

Remenyi en D (ed.) Proceedings of the 8th European
Conference on Knowledge Management,
Academic Conferences Limited
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Biltzar eta mintegi hauetan parte hartu da:

Biltzarrak eta mintegiak
Ekitaldia eta parte-hartzailea
IESE Business School
Pastor, A. (2007)
7th Annual International Conference,
Strategic Management Society,

Txostena

Tokia eta data

“Innovación dentro de la
evolución del mundo”

Orkestra, Donostia, 2007ko iraila

“Knowledge sharing and innovation
performance: empirical evidence”

San Diego, Kalifornia, AEB, 2007ko urria

Sáenz J. eta Rivera O. (2007)
		
8th European Conference on
Knowledge Management

“Knowledge sharing permitting
conditions and impact of knowledge sharing
on innovation performance”

Bartzelona, 2007ko iraila

Sáenz, J., Aramburu, N.,
Rivera, O. (2007)			
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2.1
2.4

urteko txostena

Ongizatea
Kontuan hartuta Institutuaren helbururik garrantzitsuena, Euskal Autonomia
Erkidegoko biztanleen bizi-kalitatean eragin ona izatea dela, laugarren ikerketa-arloa zehaztu da Orkestran, gai horretan garrantzi estrategikoa izango
duten alderdiak ikertuko dituena.
Arlo batzuk, hala nola, osasunak, hezkuntzak eta aisiak, garrantzi handia
dute etorkizunerako, batez ere, jakintzan duten izaera intentsiboa kontuan
hartzen badugu, EAEn lehiatzeko duten indargune erlatiboa eta barneproduktu gordinean duten parte-hartzea, bai eta biztanleriaren joerak ere
(egungo biztanleria zaharkitua dago, baina aurreko belaunaldietako biztanleria baino osasuntsuagoa eta aberatsagoa da, eta urte gehiagoz biziko da;
orain lehen baino haur gutxiago jaio dira, eta inmigrazioaren fenomenoa
agertu da).
Institutuak, gai hauei, hiru ikuspegi hauetatik ekiten die: aberastasuna sor
tzeko duen ahalmena; mantengarri izateko eraberritzeko duen beharra, eta
EAEk etorkizunean izan beharko lukeen itxuraren ikuspegia.
Gaia konplexua dela onartzen dugu, eta 2008an zehar, arlo honen ildo estrategikoak zehaztasunez zehaztea pentsatu dugu, baita arloa abiarazteko beharrezkoak baliabide ere. Zeregin horrek, hauek barne hartuko ditu:
lehiakortasunean eraginik handien duten ongizatearen alderdiei buruzko
ikerlana, EAEren antzekoak diren herrialdeetako eta eskualdeetako erakundeek gai hau jorratzen duten moduaren azterketa, eta gai honetako adituen
inbentarioa edo zerrenda xehatua, guzti hau, sortuko dugun proposamena
egiaztatzeko. 2008a bukatu baino lehen arlo hau bere osotasunean funtzionatzen egotea da helburua.
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2.1
2.5

Zeharkako jarduerak
Orkestrak era askotako jarduerak garatzen ditu, beren baitan zehaztutako
jakintza-arlo guztiak dituzten. Zeharkako jarduerak arloetan egindakoen osagarri dira, eta garatu ahal izateko, modu koordinatuan ezagutu behar dira.
Horra hor, 2007ko jarduera nabarmenak:

2.5.1

Lehiakortasunari buruzko
biltzar orokorra

2007ko lan-egitarauaren zati gisa, maiatzaren 17an, Orkestrak bere
“Lehiakortasunari buruzko Lehen Biltzar Orokorra” antolatu zuen. Biltzar
horretan, Institutuak EAEko lehiakortasunari buruz egin zuen txostena aurkeztu zen, eta ‘New Trends in Competitiveness’ hitzaldia eman zen, M.E.
Porter, Institutuko Ohorezko presidentearen eskutik.
Ekitaldi horretan 500 lagun inguruk parte hartu zuen. Agintari politikoak,
unibertsitateko agintariak, enpresetako goi-kargudunak, hezkuntza-erakundeak, unibertsitateko ikasleak, ikasle ohiak, teknologi zentroetako kargu
garrantzitsuak, klusterrak eta profesional gailenak.
Biltzarrean José Luis Larrea Orkestrako presidenteak eta Alejandro RuelasGossi Institutuko zuzendari nagusiak parte hartu zuten. Azken honek Institutuko Lehiakortasunari buruzko lehen Txostena aurkeztu zuen. Jon Azua
Institutuko Aholkularitza Kontseiluko presidenteak hitza eman zion Michael
E. Porter irakasleari, ‘New Trends in Competitiveness’ gaiari buruzko txostenaz mintza zedin. Geroago, Jon Azuak Institutuaren ikuspegia eta balioaren
proposamen bakarra jakinarazi zituen: lehiakortasuneko euskal eredurantz.
Azkenik, Juan Jose Ibarretxe lehendakariak ekitaldiari amaiera eman zion.
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Biltzarraren antolaketa zela eta, Institutuaren egoitzaren inaugurazio ofiziala izan zen. Inauguraziora, Lehendakaria eta M.E. Porter hurbildu ziren,
eta Institutuko presidenteak, Administrazio Kontseiluak eta profesionalek
harrera egin zieten.
Aldi berean, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Campusean, ESTEEkonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen eskutik, honoris causa doktore izendatu zuten Michael E. Porter Harvardeko Unibertsitateko irakaslea.
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2.5.2

Lehiakortasunari
buruzko Txostena

Euskal Autonomia Erkidegoaren Lehiakortasuneko lehenengo Txostena,
Euskal Autonomia Erkidegoak eta bertako agente guztiek lehiakortasunean
lortu duten maila azaltzeko eredura Orkestrak proposatzen duen hasierako
hurbilpena da. Era berean, etorkizunari begira ikusten diren aukerak eta
lan eta ikerrildoak aurkezten dira. Horiek oinarri hartuta bideratu beharko
lirateke Euskal Autonomia Erkidegoarentzat lehiakortasuneko eredu berri
baterako erabaki prozesuak.
Orkestrako arduradun hauek aurkeztu zuten txostena: José Luis Larrea,
Orkestrako presidentea; Jon Azua, Orkestrako Aholku Kontseiluko burua,
eta Alejandro Ruelas-Gossi, Orkestrako zuzendari nagusia. Prentsaurrekoa
2007ko abenduaren 18an izan zen, eta komunikabide asko bertaratu ziren,
Oroitza-txosten honen bukaeran ikusiko denez.
Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasun-eredura hurbiltze hori, oinarrizko hiru galderaren inguruan antolatu da, eta galdera horiei erantzunak
eman zaizkie: non gauden, nora iritsi nahi dugun eta nola iritsiko garen.
Lehenengo galderari erantzunez, txostenak, Biztanleko Barne Produktu Gordinari (BPG) begiratuta, Euskal Autonomia Erkidegoak 1985etik erakusten duen
bilakaera ikusgarria dela azpimarratzen du. BPGren maila, aipatutako urte hori
eta 2006a bitartean, 2,2 biderkatu da balio errealean, eta 1985ean EB-15eko
BPG baino %30 txikiagoa izatetik, orain %5 handiagoa izatera pasatu da. Euskal
ekonomiaren bilakaera on horren atzean, hiru faktore mota izan dira: enpresei
lotutakoak, erakundeei lotutakoak eta politika mikroekonomikoari lotutakoak.
Hala ere, emaitzak ez dira hain harrigarriak EAEko datuak AEBetakoekin
edo –batez ere– Europako beste eskualde batzuetako datuekin alderatzen
baditugu. Orkestrak eta IAIFk lankidetzan garatu duten Regue datu-baseari
begiratuta, 2004. urtean EAE Europako 146 eskualdeen zerrendan 66.a zen

urteko txostena

biztanleko errentari begiratuta, eurotan adierazia. Bilakaerari erreparatuz,
berriz, 1995-2004. urteen arteko egoera hobea zen: 15. tokian azaltzen zen.
Txostenak, era berean, erakusten digu I+Gko inbertsioa 1980ko hamarkadaren hasieran 10 aldiz handitu bazen ere, EAE tarte horretan Espainiako
gainerako autonomia erkidegoetan egiten zen batez besteko inbertsioaren
gainetik jarriz, lortutako emaitzek ez ziotela erantzun inbertsioaren tamainari. Tarte zabala dago I+Gn egiten den inbertsioaren eta sortzen diren patenteen kopuruaren artean, eta horregatik, EAE EB-15etik eta AEBetatik oso
urrun dago.
Bigarren galderari erantzunez, txostenak azpimarratzen du, Euskal Autonomia Erkidegoak enpleguaren eta BPGren hazkundea oinarri duen egoerara
hurbildu behar duela, baina BPGren hazkundearen erritmoa enpleguaren
hazkundearen erritmoa baino handiagoa izanda. Horrela, produktibitatea
handituko da, langile bakoitzeko balio gehiago sortzen delako. Bestela esanda, orain arte lortutako lehiakortasuna iraunkorra izango da soilik Euskal
Autonomia Erkidegoko ekonomia efizientzian oinarritutako ekonomia izatetik ideien ekoizpenean oinarritutako ekonomia izatera pasatzen denean.
Ekonomiako sektore bakoitzak aztertu beharko du efizientziatik sofistikaziorako bidaia hori zein erritmorekin eta ñabardurarekin egingo duen.
Hirugarren galderari erantzuteko, hausnarketako ahalegin nagusia EAEren
balioaren proposamen bakarra eraikitzeko oinarri moduan erabil zitezkeen
indargune bakar eta imitaezin horiek zein izan zitezkeen identifikatzera bideratu zen, baita EAEk ezinbestean zein ahultasun gainditu behar zituen identifikatzera ere, ideien ekonomia horretan lehiatu nahi baldin bazuen.
Txostenean Euskal Autonomia Erkidegoaren hiru indargune nagusi identifikatu dira: lehiaren maila, administrazioaren aniztasuna eta publikoa-pribatua
uztartzea; klusterizatzea eta lurralde antolamendua; eta industri espezializazioa. Bestalde, EAEk ezinbestean gainditu behar dituen bi ahulezia nagusiak
honakoak dira: berrikuntza sistemari lotutakoak, alde batetik, eta enpresen
estrategien eta eragiketen sofistikazioari lotutakoak, bestetik.
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2.5.3

Datu-baseak

2007an, datu-baseekin zerikusia duen jarduerak hiru ekintza nagusi izan ditu,
gainerako arloekin lankidetza estuan garatu dituenak:
1) Datu-baseak, lehendik daudenak nahiz sartu berriak, identifikatu
eta katalogatzea.
2) Iturriak bilatzea, datu-base berriak sortzea eta katalogoan sartzea.
3) Ikertze-lanean erabili beharreko tresnak eta prozedurak garatzea.
Lehenengo ekintzaren emaitza gisa, datu-baseen katalogoa sortu da eta bertan datu-base bakoitzak biltzen dituen datuei buruzko informazioa kontsultatu
daiteke. Informazio horri esker, datu hauek ezagutu daitezke: datuen egunera
tzearen maiztasuna, datu-base batzuek gainerakoekiko duten estalduramaila, datu-baseetan dagoen informazio-mota, eta zenbait gakoren arabera,
biltegiratutako erregistroen korrelazio-aukerak.
Horra hor eskuragarri dauden datu-iturriak:
Datu-baseak
SABI
Amadeus
CIVEX
Dirae
EAEko ziurtapenak
Patenteak
Teknologi zentroak
EAEko / munduko klusterren esportazioak
Probintziako esportazioei buruzko datuak
Depure
Europako eskualde-adierazleen datu-baseak
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Tamaina handiko datu-iturri berriak sartzeak, datuak tratatzeko berariazko tresnak eta utilitateak garatzea ekarri du berekin, datuak mantendu eta erabiltzearekin zerikusia duten zereginak automatizatzea posible izan dadin.
Ikertze-lanak, zuzenean biltegiratutako datuak baino datu bahetuagoak behar
izan ditu eta, hortaz, iragazketaren bidez datuak ateratzea izan da egiteko garrantzitsua, baita zutabe kalkulatu berriak eranstea, eta proiektu bakoitzaren
berariazko datuekiko gurutzatzeak automatizatzea.
Azkenik, lankidetzan egindako proiektuen artean, hauek azpimarra ditzakegu:
• Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko Lehenengo Txostenak behar izan zuen Eskala handiko datu-gurutzatzea.
• Datuetatik zuzenean ezin hobeki formateatu diren burbuila-grafikoen sortze
masiboa ahalbidetzen duen aplikazioa garatu da. Horrela, horiek ikertzea eta
argitaratzea erraztu da, esportazioen araberako kluster ikerketari ekiteko.
• Europako eskualdeetako berrikuntza- eta lehiakortasun-adierazleak dituzten datu-baseak: orain dela urte batzuk, IAIFek, Eurostat-Regions baseko
datuak oinarri hartuta, egin zuen lehiakortasun- eta berrikuntza-adierazleak
dituen datu-basea eguneratu da. Madrilgo Unibertsitatearekin lankidetzan
egindako datu-basea.
• Espainiako estatuko Autonomia Erkidegoetako lehiakortasun- eta berrikun
tza-adierazleak dituen datu-basea: hainbat iturritatik (INE, IVIE…) lortutako datuak oinarri hartuta, Espainiako estatuko Autonomia Erkidegoentzat
lehiakortasun- eta berrikuntza-adierazleak dituen datu-basea sortzea lortu
nahi da, etorkizunean, lehiakortasunari buruzko txosten orokorretan nahiz
base horren berariazko erabilerako lanetan erabiliko dena. Madrilgo Unibertsitatearekin lankidetzan egindako datu-basea.
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MOC egitaraua

Microeconomics of Competitiveness, MOC, izeneko ikastaroa, Michael E.
Porter irakasleak eta Harvard Unibertsitateko Institute for Strategy and
Competitiveness Institutuko bere taldeak taxutu dute, enpresen eta herrialdeen tokiko lehiakortasuna nazioarteko mailan hobetzearren. Hasiera batean, ESTE-Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean eman zen, eta eratu
zenetik, Orkestrak bere gain hartu zuen gauzatzea.

2007an, hau izan da MOCen egutegia:
2007ko urtarrila-otsaila:
2007ko otsaila:
2007ko martxoa:
2007ko martxoa-ekaina:
2007ko iraila-abendua:

San Sebastián

Komunikazio-kanpaina
Onartzeko prozesua
Matrikulazioa
Donostian eman zen ikastaroa
Bilbon eman zen ikastaroa

Ikastarogile kop.:

22 pertsona

Profila: Graduatu ondoko ikasketetako ikasleak, Deustuko Unibertsitateko irakasleak, LEIko langileak, kanpotik, hala nola, enpresetatik, aholkularitza-enpresetatik edo lankidetzako erakundeetatik, etorritako ikasleak, eta Administrazioa.
Donostia

Batezbesteko adina:

Bilbao

36 urte

Ikastarogile kop.:

25 pertsona

Profila: Deustuko Unibertsitateko irakasleak, LEIko langileak, kanpotik,
hala nola, enpresetatik, aholkularitza-enpresetatik edo lankide
tzako erakundeetatik, etorritako ikasleak, eta Administrazioa.
Bilbao

Batezbesteko adina:

40 urte
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Horra hor lanbide-jatorria:

MOC Donostia

MOC Bilbao

%9

%12

%5
ENPRESA
IFC
LEI IKERTZAILEAK
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
AHOLKULARITZA-ENPRESAK
IRAKASLEAK
DOKTOREGAIAK

%5

%36

%9

%4
%28

IFC
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
AHOLKULARITZA-ENPRESAK
ENPRESA
IRAKASLEAK
LEI IKERTZAILEAK

%16

%18
%20

%18

Lurralde-jatorria
MOC Donostia
GIPUZKOA
NAFARROA
BIZKAIA
ARABA
FRANTZIA

Lurralde-jatorria
MOC Bilbao

%5
%5
%4

BIZKAIA
ARABA
GIPUZKOA
GALIZIA

%9

%4
%8

%24

%77

Ikastaroko irakasleak
• Donostiako ikastaroa Institutuko 3 kidek eman zuten, zuzendariak
prestatzen esperientzia handia dutenak eta ikastaroko jakintza-arloak
ezin hobeki ezagutzen dituztenak (Mikel Navarro, Ekonomia Arlokoa;
Olga Rivera, Estrategia Arlokoa; Iñaki Peña, Kluster-herrialdeko proiektuen tutore eta koordinatzailea, gainera, Jon Azua izan zen ikastaroko
gai aurreratuak garatzeko irakasle laguntzaile).
• Bilboko ikastaroa, Mikel Navarrok eta Olga Riverak eman zuten, baita Jon Azua irakasle laguntzaileak ere. Kluster-herrialdea proiektuak
Olga Rivera irakasleak koordinatu eta tutorizatu zituen.
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%20

64%

Egindako ekintzak
• Donostiako ikastaroari amaiera eman zitzaion. Honako hauek hartu
zuten parte: José María Guibert, Deustuko Unibertsitateko Donostiako
Campuseko errektoreordea; Alejandro Ruelas-Gossi, Lehiakortasunerako Euskal Institutuko zuzendari nagusia; Koro Garmendia, Turismo
Sailburuordea, eta Donostiako ikastaroko irakasleak.
• Bilboko ikastaroari amaiera eman zitzaion. Honako hauek hartu zuten
parte: Juan Manuel Esteban, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailekoa eta The Competitiveness Institute (TCI)
erakundeko presidentea; Alejandro Ruelas-Gossi, Lehiakortasunerako
Euskal Institutuko zuzendari nagusia; Koro Garmendia, Turismoko sailburuordea eta Bilboko ikastaroko irakasleak.

2.5.4
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Workshop-a

Ikasleek burututako azken proiektuak
Donostia
• Gipuzkoako sarraila elektroniko sistemen klusterra
• Euskal Autonomia Erkidegoko giza eta metropoli
mugikortasunaren klusterra
• Iparreko Renania – Westfaliako esku-erremintaren klusterra
• Nafarroako komunikazio grafikoaren klusterra
• Gipuzkoako sagardotegien klusterra

urteko txostena

2007ko abenduan izan zen workshopa Harvardeko Unibertsitatean, lanerako
plan bizi batekin. Jon Azua, Olga Rivera eta Ricardo Aguado izan ziren Orkestraren ordezkari. Jarduera hauek azpimarra ditzakegu:
• MOC Harvard kasuetako nobedadeak. Indonesiako kasua (workshopean
ere aztertu zena) ez ezik, beste 2 kasu gehigarri ere egongo dira 2008ko
edizioan: Japoniako automobilen nabigatzaileena eta Alemaniako ekimen pribatuko Automobilgintzaren Klustearrena.
• 2008rako webaren nobedadeak aurkeztu ziren.
• Kasuaren metodoa erabiltzeko oinarrizko irizpideak ezarri ziren.
• Latinoamerikako MOC sarearekin lehen hurbilketa izan zen, Orkestrak,
MOC sareari dagokionez, Latinoamerikan parte har dezan.
• MOC sareko urteko proiekturik onena saritzeko saria sortu da.

Bilbao
• Espainiako Hego-mendebaldeko iberiar produktuen klusterra
• Debabarrena, Debagoiena eta Durangoaldea eskualdeetako
bizikletagintzaren klusterra
• Eskoziako itsas energien klusterra
• Rias Baixaseko muskuiluaren klusterra
• Txileko fruta-esportazioaren klusterra

Taula honetan, ikasleek item bakoitzari ematen dioten batez besteko 		
balorazio kuantitatiboa (10 puntu gehienez) agertzen da:
Alderdiak
Irakasleak
Metodologia
Materialak
Ikastaroaren webaren interes-maila
Instalazioak
Egutegia eta ordutegia
Ikastarogileekiko harremana
Helburuen betetze-maila
Emaitza, ezargarritasuna
Gogobetetasun-maila orokorra

Donostia. 2007

Bilbao. 2007

8,4
8,1
8,2
7,2
8,8
8,1
8,2
8,1
7,7
8,0

9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
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2.5.5

Web orrialdea
www.orkestra.deusto.es

2007an, Orkestraren web orri berria garatu da. Web orriak, Orkestra ezagutarazteko plataforma izatea eta Institutuko jardueren komunikazio-tresna
eta jakintza-arloen edukien erreferentziazko baliabide baliagarrien iturria
izatea du helburu.
Informazio garrantzitsua erraz eskuratzeko taxutu da orria, eta Orkestraren, eta EAEko lehiakortasuna hobetzen esku hartzen duten agente guztien
arteko komunikazio- eta elkarreragin-baliabide nagusia izan nahi du, baita
argitalpenei buruzko informazioa lortzeko, kontsultak egiteko edo gai honekin zerikusia duten ekitaldietara joateko erreferentea ere.
Halaber, web orriaren diseinu berriak nobedade asko ditu. Aurrenik, Jakintza
Arloen protagonismoa gailendu nahi izan da, Institutuaren eta ikertzailetaldea osatzen duten profesionalen bizkarrezurra baitira. Bigarrenez,
informazio korporatiboa eta nazioarteko sareei buruzko informazioa aurki
daiteke bertan.
Web orriaren zerbitzu nagusienetako bat, newslettera jasotzeko izena emateko aukera da, aldizka, jarduerei, argitalpen berri eskuragarriei, biltzarrei
eta hainbat gairi buruzko informazioa jasotzeko.
Arlo bakoitzari buruzko informazioa gehitzeko, Orkestrak, Institutuaren
barruan sor daitezkeen berri interesgarriak jendarteratuko ditu eta aldizka
eguneratuko ditu. Erabiltzaileentzako interesgarriak izan daitezkeen estekak
jasoko dituen atala egingo du eta jardueretan parte hartzeko jardunbidea
adieraziko duen ekitaldien agenda ere bertan izango da.
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www.orkestra.deusto.es

81

Sareak

3

3

Sareak
Lankidetzak duen garrantzia aintzat hartuta, Orkestra bikaintasuneko
munduko sareetako kide da. Sare horietan, lehiakortasunari eta gai honen
alderdiei ekiten dioten negozio-eskolarik eta ikerketa-instituturik onenak
daude:

Institute for Strategy and Competitiveness
(Harvard University)
Orkestrak lankidetza eta lotura estua du Harvardeko Unibertsitateko Institute
for Strategy and Competitiveness-ekin, eratu zenetik. Michael Porter irakaslea
da Institutu horretako zuzendari. Lehen mailako aliantza estrategikoa da,
Institutua garatzen eta abiarazten nabarmen laguntzen duena. Harreman estu
honen elementu formalak, 2006ko otsailaren 20an Michael Porter irakaslearekin
eta Harvardeko Unibertsitateko Institute for Strategy and Competitivenessekin egindako akordioetan gauzatzen dira.
Akordio horien ondorioz, Harvardeko Unibertsitateko Institute for Strategy and
Competitiveness-eko Lehiakortasun Institutuen munduko sareko kide ofiziala da
Orkestra. Sare horri esker, mundu-mailako jakintza eta jarduerak eskuratu eta
partekatu daitezke.

Microeconomics of Competitiveness (MOC) Sarea
Harvardeko Unibertsitateko Institute for Strategy and Competitiveness entzute
handiko nazioarteko ikastaroa da, Harvardeko metodologia irakasten duena, hain
zuzen, Orkestrak, lehiakortasuna ebaluatu eta identifikatzeko, gure inguruneko
errealitatera aplikatu eta egokitu duena.
Sarean funtzionatzen duen heziketa-programa baten esperientzia bakarra da eta
parte-hartzaile guztiek, mundu guztian urtean zehar ikastaroa aldi berean garatzen
duten 5 kontinenteetako ehunetik gora ikastetxe entzutetsuekin, metodologia,
prozesuak eta materialak partekatzen dituzte.
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CEIBS
China Europe International Business School (CEIBS), 1994. urtean Shangain eratu zen irabaziasmorik gabeko negozio-eskola da. Txinako negozio-eskolarik garrantzitsuenetakoa da CEIBS, eta
baita Asiako nagusienetako bat ere. Eskola horren misioa, Txinan bizi diren edo bizitzeko asmoa
duten enpresariak eta exekutiboak heztea da, hain zuzen, lanbide-asmoak dituztenak, kudeaketarako
ahalmena dutenak, negozio-aukerak aurkitu eta aprobetxatzeko nazioarteko orientabidea dutenak,
eta enpresa-arazo nahasiak konpontzeko, motibatzeko eta buru izateko gaitasuna dutenak. Horra
hor, burututako jarduerarik aipagarrienak:
CEIBS-SPRI-Orkestra akordioa, ‘Basque Chair of Competitiveness’ katedra berria egituratzeko
gutxieneko edukiak zehazten inplementatzen du Orkestrak. CEIBSko presidentearekin nahiz Eusko
Jaurlaritzako SPRIrekin koordinazioko harreman instituzionalak ditugu.
• 2007ko urriaren 27tik azaroaren 2ra bisitaldia egin zuten A. Ruelas-Gossi, Jon Azua, eta Iñaki
Peña jaunek, Orkestraren izenean.
• 2007ko azaroaren 16an, ‘Basque Chair of Competitiveness’ katedra eratu zen, Jon Azuaren
eskutik.

INSEAD
Fontainebleaun (Paristik hurbil) eta Singapurren campusak dituen negozio-eskola eta ikerketazentroa da. Munduko negozio-eskolarik garrantzitsuenetako bat denez, bere ikuspegi globala eta
kultur aniztasuna ditu bereizgarri.
• Azaroaren 12an, lankidetza-hitzarmena sinatu zen, elkarrekin jarduerak egiteko.
• Modu gehigarrian, hitzaldi bat gauzatu da: Soumitra Dutta INSEADko irakasle eta ikertzaile
handiak emango du, Donostian, otsailaren 28an.
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Max Planck Institute for Economics
Max Planck Institutuak entzute handia du mundu guztian zientziaren
ikerketarako erakunde gisa. Zientziaren Aurrerabiderako Max Planck
sozietatea, Alemaniako zientziaren ikerketarako institutuen sarea da,
bestelako jakintzagaietako 79 institutu barne hartzen dituena, haien
artean, Max Planck Institute of Economics. Urtean zehar hainbat harreman
sortu dira, batez ere, Ekintzailetza (Entrepreneurship) arloan eta   David
Audretschekin. Horra hor harreman horien emaitzak:
• Lankidetza-hitzarmena sinatu da Orkestra eta Max Planck erakundeen
artean, 2008ko urtarrilaren 24an.
• Audretsch doktoreak “Eskualdeko Garapen Ekonomikoa, Gizarte
Ekintzailean” izeneko hitzaldia eman du Deustuko Unibertsitateko
Donostiako Campuseko Areto Digitalean.

Global Entrepreneurship Monitor
GEM sareko kide da Orkestra, hain zuzen, Eusko Ikaskuntzarekin duen
aliantzaren esparruaren barruan. Aliantza horri esker, EAEko bilakaera
ekintzailea aztertzen da, hasiera batean Babson Collage (AEB) eta
London Business School erakundeek garatutako metodologiaz baliatuz.
Metodologia hori aldi berean aplikatzen da berrogei herrialdeetan eta
Espainiako Autonomia Erkidego guztietan. Gai honi dagokionez, honako
hauek azpimarratzen ditugu:
• “II Workshop GEM 2007” antolatu zen, 2007ko uztailaren 26an eta 27an,
Donostian.
• GEM 2006 txostena aurkeztu zen, 2007ko azaroaren 7an.
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European Network on Industrial Policy
(EUNIP)
EUNIP2008

EUNIP (European Network on Industrial Policy) ikertzaileen sare globala da,
ekonomiako eta industri politikako arloan berariazko interesak dituena.
Orkestra, Deustuko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultatearekin (ESTE) batera eta gai honetan munduan adituak direnekin
lankidetzan, EUNIP 2008 nazioarteko biltzarraren hamaikagarren edizioa
antolatzen ari da. Biltzar hori, Donostian izango da, 2008ko irailaren
10ean, 11n eta 12an, industri politikako gaiak aztertu eta horiei buruz
gogoeta egiteko.
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Halaber, EAEko lehiakortasuna hobetzen buru-belarri lan egiten
duten tokiko eta eskualdeko erakunde publikoekin eta pribatuekin
–edozein izaera dutela ere– sinatu ditu hitzarmenak Orkestrak.

Deustuko Unibertsitatea
Institutuak hainbat jarduera itundu du Deustuko Unibertsitatearekin, bi
erakundeotako baliabideak elkarren osagarri izan daitezen. Azpimarratzeko modukoa da, Deustuko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Donostiako (ESTE) eta Bilboko (La Comercial) fakultateetako irakasleen
ikerketetan izandako zuzeneko parte-hartzea. Halaber, Orkestrak eta  Deustuko Unibertsitateko ikerketa-ildoek, ikerketa-proiektuak garatzen dituzte
elkarrekin.

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
2007ko ekainaren 25ean, lankidetzarako esparru-akordioa sinatu zen Euskal
Herriko Unibertsitateko Enpresari Aplikaturiko Ekonomiaren Institutuarekin. Institutu horrek, Enpresa Zuzendaritzaren ikerketarekin zerikusia duten
hainbat sailetako unibertsitateko irakasle doktore hartzen ditu bere baitan,
Ekonomia eta Enpresa arloan eta antzeko jakintzagaietan garatutako aurrerapen zientifikoak enpresaren dinamikari hurbiltzearren eta unibertsitatemundua enpresa-mundura benetan hurbil dadila errazteko.

Innobasque
Berrikuntzaren Euskal Agentzia, irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatua
da, Euskadin berrikuntza-arlo guztiak koordinatu eta bultzatzeko, eta izaera
ekintzailea eta sormena sustatzeko eratu zena. Eratu zenetik, bi erakundeok
harreman asko izan dute.
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Garapen
Garapenerako Euskal Agentzien Elkarte bezala eratu zen 1992an Garapen.
Lehenago aipatu ditugun berrikuntza- eta lehiakortasun-politikei dagokienez,
bigarren eraldaketa nagusian agente horiek izan dezaketen egitekoan lan
egiten du Garapen elkarteak.  
Urtarrilaren 22an, Orkestraren egoitzan, lankidetza-hitzarmena sinatu
zen Garapen eta Orkestra erakundeen artean. Hitzarmen horren helburua
hauxe da: Institututik, eskualde-garapenean esku hartzen duten agenteei,
lehiakortasuneko tokiko politiketan garatutako metodologiak eta tresnak
helaraztea. Oso urrats garrantzitsua da, gizarte-berrikuntza sustatzeko
lankidetza-harremanak sortzeari dagokionez.

Era gehigarrian,
lehiakortasunarekin
zerikusia duten erakunde
hauekin ditu Orkestrak
harremanak eta jarduera
programatuak:

• Boston Consulting Group
• ESTIAko Ingeniarien Eskola
(Baiona)
• Eusko Ikaskuntza, EI-SEV
• IESE Business School

Iraurgi Lantzen/Ezagutza Gunea

• International Institute for Management
Development (IMD)

Urola Ertaineko (Azkoitia eta Azpeitia udalerriek osaturikoa) garapen Agentzia da. Baltzuaren helburua, Urola Ertaineko Bailara eta bertoko udalerriak
sustatzeko behar diren jarduerak egitea da.

• Institute for Economic Development
Policy, University of Birmingham

Urriaren 24an, Ezagutza Gunearen eta Orkestraren arteko lankidetza-prozesuari hasiera eman zion hitzarmena sinatu zen. Hitzarmen horren bidez,
Orkestraren metodologiek Azkoitia eta Azpeitia udalerrietako ahalmena
antzemateko duten baliagarritasuna egiaztatuko da, bertoko enpresek berrikuntza-politikekiko duten xurgapen-maila hobetzeko helburuarekin.

• Instituto Complutense de Estudios
Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid
• Instituto Valenciano de Estudios
Económicos.
• Mondragon Unibertsitatea
• Red Innovanet – SPRI.
• Universidad Adolfo Ibañez de Chile
• University of Aalborg
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Gardentasunerako bokazioarekin bat etorriz, Lehiakortasunerako Euskal
Institutuak, 2007ko ekitaldiko urteko kontuak berraztertzepean jarri ditu.
Jarraian, Gabino Mesa Auditores-ek egindako txostena errepikatuko da.
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Horra hor, 2007ko ekitaldian burututako aurrekontuaren laburpena:
Milaka €-tan
Beste erakunde eta enpresa laguntzaileekin sinatutako hitzarmenak
Bestelako diru-laguntzak
Zerbitzu eta ikastaroengatiko sarrerak
Bestelako sarrerak

2.372
6
63
36

Sarrerak

2.477

Gastuak

2.395

Emaitzak

82
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Prentsa
Diario Vasco
07/05/17

Orkestrak, iritzi publikoa taxutzeko
baliagarri izan daitezkeen ideiak
sortu eta zabaltzeko duen zeregin nagusia betetzeko, 2007an
presentzia handia izan du komunikabideetan.

El Economista
07/07/15

Lehiakortasunari
buruzko
I. Biltzarra

Noticias de Alava
07/05/19
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Diario Negocio
07/05/17
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Noticias de Gipuzkoa
07/05/19
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Expansión
07/05/19

Diario Vasco
07/05/05

El Correo
07/05/19

Noticias de Gipuzkoa
07/05/17

Berria
07/05/19

Noticias de Gipuzkoa
07/05/13
Deia
07/05/19
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Hemeroteka

Prentsa

Noticias de Gipuzkoa
07/12/19

Lehiakortasunaren
I. Txostenaren
aurkezpena

Bai. Agencia de innovación.
07/12/19
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Nueva Gestión .com
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Diario Vasco
07/12/19
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Noticias de Alava
07/12/31

Deia.com
07/12/19

El Correo Digital
07/12/19

El Pais
07/12/19
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Hemeroteka

Prentsa

Diario Vasco
07/04/04

Zuzendari
Nagusiaren
aurkezpena

Estrategia Empresarial
07/04/12
Berria
07/04/04
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Estrategia Empresarial
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Noticias de Alava
07/04/04

Berria
07/05/27
Noticias de Gipuzkoa
07/04/04
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Hemeroteka

Prentsa

Nueva Gestión.com
07/11/13

Bestelakoak
Diario Vasco
07/10/25

Cinco Días
07/05/12
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Urola kostako hitza
07/10/29
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Nueva Gestión.com
07/10/25

Empresa Exterior
07/05/12

BIU-Universidad Deusto
07/03/23

Diario Vasco
07/11/26
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