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1.

Tokiko ekonomi garapenen estrategien
alderdi bat eta gutxiesten dena, gure ustez,
baloreen kudeaketarena da.

7.

2.

8.

Gure ikuspuntutik, tokiko ekonomi
garapenerako politikak informazio banaketan
garrantzi handia badu eta “ikaskuntza” bezala
izendatzen dena, baliteke hain teknikoak ez diren
eta ikaskuntza prozesu eta politika hauen
motibazio handiko alderdiak gutxiestea.

3.

Tokiko inguru eta baloreen kudeaketaren
arteko garrantzia, komunikabideen giza baloreen
modulaziok duen eraginarekin eta gero eta
garrantzi handiagoa duen Internet, familia
inguruan, lan arloan eta tokiko giza
harremanetan balore hauek eratu eta garatzen
direla da.

4.

Testuinguru honetan, tokiko inguruak
funtsezkoak dira –eta izaten jarraituko dute- giza
baloreen eraketarako.

5.

Tokiko ekonomi garapenaren estrategien
arabera honek bi alderdi ezberdinetatik du
garrantzia:

6.

A)

Tokiko ekonomi garapenean giza
baloreen eraginaren arabera

B)

Alderantziz,
lurraldeko
giza
baloreen eta kulturan tokiko
ekonomi garapenaren eraginaren
arabera

Alde batetik, helburu estrategikoak
ezartzerako orduan giza balore zehatz batzuen
pisu handiago edo txikiagoa kontutan izan behar
dira, hauek eragina izan dezaketela ulertzen
bada.

Baina azterketa honen funtsezko alderdia
tokiko baloreen eraketan tokiko ekonomi
garapenaren garrantzian datza.
Alde batetik, garrantzia duen tokiko
ekonomi inguru bat egoteak giza baloreen gain
funtsezko eraginak ditu berez. Tokiko giza
harremanen eta lan harremanen arteko lotura
informazio banaketa eta esperientziak, iritziak eta
ideiak bateratzea errazten du. Tokiko inguruan
ahalmen ekonomikoa izateak, biztanleriaren
behar ekonomikoak asetzeko tresna egokiak
edukiz, berez segurtasun handiagoa dituzten eta
aktiboagoak diren herriak sortzen ditu. Hau,
berriz, etorkizuneko ekonomi garapenaren
sustapenerako funtsezko osagaia da.

9.

Baina
ez
da
bakarrik
jarduera
ekonomikoaren maila kuantitatiboa. Bere
egiturak giza baloreen eraketan funtsezko eragina
du.
Jakina da nekazal ekonomian giza baloreak
banakako jabedun txikia jabedun handiarekin eta
jabetza handien langileekin ezberdintzen direla.
Era batera, tokiko edo eskualdeko giza inguruak
haien baloreen zehazpenean ezberdintasunak
dituzte inguruan enpresa handiak edo txikiak
dauden arabera.

10.

Tokiko ekonomi egitura enpresa handi
bat edo batzuetan finkatzen den kasuetan, giza
pentsaera
pasiboagoa
da,
erantzukizun
ekonomikoaren ekimena beste batzuena dela
pentsatzen dute eta. Krisi egoeretan, askoz ere
zailagoa da herri hauek erantzutea, ekimen
berriak bultzatzea, etab.

11.

Ordea, autonomo eta ETEz eratutako
tokiko inguru ekonomikoetan, pentsaera
ekonomikoak biztanleriarengan eragin zuzenagoa
du. Biztanleek enpresa-ikaskuntza normaltasun
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handiagoz ikusten dute, enpresen jardueran
eragina duten aldagaiak hobeto ulertzen dituzte
eta, beraz, biztanleri aktiboagoa sortzen dute.

12.

Antzekoa gertatzen da enpresaren
titulartasun arauekin. Enpresen titulartasuna gero
eta sakabanatuagoa egon, askoz ere eragin
handiagoa du enpresa jarduerarekin harremana
duen oinarrizko ezagutza ekonomikoa, askoz ere
gehiago banatzen da enpresa “erantzukizuna” eta
biztanleek irizpide eta eragin handiagoa dute
enpresa ekimen berriak aurrera eramaterako
orduan edo inguruko beste pertsonen aldetik
sortutako ekimenak bultzatzerako orduan. Azken
finean, jabetzaren banaketak ere biztanle
aktiboagoak sortzen ditu. Hau frogatutako egia
da enpresa handi eta txikien ezberdintasunean,
kooperatiba eta kapital erakunde eta, noski,
autonomoen kasuan.

13.

Garrantzitsua da biztanleen pentsaera
“aktibo” hau eta ekonomikoki arduratsuagoa den
pentsaera hau enpresa titulartasun zuzen edo
zeharkako
partaidetzaren
esperientzia
praktikoarekin kontutan izatea eta baita enpresa
arlokoak ez diren partaidetzak kontutan hartzea
ere eta, funtsean, tokiko inguru batetan
elkartegintza zehatz baten ezarpenaren emaitza
bezala ikusi behar da. Gizarte eta kultura mailan
tokiko inguru aktiboagoak enpresa mailan ere
tokiko inguru aktiboagoak dira. Eta alderantziz.

14.

Tokiko ekonomi garapenaren politiken
azterketa eta ezarpenean jarraibide hauek
kontutan izatea funtsezkoa bada, garrantzitsua da
ere eskualdeko ekonomi izaera duten proiektuek
tokiko inguru aktiboago bat eta jarduera sozial
eta ekonomikoa sortzeko motibazio handiagoko
inguru bat lortzeak izango duen eragina kontutan
izatea.

15.

Eragile publiko eta pribatuen arteko
eztabaida lurraldearekin, ekonomi garapenarekin,
ingurumenarekin, giza inguruarekin eta interes
orokorrarekin erantzukizun balore berriak
eratzeko garrantzizkoa izan daiteke. Azken
batean, banakako interesen eta interes orokorren
edo tokiko inguruko eta enpresa edo giza talde
bakoitzaren sektore ikuspegi edo ikuspegi
funtzionalen artean oreka lortzeko funtsezko
tresna da.
Noski, giza baloreen aldaketa ez da tokiko
ekonomi garapenaren estrategia zehatz bat
eratzen ari den hilabeteetan sortzen. Hurrengoko
definizio prozesu estrategikoak dira, bere
ezarpena, bere hedapena eta, batez ere, guztien
esfortzuaren ondorioz sortutako emaitzen
egiaztapena, kulturan eta inguruko giza
baloreetan aurrerapenak sortu ditzaketenak.
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