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Hitzaurrea 
 
Kooperatiben garapena globalizazioaren garaian: nazioarteko hedapenaren 
politika sozioekonomikorako gakoak  tesia 2002an aurkeztu genuenetik gaur 
egunera ez dira gauzak gehiegi aldatu. Ikuspegi orokorretik begira, ekonomiaren 
globalizazioak aurrera jarraitzen du, eta multinazionalen nagusitasuna ekonomia 
berrian areagotuz doa. Testuinguru honetan, hainbat kooperatibek gaur eguneko 
merkatu kontzentratu eta nazioartekotuetan lehiatzeko dituzten arazoak ugaritu 
besterik ez dira egin. Tesian aztergai izan genituen MCC Korporazioko 
kooperatiba industrialek adibidez, nazioarteko hedapenean buru belarri 
murgilduta jarraitzen dute, lehia baldintza zorrotz hauetan leku bat izaten 
jarraitzeko. 2002tik gaur egunera, kooperatiba multinazionalen kopurua hazi egin 
da, hamalautik hogeita bostera igaroz -egun MCCn dauden kooperatiba 
industrialen %20a- , eta atzerriko ezarpenen kopuruak ere nabarmen egin du 
gora,  hogeita hamabostetik hirurogeita bostera. Horietako zenbait kooperatibek 
nazioartean hedapen zabala lortu dute beraien enpresa arrakasta aukerak 
nabarmenki sendotuz, eta lekualdatze edo deslokalizazio prozesuen aurrean 
tinko eusten diete beraien euskal sustraiei. Hala ere, esan beharra dago, 
kooperatiben multinazionalizazio hau kapitalen bidez kontrolaturiko filialen bidez 
burutzen ari dela, lehen bezala, eta, tamalez, nazioarteko hedapenaren diseinu 
sozialean ikuspegi kooperatibotik ez dela urrats nabarmenik eman .  

 
Egia da baita ere, gai horren inguruko kezka geroz eta handiago dela 
kooperatibetako bazkideen artean. Adibide gisa aipatuko dugu,  MCCren 2003ko 
kongresu orokorrean nazioarteko hedapena modu kooperatiboagoan lantzeko 
erabakia hartu zela; baina, funtsean, oraindik ez da nazioarteko politika 
sozioekonomikoaren “pandoraren kutxa” ireki. Esparru horretan esperientzia 
berriak garatu dira, baina oraindik agerikoak diren zailtasunak gainditzeko ez da 
biderik aurkitu edo sortu.  

 
Gure iritziz, XXI. mendean Arrasateko kooperatiba esperientziak egin ditzaketen 
ekarpen baliotsuenen artean, kooperatiba multinazional horien euskal izaerari 
eusteaz gain (gure inguruko beste multinazionalek lekualdatzeak bultzatzeko 
erakusten duten joeraren aurrean), kooperatibek atzerriko filialekin duten 
harremana lankidetzaren esparrutik bideratzeko ahalegina aurkitzen da; alegia, 
enpresa multinazional demokratikoa bezala defini daitekeen enpresa eredu 
berria sortzeko saiakera. Utopikoa irudi lezakeen arren, erronkak oraindik bizirik 
dirau.    

 
Hitzaurre hau bukatzeko bi kontu. Batetik, UEUri eta Eusko Jaurlaritzari 

tesia formatu berri honetan argitaratzeko aukera emateagatik eskerrak eman 
nahi dizkiet. Eta bestetik, tesi aurkezpenetik aurrera landutako zenbait artikulu 
eta liburuko kapituluen  erreferentziak emango ditut  gai honetan interesa 
dutenek gehiago sakontzeko aukera izan dezaten. Lan horietan, tesian landutako 
gaien ikuspegi sintetizatuak ez ezik, tesitik habiatuta beste ikerlari batzuekin 
elkarlanean burututako ikerketa batzuen emaitzak jasotzen dira:  
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ESKER ONAK 
 
 

 

Lan hau egin ahal izateko, hainbat pertsonaren laguntza jaso dut, eta nire eskerrik 
beroenak ematea beharrezkoa deritzot. Nondik hasi eta nor aipatu, berriz,  ez dut hain argi 
ikusten: askorekin nago zorretan, eta ezinezkoa da denak aipatzea. Norbait ahazteko 
beldurrez, ondorengoak datozkit gogora: 
 

Lehenengo eta behin, MCC kooperatibako kideak eskertu nahi ditut, tesi hau hein 
handi batean beraiekin izandako elkarrizketetan oinarritzen baita. Beraien laguntza eta 
eskuzabaltasuna handiak izan dira, eta, guztien izenean, Jesus Mari Herrasti nabarmendu 
nahi nuke.   

 
Eskerrak eman nahi dizkiet EHUko Gezki eta Mondragon Unibertsitateko Lanki 

kooperatiba institutuetako kideei, Baleren eta Joni, batez ere, bidea egiten eta ateak 
zabaltzen lagundu didatelako. Cornell Unibertsitateko Vanek irakaslea ere eskertu nahi dut, 
orain dela urte batzuk, «Program on labor managed systems» mintegian esku zabalik hartu 
ninduelako. 

 
Finantza Ekonomia II Saileko kideei eta, guztien izenean, zuzendari Arturo 

Rodriguezi eskerrak eman nahi dizkiet tesi honek aurrera egin dezan hartutako lanengatik. 
Donostiako enpresaritza eskolako eta EHUko lankide eta adiskide asko ere, eskertu behar 
ditut, hainbat modutara, zuzenki eta zeharka, lagundu didatelako. Ezinezkoa da guztien 
izenak aipatzea, eta inor ahaztuta uzteko bidegabekeriarik ez nuke egin nahi. 

 
Tesiari lotutako hamaika lanetan lagundu didaten beste hainbat ere eskertu behar 

ditut; adibidez, A. Mitxelena tesiaren berrikusketa lanengatik, J.J. Bereau finantza analisiak 
egiten laguntzeagatik, informatika bekadunak, liburutegikoak, zintak transkribatzen lagundu 
didaten ikasleak, kooperatiba erregistrokoak, eta abar luze bat. 

 
Antton Mendizabal modu berezian eskertu nahi dut, norberak baitaki nortzuk izan 

diren bere maisuak, besteak beste, autogestioa, demokrazia eta dialektika bezalako hitzen 
esanahia ulertzen laguntzeagatik.  

 
Iñaki Herasen parte hartzea ere eskertu behar dut, tesia osatzen ez ezik, tesiarekin 

erlazionaturiko ikerketa proiektuak martxan jartzeko ere lagun dudalako. 
 

Pilar Elgoibarri ere eskerrik beroenak eman nahi dizkiot, tesia zuzentzeko lanez 
arduratzeaz gain, behar nuen momentuetan nire ondoan egon eta aurrera egiten lagundu 
didalako. 
 

Agurtzanerekin, aldiz, mila eta bat arrazoirengatik zorretan nago. Bat aipatzekotan, 
tesiari begira, besteak ez baitira hemen kontatzekoak, bera izan dudalako nire gogoeten 
inspirazio eta solaskidea.  

Eta beste hainbati ere eskerrak eman behar dizkiot, zuzenki lanean parte hartu ez 
badute ere, beraien adiskidetasun eta maitasunarekin babes handia eskaini didatelako: 
guraso eta familiako guztiak eta lagunak ditut gogoan bereziki (beraiek balekite). Denei 
eskerrak, bihotzez. 
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I. KAPITULUA 

 

 

IKERKETAREN AURKEZPENA  

  
 



I. Kapitulua: Ikerketaren aurkezpena 
 
 
 

1. Ikerketaren helburua, egitura eta metodologia 
 

1.1. Ikerketaren helburua 
 

Hirurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera, testuinguru sozioekonomiko 
berria ezartzen joan da hainbat gertakizun ekonomiko, teknologiko, kultural eta 
politikok bultzaturik. Munduaren berrantolaketa honek eszenategi sozioekonomiko 
berriaren egiturazko izaera aurreko hamarkadetakoaren desberdina izatea ekarri du. 
Egun, ezaugarri nagusi gisa ekonomiaren globalizazioa nabarmendu daiteke.  
 

Tesi honen helburua da, ekonomia globalizatuan kooperatiba enpresaren 
garapenak sortzen duen problematika berriaren testuinguruan, kooperatiben nazioarteko 
hedapenerako, kooperatiben ohiko printzipioetatik hurbilago dauden politika 
soziekonomikoen gaineko gakoak lantzea eredu normatibo bat aurkeztuz. Kontuan 
hartuz, kooperatibak enpresa eredu alternatiboa osatzen duela, kapital enpresatik eta 
enpresa publikotik desberdintzen dena, kooperatibaren nazioarteko hedapenak bere 
ezaugarri propioak islatu beharko lituzkeela pentsatzen dugu. Hain zuzen ere, politika 
sozioekonomikoaren alorrean, kanpo hedapenean hartutako erabakiek, ahal den 
neurrian, lankidetzaren balore historikoekin bat datorren nazioarteko kooperatiba 
enpresa eredu bat lortzen lagundu beharko lukete. 
 

Helburu nagusi hau lortzeko, ondorengo azpihelburuak finkatu ditugu. Hasteko, 
kooperatiben egungo testuingurua aztertuko dugu, alegia, globalizazioa, kooperatibek 
testuinguru horretan dituzten arazoak ezagutzeko. Bigarren, gure azterketa enpresaren 
nazioarteratzearen fenomenoari zuzenduko diogu, enpresa multinazionalari arreta 
berezia eskainiz. Hirugarren, enpresa transnazionalen erantzukizun sozialaren eremuan 
izan diren ekarpenak aztertuko ditugu. Laugarren, kooperatiben kanpo hedapena nola 
izaten ari den aztertuko dugu: MCC Korporazioan parte hartzen duten kooperatiba 
industrialena.  
 

Kooperatiben nazioarteratzea gure lanaren ardatz nagusitzat hartzera bultzatu 
gaituzten arrazoien artean, kooperatiben erronka eta garapen dinamika berriak aipatu 
behar ditugu. Kooperatibek, orain dela gutxi arte, jatorrizko merkatuetan lehiatu dute; 
baina globalizazioaren ondorioz, beraien jarduerak nazioarteratzeko ekimenak burutzen 
ari dira,  esportazioaren bidetik nahiz atzerriko inbertsio zuzenaren bidetik. 
 

Arrasateko Kooperatiba Esperientzia (AKE) gure ikerketa enpirikoaren 
jomugatzat hartzeko ere hainbat arrazoi daude. Alde batetik, MCC Korporazioaren 
dimentsio sozioekonomikoa azpimarratu behar da,  Euskal Herriko lehenengo industri 
taldea baita, fakturazioari nahiz enpleguari begiratuz gero; bestetik, Arrasateko 
kooperatibek nazioarteratze esparruan erakutsi duten dinamismoa azpimarratu behar da, 
munduan dauden kooperatiba industrialen kanpo hedapenean aitzindari bihurtuz. Baina 
agian, garrantzitsuagoa da AKEk historikoki kooperatibismoari aurkeztu zaizkion 
arazoei ebazpide berritzaileak aurkitzeko izan duen ahalmena. Hiru arrazoi horiek, gure 
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iritziz, AKE kooperatibismoaren erreferentzia izatea ekarri dute XX. mendearen 
bigarren zatian, eta ziurrenik XXI.ean ere. 
 

MCC Korporazioaren nazioarteko ibileraren azterketak,  gure inguruko enpresek, 
eta, batik bat, lankidetzaren esparruan kokatzen diren enpresek, handiek batez ere, 
globalizazioaren aurrean duten problematikan sakontzeko ikuspegi baliotsua eskain 
diezaguke. Izan ere, Arrasatekoa bezalako esperientziak, bere «saio izaeraren» ildotik, 
ekonomia globalizatuan komunitatean errotutako enpresen garapena, lankidetza eta 
autoeraketa bezalako baloreek indarra izaten jarrai dezaten sustatu ditzaketen ekimenak 
oso garrantzitsuak izan daitezke.  
 

Bestalde, lan honetan zehar hainbat ikerketa aurkitu ditugu enpresaren 
nazioarteratzeari buruz, baita kooperatiba eta Arrasateko esperientziaren gainean ere. 
Edonola, kooperatibek globalizazioaren garaian duten problematikan, oro har, eta 
kooperatiben  nazioarteratzean zehazki, sakontzen duten ikerketak urriak dira, eta 
horrek lan hau berritzaile egiten du. Gure lanaren zati batek, kooperatiben 
nazioarteratzeari buruzko literaturen errepasoa egitea helburu zuen arren, laster kendu 
genuen burutik: kooperatiben gaia jorratzen duten bertako eta nazioarteko aldizkariak 
aztertu ondoren aztertzen ari garen gaiari buruzko aipamen zuzenak oso gutxi izan dira1.  

 
1.2. Metodologia 
 
Gure tesia alderdi desberdinetatik jasotako ekarpenak erabiliz ehuntzeko asmoa 

izan dugu. Alde batetik, arlo teorikoa eta arlo enpirikoa uztartzen saiatu gara. Halaber, 
ezinbestekoa iruditu zaigu, enpresak ekonomi ingurune orokorrean bilakatzen direla 
jakinik, ikuspegi orokorra jorratzea kasu konkretuen ezagupen sakonagoa lortzeko. 
Disziplinen arteko mugak zehaztea ere konplexua izan da; gure behaketa, analisi eta 
teorizazio lanetarako jakintza arlo desberdinen esparruan mugitu behar izan baitugu. 
Alegia, ez gatzaizkio tradizio teoriko bakarrari lotu, alderantziz, iturri desberdinetatik 
edaten saiatu gara, ikuspegi integratzaile eta eklektiko batek gidaturik. Tesiak azterketa 
eremu desberdinak bere baitan hartu nahi izateak, dena den, zenbait eremutan gure 
mugak eta gabeziak agerian uzteko arriskua areagotu du. Horrekin guztiarekin, gure 
ikerketa garatzeko garrantzitsuak izan diren ardatzak eta balizak aurkeztuko ditugu 
ondoren, labur bada ere: 

 
Gure ikerketa Enpresaren Ekonomiaren esparruan kokatuko litzateke, eta jakintza 

arlo honetan ohikoak diren metodologiak erabiltzen ditu (Soldevilla, 1995)2. Hala ere, 
aztertu behar dugun fenomenoaren berezitasunetan oinarrituz, kooperatiba enpresaren 

                                                 
1 Bertako zein atzerriko aldizkariak aztertu ditugu. Atzerrikoei dagokienez, besteak beste, 

ondorengoak aipatu ditzakegu: Industrial democracy, Annals of public and cooperative economics, 
Ciriec, Revue des études économiques.... Halaber, hainbat data baseren kontsultatik (ECONLIT, 
ABI, ...) uzta urria lortu dugu. 

2 Enpresaren ekonomiaren metodologiari buruz ikus Soldevilla Garcíaren lana (1995a eta 1995b). 
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nazioarteratzeaz aritzeak, enpresaren ekonomiaren ohiko hurbilpenari bi ñabardura 
egitea eskatzen du: 

 
Batetik, enpresaren nazioarteko jarduerei buruzko erabakiak enpresa ekonomiaren 

ikerketa eremuan kokatzen diren arren, nazioarteko prozesuen ezaugarri propioek 
planteamendu partikular eta espezifikoak eskatzen dituzte; beraz, Durán Herrerari 
jarraituz (1995), garrantzitsua da «enpresaren ekonomia internazionala» deitu 
diezaiokegun konfigurazioari sistema hurbilketa bat burutzea. Horrela, hainbat 
disziplina ekonomiko –nazioarteko merkataritza teoria, nazioarteko finantzak, 
ekonomia industriala eta enpresaren ekonomia (nazioartekoa)– eta bestelako 
disziplinak, hala nola, nazioarteko zuzenbidea, antropologia, politika psikologikoaren 
teoria, soziologia edota antolaketa teorien ekarpenak kontuan hartzea beharrezkoa izan 
daiteke arlo honetako ikerketa ekonomikoak burutzeko. Dunningek dioen moduan 
(1993), enpresa multinazionalaren egungo errealitate eta konplexutasunak ikuspegi 
zabal eta berriak eskatzen ditu gero eta gehiago. 

 
Bestetik, kooperatiba enpresei buruz aritzeak ere, ikuspegi desberdindua hartzera 

garamatza. García Echevarriak (1974, 290), kooperatiben enpresa jarduera «enpresa 
ekonomiaren programa zientifikoaren barruan» kokatzen du; baina ñabardura 
bereziekin. Kooperatibak desberdindu gabeko ezaugarriak ditu –faktoreen konbinaketa, 
ekonomikotasuna eta oreka finantzarioa– eta enpresa kapitalista eta estatalistatik 
desberdintzen duten faktore ideologikoak, besteak beste, enpresa autonomia, 
autoeraketa printzipioa eta bidezko irabazia (Aranzadi, 1976, 278)3.  Horregatik, gure 
iritziz, faktore horiek ikerketaren objektua, ikuspegi metodologikoa, helburua eta 
ezagupenaren xedea baldintzatu ditzakete. Chavesi jarraituz (1999, 127), gizarteko 
ekonomia-eremuan sortzen diren arazoen dimentsio anitzeko izaerak –ekonomikoa, 
soziala, politikoa eta psikologikoak–, eta ondorioz beraien zio eta ebazpenenak, eta 
kontuan hartuz beraien artean dagoen harreman estua, gizarte ekonomiaren alorra 
ikuspegi integratzaile edo holistikoa eta perspektiba multidisziplinarra izatera 
bultzatzen du; halaber, «ekonomia ortodoxoaren balizko neutraltasunaren» aurrean, ez 
die balore sozialei, ez eta bokazio preskriptiboari ere, uko egiten4. 

 
Horrela, bi ñabardura horiek kontuan hartuz «kooperatiba enpresaren ekonomia 

internazionalaren» esparruan kokatu daiteke gure ikerketa. Dena den, enpresa 
kapitalisten nazioarteko antolaketa eta arrakastarako formulei buruzko ikerketa teoriko 
eta enpirikoak eta bestelako garapenak ohikoak eta ezagunak diren arren, ez da berdin 
gertatzen lankidetzan eta autoeraketan oinarritutako enpresekin. Kooperatiben 
antolaketari buruzko ikerketak urriak dira, eta are urriagoak beraien nazioarteko 
jarduerei buruzkoak; alegia, ez hain aldeko nazioarteko ingurune batean, kooperatiba 
enpresen garapenerako baldintza eta bideen ikerketak salbuespena dira.  

                                                 
3  E. Gutembergen (1984) lanean oinarritzen da batik bat. 
4 Ekonomiaren neutraltasunaren atzean ezkutatzen diren baloreen azterketa hainbat 

ekonomilariren lanetan aurki daiteke; guztien artean, Amartya Senen lanak azpimarratu daitezke 
adibidez, On ethics and economics (1987) liburua. 
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Gure tesia, oro har, aipatu ardatzetan oinarritzen den gogoeta metodologikoetatik 

abiatzen da. Ondoren, metodologia analitiko sintetikoan oinarritu gara: horrek, 
globalizazioa, enpresaren nazioarteratze eta kooperatibagintzaren ikuspegi 
orokorretatik, kooperatibaren nazioarteko hedapenaren politika sozioekonomikoaren 
alderdi konkretuagoetara joatea ahalbidetu digu, azterketa helburu den errealitatea bere 
osagaietan banatuz. Horien analisi eta ondorengo integrazioak, dena bere eduki 
batasunean aztertzea lortu dugu.  

 
Zehatzago, gure ikerketan finkatu ditugun azpihelburuen metodologiari buruz, 

ondorengoa esan dezakegu. Nazioarteko testuinguruaren azterketa literaturaren 
errebisioaren bidez eta datu historikoetan oinarrituz, batik bat nazioarteko merkataritza 
eta atzerriko inbertsio zuzenari buruz, egin dugu. Halaber, enpresaren nazioarteratzea 
eta bere erantzukizun soziala aztertzeko, literaturaren errepasoan oinarritu gara 
(hausnarketa teorikoak ez ezik, ikerketa enpirikoak ere jasotzen dituzte). 

 
Landa lanari dagokionez, kontuan hartu ditugun hainbat aldagairi buruz 

ohartaraztea beharrezkoa jotzen dugu. Hasteko, MCC Korporazioak biltzen duen 
enpresa talde heterogeneoa aztertu nahi izateak baditu berezitasun batzuk: batetik, 
askotariko enpresak biltzen ditu, hala nola, jarduera sektore, tamaina eta beste ezaugarri 
batzuei dagokionez, eta bestetik, beraien arteko harremana koordinazio-autonomia 
teinkan oinarritzen da. Gauzak horrela, nazioarteratze produktibotik begiratuta, MCCko 
kooperatiben nazioarteratzearen ikuspegi orokor bat eskaini nahi izan dugu: helburua ez 
da enpresa bakoitzaren nazioarteratze estrategia sakontasunean aztertzea –izan ere, 
horrek, enpresa bakoitzaren eta kokaturik dagoen inguruaren azterketa zehatzagoa eta 
sakonagoa eskatuko bailuke, ikerketa honetarako finkatu ditugun helburuak gaindituz–. 
Gure xedea, hain zuzen ere, ikuspegi zabaletik, MCCko «kooperatiba multinazionalen 
multzoak», oro har, nazioartean emandako urratsen nondik norakoak azaltzea da, 
lehenbizi, nazioarteratze prozesuaren ezaugarri orokorrak identifikatu eta demokrazia 
industrialaren begiradapean aztertzeko, eta ondoren, ekarpenak egin ahal izateko5. 

 
Landa lana burutzeko ikerketa metodoa behaketa partehartzailean oinarritzen da, 

eta ondorengo ikerketa tresnak erabiltzen ditu: batetik, enpresa mailako galdeketak 
egituratutako galdeketen bidez; bestetik, datu historikoen azterketa, eta azkenik, 
elkarrizketa informalak eta behaketa. Behaketa partehartzailea agenteen jokabide 
dinamikoa eta erakunde sozioekonomikoen papera ezagutzeko baliagarria da 
                                                 

5 Nolanahi ere, batik bat, MCCko kooperatiba industrialak aztertu ditugu. Arrazoi bat 
praktikotasuna da, hau da, Banaketa taldea eta Finantza taldea azterketatik kanpo uztea erabaki 
dugu, beraien jarduera sektorea eta problematika oso desberdinak direlako enpresa eremuan ez ezik, 
kooperatiba ikuspegitik ere. Halaber, Eroski banaketa-kooperatibak edo Euskadiko Kutxa 
finantzakooperatibak Korporazioaren barruan duten integrazio modua beste kooperatiba 
industrialek dutenetik nabarmenki bereizten da. Horrek ez du esan nahi kooperatiba hauen 
aipamenik egingo ez dugunik, ez horixe; izan ere, sarri aipatzen dira lanean zehar, adibidez, 
Euskadiko Kutxak nazioarteratzeko hain baliagarriak suertatu diren kooperatiben arteko fondoen 
eraketan protagonismo berezia  izan baitu.  
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(Mirowski, 1989). Alegia, gure lan enpirikoa burutzeko bi iturri mota desberdin erabili 
ditugu, lehen mailako eta bigarren mailako informazioa, hain zuzen ere. Kooperatiben 
finantza kontabilitatea eskueran izan dugu urteko kontuen bitartez: egoera balantzeak, 
galdu-irabazien orriak eta enpresen memoriak kooperatiba erregistroan eta kooperatiban 
bertan lor daitezke. Prentsa eta komunikatu ofizialak ere informazio iturri gisa hartu 
ditugu. Beste informazio mota batzuk, hala nola inportazioak eta esportazioak enpresek 
eman dizkigute; baina beste hainbat informazio, filialen finantza kontabilitatea, 
kudeaketarako kontabilitatea edo plan estrategiko orokorrak adibidez, ez dira 
eskuragarri egoten. Informazio hau garrantzitsua izaten da enpresaren ibilera ulertzeko, 
eta ondorioz informazio guztia ez ezagutzeak gure ikerketa baldintzatzen du.  

 
Horregatik, behaketa partehartzailea –elkarrizketa, galdeketa eta behaketaren 

bidez– kooperatiben nazioarteratze prozesua ezagutu eta prozesu horretako erabaki 
hartze prozesura hurbiltzeko, parte hartzen duten erabakitzaileen motibazio 
psikosoziologikoak barne, ezinbestekoa izan da. Hala, lan hau burutzeko, Arrasateko 
esperientzia sozioekonomikoarekin erlazionaturiko hainbat kooperatiba eta atzerriko 
ezarpen bisitatu eta hainbat pertsonekin elkarrizketak izan ditugu: Korporazioko 
buruak, dibisioetako lehendakariordeak, sektore taldetako zuzendariak, Korporazioaren 
departamentu zentraleko teknikariak, kooperatibetako eta kanpo ezarpenetako zuzendari 
eta exekutiboak, langileak, kooperatiba eta Korporazioko alderdi sozialeko ordezkariak 
eta beste hainbat pertsona interesgarri, hala nola, AKEren fundatzaileak, kooperatiba 
mugimenduko kideak eta kooperatiba fenomenoari buruzko ikerlariak. Guztira, ikerketa 
lan hau egiteko izandako elkarrizketak hirurogei inguru izan dira.  

 
Dena den, gure lanaren funtsezko oinarria kooperatiben nazioarteratzean buru 

belarri murgildurik dauden zuzendariekin elkarrizketa irekietatik eta erdiegituratutako 
galdekizun batetik jaso dugun informazioa izan da –galdeketa eranskinean jaso dugu–. 
Galdeketa horren helburua, ezer baino lehen, deskriptiboa eta esploratorioa izan da, eta 
horrelako ikerketa bat burutzeko Visauta-k  (1986) iradokitzen dituen jarraibideak 
aplikatu ditugu. Galdeketa, osotasunean, 2000. urtearen hasieran atzerrian filialak 
zituzten MCCko hamahiru kooperatibetan egin dugu. Horretaz gain, galdeketaren zati 
batzuk ere, atzerriko enpresetako zuzendariei eta Korporazioko arduradunei ere zabaldu 
dizkiegu6. 

 
Kooperatibetako eta filialetako langileekin elkarrizketarik izan dugun arren, 

lanaren parte garrantzitsuena Korporazioko, kooperatibetako eta atzerriko ezarpenetako 
                                                 

6 Argitu beharra daukagu, zenbait kasutan erantzunak egokitu behar izan ditugula, 
elkarrizketatuko zuzendariek galdera egituratuei ihes egiten zietelako. Halaber, ohartarazi beharra 
dago, lan honetan enpresei buruz azaltzen diren zenbait datu, zuzendarien bat-bateko erantzunetan 
oinarritzen direnez, agian, ez direla oso zuzenak edo zehatzak, beste bideetatik jasotako datuekin 
alderatzean frogatu ahal izan dugun moduan. Nolanahi ere, gure lanean informazio kualitatiboak 
baino garrantzi gutxiago du kuantitatiboak, aurrekoen osagarritzat jo baitugu. Alegia, gure lanean 
datuen ustiakuntza estatistikoa bigarren maila batean utzi dugu, diskurtsoaren analisiari garrantzi 
gehiago emanez. 
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zuzendarien eskuetatik jasotzeak, gure lanaren muga bat adierazten du. Halaber, 
atzerrian filialak dituzten kooperatiba guztiekin harremanak izan baditugu ere, tamalez, 
ez ditugu bisitatu guk nahi beste filial, eta, nolabait esateko, distantziatik eta bertako 
zuzendarien hitzetatik ezagutu ditugu tokiko esperientziak. Horrek, dudarik gabe, 
ikerketaren ikuspegia baldintzatu du, Etxe nagusiko kutsua emanez. Bestalde, aipatu 
behar dugu, filialak eta kooperatibak bisitatu eta elkarrizketak izateko ateak irekiak izan 
ditugun arren, atzerriko ezarpen bat bisitatzeko eragozpenak izan ditugula. Halaber, 
beste zenbait kasutan atzerriko filialei buruzko informazioa emateko nahiko uzkur 
azaldu dira zuzendariak, Etxe nagusien barne jarduerek dituzten zerga inplikazioengatik 
batik bat. Baina, oro har, Korporazio, kooperatiba eta kanpo ezarpenetan lanean ari 
diren pertsonek eskaini diguten laguntza azpimarratu behar dugu, eta guztiei gure esker 
ona adieraztea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. 

 
Denboren arteko mugei dagokienez, esan beharra dago ikerketa objektua gure 

lana baino azkarrago garatu dela azken urteetan; MCCko kooperatibak bete-betean 
murgildurik baitaude nazioarteratze prozesuan. Beraz, ikerketa bukatu ahal izateko 
denbora tarteak zedarritu behar izan ditugu. Horrela, ikerketa enpirikoan jasotzen den 
informazioaren parterik handiena, 2000. urtearen bukaeran eta 2001. urtearen hasieran 
jasotakoa denez, elkarrizketen bidez bereziki, 1995-1999 epealdia hartu daiteke lan 
honetako denbora erreferentzia nagusi gisa; hain zuzen ere, MCC Korporazioaren 
lehenbiziko nazioarteratze plan estrategikoa garatu, eta kooperatiben baitan 
nazioarteratze prozesuaren aldaketa sakona somatu daitekeen garaia. Edozein modutan, 
denbora tarte hori atzetik eta aurretik zabaldu dugu lanean zehar: 1995. urtetik atzera, 
AKEaren bilakaeraren, alegia MCC Korporazioaren genesiaren ikuspegi historikoa 
izateko, eta 2000tik aurrera, ondoren gertatu diren gertakizun behinenak jaso eta beste 
zenbait datu eguneratu ahal izateko. 

 
Gure lanaren funtsezko helburua, kooperatibek globalizazioaren garaian dituzten 

erronken inguruan gogoeta eginez, AKEaren nazioarteko garapena aztertzea eta 
ulertzeko elementu esanguratsuak biltzea izan da, behaketa, analisi eta teorizazioaren 
bidez. Zenbait kasutan, ordea, erantzunak baino gehiago galderak sortu zaizkigu. 
Edozein modutan, lan honetako galdera eta hausnarketek kooperatibetan erabakiak 
hartzeko prozesuan inplikaturik daudenei zer edo zertarako balio diezaieketela 
pentsatzen dugu. Ildo honetatik, beraiekin elkarlanean aritzeko bideak ireki ditugu, 
«ekintzara bideratutako ikerketa partehartzaile» prozesu metodologikoetan oinarrituz 
(Jacob, 1985), nazioarteko politika sozialaren diseinuan jokabide kodeek eta inguruko 
ekimenek izan dezaketen baliagarritasunaren inguruan sakontzeko bereziki.  
 

1.3. Tesiaren egitura 
 
Tesiaren egiturari dagokionez, ikuspuntu desberdinetatik heldu diogu gaiari, 

alderdi teorikoak eta praktikoak, eta makroekonomikoak eta mikroekonomikoak 
uztartuz. Horretarako, gure lana lau atal eta hamahiru kapitulutan banatu dugu, 
orokorretik eta teorikotik, partikularrera eta konkretura joz. Lehenengo atalean –2. eta 
3. kapituluak–, ekonomiaren globalizazio prozesuaren azterketari heldu diogu, horren 
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haritik kooperatiben lekua eta funtzioari buruz lehenengo gogoetak egiteko. Bigarren 
atalean –4. eta 5. kapituluak– enpresaren nazioarteratzeari buruzko teoria batzuen 
aurkezpen laburra egin dugu; enpresa multinazionalen antolaketa moduari eta gizarte 
erantzukizunari arreta berezia eskainiz. Lehenengo bi atalak hurbilketa modura ulertu 
behar ditugu, hain zuzen ere, MCCren garabidean sakontzeko, ekonomiaren 
globalizazioari, enpresaren internazionalizazioari eta kooperatiba tradizioari 
erreparatzea ezinbestekotzat jotzen baitugu. Hirugarren atalean –6.en kapitulutik 10.era, 
MCC Korporazioan parte hartzen duten kooperatiben nazioarteratze prozesuaren kasu 
azterketa burutzen da. Laugarren atalean –13. kapitulua–, berriz ere ikuspegi orokorra 
hartzen dugu, gure iritziz kooperatiben nazioarteratze prozesuaren politika 
soziekonomikorako gako garrantzitsuenak aurkeztuz. Dena den, arian-arian ikusiko 
dugu zehatzago nola garatzen den proposaturiko bidea. 

 
Bigarren kapituluan, ikuspegi zabala hartu dugu, enpresa ingurune orokorrean 

txertaturik bilakatzen baita. Egun, ingurune orokor horren ezaugarri nagusi gisa 
ekonomiaren globalizazio edota eredu kapitalistaren munduratze prozesuaren 
areagotzea azpimarra daitezke. Dimentsio anitzeko fenomenoa izanik, globalizazio 
prozesuari buruz gogoeta egiterakoan, hainbat alderdi dira ildo horretatik landu 
daitezkeenak; dena den, guk alderdi ekonomikoak azpimarratu ditugu. Horrela, 
globalizazio prozesua ekonomia kapitalistaren internazionalizazio prozesuan kokatzen 
dugu, eta ondoren, merkatuen globalizazioa, teknologia berrien ezarpenak eta 
korporazio transnazionalen garrantzia aztertzen ditugu. Nolanahi ere, ez ditugu ahaztu 
nahi izan, egungo garapen eredua kolokan jartzen duten beste alderdiak, ingurugiroaren 
deuseztapena eta gizataldeen arteko disparekotasunak, batik bat. 

 
Hirugarren kapituluan, kapitalismo globalaren garapenaren testuinguruan, 

kooperatibek dituzten lekua, funtzioa, aukerak eta erronkei buruzko gogoetan murgildu 
gara. Nolanahi ere, oinarriak jarri aldera, kooperatiba kontzeptua zedarritu dugu hainbat 
alderditatik, hala nola, historikotik eta kontzeptualetik, adibidez, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik hurbilpena eginez. Historian ikusita, lan elkartuko 
kooperatibek, enpresa kapitalistaren eta estatu-enpresaren aurrean, irizpide 
demokratikoetan oinarrituz enpresa-antolaketa modu alternatibo bat garatu dute, beraien 
kideen eta txertaturik dauden komunitateen premiak asetzeko. Globalizazioaren garaian, 
kooperatibaren izaera mantentzeko zailtasunak areagotuz doaz, eredu alternatiboek 
aparte mantentzeko dituzten aukerak murrizten diren heinean. Egoera honetan, 
kooperatiben bideragarritasun ekonomiko eta sozialari buruz gogoeta egitea nahitaezkoa 
da. Halaber, enpresa garapenerako dituzten mugak (hazkundearekin, finantzaketarekin 
eta nazioarteratzearekin erlazionaturikoak bereziki) eta aurkezten zaizkien aukerak, hala 
nola, pertsonen lankidetzatik eta  interkooperazioa eta kooperatiba taldeen osaketatik 
etor daitezkeenak azaltzen ditugu.  

 
Laugarren kapituluan, enpresaren nazioarteratzeari hurbilpen teorikoa egiten 

diogu. Enpresaren nazioarteratze kontzeptua eta bideak mugatu ondoren, nazioarteratze 
prozesuari buruzko teoria desberdinen gainbegirapen orokorra burutzen dugu, 
nazioarteko merkataritza lantzen dutenetatik, atzerriko inbertsio zuzenak jorratzen 
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dituztenetara. Horretaz gain, kapitulu honetan enpresa multinazionalen barneko 
harreman sareari erreparatzen diogu, enpresa eredu honen antolaketa eta erabaki 
prozesuan sakontzeko.  

 
Bosgarren kapituluan, enpresa multinazionalen gizarte erantzukizuna zertan den 

aztertzea interesgarri iruditu zaigu, kontuan hartuz, azken urteotan enpresen gizarte 
erantzukizuna areagotzeko ekimenak ugaritu egin direla. Batik bat, jokabide kodeak eta 
inguruko ekimenak izango ditugu aztergai: definizio eta sailkapenak, bilakaera 
historikoa, jokabide kode eta label soizialen eraginkortasuna eta zailtasunak, eta efektu 
ez desiragarriak.  

 
Aurreko kokapenetatik abiatuta, hirugarren atalean, MCC Korporazioaren 

garapena eta parte hartzen duten kooperatiben nazioarteratze prozesuaren azterketari 
helduko diogu:  

 
Seigarren kapituluan, MCCren eta kooperatiben nazioarteratze prozesuaren 

oinarriak aurkezten dira. Esperientzia honen garapenaren hainbat ardatz aztertzea 
interesgarri iruditu zaigu, MCC Korporazioaren izaeraren ezaugarriak, arrakastaren 
gakoak eta esku artean dituen erronka berrietarako erreferentziak ezagutu ahal izateko. 
Horrela, azpimarragarriak dira kooperatibek historian zehar garatu dituzten 
«koordinazio sistemak»; Korporazioaren nazioarteratze plan estrategikoak eta 
departamentu zentralen funtzioa kanpo politikan aztertzean ikusi ahal izango dugun 
moduan.  

 
Zazpigarren kapituluan, MCCko nazioarteko kooperatiba holdingen garapena 

erakutsiko  dugu, atzerrian abian jarri dituzten enpresei arreta berezia eskainiz. 
Azterketa sektorez sektore egingo da, alegia, MCCren dibisio desberdinetan biltzen 
diren kooperatiben esperientziak elkarrekin jasoz. Nolanahi ere, dibisio bakoitzaren 
nazioarteko ibilera ulertzeko sektorearen ezaugarri orokor batzuk aurkeztuko ditugu, 
dibisioaren izaerak hurbilpen orokorra ahalbidetzen duenean behintzat.   

 
Zortzigarren kapituluan, honako hiru galderei erantzuten saiatu gara: batetik, 

kanpo ezarpenak egin dituzten MCCko kooperatibak nolakoak diren; bigarrenik, 
zeintzuk izan diren nazioarteratzeko aukeratu dituzten bideak, eta hirugarrenik, 
nazioartean eman dituzten urratsetan zer nolako puntu indartsu eta puntu ahulak izan 
dituzten. Azterketa honen guztiaren oinarrian ondorengo auzia dago, hots, kooperatiba 
izaerak zenbateraino baldintzatzen duen enpresaren nazioarteratzea eta aukeratutako 
estrategia. 

 
Bederatzigarren kapituluan, MCCko kooperatibek kanpo ezarpenak egiteko 

beharrezko baliabideak nola lortu dituzten azaltzen da. Lehenik eta behin, MCC 
Korporazioaren «finantza sistema koordinatua» zertan den aztertzea interesgarri iruditu 
zaigu. Gero, kooperatiben nazioarteratzerako erabili diren finantza iturri korporatiboak 
eta horiek kudeatu dituzten erakundeetan jarri dugu gure arreta. Atzerriko ezarpenen 
finantzaketa eredu korporatiboa azalduz jarraitu dugu, Korporazioak duen zeregina 
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azpimarratuz. Ondoren, atzerriko ezarreren finantzaketa aztertu dugu kooperatiben 
ikuspegitik, eta bukatzeko, konparazio batera, atzerriko hedapenean Korporazioak eta 
kooperatiben arteko elkarrekintzak izan duen garrantzia jasoko dugu kasu baten 
azterketaren bidez. 

 
Hamargarren kapituluan, MCCren nazioarteratze prozesuaren diagnostikoa egiten 

jarraitzeko eta kooperatiba ikuspegitik elementu bereizgarriak ezagutzeko asmoz, 
atzerriko ezarpenen ezaugarri garrantzitsuenak aztertu ditugu, hala nola, atzerriko 
inbertsio zuzenaren sorrera urtea, atzerriko ezarpenaren jabego egitura eta ezarpen 
estrategia, kokapen geografikoa eta atzerriko ezarpen produktiboen helburuak eta 
justifikazioa.  

 
Hamaikagarren kapituluan, kooperatiba eta atzerriko ezarpenen arteko antolaketa 

harremana, eta bi izaera horiek, kooperatiba eta multinazionala, nola bateratzen diren 
aztertuko dugu. Ildo honetatik abiaturik, garrantzitsua iruditu zaigu atzerriko 
ezarpenetako lan komunitateen lan erregimenean eta lan harremanetan, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik, elementu bereizgarririk garatu den aztertzea. Kapitulua 
atzerriko ezarpenek kooperatiba bihurtzeko dituzten aukerak aztertuz bukatzen dugu. 
 

Hamabigarren kapituluan,  MCCren egungo errealitateari eta etorkizuneko 
erronkei buruzko gogoetan murgildu gara. Hala, gure azterketan jasotako emaitzetatik 
abiatuta, Arrasateko esperientzian sortu diren aldaketak jasotzen saiatu gara. Hain zuzen 
ere, gure iritziz, 1990eko hamarkadako Arrasateko kooperatiben ibilerak, batik bat 
nazioartekoak, antolaketa paradigma berria sortzea ekarri baitu: sistema bikoitz edota 
neokooperatibismoaren esparruan kokatzen dena. Edozein modutan, azterketa ezin da 
Arrasateko eredu sozioekonomiko kooperatiboak izan duen nazioarteko arrakasta edo 
eraldaketa soziala eta kulturala egiaztatzera mugatu; hori dela eta, haratago jo dugu. 
Hain zuzen ere, gure iritziz, 1990eko hamarkadan garatu den antolaketa paradigma 
berriaren erronka nagusienetakoa, nazioarteko enpresa eredua eta nazioarteko 
lankidetza eredu berria garatzea da. Eta hori, zalantzarik gabe, nazioarteko politika 
sozialaren garapenarekin estuki loturik dago. Horregatik, Korporaziotik zabaldutako 
nazioarteko definizio sozialari buruzko proposamenak aztertuko ditugu, gobernu 
organoetatik eta organo sozialetatik sortutako ekimen desberdinen egungo egoeraren 
berri eman eta analisia eginez. Halaber, iraganean gaur eguneko erronkarekin 
paralelismorik izan zezakeen esperientzia baten haritik, Arizmendiarrietarren hainbat 
gogoeta jasotzen ditugu.  
 

Hamahirugarren kapituluan, ikuspegi zabalagoa hartu dugu berriro, kooperatiben 
nazioarteratze prozesuaren politika soziekonomikorako gakoak lantzeko asmoarekin 
eredu bat aurkezten dugu. Helburu horri begira, kooperatiben kanporako sarbidea 
sozialki definitzeko, jokabide kodeen baliagarritasunean sakontzen dugu: oinarrizko lan 
baldintzak errespetatzea helburu duten kodeetatik hasiz, transnazionalentzako 
jarraibideak eskaintzen dituzten nazioarteko kodeekin jarraituz eta gobernuz kanpoko 
erakundeek bultzaturiko kodeen ekarpenekin bukatuz. Kapituluaren azkeneko puntuan, 
enpresa transnazionala demokratizatzeko aukerari buruzko gogoetak aurkeztu ditugu. 
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Azkeneko kapituluan, egindako ikerketaren emaitzak laburbiltzen dituzten 
ondorioak aurkezten dira; halaber, etorkizunerako ikerketa lerroen aipamen laburra egin 
dugu. 
 

Elhuyar elkartearen Euskal Hiztegi Modernoari jarraituz, ikertzeak hauxe adierazi 
nahi du: «jakintza-arlo batean, bereziki zientzietan, aurkikundeak eta ezagutza berriak 
egiteko saiakuntzak eta azterketak egin». Gure inguruko kooperatiben nazioarteko 
garapenari buruzko aztarna eta zantzu guztiak ikertu ez ditugun arren, gure asmoa, 
apaltasunez, gai zail eta konplexu horri argitasun apur bat ekartzea izan da. Eta 
pentsatzen dugu bere egoera, ezaugarri, arrazoi eta ondorioez jabetzeko, ohartasunez 
begiratu eta arretaz gogoan erabili ondoren, nahikoa elementu bildu ditugula hainbat 
hausnarketa eta erreflexu egiteko. Izan ere, ezagutza ez da pertsonetatik aparte 
existitzen; baizik eta, denboran zehar denon ekarpenen bidez eraikitzen joaten da. 
Bukatzeko adierazi nahi dugu, gure ulermen eta ahalmenaren arabera, egin genezakeen 
lanik hoberena egiten saiatu garela. 
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II. Kapitulua: Kooperatiben  testuinguru berria: ekonomi globalizazioa 
 
 

1. Sarrera 
 
Gure lanaren azken helburua kooperatiben nazioarteko hedapenaren politika 

sozioekonomikoa aztertzea bada ere, lehenbiziko atal honetan ikuspegi globala izango 
dugu abiaburu. Makroperspektiba hau ezinbestekoa da aztertzen ari garen 
fenomenoaren ezagupen sakonagoa izan nahi badugu. Izan ere, enpresa ekonomi 
ingurune orokorrean txertaturik bilakatzen da. Horrela, enpresa talde baten nazioarteko 
ibilera ekonomikoa aztertu nahi izateak nazioarteko ekonomian sakontzera garamatza, 
eta horrek munduko ekonomiaren bilakaeraz hitz egitera. Gaur eguneko munduari 
begira, globalizazio prozesu gorakorra azpimarra dezakegu. Gai konplexuak dira 
guztiak, eta ertz askotarikoak; gainera, Castells-i jarraituz (1996), nekez ulertu eta 
asimilatu daitezkeen aldaketak gertatzen ari dira1.  

 
Oro har, globalizazioaz gogoeta egiterakoan, alderdi desberdinak dira ildo 

horretatik landu daitezkeenak, munduaren berrantolaketa honek ondorio zuzenak baititu 
gizabanako, enpresa eta bestelako antolaketa eta erakundeetan. Gure ikuspegitik, hots, 
kooperatiba enpresaren nazioarteratzetik, garrantzitsuenak iruditu zaizkigun ardatzak 
landu ditugu; batez ere, harreman ekonomikoen analisia jorratu dugu, ikuspegi 
kuantitatibotik zein kualitatibotik, alderdi teknologiko, kultural edota politikoak ahaztu 
gabe.  

 
Kapituluaren egituraketari dagokionez, lehenik eta behin, globalizazioa deitzen 

diogun fenomenoa ekonomiaren internazionalizazio prozesuan kokatu dugu. Ondoren, 
merkatuaren globalizazioa aztertzen da, globalizazioak merkatuan parte hartzen duten 
agenteengan –eskaintzaile eta eskatzaileak– eta trukatzen diren elementuetan –
salgaiak, kapitala eta lana– izan duen eragina jasotzeko. Atal honetan, batez ere, 
finantza merkatuak eta ondasun eta zerbitzuen nazioarteko elkartrukeak izandako 
gorakada, datuen bidez analizatuko ditugu. Horrekin,  nazioarteko merkataritzaren 
hedakuntzak munduko ekonomian eta enpresengan izan dituen eragin zuzenak jasoko 
ditugu. Ondoren, informazio teknologien alorrean gertatutako aurrerapenetatik abiatuz, 
teknologiak garaiko ekonomiaren berrantolaketan izandako eragina jaso dugu: sistema 
tekno-ekonomiko berriaz hitz egiten du Freeman-ek (1987), eta informazio ekonomiaz 
Castells-ek (1996). Informazio teknologietan ez ezik, garraio eta produkzio arloan ere, 
teknologi aldakuntza bikainak izan dira. Horrek guztiak, produkzio moduen aldaketaren 
alde bultzatu du, eredu produktibo fordistaren gainbehera ekarriz eta eredu malguago 
eta internazionalagoak agerraraziz. Hurrengo puntuan, globalizazioren isla eta, aldi 
berean, eragile nagusia diren enpresa transnazionalei –ETNei– arreta berezia eskaini 
diegu,  kooperatiba enpresarekin batera ikerketa lan honetan elementu zentralak baitira. 
ETNak globalizazioaren protagonista garrantzitsuenak bilakatu dira, eta merkatu 
mundialaren  nagusitasuna hartu dute. Atal honetan, globalizazioaren testu inguruan 
duten garrantzia eta eragina jasoko dugu, batik bat, atzerriko inbertsio zuzenaren 

                                                 
1 Globalizazioaren gaiak aparteko lana eskatuko luke; baina guk kapitulu batean jasotzeko 

besteko ausardia izan dugu. Hori dela eta, ezin izan dugu ikerketaren alderdi honetan nahi beste 
sakondu, eta datuen analisi mugatua aurkezten da. Hala ere, gehiegi sinplifikatzeak dakarren arriskua 
ez ahazten saiatu gara. 
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fluxuak aztertuz. Bukatu aurretik, globalizazioaren ondorioz areagotu diren arazoei 
zuzendu diegu begirada. Batez ere, garapen eredua eramanezina egiten duten bi arazo 
ditugu hizpide: batetik, ingurugiroaren deuseztapena, eta bestetik, gizataldeen arteko 
disparekotasunak, batez ere Hegoko, baina baita ere Iparreko, herrialdeetako giza talde 
pobre eta kanporatuen eta aberatsen artekoak. 

 
Azkenik, globalizazioa prozesu gisa ulerturik, nagusi diren joeren aurrean 

alternatibak sortu eta garatzeko aukerari buruz mintzatuko gara. Horrela, lan elkartuko 
kooperatibek ekonomi globalizazioaren testuinguruan bete dezaketen funtzioa eta 
garatzeko duten aukerei buruz hurrengo kapituluetan hausnartzen jarraitzeko. Beraz, 
esan bezala, gure ikerketa kokatzeko garrantzitsuak izango diren ardatzak eta balizak 
aurkeztera pasako gara ondorengo puntuetan. 

 
2. Ekonomiaren nazioarteratzetik globalizaziora 
 
Hirurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera, testuinguru sozio-ekonomiko 

berria ezartzen joan da hainbat gertakizun ekonomiko, teknologiko, kultural eta 
politikok bultzaturik. Munduaren berrantolaketa honek eszenategi sozioekonomiko 
berriaren egiturazko izaera aurreko hamarkadetakoaren aldean desberdina izatea ekarri 
du (Castells, 1996). Elementu kualitatibo bereizgarriak azaltzen dira; hargatik, 
globalizazioaz (Beck, 1998; Giddens, 2000) edota  ekonomiaren munduratzeaz (Adda, 
1998) hitz egiten dugu egun.  

 
Globalizazio fenomenoaren konplexutasuna eta aurpegi aniztasuna kontuan 

izanik, ez da harritzekoa gaiaren inguruan erruz azaldu diren definizio, kontzeptu eta 
teoriak. Edozein modutan, lehenengo hurbilpen gisa globalizazio terminoa ekonomian, 
oro har, herrialde eta enpresen ekonomia jardueran nazioarteko merkataritzak duen 
garrantzi gero eta handiagoa azpimarratzeko erabiltzen da; nazio ekonomiak munduko 
ekonomiaren markoan integratzeko prozesua, alegia. Prozesu horren ondorioz, 
ekonomiaren bilakaera gero eta gehiago izango da nazioarteko merkatuen mendekoa, 
eta gero eta gutxiago berriz, lekuan lekuko nazio-estatuen jarduera politikoaren 
araberakoa. 

 
Erlazionaturiko lau faktore nagusik gidatu izan dute globalizazio prozesua esparru 

ekonomikoan: nazioarteko merkataritzaren areagotzeak, enpresa multinazionalen 
hazkundeak, finantza merkatuen nazioartekotzeak eta eragiketa horiek guztietan 
teknologia berrien ezarpenak. Dena den, Castells-ek adierazi du ekonomiaren 
eraldaketaren prozesu sakonago baten parte besterik ez dela ekonomi globalizazioa. 
Paradigma ekonomiko desberdin horri «informazioaren gizartea» (1996) deritzo, eta 
aurrerago «ekonomia berria» bezala izendatuko du (1999). Ekonomiaren eraldaketaren 
ezaugarri garrantzitsuenak honakoak izango lirateke: aipatu globalizazioa, 
informazioaren garrantzia eta sarean funtzionatzeko duen ahalmena2. 

                                                 
2 Ekonomia berriak badu beste adiera bat, teknologia berriekin diharduten enpresen sektorea 

izendatzeko erabiltzen dena, hain zuzen, internetekin erlazionatuak daudenak. Baina, Castells-ek 
zentzu zabalagoan erabiltzen du hitza, gaur eguneko sistema ekonomikoaren egiturazko ezaugarriak 
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Globalizazioaz edo ekonomia berriaz hitz egiteak sistema ekonomiko 

kapitalistaren nagusitasuna areagotu egin dela mundu mailan adierazten du.  
Kapitalismoaren prozesu historiko baten emaitza bezala, edo, zehatzago, urrats berria 
bezala ulertzen du globalizazioa J. Adda-k (2001, 4)3. Horregatik, globalizazioaren 
azterketa ezin da kapitalismoaren izaeraren hausnarketatik bereiztu. Hain zuzen ere, 
egungo munduaren berrantolaketa sistema ekonomiko kapitalistaren hedapen- eta 
nazioarteratze-prozesuan kokatzen da. Alegia, sistema kapitalistaren zabaltze prozesu 
bat gauzatu da azken urteetan: Mundu-sistema kapitalistaren berezko ekonomi 
ezaugarriak, hala nola, hazkuntza mugagabearen ustea, produktibismoa, hedagarritasuna 
eta  merkantilismoa, geografi gune eta jarduera gehienetara zabaldu dira (Zurbano, 
1998). «Merkatu ekonomiaren berpizkundea» deritzo Dunning-ek (2000, 26), ikusirik 
kapitalismoa ia herrialde guztien forma ekonomiko nagusi bilakatu dela, eta merkatuen 
desarautzeak, liberalizazioak eta pribatizazioak joera gorakorra dutela. «Merkatuen 
errebantxa» deitzen dio J. Adda-k, kapitalak alor politiko eta sozialaren gainean hartu 
duen nagusitasunari erreparatuz (2001, 110). Aipatutako merkatuen liberalizazio eta 
pribatizazio politiken ondorioz, ondasun, zerbitzu eta aktiboen nazioarteko 
mugikortasunerako trabak eta oztopoak ezabatuz joan dira, eta ekonomiaren 
nazioarteratze prozesua inoizko mailarik gorenera iritsi da, zenbatekoan ez ezik, 
hedapen eta sakontasunean ere (Zurbano, 1998)4.  

 
Nolanahi ere, sistema ekonomiko kapitalistaren garaiko hedapen eta 

nazioarteratzeak, aurreko faseekin alderatuz, elementu kualitatibo bereizgarriak azaltzen 
ditu. Hargatik, gaur egun, globalizazioaz eta ekonomiaren munduratzeaz hitz egiten 
dugu5. Dicken-en iritziz (1998, 5), nazioarteratzeak jarduera ekonomikoak estatu 

                                                                                                                                                     
orain artekoen desberdinak direla adierazten baitu; alegia, munduko antolaketa berria definitzeko 
kontzeptua da ekonomia berria. Beste autore batzuk termino eta kontzeptu desberdinak erabili dituzte 
egungo gizartearen eraldaketa azaltzeko; adibidez,  Negropontek (2000) «ezagutzaren gizartea» eta 
«ziberespazioaz» hitz egiten du, eta Tofflerek (1999) «hirugarren uhinaz». 

3  J. Adda (2001): «Le phénomène de la mondialisation traduit une mutation plus qu´un 
continuité dans ce processus». Castellesentzat ere (1996), informazioaren gizartea kapitalismo 
aurreratuaren ondorio zuzena besterik ez da; baina elementu bereizgarrietan oinarritzen da, 
aurrerago ikusiko dugun moduan. 

4 Nazioarteko elkartruke ekonomikoen hastapenak kapitalismoaren sorreraren aurretik aurkitzen 
dira; baina kapitalismoaren garapenarekin inoiz ez bezalako hedapena ezagutu du. Sistema 
kapitalistak nazioartera emandako urratsak hiru fasetan bana daitezke (Zurbano, 1998): Lehen 
urratsak ondasunen arlokoak izan ziren. Metropoli eta kolonien arteko ondasunen elkartrukeetan 
oinarritu zen nazioarteko merkatuen sorkuntza eta hedapena. Gero, XIX. mendearen bukaeran 
kapitalen nazioarteratzeak hazkunde bizia erakutsi zuen. Azkenik, XX. mendeak ekoizpen 
prozesuaren nazioarteratzea  ekarri du.   

5 A. Mendizabalek kapitalismoaren laugarren globalizazioa deritzo (2000, 57): «Egungo 
globalizazioa, kapitalismoaren historiaren laugarren globalizazioa da; eta mundu mailako 
akumulaziorako oinarri berria eta hedapen berria erakusten dizkigu». Lehen globalizazioa, merkatal 
kapitalaren hedapenari dagokio, XV. mendearen inguruan hasita; bigarrena, XIX. mendearen 
bukaeran kapital bankario eta kapital industrialaren uztartze prozesuarekin eratutako kapital 
finantzarioari dagokio; eta hirugarrena, lehen guda eta bigarren guda mundialen tartean hasitako 
deskolonizazio prozesuari dagokio. 
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mugen gainetik hedatzea adierazten duen bitartean, globalizazioak nazioarte mailan 
zabaldutako jarduera horien integrazio funtzionala azpimarratzen du. Prozesu biak 
daude martxan gaur egun. Baina ez, nahi eta nahiez, leku eta jarduera guztietan, ez eta 
modu eta erritmo berean ere. Globalizazio prozesua ez baita uniformea, baizik eta anitza 
eta konplexua. Adda-ren arabera (2001, 110), globalizazioak dakarren jauziak, 
ekonomiaren nazioarteratze prozesuarekin alderatuz, azpimarratzen duen ideia honakoa 
da: mundu mailako merkatu autoerregulatu baten eraketa. Hori dela eta,  merkatu eta 
estatuen arteko harreman berriak sortu dira. Nazio-estatuaren eremura mugatutako 
ekonomiek osatu dute orain dela gutxi arte munduko ekonomiaren panorama. Gaur 
egun, globalizazioak egituraketa hori aldatu egin du, eta nazio-estatuaren eremua 
gainditzen duten prozesu integratzaileak bultzatzen dira Europan, Amerikan eta Asian.  

 
Globalizazioaren izaera desberdin egiten duten beste elementu nagusiak 

«aldaketaren abiadura» eta «gertakizunen aldiberekotasuna» dira. Zibernetikak ekarri 
dituen aurrerakuntza teknologikoak, informazioaren alorrekoak batik bat, azpimarra 
daitezke. Adibidez, munduko bi muturren artean eragiketa ekonomiko edota 
finantzarioak, enpresa batek beste bat xurgatzea kasuko, segundo gutxitan burutzea 
ahalbidetzen dute. Produkzio eta garraio teknologiei esker, produktu eta zerbitzu berriak 
munduko edozein lekutan merkaturatzeko beharrezko denbora murriztu egin da, eta 
bizitza zikloaren abiadura areagotu. Alegia, geroz eta gauza gehiago gertatzen dira 
mundu mailan, eta gainera, aldi berean gertatzeko ahalmena dute, hala nola, finantza 
krisiak, kultur eta gizarte ekintzak. Hots, jarduera horiek espresatzen diren planeta 
mailako batasuna dago (Castells, 1996) 6. 

 
Halaber, egungo testuinguru berriaren ezaugarri nagusi gisa «enpresa 

transnazionalen» areagotzea eta indartzea aipa daiteke. Herrialde desberdinetan 
kokatuz, enpresa transnazionalek gero eta gehiago kontrolatzen dituzte nazioarteko 
salkari eta kapitalen elkartrukeak, nazioarteko merkatuen oligopolizazio-dinamika 
areagotuz. Globalizazioaren ondorio ez ezik, indar eragile ere bilakatu dira (Dunning, 
1993;  Durán, 2001).  

 
3. Merkatu globalen ekonomia 
 
3.1. Merkatuaren globalizazioa  
 
Finkatu dugun ildoari jarraituz, merkatuaren globalizazioa aztertuko dugu 

ondoren, ondasunen nazioarteko merkataritzari eta kapital merkatuei arreta berezia 
eskainiz. Indarrean dagoen sistema ekonomikoa merkatu ekonomian oinarritzen da; 
baina, orain dela gutxi arte bederen, merkatu zatikatu eta berezituetan. 

                                                 
6 Castells, (199697, 120):  «La economía informacional es global. Una economía global es una 

realidad nueva para la historia, distinta de una economía mundial. Una economía mundial , es decir, 
una economía en la que la acumulación de capital se produce en todo el mundo, ha existido en 
occidente al menos desde el siglo XVI, como nos enseñaron Fernand Braudel e Immanuel 
Wallerstein. Una economía global es algo diferente. Es una economía con la capacidad de funcionar 
como una unidad en tiempo real a escala planetaria». 
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Globalizazioarekin, aldiz, estatu mugek geroz eta garrantzi gutxiago dute merkatuetan, 
eta jadanik, ez dira merkatuak segmentatzeko irizpide nagusia. Enpresek aukera berriak 
dituzte; baina baita lehiaketa iturri berriak ere. Globalizazioak hiru motako merkatuetan 
du eragina: (1) salgaiak –mota guztietako ondasun eta zerbitzuak–; (2) aktibo 
finantzarioak –hala nola, tituluak, banku maileguak, gordailuak, kapital fisiko eta 
lurraren tituluak–; eta (3) pertsonak –produktu eta zerbitzuak ekoizten dituzten 
langileak–.  

 
Merkatuan elkartrukatzen diren elementu horietatik, kapitala da nazioartekotuena 

eta ekonomia globala dela esatea ahalbidetzen duena. Ondasun eta zerbitzuei 
dagokionez, denetarik aurki dezakegu. Hainbat produktu eta zerbitzu oso globalizaturik 
daude, adibidez, elektronika, garraioak, farmakogintza... baina ez beste batzuk, 
zerbitzuen alorreko hainbat jarduera adibidez. Ekoizpen kulturala –telebista, musika, 
zinema, ideiak, modak...– geroz eta globalagoak bihurtzen ari dira, baina erreakzio 
moduan tokiko kulturen suspertzea ekarri du. Zientzia eta teknologia ere oso 
globalizaturik daude. Lana, berriz, ez dago globalizaturik; alderantziz, guztiz zatikatua 
aurkitzen da, eta bere jatorrizko lekuari zurrunki loturik dago. Herrialde garatuek neurri 
legalak eta errepresiozko politikak hartzen dituzte laneskuaren mugikortasuna 
ekiditeko, horrela izan ezean Hegotik Iparrerako emigrazio mugimendu ikaragarria 
sortuko bailitzateke7. Indarrean dagoen globalizazioak, alde batetik kapitalen 
mugikortasuna, ondasun eta zerbitzuen elkartrukeak eta produkzioaren nazioarteratzea 
bultzatzen ditu, baina, bestetik, pertsonek lekuz aldatzeko duten eskubidea oztopatzen 
du. Horrek, Vidal Villlaren iritziz (1996), soldata eta bizitza mailen desberdintasunak 
finkatzen ditu herrialde garatu eta ez garatuen artean.  

 
Merkatuaren kokagune geografikoari erreparatuz, ikus dezakegu, orain dela gutxi 

arte, nazio estatuak izan direla ekonomiaren espazio nagusiak; azkeneko hamarkadetan, 
berriz, gero eta gehiago munduko merkatuak, bloke erregionaletan banaturik, ezartzen 
ditu produkzio, konkurrentzi eta kontsumo jarraibide eta erregelak. Nazioarteko 
merkataritzaren igoerarekin batera, Nazio-Estatuaren eremua gainditzen duten prozesu 
integratzaile berriak agertu baitira mundu osoan: Europan (EB), Asian (AFTA) eta 
Amerikan (NAFTA, MERCOSUR eta CARICOM)8. Bloke ekonomiko erregional 
horien oinarria merkataritza da, politiko edo soziala baino lehen. Hain zuzen ere, 
globalizazioak, merkatu bakarra sortu ordez, munduko ekonomiaren erregionalizazioa 
ekarri du, batik bat ardatz hirukoitzaren inguruan. Alegia, globalizazioak ez du 
adierazten orokortze orekatua, merkataritza eta atzerriko inbertsio zuzenen fluxuak 
aztertzean ikusiko dugun bezala. Hala ere, nahiz eta mundu mailako prozesu 

                                                 
7 Globalizaturik dauden lanbideak goi mailako kirolari, artista, zientzilari, exekutibo eta 

antzerakoak dira. Horrela, munduko bidaiarien paisaian, bakoitza bere garraio bidean eta dagokion 
leku, konfort eta seguritatearekin, lau gizatalde nagusi desberdindu daitezke: multinazionaletako 
enplegatuak, gobernuz kanpoko erakundeetako kideak, turistak eta legez kanpoko inmigranteak.   

8 AFTA-k, Asean Free Trade Agreement-ek Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipinak, 
Singapur, Tailandia eta Vietnam barne hartzen ditu.  
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integratzaile orekatua ez bideratu, munduko eremu guztiengan nabaritzen da bere 
eragina. 

Nazio ekonomiak munduko ekonomietan integratzeko prozesuak, estatu-nazioen 
elkarmenpekotasun ekonomikoa eta harreman ekonomikoen eta erakundeen 
konplexutasuna areagotu egin du, munduaren konfigurazio politiko eta ekonomikoa 
aldatuz. Egun,  ekoizpen eta botere zentro berriak daude munduan zehar: estatuekin eta 
estatuen integrazio prozesuetatik sortutako bloke ekonomikoekin batera, 
multinazionalak kokatu dira globalizazio prozesuaren buruan.  

 
Eskaintzaileak eta eskatzaileak, merkatua aztertzen ari garela, ezin ditugu ahaztu. 

Porter (1986), Ohmae (1985), Hamel eta Prahalad (1985) bezalako autoreak nazio 
mailako ekonomien integrazioak  eta nazioarteko merkataritzaren hedakuntzak enpresen 
estrategietan izan zitzaketen ondorioak aipatzen aitzindariak izan ziren. Baliabideak eta 
merkatuak lortzeko enpresen nazioarteko lehiaketak estatu barrukoa ordezkatu du. 
Lehiaketa gorakorraren ondorioz enpresek balioa eransten duten jardueren hedapena eta 
egitura berrantolatu dute. Nazioarteko merkatuak eta elkartrukeak hedatu egin dira, 
produkzio arloko eskala ekonomia garrantzitsuak ahalbidetuz, eta lanaren zatiketa eta 
produkzioaren espezializazio sakonagoak ekarri dituzte. Munduko merkatu handietan 
kokatzea, eta leku bakoitzeko abantailetaz baliatzea, enpresentzat lehiakortasuna eta 
errentagarritasuna lortzeko baldintza bihurtu dira. Horrek guztiak, enpresen 
nazioarteratze prozesuak eta produkzioaren leku aldaketak ugaritzea ekarri du azken bi 
hamarkadetan. Halaber, ETNen arteko xurgapen eta bateratze prozesuek merkatuen 
oligopolizazio-dinamikak bultzatu dituzte, eta ondorioz, ETNek munduko merkatuetan 
duten eragina eta boterea areagotu egin da. Gero eta gehiago, mundu mailako merkatua 
da enpresen jokabide eremua. Enpresa handiek mundu mailako eskariarentzat garatzen 
dute beraien produktu estrategia, eta beraien eskaintza ekoizpena eta banaketa lurralde 
desberdinetan kokatuz burutzen dute. Enpresa txikiek ere, herrialde desberdinetan 
ekoizteko arazoak izan ditzaketen arren, mundu mailako lehiaketaren arabera diseinatu 
behar dute beraien estrategia (Lafay, 1997). 

 
Erosleei erreparatu zien batipat Levitt-ek (1983), eta  merkatuen izaera berria 

«globalizazio» terminoa erabiliz jaso zuen lehenbizikoa izan zen. Levitt-entzat, alde 
batetik, nazioarte mailako kontsumitzaileen jokabide eta gustuen antzekotasun 
gorakorrek, eta bestetik, eskala ekonomien abantailek merkatu homogeneo eta 
integratuagoak bultzatuko zituzten, eta beraz, globalagoak. Izan ere, mende honetan 
mendebaldar kultura etengabe hedatu da mundu osoan zehar, eta aldi berean, batez ere 
azken hamarkadetan, kultura hori gero eta uniformeagoa bihurtuz. Hots, gizateriaren 
mendebalderatze-prozesu orokorraren bidez, the american way of life bizitza eredua 
(lan eta kontsumo eredua), erreferentzia nagusia bilakatu da. 
 

3.2. Nazioarteko merkataritzaren hedapena 
 
Ondasun eta zerbitzuen nazioarteko elkartrukeek izandako joera gorakorra 

ekonomiaren nazioarteratze prozesuaren eragile nagusienetarikoa izan da, eta beraz, 
baita globalizazioarena ere (Rainelli, 1996). Hedapena XX. mende osoan zehar izan da, 
baina azkeneko urteetan, mendeko mailarik gorenera iritsi ez bada ere, bizkortuz doa. 
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Halaber, lortutako hazkunde tasak baino garrantzitsuagoak dira nazioarteko 
merkataritzaren elementu kualitatiboak, hala nola, ETNen parte hartze gorakorra, 
merkataritza elektronikoaren sorrera eta elkartrukeen abiadura (Donoso, 2000). 

                           
     

     2.1. Irudia.  Munduko merkataritza eta ekoizpenaren hazkunde tasa errealak (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     * Iragarpenak  

 
         

 
 

                                      
                                    Merkataritza               Produkzioa                                                                                      
 

Iturria: Munduko Merkataritza Erakundea (MME, 2000), Nazioarteko Moneta Fondoa 
                     (MNF, 2000) eta Donoso (2000).  
 

Munduko merkataritza eta produkzioaren urteko batezbesteko hazkuntza tasen  
bilakaera jasotzen du 2.1. irudiak. XX. mendearen bigarren zatian, munduko merkataritza 
produkzioa baino azkarrago hazten dela egiaztatzen da. Tarte desberdinak konparatuz,  
nabarmendu daiteke 1950eko eta 1960ko hamarkadetako hazkundeak, %8tik gorakoak, 
azkeneko hamarkadakoak baino erritmo biziagoa izan zutela. Baina kontuan hartu behar 
dugu, ekonomi krisiaren garaian –1974-1984 tartean– merkataritzaren hazkundeak jaitsiera 
bizia ezagutu zuela, %3raino hain zuzen. Krisiaren ondoren nazioarteko elkartrukeen 
hazkuntza berrindartuz joan da ia krisiaren aurreko mailetara iristeraino, %8tik hurbil, eta 
beti munduko produkzio hazkuntza erritmoen aurretik. 
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2.1. Taula. Salgaien merkataritza eremu geografikoak  
(Mundukoaren portzentai gisa) 

 
 

ERREGIOAK ESPORTAZIOAK INPORTAZIOAK 
 1980 1999 1980 1999 

Ipar Amerika 14 17 15 21 
Estatu Batuak 11 12 12 18 
Latinamerika 5 6 6 6 
Mendeb. Europa 40 42 45 41 
Europar Batasuna 37 39 41 38 
E.B.etik kanpo 15 14 19 14 
Ekialdeko Europa 8 4 7 4 
Afrika 6 2 5 2 
Ekialde Ertaina 11 13 5 3 
Asia 16 27 17 23 
Mundu Osoa 100 100 100 100 

 
          Iturria: MME (2000) eta Donoso (2000). Egokitua. 

 
Munduko produkzioaren gero eta parte handiagoa da nazioartean banatzen dena. 

Munduko batezbesteko kanpo-irekitasun tasa, esportazioek barne produktu 
gordinarekiko suposatzen duten ehunekoa, %20 da gutxi gorabehera (MME, 2000). 
Horrek, herrialdeen arteko ekonomi interdependentzia handia dela islatzen du, nahiz eta 
kanpo joerak oso desberdinak izan eskualdeen arabera, ikuspegi geografiko batetik, 
nazioarteko merkataritzaren ezaugarririk behinena kontzentrazioa baita. Hain zuzen ere, 
gaur egun herrialde garatuek  nazioarteko elkartrukeen %70 burutzen dute, eta beste 
guztiek, gutxien aurreratutako herrialdeek, gainerako %30. Horrek, Europako Batasuna, 
Iparramerikako NAFTA eta Asia-Pazifikoak osatutako ardatz hirukoitzaren inguruan 
dagoen merkataritzaren polarizazioa erakusten du. Gainera, azken bi hamarkadetako 
bilakaerak kanpo-elkartrukeen polarizazio joera gorakor hori  areagotu egin du, oro har: 
Latinoamerikak inportazio zein esportazioen kuotak %5etik %6ra igo ditu 1980tik 
1999ra; Afrikaren kasuan, aldiz, hiru bider txikiagoak dira, hots, %6tik %2ra jaitsi dira. 

 
Nazioarteko merkataritza-harremanen osaketaren analisiak erakusten du 

esportazio gaien parterik handiena gero eta gehiago industriak osatzen duela (2.2. 
taula); hots, 1998ko datuen arabera, industri merkataritza mundukoaren hiru laurdenak 
gainditzera iritsi da. Lehengaien merkataritza, berriz, inoizko punturik baxuenean dago 
(%20). Nekazaritzako produktuen elkartrukeen pisuak joera beherakorra islatzen du; 
batik bat, meatzaritzaren nazioarteko elkartrukeen jaitsiera da nabarmentzen dena, 
1990eko hamarkadan bost puntu. Zerbitzuen alorrari dagokionez, 1998an merkatal 
zerbitzuen elkartrukeak salgaienarekiko proportzioa %25aren inguruan zegoen kokatua, 
edo berdina dena, ondasun eta zerbitzu guztien esportazioen %20ko baliokidea. 
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2.2. Taula. Esportazioen balioa produktu motaren arabera 
 

Produktuak Salgaien munduko 
esportazioen portzentaiak 

 1990 1998 
Nekazaritza 12 10 
Meagaiak 15 10 
Manufakturak 69 76 
Besterik 4 4 
SALGAIAK 100 100 
ZERBITZUAK 23 25 

 
                                          Iturria: MME (2000) eta Donoso (2000). Egokitua. 
 

Merkataritza datuei erreparatuz, gutxien aurreratutako herrialdeen esportazioetan 
industri produktuak areagotu egin dira azken urteetan. Igoera, hala ere, herrialde-sorta 
labur batean kontzentratzen da: Industrializazio Berriko Herrialdeek  (Taiwan, Hong 
Kong, Hego Korea, Singapur), eta Txinak Hegoko manufakturagaien esportazioen %60 
bideratu zuten 1996an. Brasil, Mexiko eta Indiarekin batera industri ondasunen 
esportazioen hiru laurdenak osatzen zituzten (MME, 1997). 

  
Halaber, elkartrukearen erlazio errealari erreparatuz Iparra eta Hegoaren arteko 

etena ez da leundu, alderantziz baizik: «...Hegoko herrialde gehienek gero eta 
esportazio bolumen handiagoa kanporatu behar dute, inportazio bolumen berbera 
erosten  jarraitu ahal izateko, hots, munduko merkataritzako bere elkartrukeen balioaren 
erlazioak kaltera egin du azken hamarkada hauetan» (Zurbano, 1998, 136). 

 
Orain artekoa laburbilduz, azpimarra dezakegu munduko merkataritza 

elkartrukeen joera gorakorra, eskualde desberdinen artean dagoen merkataritzaren 
polarizazioa eta industri eta zerbitzuen elkartrukeen nagusitasuna. Baina, munduko 
merkataritzaren errealitatea hobeto jasotzeko, ETNek  munduko merkataritzan hartzen 
ari diren garrantzi gero eta handiagoa erantsi behar da. Hain zuzen ere, ETN guztien  
nazioarteko salmenten kopurua munduko merkataritzaren hiru laurdenetatik hurbil 
dago, nahiz eta enpresa hauen merkataritza jarduerei buruzko datu ofizialik ez dagoen 
(Rainelli, 1994, 106).  

 
Halaber, gaineratu behar dugu, elkartruke horien gero eta zati handiagoa ez dela 

ohiko merkatuan gauzatzen, baizik eta ETNen barneko merkatuetan, hau da, enpresa 
filialen arteko eta hauen eta Etxe nagusiko enpresaren arteko nazioarteko harreman-
sareetan: «Egungo errealitateari so eginez, OECDeko industri produktuen merkataritza 
guztiaren %40 gutxienez ETNek gauzatzen dutela estimatzen da. Bestalde, merkataritza 
barneratuaren garrantzia honako datu estimatu hauetan islatzen dira: ETNen filialen 
inportazio osoetatik bi herenak eta esportazioetatik erdia merkatu barneratuan eginikoak 
dira (Chesnais, 1994, 192)»  (Zurbano, 1998, 139). Horrek guztiak, ETNek estatuen 
ekonomien eta nazioarteko merkataritzaren gaineko kontrol hazkorra islatzen du. Hala 
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ere, ETNei zuzendutako ataletan sakonago mintzatuko gara enpresa erraldoi horien 
jarduera, estrategia eta eraginari buruz. 

 
Salgaien nazioarteko merkataritzaren gobernuari dagokionez, nazioarteko finantza 

merkatuekin alderatuz, zehatzago finkaturik dago (Dicken, 1998, 113). II. Guda 
mundialaren ondoren, izaera multilaterala zuen GATT hitzarmenaren bidez, eta, 
1995etik aurrera, MMEak hitzarturiko merkataritza neurrietan oinarrituz burutu dira 
estatu desberdinetako agente ekonomikoen arteko salkarien elkartrukeak. 
Libreganbioaren aldeko neurriak hartu dira batik bat; hala ere, hainbat gairen inguruan 
herrialde talde desberdinen arteko ezadostasunak agerikoak dira9. 

 
3.3. Kapitalaren globalizazioa 
 
Denbora eta espazioaren murriztapenak gehien gainditu dituen kapitalismoaren 

arloa finantzetakoa izan da (J. Adda, 1998, 93). Finantza sektorearen globalizazioa 
nabarmen areagotu da hirurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera: estatu 
desberdinetako finantza merkatuak integratuago daude, lehen mundu gerratik ezagutzen 
ez ziren mailataraino bizkortu da kapitalen mugikortasuna (Cohen, 2000, 77). Castells-i 
jarraituz, sistema kapitalistan kapitala globalizaturik dagoela esateak sistema bera 
globala dela ematen du aditzera (1999)10. 

 
Finantza merkatuen globalizazioaren oinarrian hainbat eraldaketa eta berrikuntza 

aurki daitezke (Cohen, 2000, 77): a) teknologiek merkatuen arteko berehalako loturak 
ahalbidetu dituzte; b) merkatuen arteko arauketa murriztuz joan da; c) finantza produktu 
berriak azaldu dira; d) inbertsore instituzionalak nazioartekotuz joan dira; eta e) garapen 
bidean dauden herrialdeen finantza merkatu berriak azaldu dira. Tobin-ek, ekonomia 
nobel sariak, honela deskribatu du prozesua: «Finantza aktiboak errazenak dira 
globalizatzeko. Paper pusketa bat elkartrukatzea edo ordenagailuan idazpen bat egitea 
besterik ez da behar. Aurrerapen teknologikoak transakzioak errazak, azkarrak eta 
merkeak bihurtu ditu. Pertsonek eta ondasunek ez dute mugitu beharrik. Ez da mugarik 
zeharkatu behar. Oztopo bakarrak estatu erregulazioak dira. Horiek estatuz estatu 
liberalizatuz joan diren heinean, nazioarteko finantza fluxuak mundu guztiko burtsa 
merkatu eta banku sistematan zabalduz joan dira. Finantza fluxu horiek izan daitezke 
garatutako demokrazia kapitalistek Asia, Amerika edo Afrikako garapen bidean dauden 

                                                 
9 Nazioarteko merkataritzaren esparruan eztabaidagai bihurtu diren hiru gai ekarri nahi ditugu 

gogora: batetik, herrialde boteretsuek herrialde txiroagoei merkataritza baldintzak inposatzeko duten 
ahalmena; bestetik, merkataritza liberalizazioa eta lan baldintzen artean dagoen harremana; eta 
hirugarrenik, merkataritza askeak ingurugiroaren krisian duen eragina. Hegoaldeko produktuek 
Iparreko merkatuetan sartzeko dituzten zailtasunak eta baldintza txarragoak «menpekotasun teoriak» 
jasotzen ditu, kapitulu honen seigarren puntuan ikusi ahal izango dugun moduan. Nazioarteko lan 
baldintza minimo batzuk betetzeko aldarrikapenak eta bideak ETNen jokabide kodeen gainean 
mintzatuko garen kapituluan jasoko ditugu. Ingurugiroaren auziari, aldiz, kapitulu honen bukaeran, 
globalizazioaren beste dimentsio batzuei buruz hitz egitean, aipamen berezia egiten diogu. 

10 Manuel Castellsen 1999ko EHUko udako ikastaroen inaugurazio hitzalditik jasoa. 
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herrialdeetan kapital inbertsio produktiboak egiteko bideak. Edo izan daitezke finantza-
krisi, gainbehera eta depresio, langabezi eta gabezien sorburu. Edo biak». 11  

 
Finantza merkatu globalizazioak ekonomi egongaiztasuna zabaltzeko 

posibilitateak handitu ditu. Horrela, garapen bidean dagoen herrialde bateko finantza 
krisialdiak urduritasuna eragin dezake nazioarteko finantza merkatuetan, garapen 
bidean dauden beste herrialdeetara hedatuz. Adibidez, Turkiako finantza sistemak 
hondoa jotzen badu, barne arrazoi politikoak medio, urduritasuna Latinoamerikako 
finantza merkatuetara azkar zabaldu daiteke. Konfidantza krisi bat sortzen da finantza 
inguruetan, atzerriko inbertitzaileek bertan dituzten  inbertsioak masiboki eraman 
ditzakete, eta beheraldi ekonomikoa sor dezake. Asia Ekialdeko, Errusiako eta Brasilgo 
ekonomia eta finantza krisiak gertatu zirenetik12, nazioarteko finantza ereduak eta 
nazioarteko moneta erakundeen lana auzitan daude. Aldiro sortzen diren krisiak 
aurrikusteko ez dira gai, eta behin atzeraldia sortuta ere ezer gutxi egin ahal izaten dute. 
Merkatu finantzarioek agintzen dute gero eta gehiago munduan, eta merkatuek epe 
laburrera egiten dute lan. Epe laburrerako mozkinez aparte, ez dira bere ekintzen 
ondorioetaz arduratzen. 

 
Kapital mugimenduen arautzearen alde agertu dira azken aldian hainbat agintari, 

enpresari eta ekonomilari (Tobin, Soros). Eatwell eta Taylor-ek (2001) mundu mailako 
aginte finantzario baten beharra azpimarratzen dute, beharrezkoa baita erregulazio 
neurriak hartzea. Bretton Woods-en berrogeigarren hamarkadan finkatutako gobernuen 
arteko sistemak erregulatzen zituen nazioarteko finantzak; gaur egun, aldiz, 
merkatuaren esku dago ardura. Egileen iritziz, finantza merkatuak ez dira auto 
erregulatzen, eta dibisen kotizazio aldakorreko munduan finantza krisiak sortzeko 
arriskuak handiak dira. Finantza globalizazioa erabaki politikoen ondorio izan da. 
Erabaki horiek estatu erregulazioak ahuldu dituzte, eredu alternatiborik eskaintzeke. 

 
Merkatuak arautzeko neurrien artean, diru bero edo espekulatzailearen fluxuak 

murrizteko premia aipatzen da13. Zentzu honetan, «Tobin-zerga»  deritzon neurria 
hartzea eskatzen dute hainbat adituk. Tobin-zergak, dibisen trukaketa eragiketen 
gainean ehuneko 0.1 edo 0.2ko tasa aplikatzea du helburu. Zergak ez luke eraginik 
izango merkataritza eta inbertsio produktiboetan, edota urte bete edo gehiagorako joan 
etorria egingo luketen kapital fluxuetan, baina aste beteko eragiketentzat eragina 

                                                 
11 (Information Access Company/UNESCO Courier, 199921)  
121998ko udan Errusia azken hamarkadako bere krisi finantzariorik larrienean murgildu zen. 

Aste gutxitan, errusiarrak izugarri pobretu ziren: sei errublo behar zituzten dolar bateko, eta urte 
betera 25 behar ziren. Askok, gainera, beren irabaziak galdu zituzten, era ilunean zebiltzan hainbat 
banku itxi behar izan zirelako. Estatistika ofizialen arabera, 1999. urtean errusiarren % 35 ziren 
pobre; 1998an, berriz, % 22 ziren. 150 milioi lagunetatik 52 milioik ez zituzten 872 errublo baino 
gehiago irabazten hilean; hots, 5.600 pezeta edo 225 libera (Egunkaria, 1999-08-17). 

13 Egunero bi bilioi dolar mugitzen dira nazioarteko finantza merkatuetan, dibisen truke tasen 
gain eraginez. Mugimendu horien parterik handienak ez du zer ikusirik merkataritza elkartrukeekin, 
ez eta inbertsio produktiboekin ere. Inbertsio horien %40ak hiru egunen barruan egiten dute joan-
etorriko bidaia, eta %80ak aste baten barruan. (El país, 2001-3-18) 
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nabarmenagoa izango litzateke. ETNek, nazioarteko banku handiek eta nazioarteko 
eremuan jarduten duten agente ekonomiko gehienek, aldiz, kapitalen mugikortasuna 
erraztea eta merketzea eskatzen dute, bai atzerrian inbertitzeko bai mozkinak 
aberriratzeko (J. Adda, 1998).  

 
Atzerriko inbertsio zuzenak nazioarteko kapital fluxuen parte garrantzitsua 

osatzen dute (UNTACD, 2000). Azken hamarkadetan ezagutu duten hazkunde 
ikaragarria, neurri batean, kapitalen mugikortasunak izan dituen erraztasunen ondorio 
izan da. Hala ere, puntu horiek atzerriko inbertsio zuzenen ezaugarri eta fluxuak 
aztertuko ditugun kapitulurako utziko ditugu. 

 
4. Informazioaren ekonomia  
 
Informazioaren ekonomia berrikuntza teknologikoak sortutako unibertso berriaren 

adierazle izango litzateke, teknologia baita ekonomiaren eraldaketa taxutzen duen indar 
nagusietarikoa. Ildo honetan, informazio teknologiek paradigma tekno-ekonomiko 
berria osatzen dute, zeinen inguruan ekonomi eta teknologi aldaketen uhin berria 
gauzatzen ari den (Freeman, 1987). 

 
4.1. Teknologia berrikuntzak 
 
Aurrerapen teknologikoak, hala ere, ez dira bat-batean sortu, eta ez dagokie soilik 

informazioaren alorrari. Izan ere, teknologia eraldakuntza mailaz mailakoa da, eta 
hainbat motatako aldaketek osatzen dute (Freeman, 1987): berrikuntza inkrementalak, 
berrikuntza teknologikoak eta berrikuntzak sistema teknologikoan. Baina, tarteka, 
sistema sozio-ekonomiko osoa sakonki eraldatzen duen garaiak azaltzen dira. Freeman-
en hitzetan (1987, 130): «They represent those new technology systems which have 
such pervasive effects on the economy as a whole that they change the “style” of 
production and management throughout the system. The introduction of electric power 
or steam power or the electronic computer are examples of such deep going 
transformations. A change of this carries with it many cluster of radical and incremental 
innovations, and may eventually embody several new technology systems».  

 
Komunikazio teknologia, informazioaren transmisioarekin loturik dagoena, eta 

konputagailuen teknologia, informazioaren prozesamenduarekin erlazionaturikoa, 
informazio teknologiek bultzatu duten paradigma berriaren oinarrian egongo lirateke. 
Hain zuzen ere, 1960tik aurrera bien bat egiteak ahalbidetu du egungo teknologi 
iraultza. Baina ez dira bakarrak izan, garraio teknologiak eta produkzio teknologiek ere 
aurrerapen handiak izan dituzte. Egun, injineritza genetikoa eta bioteknologia alorretan 
soma daitezke berrikuntza nabarmenenak. 

  
Teknologia eraldakuntzari lotuz, laugarren aldaketa teknologiko motak, 

paradigma tekno-ekonomiko berria dakarrenak, ekonomiaren adar guztietan du eragina, 
hots,  produktuak, prozesuak, inputen kostuen egitura, eta ekoizpen eta banaketa 
baldintzak eraldatzen ditu sistema osoan (Freeman, 1987).  
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4.2. Informazioaren ekonomia 
 
Castells-i jarraituz (1996), munduaren berrantolaketaren ezaugarri nagusia 

ezagutza, berrikuntza eta komunikazioak duten garrantzian oinarritzen da, eta 
«informazioaren gizartea» bezala bataiatu du sistema tekno-ekonomiko berria. 
Informazio ekonomia kontzeptuak zera adierazten du: enpresentzat, pertsonentzat, 
erregioentzat eta herrialdeentzat produktibitatearen eta lehiakortasun-ahalmenaren 
oinarria, ezagupena sortu eta informazioa eraginkortasunez prozesatzeko ahalmenean 
datza. Hots, balioa sortzen duena ezagupena da, eta informazioa enpresa eta ekonomien 
lehengai garrantzitsuena bihurtu da, beste edozein faktoreren aurretik. Zerbitzu, 
nekazaritza edota industri alorreko edozein jarduerak balioa izango du, eta lehiakorra 
izango da, soilik, bere ekoizpen prozesuak informazioa eta ezagupena eransten duen 
neurrian14. 

 
Azken urteotako hazkunde ekonomikoa (Castells,1996, 97), hein handienean, 

teknologia berriek eragin duten iraultza teknologikoari zor zaio. OECDren ikerketa 
baten emaitzek iritzi hori berresten dute (1999). Horrela,  1985etik 1995era, goi mailako 
teknologiaren partehartzea ekoizpenean eta esportazioetan bikoiztu egin da, gaur egun 
%25-30 bitartekoa izanik. Ezagupen intentsiboenak diren ekonomi sektoreak, hala nola, 
heziketa, komunikazioa eta informazioa inoiz baino azkarrago hazten ari dira. OECDko 
ekonomia garrantzitsuenen BPGren erdia inguru ezagupenean oinarritzen dela 
balioztatu da. 

 
Teknologia determinismoaren eztabaidan sartu gabe, berrikuntza teknologiko 

horien guztien ondorioak agerikoak izan dira, maila ekonomiko orokorrean ez ezik, 
enpresa munduan ere. Teknologia berrikuntzak azken urteetako Iparreko herrialdeen 
hazkuntza ekonomikoaren motorea izan dira, eta baita, zalantzarik gabe, ekonomiaren 
nazioarteratze eta globalizazioaren eragile garrantzitsuak ere (Dicken, 1998). Halaber, 
informazioaren gizarteak ekarri duen berrantolaketaren ondorioz, estatu eta enpresen 
izaerak errotik aldatzen ari dira, hiritarren rola birdefinituz, bai indibidualki eta baita 
kolektiboki ere, besteak beste, enplegatu, kontsumitzaile, inbertitzaile, guraso eta 
hautesle moduan (Castells, 1996).   

 
4.3. Eredu produktibo berria 
 

                                                 
14 Castells (1996, 93):  «En las dos últimas décadas ha surgido una nueva economía a escala 

mundial. La denomino informacional y global para identificar sus rasgos fundamentales distintivos, 
y para designar que están entrelazados. Es informacional  porque la productividad y competitividad 
de las unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o naciones) depende 
fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar, y aplicar con eficacia la información 
basada en el conocimiento. Es global porque la producción , el consumo y la circulación , así como 
sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, 
mercados) están organizados a escala global, bien de forma directa o indirecta, bien mediante una 
red de vínculos entre los agentes económicos. Es informacional y global porque, en las nuevas 
condiciones históricas, la productividad se genera y la competitividad se ejerce por medio de una 
red global de interacción». 
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Hain justu ere, teknologia berrikuntzek edota informazioaren gizarteak enpresen 
jardueran izan duen eragina zuzena da. Azkeneko hamarkadetan enpresa mundua irauli 
duten bi aldaketa aipatuko ditugu:  

 
Alde batetik, garraio teknologiek komunikazio teknologiekin batera, denbora eta 

espazio mugak gainditzen lagundu dute, eta, aurrerago ikusiko dugun moduan, 
nazioarteko merkataritzaren areagotzea, ETNen nazioarteko produkzioa eta bere 
koordinazio globala ahalbidetu (Dicken, 1998, 145). Halaber, aldi berean, integrazio 
globala eta tokian tokiko merkatuekiko hurbiltasuna ahalbidetzen duten egiturak garatu 
ditzakete. 

 
Bestetik, produkzio teknologi berrikuntzak produkzio eredu fordistaren 

gainbeheraren eragile izan dira, eta bere ordez malgutasunean oinarritzen den eredu 
post-fordistaren ezarpena zabalduz joan da (Dicken, 1998, 161; Zurbano, 1998, 53). 
Iraultza mikroelektronikoak, hots, informatizazioak, automatizazioak, robotizazioak, 
produkzio modu berriak ahalbidetu ditu: ordenagailuz lagundutako kontzeptzioa eta 
ekoizpena (CAD/CAM), zenbakizko kalkuludun makina-erremintak, just in time 
produkzioa eta produkzio doitua, besteak beste. Bada, horrek guztiak, espezializazio 
malguaren eredua edo post-fordistaren sorrera bultzatu du, nahiz eta aurreko eredua 
oraindik ez den erabat desagertu15. 

 
Horrek enpresaren eraldaketa ekarri du. Enpresaren lehia ahalmena lehengaien eta 

lanesku merkearen eskuragarritasunean baino, beste aldagai ez material 
garrantzitsuagoetan datza, besteak beste, teknologian, know how-an, langileen 
kualifikazio eta motibazioan eta hornitzaile eta bezeroen arteko harremanetan. 
Funtsezko izango da ikerketa eta garapenean egiten dituen inbertsioen zenbatekoa 
enpresa konkretuen lehia ahalmena determinatzeko. Baina, guztiaren gainetik, iraultza 
teknologikoak sortu dituen produkzio teknika berriek eta merkatu baldintzek pertsonen 
balioa indartu dute, enpresan eta ekonomian, pertsonak baitira informazioaren eta 
ezagutzaren jasotzaile eta agente nagusiak. Heziketa funtsezkoa izango da, eta baita ere 
pertsonekin loturiko enpresaren kapital ukiezina, hala nola, lanaren antolaketa, 
motibazioa, komunikazioa, enpresa kultura eta baloreak, integrazio maila, ekimen, 
berrikuntza eta sorkuntza ahalmena. Taylorismoak ezarritako enpresa mota eta langile 
mota –kualifikatu gabea, ekimen gabekoa eta enpresan integratu gabekoa– eta 
kudeaketa sistema –hierarkikoa eta lanpostu indibidualean oinarritutakoa– jadanik ez 
dira lehen bezain eraginkorrak. Horregatik,  Mendizabalen hitzetan (1996, 166), 
«munduan zehar eta progresiboki, estrategia partehartzailearen garapena gertatzen ari 
da (“talde teknologiak”, kalitate zirkuluak, talde-operatiboak, helburua gauzatzeko 
oinarriturik zuzendaritza partizipatiboa, talde autonomoak, eta abar), zeinak enpresaren 

                                                 
15 Halere, ezin dira ahaztu fordismoaren porroterako eragina izan duten kontraesan sozial eta 

ekonomikoak, adibidez, Zurbanori jarraituz, lanaren antolaketa zientifikoaren zurruntasun eta 
mugak, alokairu erlazioaren haustura, masa kontsumoaren ezaugarri berriak eta ongizate estatuaren 
krisia (1998, 57). 
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proiektuarekiko, langileek daukaten identifikazioa eta kohesioa gehiagotuz, langileek 
dituzten ahalmen produktibo ezkutuak berreskuratu nahi dituen»16. 

 
Hain zuzen ere, teknologia aurrerakuntzek eta merkatu globalak eragin duten 

munduaren berrantolaketa honetan, enpresen arteko lehia enpresaren berrikuntzarako 
ahalmenean, pertsonen motibazio eta gaitasunean, sarean aritzeko ahalmenean eta 
nazioartean aritzeko trebetasunean oinarrituko da, inoiz baino gehiago. Testu inguru 
honetan, merkatuak lortu eta bezeroak eskuratzeko norgehiagokan, enpresa 
multinazionalak faborito nagusien artean aurkitzen dira. Eta ez hori bakarrik, beraien 
nagusitasunean oinarrituz, merkatu osorako lehia baldintzak ezartzen dituzte, beste 
enpresen zoria determinatuz.  
 

5. Korporazio transnazionalen ekonomia  
 

5.1. Enpresa transnazionalak (ETNak) 
 
ETNa, nahiz eta jabegoa ez izan, herrialde bat baino gehiagotan eragiketa 

ekonomikoak kontrolatu eta koordinatzeko boterea duen enpresa da, eta globalizazioa 
deritzon munduaren berrantolaketa honen isla eta eragile nagusian bihurtu da17. «More 
than any other single institution it is the transnational corporation which has come to be 
regarded as the primary shaper of the contemporary global economy» esaten du Dicken-
ek, (1998, 177). Munduko ekonomian duten eragina ikaragarria da, Andreff-ek dioen 
moduan (1996, 3), «toute la économie mondiale est soumise à leur influence». Bere 
tamaina handia medio, enpresa multinazionalen mundu-mailako eragiketak funtsezko 
indarra dira nazioen arteko merkataritza, inbertsio eta teknologia fluxuen ezaugarriak 
ezagutzeko. Egun, munduko ekonomia ulertzea ezinezkoa da enpresa multinazionalek 
mundu-mailan ekoizle, inbertitzaile, saltzaile eta berritzaile gisa jokatzen duten papera 
aztertu gabe18.  
                                                 

16 Kooperatiba enpresak ekonomiaren nazioarteratzearen eta globalizazioaren  aurrean dituen 
puntu indartsu eta ahulak aztertzean helduko diogu berriz ere gai horri. Bigarren  kapituluan izango 
da. 

17 Enpresa multinazionala edo transnazionala? Nazio Batuetako Korporazio Transnazionalen 
Zentroak (NBKTZ) 1974.  urtean Hego Amerikako hainbat estatuk egindako eskaeraren ondorioz 
“Transnazional” izendapena onartu zuen. Helburua, Hego Amerikako beste estatu batean inbertitu 
zezaketen bertako enpresek, kanpotik zetozen enpresengandik bereiztea zen. Dunning-en arabera 
(1992, 10), herrialde garatuek, enpresa komunitateak eta akademikoek multinazional hitza erabiltzea 
nahiago dute. Gaur egun, multinazional eta transnazional izendapen bereizketa ez da argia eta biak 
zentzu berean erabiltzen dira. Hala ere, batzuk estrategia globala, edo jatorrizko herrialdearekiko 
loturak hautsi dituztenentzat erabiltzen dute transnazional terminoa –ikus Goshal eta  Bartletten 
sailkapena (1990) bosgarren kapituluko seigarren puntuan–. Guk, hala ere, lan honetan zehar bi 
terminoak desberdindu gabe erabiliko ditugu. 

18 Ezin esan daiteke ETNen fenomenoa berria denik. Ikusmira historikotik, kapitalismoa hedatu 
aurretik baziren jada nazioz gain nolabait ziharduten merkataritza-konpainiak. Geroago, XIX. 
mendearen bukaeran, Estatu Batuetako enpresek hainbat ezarpen burutu zituzten Europan –Singer-
ek 1967. urtean Glasgown, Westinhouse-k 1882. urtean Parisen, Western Electric-ek eta 
International Bell Telephone Company-k joint venture bat burutu zuten Belgikan 1989. urtean–. 
Sustrai historikoak sakonak diren arren, multinazionalak gaur ezagutzen ditugun bezala, II. Mundu 
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ETNen nagusitasuna ekonomia berrian areagotuz doa (Dunning, 2000, 21). Leku 

batean edo bestean inbertitzeko edo ez inbertitzeko erabakiek munduko geografia 
ekonomikoa taxutzen dute. Enpresa multinazionalek, merkatuaren bidez, edota  barne 
sareen bidez mugitzen dituzten lehengai, osagai eta bukatutako produktu eta zerbitzuak 
nazioarteko merkataritzaren parte garrantzitsuena dira. Nazioarteko merkataritza eta 
ekoizpenean duten kontrolaz gain, mundu mailako baliabide finantzarioen fluxuak 
zuzentzen dituzte gero eta gehiago. Zer esanik ez, teknologia berrikuntzak ETNen 
eskutik datoz, batez ere, gaur eguneko ekonomia eraldatzen ari direnak, informazio, 
garraio eta produkzio teknologiak ez ezik, genetika eta bioteknologien alorrekoak ere. 

 
ETNen eragina sektore eta herrialde guztietan berdina ez den arren,  gero eta 

gehiago dira beraien itzalpean garatzen diren gune eta jarduerak. ETNen garrantzia, 
batik bat erraldoiena, hiru oinarrizko ezaugarrietan datza (Dicken, 1998, 177): a) 
produkzio kateen maila desberdinen kontrola eta koordinazioa burutzen dute estatuen 
barruan ez ezik, estatu desberdinen artean ere; b) geografikoki desberdin banaturik 
dauden ekoizpen faktore –hala nola, baliabide naturalak, kapitala eta lana– eta estatu 
politika –zergak, mugasariak, dirulaguntzak, etab.– desberdinetatik abantailak lortzeko 
ahalmen eta trebezia dute; c) baliabide eta eragiketak nazioarteko mailan kokapen 
desberdinen artean aldatu eta berraldatzeko ahalmena dute, hots, bere malgutasun 
geografiko potentziala19. 

  
Enpresa hauen ekintzek merkatu mundialaren jokabidean egiturazko aldaketak 

ekarri dituzte (Vidal Villa, 1996): kapitalaren eta ekonomiaren kontzentrazio, 
zentralizazio eta nazioarteratze prozesuaren adierazle garbiak dira. Alegia, egun, 
kapitalaren errentagarritasuna eta balorizazioa nazio-estatuaren gaindi, mundu mailan 
ematen da. ETNen nazioarteko jabegoa orokortuz doa, xurgapen eta bateratze prozesuen 
ondorioz. Ekoizpen-kostuak eta merkatu-prezioak ez dira nazio mailako baldintzen 
arabera erabakitzen, baizik eta, produkzioaren mundu mailako baldintzen arabera. 
Multinazionalen zuzendaritzari dagokionez ere, erabakiak mundu mailan hartzen dira; 
enpresen kokapen erabakiak barne; alegia, ekoizpen zentroak kokatzeko estrategiak ez 
dio kapitalaren jatorri nazionalari begiratzen. 

                                                                                                                                                     
Gerraren ostean  hasi ziren hedatzen (ordura arteko komunikazio eta garraio azpiegitura desegokiek, 
alde batetik, eta nazioarteko merkataritzarekiko gobernuen politika murriztakorrek, bestetik, 
jarduera ekonomiko globalak ez zituzten ahalbidetzen). Estatu Batuetako enpresa erraldoiak –Ford, 
ITT, Goodyear, General Motors, etab.– Europako mendebaldean kokatzen hasi ziren lehenbizi. 
Baina, 1960/70ko hamarkadaz geroztik, Europa eta Japoniako enpresen atzerriko hedapena nabaria 
izan da, eta 80ko hamarkadatik aurrera munduan duten agerpena, Estatu Batuak barne, gero eta 
zabalagoa da (Andreff, 1996; Zurbano, 1998, 18).  

19 Mota desberdineko ETNak egon arren, enpresa eredu honek, gero eta gehiago globalki 
zuzentzen ditu jarduerak, kokapenak planifikatu, eta ekoizpen bolumena eta mota, herrialde batean 
zein bestean lortzen dituen abantailen arabera banatu. Horrela, leku batean beste leku baten kontura 
ekoizpena handitu edo murriztu dezakete, fabrikak ireki edo itxi, enplegua zabaldu edo murriztu, 
ikerketa eta garapen zentroak kokatu edo kendu. Alegia, lanpostuak esportatu ditzakete lan kostuak 
merkeagoak eta lan baldintza malguagoak diren lekuetara. Eta enpresa osoa ezinezkoa bada ere, 
parte batzuk bai behinik behin, lana mundu guztian zehar zatitu dezaketeeta (Beck, 1998, 18).  

 36



II. Kapitulua: Kooperatiben  testuinguru berria: ekonomi globalizazioa 
 
 

 
Transnazional erraldoiak dira ekonomia globalaren bidea markatzen ari direnak. 

Hala ere, ETN guztiak ez direla berdinak esan beharra dago: alderantziz, tamaina eta 
hedapenean ez ezik, antolatzeko moduan ere desberdintzen dira. Aipagarria da, azken 
urteetan, ETN erraldoien hedapenarekin bat, transnazional txikien edo 
minitransnazionalen hazkundea (UNCTAD, 2000).  

 
Zentzu horretan, enpresa batek trasnazional bihurtzeko arrazoiak eta prozesu 

horretan ematen dituen urratsak laugarren kapituluan aztertuko ditugu. Izan ere, 
teknologia aurrerapenek, komunikazio edo garraioenak, ekonomi jardueren 
nazioarteratzea eta ETNen garapen eta hedapena ahalbidetzen dute, baina ez dute 
azaltzen enpresa batek bere jarduerak atzerrian kokatzeko izan ditzakeen arrazoiak. 

  
5.2. ETNen egungo errealitatea eta atzerriko inbertsio zuzenaren fluxuak 
 
ETNen hedapena azkeneko urteetan ikaragarria izan da. 1970ean 7.000 inguru 

ziren. Gaur egun, Merkataritza eta Garapenerako Nazio Batuen Konferentziaren arabera 
(UNCTAD, 2000), 63.000 inguru ETNek –Etxe nagusiek– munduko estatu gehienetan 
eta jarduera ekonomiko garrantzitsuenetan kokaturik dauden 690.000 filial zuzenki, eta 
beste hainbat enpresa zeharka, kontrolatzen dituzte. Ehun ETN ez finantzario 
handienak, guztiak herrialde garatuetakoak jatorriz, nazioarteko ekoizpenaren motore 
garrantzitsuenak dira. Horien filialetan sei milioi pertsonek lan egiten dute, eta 
nazioarteko salmentak bi bilioi dolarrekoak dira (UNCTAD, 2000). Beraien jarduerak 
ondorengo arloak hartzen dituzte, besteak beste: osagai elektroniko eta elektrikoak, 
autogintza, petrolioa, ondasun kimikoak, farmazia eta elikadura produktuak.  

 
Hainbat ETNen salmenta-bolumena eta beste zenbait herrialdetako BPG kontuan 

hartuz aurkezten dugun ranking-ean, lehenengo multinazionala munduko erakundeen 
hogeitabosgarren lekuan kokatuko litzateke eta lehenengo hamar enpresen salmentak 
batuz bosgarren lekua hartuko lukete. 
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2.3. Taula. Hainbat ETNen salmentabolumena eta beste zenbait herrialdetako BPGa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iturria: UNCTAD; World Investment Report (1997) eta World Development Report, Munduko Bankua 
(1997); Zurbano (1998). 

    33.   Marubeni (Japonia)               144,9 
    35.   Ford (EEBB)                          137,1 
    36.   Hegoafrika                               136,0  
    37.   Saudi Arabia                            125,5 
    38.   Mitshubishi (Japonia)            124,9 
    39.   Exxon (Estatu Batuak)           121,8 
    40.   Polonia                                     117,6 
    41.   Toyota (Japonia)                     111,7 
    42.    Shell (E. Batua/Holanda)       109,9 
    43.    Portugal                                    102,9 
    44.   Hitachi (Japonia)                      94,7  
… 
    52.   Venezuela                                   75 
    74.    Egipto                                      47,3 

                (Mila milioi $) 
1. Estatu Batuak                    6.952,0 
2. Japonia                              5.108,5 
3. Alemania                           2.415,7 
4. Frantzia                             1.536,1 
5. 10 enpresa handienak      1.416,6 
6. Erresuma Batua                 1.105,8 
7. Italia                                  1.086,9 

.... 
    25.    Itochu (Japonia )               186,6 
    26.    Danimarka                           172,2 
    27.    Tailandia                             167,0 
    28.    Turkia                                  164,7 
    29.    General Motors (EEBB)   163,9 
    30.    Mitsui (Japonia)                163,3 
    31.    Sumitomo (Japonia)          152,5 
    32.  Norvegia                                145,9 

 

 
ETNek herrialdeen ekonomia eta gizarteetan, eta bereziki industrializatu 

gabekoetan, hazkunde eta garapen ekonomikorako ekarpen esanguratsuak egin 
ditzakete (Dunning, 1993); jakina denez, ordea, ETNen jardueraren inguruan badira 
arreta nabarmenak (Heras, 2001, 21). ETNek, handienek batez ere, duten eragin handia 
eta hedapen zabala kontuan izanik, estatu eta nazioarteko araudien gainetik ibiltzeko 
duten gaitasuna azpimarragarria da (UNRISD, 1995, 153). Areago oraindik, enpresa 
horiek lekuan lekuko gobernuen erregulazioak ahultzeko erakusten duten indar itzela, 
eta era berean, nazio estatuen araudietan eta ekonomia politiketan eragiteko duten 
ahalmena nabarmena da (Buhour, 1996; Murray, 2000) 20. Transnazionalek baldintza 
egokienak non lortu, han kokatzeko aukera dute, alegia. Transnazionalaren barruan 
ekoizpen zentroen arteko lehia bultzatu daiteke, produktu berriak ekoizteko plangintzan. 
Horrek ekoizpen zentroetako langileak beste ekoizpen zentroetako langileekin jartzen 
ditu lehian, nork ekoizkortasun handiagoa eta kostu txikiagoak eskaini. Estatu-nazioak 
ere zerga baldintza hobeagoak eta azpiegitura sare mesedegarriagoak eskaintzeko 
borrokan jartzen ditu. Enpresaren esanetara makurtzen ez diren lan komunitate eta 
estatu nazioak zigortu egiten dira, inbertsio berriak eta berauek dakartzate lanpostuak 
beste herrialde bateko ekoizpen zentroetara bideratuz (Beck, 1998). Horregatik, enpresa 
horien eraginari buruzko arreta, ekonomia aldagaiei loturik ez ezik, oro har, gizarte eta 
giza eskubideetan eragiteko duten ahalmenarekin  ere loturik dago (Gómez Isa, 2000)21. 
                                                 

20 Juaristik (2001, 19) dio, badagoela pentsamendu lerro bat –Ramonet (1995) eta Chomsky-k (1997) 
irudikatu dezaketena– indarrean dagoen globalizazioa multinazional erraldoien asmakizuna dela 
argudiatzen duena, etekin ekonomikoak handitu eta, azken finean, mundua menperatzeko: «Era 
honetako enpresa erraldoiak estatuen eskumen eremutik kanpo daudenez, ezingo dira kontrolatu eta, 
beraz, aginpide ekonomikoaz gain aginpide politikoa eskuratzen joango dira». 

21 Seigarren kapituluan garatuko dugu ikuspegi hau, enpresa multinazionalak eta gizarte 
erantzukizuna aztertzean. Dena den, gogoratu nahi genuke ETNen eraginari buruz Stucliffek 
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        2.2. Irudia.  Atzerriko Inbertsio Zuzenaren (AIZren) hazkundea  

        BPGrekin eta merkataritzarekin konparaturik 

100

200

300

400

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Esportazioak

Atzerriko Inbertsio
Zuzena

Barne Produktu
Gordina

Indizea (1985=100)  Iturria: Dicken, (1998, 42). 
 
Atzerriko kapitalen hazkundeak, AIZtan metatutako fluxuen moduan neurturik, 

joera gorakorra erakutsi du azkeneko urteetan, eta beste aldagai ekonomiko batzuen, 
adibidez BPGren edo merkataritzaren hazkundearen, bilakaeraren gainetik dago. 
AIZren hazkundea eta zabalkundea bereziki handia izan zen 1950eko eta 1960eko 
hamarkadetan. AIZ NPGa baino bi aldiz azkarrago hazi zen, eta munduko esportazioak 
baino %40. 1970eko hamarkadako ekonomi krisiaren testuinguruan nabarmen geldotu 
zen AIZ. Baina 1985etik aurrera, AIZren hazkunde erritmoa biziki nagusitu zaio 
esportazio eta NPGren hazkunde tasari. Izan ere, 1980tik 1998ra atzerriko inbertsio 
fluxuak lau aldiz handiagoak diren bitartean, nazioarteko merkataritza soilik hirukoiztu 
egin da, eta NPG, berriz, %75ean bakarrik hazi. Horrek, 1998an, atzerriko kapitalaren 
stocka munduko NPGren %12koa izatea ekarri du, aldiz, 1980an ez zen %5era iristen 
(UNCTAD, 2000).  
 

Atzerriko kapitalaren stockaren banaketa geografikoak erakusten duen ezaugarri 
behinena, herrialde industrializatuetan dagoen kontzentrazio handia da. Nazioarteko 
merkataritzaren azterketan ikusten genuen bezala, hemen ere ardatz hirukoitzaren 
barruan eginiko inbertsio gurutzatuak nagusitzen dira. Hain zuzen ere, AIZren jatorria, 
hots, ETNen Etxe nagusiak,  herrialde garatuetan aurkitzen dira, ia osotasunean. AIZren 
fluxuen hirutik bi Estatu Batuetatik, Alemaniatik, Japoniatik, Erresuma Batutik edo 
Frantziatik abiatzen dira22. 

                                                                                                                                                     
egindako gogoeta, ETNek inbertsioak egiteko kontuan hartzen ez dituzten herrialdeen 
marjinaziorari buruzkoa; alegia, kanpoko prozesu politiko eta ekonomikoek inposatutako 
bazterketaren aurrean, hobe izan daitekeela multinazionalen menpeko izatea : «Frente a esto, 
muchas veces una mayor explotación y experiencia de control  sería mejor porque, por lo menos, 
produce un poco de pan. Puede ser mejor estar cautivo con comida, que libre ignorado y con 
hambre. Como observó Marx, haciendo un comentario sobre el paro involuntario dentro del 
capitalismo: “Hay solamente una cosa peor que ser explotado por un capitalista: no ser explotado 
por un capitalista”. La elección, sin embargo, no es muy agradable» (Sutcliffe, 1990).  

22 Historikoki, AIZk Estatu Batuetako eta Europako hiruzpalau herrialderen esku egon badira ere, 
azkeneko hamarkadetan Estatu Batuetako, zein Ingalaterrako inbertsioek AIZren stockaren partaidetzen 
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Hala ere, azkeneko urteetan garabidean dauden herrialdeetan ETN berriak sortu 

dira, eta beraien partehartzea AIZetan, 1960eko %1etik 1998ko %10era igo da. Hemen 
ere kontzentrazioa da nagusi:  Asiako Industrializazio Berriko Herrialdeek (Hong Kong, 
Taiwan, Singapur) Txina, Malasia eta Brasileko ETNek  gutxien aurreratuta dauden 
herrialdeen AIZ guztien hiru laurdenak baino gehiago egiten baitituzte (UNTACD, 
2000). Datu horiek ekonomia globalaren ohiko lan zatiketa aldatzen ari dela islatuko 
lukete Dicken-en iritziz (1998, 45). Beste egile batzuentzat, aldiz, garabidean dauden 
herrialdeen AIZren fluxuen zenbatekoa zuzendu beharra dago, inbertsio horien 
azterketa sakonago batek erakusten baitu Hirugarren munduko herrialde horietan 
kokatutako atzerriko ETNek  eginikoak direla (Velázquez, 2000). 
 

2.3.  Irudia. Atzerriko kapitalaren stockaren banaketa munduan 
                     

1980

2,6

97,4

1998

9,8

90,2

Jaulkitako atzerriko kapitala  
1980

       Jasotako atzerriko kapitala      
 1998

31,7

68,3

 

26

74

 
 
 
 
 
 
 
      Garabidean dauden            Garabidean dauden              Garabidean dauden             Garabidean dauden 
Herrialdeak          Herrialdeak                         Herrialdeak                          Herrialdeak 
Afrika             %0,1                Afrika         %0,4      Afrika              %2,7         Afrika      %1,8 
Latinoamerika   %0,6                Latinoamerika      %1,4      Latinoamerika  %9,4        Latinoamerika   %10,2 
Asia            %1,9                 Asia         %7,7      Asia    %13,8        Asia          
% 17,5 
 
      Herrialde garatuak     Herrialde garatuak               Herrialde garatuak                 Herrialde garatuak 
Europako Batasuna  %40      Europako Batasuna   %47,5   Europako Batasuna  %36,6    Europ. Bat     %36,4 
Estatu Batuak     %42,5    Estatu Batuak            %24,1   Estatu Batuak           %16,4   Estatu Bat.     %21,4 
Japonia                     %3,8      Japonia                     %7,2     Japonia                     %0,6      Japonia           %0,7 
Besteak                   %10,7     Besteak         %11,4    Besteak            %20,4      Besteak          %9,8 
 
Iturria: UNCTAD, World Investment Report, (2000) eta Velázquez (2000). 

 
AIZren norakoari erreparatuz, kontzentrazio joera errepikatu egiten da, nahiz eta 

proportzio txikiagoan izan. 1998an atzerriko kapitalaren stockaren %68a herrialde 
garatuetan zegoen; 1980ko partehartzea,  %74a, baino gutxiago; baina 1938ko %34a 
baino askoz ere gehiago, hain zuzen, bikoitza. Horrek Hegoko herrialdeen AIZren stock 
zatiaren beherakada islatzen du, azken urteetan bultzada bat ezagutu badute ere. 
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gainbehera erlatibo handia ezagutu dutela egiaztatzen da; Japon-ek eta Alemaniak, aldiz, hazkunde 
bikainak izan dituzte (Dicken, 1998, 54). 
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AIZen hartzaile gisa herrialde garatuetan egon diren aldaketak aipagarriak dira: 
1950eko eta 1960ko hamarkadetan herrialde inbertitzaile eta hartzaileak bereizten 
baziren, azkeneko hamarkadako fluxuen bilakaerak erakusten du herrialde garatu 
gehienen barnerako eta kanporako AIZren fluxuak, Japonia salbu, antzerakoak direla 
oro har, eta herrialdeen artean banaketa homogeneo bat dagoela (Dicken, 1998, 47). 
Halaber, azpimarratu daiteke Estatu Batuak, alde nabarmenarekin, inbertitzaile neto 
handienak izan badira XX. mendean zehar, azkeneko hamarkadetan kanpo-inbertsioen 
gainbehera erlatiboaz gain, harrera-gune garrantzitsua bihurtu direla. Europan, aldiz, 
jasotako atzerriko kapitalaren portzentaiak 1980 eta 1998an ez dira aldatzen: %38a 
inguru dira bi urteetan. Bitartean egon diren gora beherak ahanzteke, AIZrentzako 
Europaren erakargarritasuna erakusten du; ekonomi integrazioren prozesuak areagotu 
duena. Arrazoi beragatik ere Europatiko AIZk Europarako bidea hartu dute batik bat, 
kanpo-fluxuen erdia baino gehiago izateraino. Laburbilduz, Iparreko estatu desberdinen 
artean inbertsioen  interpenetrazio  handia dagoela ondorioztatu daiteke. 

    
1990eko hamarkadan, Hegoalderako kanpo-inbertsioen stockean zein fluxuan 

hazkundea somatzen da: 1998an hirugarren munduak AIZren stockaren %32a 
suposatzen zuen. Hala ere, ez dirudi murgildurik dagoen bazterketa prozesutik 
ateratzeko bestekoa izango denik (Zurbano, 1998, 30), batik bat, AIZren kontzentrazioa 
handia dela, eta Hirugarren munduko herrialde gehienetan AIZren fluxuak hutsaren 
hurrengoak direlako. Afrikak AIZ guztiaren %1,8 besterik ez du jasotzen, 
Latinoamerikak %10a eta Asiak %17,5a. Hirugarren munduko hamar estatuk, eta 
bereziki Txina, Singapur, Hego Korea, Brasil, Argentina eta Mexikok, hirugarren 
munduko AIZaren %80a baino gehiago jasotzen dute (UNCTAD, 2000). Oro har, 
herrialde horiek, hurrengo kapituluan aztertuko den legez, kokapen abantaila 
garrantzitsuak eskaintzen dituzte: gutxi ustiatutako merkatu handiak, lanesku kostu 
murritzak eta lehengaien eskuragarritasuna. 

 
AIZren osaketa sektorialari dagokionez, 2.4. irudian ikus daiteke atzerriko 

kapitalaren parterik handiena zerbitzuetan eta manufakturetan kokatzen dela; 1998. 
urtean, hurrenez hurren, %46 eta %42ko partehartze erlatiboa erakusten dute. 
Historikoki garrantzitsua izan den baliabide naturaletan oinarritutako sektorea, lehengai, 
energia eta nekazaritza, berriz, pisu erlatiboa galduz joan da 1975etik aurrera, hain 
zuzen, zerbitzuen bultzada igartzen hasten den urtetik (UNCTAD, 2000).  

 
Bestalde, atzerriko inbertsioen sektore egitura desberdina da Iparrean eta Hegoan. 

Iparraldean sofistikazio maila, eduki teknologiko eta merkatuko ospe handiagoa behar 
duten sektoreetako ETNak kokatzen dira, hala nola, publizitatea, finantza erakundeak, 
petrolioa, makineria, zehaztasuneko tresneria, merkataritza edo enpresentzako 
zerbitzuak. Hegoaldean, berriz, atzerriko kapitala, baliabide naturalak eta laneskuaren 
erabilera intentsiboa beharrezkoak diren jarduerak kokatzen dira, besteak beste, 
nekazaritza, ehungintza, egurra eta turismoa. Halaber, aipagarriak dira Iparreko 
ingurugiro legedi zorrotzagoaren ondorioz Hegoko araudi malguagoak bilatzen dituzten 
sektoreetan kontzentratzen diren inbertsioak, adibidez, produktu kimikoak eta 
siderurgia (Velázquez, 2000). Horrek guztiak, Iparraren eta Hegoaren artean AIZren 
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kapitalizazio maila desberdina azaltzen lagunduko luke, hots, enpresa filial bakoitzeko 
AIZ stockaren batezbestekoa txikiagoa dela Hegoaldean Iparraldean baino.  

 
 

2.4. Irudia. Kapital stockaren banaketa sektoriala munduan 
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Iturria: UNCTAD, World Investment Report, (2000) eta Velázquez (2000). 
 

 
Analisia industria alorreko AIZri zuzenduz, agerpen transnazional handiko hiru 

manufaktura industria mota zabal bereiz daitezke. ETNen jarduerak ondo egokitzen dira 
sektore horietara, teknologia maila handia behar baita, eta giza eta finantza baliabide 
ugari (Dicken, 1998, 49):  

 
• Teknologikoki aurreratutako sektoreak, adibidez, farmakogintza, ordenagailuak, 
tresna zientifikoak, elektronika, zuntz sintetikoak, etab. 
• Bolumen handiko eta teknologia ertaineko kontsumo ondasunen industriak: 
adibidez, autogintza, gurpilak, telebistak, etxetrena elektrikoak, etab. 
• Masako produkzio eta kontsumorako ondasun industriak (markako produktuen 
hornitzaileak): zigarroak, freskagarriak, garbikariak, elikagaiak, etab.  
 
AIZaren aipatutako bilakaeran, herrialde desberdinen arteko bategite eta xurgapen 

prozesuek eragin handia izan dute. 1988an %70era iritsi zirenetik abiada leuntzen joan 
bazen ere, 1993ko %30era jaitsi arte, 1990eko bigarren erdialdian susperraldia bikaina 
izan da, eta inoizko mailarik handiena erdietsi dute,  AIZren %80ko maila erdiesteraino 
(UNCTAD, 2000). Bategite eta xurgapen prozesuekin harreman estua izan dute 
liberalizazio politikek. 1980eko hamarkadatik aurrera, ordura arte publikoak ziren 
ekonomiaren hainbat sektore, kapital pribatuaren esku uzteko politikak zabalduz joan 
dira; lehenbizi, herrialde industrializatuetan, eta gero garapen bidean dauden 
herrialdeetan. Aipagarriak dira azkeneko hamarkadan Latinoamerikan eta Europako 
ekialdean izan diren pribatizazio uhinak. Hala ere, azken susperraldiko elkarketa eta 
irensketetan enpresen helburu estrategikoek garrantzi handiagoa izan dute. Enpresentzat 
aktibo ukigarri eta ez ukigarriak lortzeko biderik azkarrena suposatzen dute, eta horrela, 
herrialde edota mundu mailako jarduerak berregitura ditzakete, sinergiak ustiatu eta 
lehia-abantailak lortu ahal izateko.  

 
ETNen jarduera laugarren kapituluan aztertzen jarraituko dugu. Enpresa horien 

existentziari buruzko azalpen teorikoak, estrategiak eta beraien eragina ekonomiaren 
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gainean batez ere, jokabide kodeen ikuspegia landuz sakontzen jarraituko dugu. 
Oraingo kapituluan ETNen ezaugarri orokor,  jarduera eta garrantzia nolakoak diren, eta 
horrek egungo ingurune ekonomikoan duen eraginari buruz mintzatu gara. Laburbilduz, 
ondorioztatu dezakegu globalizazio prozesua eta ETNen arteko harremana estua dela, 
elkarri laguntzen baitiote: ETNak globalizazio prozesuaren eragile nagusiak dira, eta 
globalizazioak enpresen transnazionalizazioa bultzatzen du. Halaber, munduko 
merkatuen gain duten nagusitasunak, ikerketa, finantza, antolaketa eta merkataritza 
baliabide eta ahalmenetan oinarriturik, merkatuko beste enpresentzako lehia baldintzak 
finkatzen dituzte. 
 

6. Lanaren nazioarteko zatiketa berria 
 
Globalizazioa deritzon munduaren berrantolaketak lanaren nazioarteko zatiketa 

berria ekarri du, hots, munduaren espezializazio produktiborako eredu desberdin bat 
sortu da. Alegia, aurreko ataletan aztertu ditugun nazioarteko merkataritza eta AIZen 
fluxuen ezaugarri eta egituraren bilakaeran oinarrituz, munduko ekoizpen, merkataritza 
eta inbertsio mapa orain berrogei edo berrogeita hamar urtekoa baino konplexuagoa 
bihurtu dela egiazta daiteke.  

 
Azterketa honen abiapuntua «menpekotasun teoriak» iradokitzen duen lan 

zatiketa klasikoaren berrikusketan oinarritzen da. Lanaren nazioarteko zatiketa klasikoa 
sistema ekonomiko kapitalistak  herrialde garatu edo industrializatuaren, zentroaren, eta 
gutxien aurreratutako herrialdeen, periferiaren, artean eragiten duen menpekotasun 
erlazio eta elkartruke asimetrikoetan kokatzen da. Zentroak, ondasun manufakturatuak 
ekoizten ditu; periferiak, berriz, mundu sistema kapitalistan lehengai eta nekazaritza 
ondasunen hornitzaile funtzioa betetzen du, batik bat. Zentro eta periferiaren 
espezializazio produktiboak beraien arteko elkartruke disparekoak sustatzen ditu, 
batzuen garapena ahalbidetuz, eta besteen menpekotasuna eta azpigarapena iraunaraziz.  

 
Hirurogeita hamargarren hamarkadaren bukaeran, ETNek ekoizpenaren 

globalizazioan duten eragina ikusirik, nazioarteko lan zatiketa berriaz hitz egiten hasi 
zen. Frobel eta enparauentzat (1977) ETNek herrialde garatuetatik azpigaratuetara egin 
dituzten enpresen leku aldaketek nazioarteko lan banaketa berria taxutuko dute. 
Aukeratutako merkatu berri eta gorakorretan kokatzeko arrazoiak herrialde horiek 
eskaintzen duten abantailetan datza; abantaila nagusia lanesku erreserba mugagabea eta 
oso eskuragarria edukitzea delarik. Gainera, ETNen jatorrizko herrialdeetako 
produktibitate mailak lor daitezke; lanaren zatiketaren eta berzatiketaren ondorioz 
eragiketak hain daude espezializatuak oso azkar lor daitekeen kualifikazio minimo 
batekin burutu daitezkeelako. Egileei jarraituz, derrigorrezkoa izango da hainbat 
enpresentzat lekualdaketa produktiboak burutzea, merkatuan biziraun nahi badute 
bederen23. Aurrerapen teknologikoa da, garraio eta komunikazio tekniken garapena, 

                                                 
23 Testu inguru horrek erabat baldintzatuko du enpresen jokabidea, eta bere nazioarteratzearen 

eragile izango da; Frobel, Heintrich eta Kreye-ren (1980, 52) hitzetan: «Nosotros interpretamos el 
desplazamiento mundial de la producción industrial que hoy se observa (tanto dentro de los países 
industrializados como en los países en vías de desarrollo), y la creciente división a nivel mundial del 
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batik bat, munduko edozein lekutan ondasunak osotasunean edo partzialki ekoiztea 
ahalbidetzen duena. Nazioarteko espezializazio geografiko berria ekoizpenaren 
deszentralizazioan eta lanaren zatiketan oinarriturik dago, munduan ez ezik, enpresa 
baten barruan ere, berrikuntza, ekoizpen kualifikatu eta muntaia zentroak bereiz 
baitaitezke. Hots, zerbitzu garatuenak eta funtzio konplexuenak, balio erantsi handiena 
dutenak, herrialde garatuetan burutuko lirateke; langile ez kualifikatu eta merkeak 
eskatzen duen ekoizpena, aldiz, gero eta industrializatuago dagoen periferian kokatuko 
litzateke. 

 
Dicken-entzat (1998) ere, azken hamarkadetan ekonomi jardueraren geografia 

globalaren berrantolaketa bat egon da;  baina, Frobel eta enparauek iragarritakoa baino 
konplexuagoa izan da. Azkeneko berrehun urtetan produkzio eta merkataritza 
industriala iparraldeko herrialde zentralena ez beste inorena den jarduera izan bada, 
aldaketak izan dira azken bi hamarkadetan, aurreko ataletan aztertu dugun bezala. 
Iparrak erabat kontrolatu izan dituen merkataritza elkartrukeetan, Asia ekialdeko eta 
hegoekialdeko Industrializazio Berriko herrialdeen partehartzeak hazkunde nabarmenak 
izan du. AIZren fluxuak ere, ardatz hirukoitzaren inguruan kontzentratu badira ere, 
inbertsio fluxuen ezaugarri, egitura, jatorri eta norakoak konplexuagoak bilakatu dira. 
Hala ere, ezin ahaz dezakegu munduko sistema ekonomikoa herrialde sorta mugatu 
batek kontrolatzen jarraitzen duela24.  

 
Castellsek (1996) lanaren nazioarteko zatiketaren eredu konplexuagoa aurkeztu 

du informazioan oinarritutako ekonomia global berrian. Bere iritziz, kokapenerako 
dauden lau aukera desberdinen arabera egituratzen da espezializazio produktibo berria 
(Castells, 1996, 133): batetik, balio handiko ekoizleak,  informazio lanean oinarritua; 
bigarrenik, bolumen handiko ekoizleak, kostu baxuko lanean oinarritua; hirugarrenik, 
lehengaien ekoizleak, baliabide naturaletan oinarritua; eta laugarrenik, ekoizle 
erredundanteak, debaluatutako lanera mugatuak.  Castells-en analisiari jarraituz, zentro 

                                                                                                                                                     
proceso productivo en diferentes fabricaciones parciales, como el resultado de una modificación 
cualitativa de las condiciones de valorización y acumulación del capital, que hace forzosa una nueva 
división  internacional del trabajo». Hots, egile hauentzat produkzioaren nazioarteratzea kapitalaren 
berrikuntza instituzional baten ondorioz gertatzen da, eta ez enpresa multinazionalen aukerako 
erabaki estrategikoen ondorioz. Enpresa eta herrialde desberdinak beraien politika edo estrategia 
baldintza berrietara, ekoizpen zentroen mundu mailako merkatuaren ezaugarrietara, egokitzeko 
beharra baldintza berri horien ondorioa da, eta ez jatorria. 

24 Dicken-ek lanaren nazioarteko zatiketa berria, teknologia berrikuntzak eta enpresaren 
antolaketa eta produkzio ereduan izandako aldaketen arteko harreman estua azpimarratzen du 
(1998, 2): «The straightforward exchange between core and peripheral areas, based upon a broad 
division of labour, is being transformed into a highly complex, kaleidoscopic structure involving the 
fragmentation of many production processes and their relocation on a global scale in ways which 
slice through national boundaries. In addition we have seen the emergence of new centres of 
industrial production in the newly industrializing economies. Both old and new industries are 
involved in this resorting of the global jigsaw puzzle in ways which also reflect the development of 
technologies of transport and communications, of corporate organization and the production 
process. The technology of production itself is undergoing substantial and far-reaching change as 
the emphasis on large-scale, mass-production, is shifting to a more flexible production technology».   

 44



II. Kapitulua: Kooperatiben  testuinguru berria: ekonomi globalizazioa 
 
 
eta periferia banaketa sinpleegiak dira, hainbat zentro eta periferia egon daitezkeelako25. 
Lan zatiketa berria ez da nahi eta nahiez egokitzen estatuen banaketa geografikoarekin, 
baizik eta, informazio teknologiaren azpiegiturak erabiltzen dituzten sare eta fluxuetan, 
agente ekonomikoek duten kokapenaren arabera egituraturik dago, aipatu lau 
kokapenak aurkitu ahal baitira herrialde gehienetan, maila batean edo bestean. Horrela, 
nazioarteko lan zatiketa berria, batik bat, lan indarraren ezaugarrietan oinarritzen da, 
herrialdearen ezaugarri orokorretan baino gehiago. Horregatik, denbora labur batean 
kokapen batetik besterako aldaketak sor daitezke, ekonomia globalean duen txertaketa 
mailaren arabera. Bada, modernizazio teknologikoa soilik ez da nahikoa, tokiko 
merkatu dinamikoak beharrezkoak dira heziketa maila orokorra igo dadin. Zentzu 
horretan, enpresa eta gobernuen ekintzak funtsezkoak izango dira kokapen bat edo 
bestea eskuratzeko (Castells, 1996, 174). 

  
Edozein modutan, menpekotasunaren teorian kokatzen diren egungo ikerlariek 

bereari eusten diote, eta  globalizazioak munduaren polarizazioa areagotu besterik ez 
duela egingo salatzen dute. Amin-ek dioen moduan (Egunkaria, 2001-09-13): 
«Globalizazio neoliberala gertatzen ari den honetan, herrien arteko desberdintasun 
egoera itxuraz iraultzen ari dela diote. Globalizazio berriak aukera bat ematen bide die 
globalizazioari atxikitako erronka onartu eta sisteman zentzuz integratzen dakiten 
herriei. Orduan, herri horiek aurreko erdigunera iritsi ahal izango dira. Hala ere, 
horrelakorik ez dela gertatzen ikusiko dugu. Aitzitik, erdiguneak sistema osoan 
nagusitasun monopolista iraunarazteko erabilitako bide berriak herrien arteko 
polarizazioa eta desberdintasun gero eta handiagoa azaltzen du. Globalizazioa modu 
horren logika hauxe baino ez da: apartheid-a mundu osoan antolatzea»26. 

                                                 
25 Hegoa eta Iparra kontzeptuak ere, nahasiak direla diosku, txirotasuna eta giza sufrimendua 

planeta osoan zehar banaturik dagoelako, aberastasuna bezala, nahiz eta modu oso asimetrikoan 
(Castells, 199697, 135: «La nueva economía es profundamente asimétrica pero no en la forma 
simplista de un centro , una semiperiferia y una periferia, o siguiendo una oposición categórica entre 
Norte y Sur. Porque existen varios “centros” y varias “periferias” , y por que el Norte y el Sur están 
tan diversificados que tiene poco sentido analítico utilizar esas categorías». 
26  Herrialde garatuek nagusitasun monopolista iraunarazteko honako bideak aipatzen ditu Aminek  
(1996, 193): «La position d´un pays dans la pyramide mondiale est définie par la capacité 
compétitive de se productions sur le marche mondial (…) je prétendes que la compétitive en 
question est produit d´une conditionnement complexe opérant sur tout le champ de la réalité 
économique, politique et sociale. Dans ce combat inégal, les centres mettes en œuvre ce que je 
appelle leur «cinq monopoles»: la technologie, le contrôle de systèmes financier a l´échelle mondial, 
l´accès aux ressources naturelles de la planète, le contrôle de moyens, d´information, et de 
communication et les armements de destruction massive. Pris ensemble, le cinq monopoles 
définissent le cadre dans lequel s´exprime la loi de la valeur mondialise. Loin d´être l´expression 
d´une rationalité économique «pure» , que l´on pourrait détacher de son contexte social et politique, 
cette loi de la valeur est l´expression condensé de  l´ensemble des conditionnements opèrès au 
moyen de cinq monopoles. Je soutiens que ces conditionnement annulent la portèe de 
l´industrialisation des périphéries, dévaluent le travail productif incorpore dans leur productions, 
tandis qu´ils surévaluent la prétendue valeur ajoutée attaché aux activités de centres. Il produisent 
donc une nouvelle hiérarchie, plus inégale que jamais, dans la répartition de revenues a l´échelles 
mondiales ; ils subordonnent les industries de la périphéries et les réduisent au statut d´activités des 
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7. Kapitalismo globalaren mugak  
 
7.1. Mundu zatikatua 
 
Gauza jakina da mundua konplexuagoa bihurtu dela, eta lanaren nazioarteko 

zatiketa eta Iparra eta Hegoa bezalako kontzeptuek ñabardura gehiago egitea eskatzen 
dutela. Gure iritziz, hala ere, mundua bitan banatzen duen amildegiak bere horretan 
darrai; areago oraindik, aberatsak gero eta aberatsago eta pobreak gero eta pobreago 
direla egiaztatzen da. Globalizazio terminoak aditzera eman dezakeen batasun ideiaren 
kontra, globalizazioak munduaren antolaketa zeharo asimetrikoa bultzatzen du. 

 
Nazio Batuen Erakundeak Giza Garapenari buruz egiten duen txostenean (NBE, 

1999)27 azpimarratzen du ekonomiaren globalizazioa etenik gabe ari dela pobre eta 
aberatsen arteko aldea areagotzen. Aspaldikoa da joera hori, baina urtetik urtera are 
nabarmenagoa egiten ari da. Egoera horri aurre egin beharrean, gainera, teknologia 
berriek gero eta gehiago sakondu dute batzuen eta besteen arteko diferentzia. 
Komunikazio arloko teknologia berriek bultzatu egin dute globalizazioa, baina mundua 
konektatu eta ez konektatuen artean ari dira banatzen.  

 
Herrialde garatuetan ere nabari da polarizazio joera hori, langile kualifikatuen eta 

eskulanaren artean diferentzia are eta sakonagoa baita (NBE, 1999). Ekonomia 
boteretsuenetan ere, New York, Londres, Osaka edo Madril-en lan debaluatuko 
kokapenetan aurkitzen diren pertsonak, edota zuzenki alboratuak direnak, asko dira 
(Castells, 1996). 

 
Gosearena, pobreziarena eta bazterketarena izan dira egungo sistema 

ekonomikoaren porrotik adierazgarrienak. Globalizazioaren ondorioz, egoera ez da 
hobetzen, eta munduko biztanleriaren arteko desberdintasunak areagotu egin dira. Horra 
datu batzuk joera hori agerian uzten dutenak: egun, denera munduan 826 milioi 
pertsona erasaten ditu, eta horietatik 792 milioi herrialde pobreetan bizi dira. Neurri 
berezirik hartu ezean egoera oraindik ere larriagoa izan daiteke (FAO, 2000)28. 1960ko 
hamarkadan munduko herrialde aberats eta pobreenen arteko diferentzia bat 
hogeitamarri zen; 1990ean bat hirurogeiri; eta 1997an, bat hirurogeita hamalauri.  
Hirurogeita hamar herrialde baino gehiagoren errenta per capita 1997an hogei urte 
lehenagokoa baino txikiagoa zen. Munduan, hiru mila milioi pertsonetatik gora, 
gizateriaren erdia, eguneko bi dolar baino gutxiagorekin bizi ziren (NBE, 1999)29.  
                                                                                                                                                     
soustraitance. La polarisation trouve ici un fondement nouveau appelé a commander se formes 
d´avenir» . 

27 Txostena talde independente batek egiten du munduko herrialde guztietan parametro berak 
erabilita (per capita errenta, bizi itxaropena, alfabetizazio tasa...). Datu horietatik abiatuta herrialde 
garapen maila zein den jakiten da, eta aurreko urteekin alderatuta joera nagusiak zein diren azaltzen.  

28 Elikadurarako Politiken Institutuak, Munduko Bankuaren itzalean diharduen erakundeak 
egindako aurrikuspenen arabera, 2020. urtean 137 milioi ume gose izan daitezke munduan, 
biztanleria osoa asetzeko adina aberastasun sortu daitekeen arren munduan (Egunkaria, 2001092). 

29 Txostenak azpimarratzen du beste adibide argigarririk ere: azken urteetan munduko 200 lagun 
aberatsenek euren ondarea bikoiztu egin dute gutxienez. Haien denen dirutza batuta munduko 
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«Alboratuak eta baztertuak sortzen dituen fabrika» bezala definitzen du indarrean 

dagoen sistema ekonomiko globala Forrester-ek (2000). Afrika beltzari, Hego Asiako 
herrialde askori, garapen bidean dauden hainbat herritar talderi, eta baita herrialde 
garatuetako zenbaiti ere, herrialde eta gizakien garapenerako eskubidea ukatzen die30. 
Horrek guztiak, ondoren aztertuko dugun ingurugiro krisiarekin, mendebaldeak 
globalizatu nahi duen garapen ereduaren bideragarritasunari buruz zer pentsatua ematen 
du.  

 
7.2. Ingurugiro krisia 
 
Globalizazio dinamikak ez du soilik eite ekonomikoa, alderantziz, dimentsio 

anitzeko fenomenoa da: politikan, zuzenbidean, kulturan, ekologian... bada 
unibertsalizazio joerarik. Esparru horietako hainbat fenomenok mundu mailako eragina 
edo hedapena dute. Adibidez, krisi ekologikoak mundu osoaren gain du eragina. 
Estatuaren eremuak gainditzen dituzten kalte eta atentatu ekologikoak aipatzen ditu 
Beck-ek globalizazio joera atzera ezina dela adierazteko (1998, 29).  

 
2001eko nazioarteko Ingurugiroaren Gailurreko eztabaidagaien zerrendan krisi 

ekologikoaren arazoa mundu guztiarena dela aurkitzen da, eta denoi dagokigula 
elkarrekin irtenbideak bilatzea. Arazoaren muina mendebaldar zibilizazioak 
bultzaturiko produkzio eta kontsumo ereduak planeta honetako ekosisteman sortu 
dituen desoreketan datza. Eredu energetikoak, jarduera industrialak, garraio eta 
zerbitzuetakoak eta kontsumo moduak ingurugiroan eragin kaltegarria dute. Uren 
kutsadura gorakorra, ozono geruzaren suntsiketa edo klima aldaketa bizi dugun egoera 
larriaren adierazle batzuk besterik ez dira. Azkeneko zantzuari helduz, Nazio Batuen 
Erakundeak (NBE, 2001) klima aldaketaren gainean aurkeztutako txostenak, klima 
aldaketaren ondorioz, gosetea, lehortea eta hondamendiak areagotu egingo direla dio, 
eta atzean erantzule bakarra dagoela nabarmentzen du: gizakia; klima aldaketa, hein 
handienean, karbono dioxidoak eta gizakiak sortutako beste hainbat gas kutsakorrek 
eragiten baitute31.  
                                                                                                                                                     
herrialde txiroenen arteko bataz besteko NPG baino askoz ere handiagoa da. Munduko 225 
pertsona aberatsenen ondarea 2.500 milioi pertsonen urteko errenta metatuen parekoa da, hots, 
biztanleriaren %40arena. 

30 S. Aminen hitzetan: « Kapitalismo errealak, mundu osoan hedatzean, beti lagundu du gero eta 
handiagoa izan dadin herrien arteko desberdintasuna. Alde hori ez da, herri edo aldi zehatz batean 
gertatzen diren egoera berezien ondorio. Kapitalaren metaketaren logika imnanentearen emaitza da» 
(Egunkaria, 2001-09-13). 

31 Nazio Batuen Erakundearen txostenaren arabera aldaketa klimatikoak geroz eta azkarrago 
gertatzen dira, eta kontrola ezinezko ondorioak sortzen dituzte hainbat tokitan, hondamendi 
naturalak kasuko. Txostenaren egileetako baten arabera, Oswaldo Canziani metereologoa, klima 
aldaketa hutsetik haratago, aldaketa orokor baten barruan ulertu behar da: «Lurra gehiago berotuko 
da, ur eskasia larriagoa izango da munduan, glaziarrak urtuz joango dira... Halaber, osasunean 
eraginak ere oso nabarmenak izango dira; egun desagertzen dauden gaixotasun batzuk indartsu 
berpiztuko baitira. Herrialde garatuetako klimak gozotu daitezkeen arren, herrialde pobreetan eragin 
latzagoa izango du. Hegoamerika, Afrika eta Asiako lurrak berotuko ditu, eta klima bortitzak 
dakarren zikloi, uholde, lehorteek... gogorrago erasaten diete, hondamendi handia sortuz ez dutelako 
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Halaber, baliabide natural ez berriztagarrien erabilpen masiboak mendebaldeko 

garapen eredua mundu guztira zabaltzeko arazo ugari sortzen ditu, eta bere 
bideragarritasuna ezinezkoa egiten du. Gaur egun, mugitzen ari garen muga ekologikoak 
garapen bidean dauden herrialdeen industrializaziorako ereduak ezinezkoak bihurtzen 
ditu (Vidal Villa, 1996). Gaurko bidetik jarraituz hondamendi ekologikoak eta 
ekosistemaren narriadura larria besterik ezin dira etorri. Hots, baldin eta zientziak eta 
teknologiak ez badituzte berrikuntza handiak ekartzen krisi ekologikoa larriagoa 
bihurtuko da. Bitartean, indarrean dauden produkzio eta kontsumo ereduen aldaketa da 
geratzen zaigun irtenbidea. 

 
7.3. Kultur globalizazioaren auzia  
 
Mendebaldar zibilizazioak sortu, eta globalizazioak areagotu dituen gizarte eta 

sistema ekonomikoaren arazoak eta arriskuak, hots, globalizazioaren beste aurpegia 
hizpide harturik, globalizazioaren eragin kulturalen inguruan hainbat gogoeta egingo 
ditugu. Izan ere, merkatu mundialaren sorrerak eragin nabarmena izan du kultura, 
identitate eta bizitza moduetan. Globalizazioak kulturan duen eraginari buruz iritzi 
kontrajarriak azaldu dituzte ikerlari eta adituek; erakusgarri moduan ondorengoak 
aipatu ditzakegu, laburki bada ere:  

 
Globalizazioak konbergentzia kulturala, eta, beraz, egungo kultura aniztasunaren 

desagerketa ekarriko duela azpimarratzen duen joera aipatu daiteke lehenbizi. Egungo 
bizitza moduek, jokabide erak eta kultura sinboloek homogeneotasun gorakorra 
erakusten dute mundu guztian32. Identitate lokalak enpresa multinazionaletatik datozen 
merkataritza ikur eta kultur produktuek ordezkatzen dituzte, eta mundu bakarra sortzen 
da: merkataritzaren mundua (Ramonet, 1995; Beck, 1998). Marta Haneker-ek (2001) 

                                                                                                                                                     
aurre egiteko gaitasunik». (Egunkaria, 20010221). Erresuma Batuko Ikerketa Aplikatuen 
Nazioarteko Institutuak iragarpenak berresten ditu: klima aldaketak gogorren herrialde behartsuak 
erasango ditu. 65 herrialde behartsu are behartsuagoak bihur daitezke datozen urteetan, nekazal 
lurrak gero eta urriagoak eta uztak eskasagoak izango baitira (Egunkaria, 2001092). Nolanahi ere, 
txostenak egiten dituzten adituak, horixe dira soilik, txostenak jorratzen dituen gaietan adituak. 
Ingurugiro krisiaren erantzukizuna dutenak aditu horien kontroletik at geratzen dira. Horrela, 
benetan gerta daitekeena ez da datu horien joeren estrapolaziotik ondorioztatzen, nahi eta nahiez. 

32 Beckek honela laburbiltzen du globalizazioak dakarren batasuna: «Globalización significa la 
perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, 
la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil, y, relacionada 
básicamente con todo eso, una cosa que es al mismo tiempo familiar e inasible –difícilmente 
captable– , que violenta a todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a 
todos a adaptarse y a responder. El dinero, las tecnologías, las mercancías, las informaciones y las 
intoxicaciones traspasan las fronteras, como si estas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas 
que los gobiernos mantendrían, si pudieran, fuera del país (drogas, emigrantes ilegales, críticas a sus 
violaciones de los derechos humanos) consiguen introducirse. Así entendida, la globalización 
significa la muerte del apartamiento, el vernos inmersos en formas de vida transnacionales a 
menudo no queridas e incomprendidas, o –tomando prestada la definición de Anthony Giddens– 
actuar y (con)vivir superando todo tipo de separaciones (en los mundos aparentemente separados 
de los Estados nacionales, las religiones, las regiones y los continentes)». 
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kulturaren macdonalizazioa deritzo amerikarren eta multinazionalen beharrei 
egokitutako kulturari. Inperialismo kulturala islatuko luke Mendizabalen iritziz (1998). 
Laburbilduz, the american way of life ereduaren hedapenak mundu mailako subjektu 
berriaren sorrera adierazten du: kontsumista, desideologizatua, eta kontserbadorea33. 

 
Badira, baita ere, globalizazioak kontzientzia unibertsala sortzen lagundu duela 

azpimarratzen dutenak. Adibidez, Soduperen hitzetan (Egunkarian 2000-5-25): 
«Globalizazioak badu alde onik ere: kontzientzia kosmopolita sortzen lagundu du, 
guztiok munduko hiritarrak garen sentimendua sustatu du. Mugimendu sozialek eta 
gobernuz kanpoko erakundeak dira, bereziki, proiektu kosmopolita horren 
bultzatzaileak». 

 
Beste batzuk, globalizazioak kultura lokalak sendotu egingo dituela azpimarratzen 

dute (Beck, 1998). Alegia, aurreko joera homogeneizatzaileari erreakzio gisa, tokiko 
kulturak indarra hartuko dute (Robertson,1995). Globala eta lokala ez dira elkarren 
aurkakoak: globalizazioak tokiko kulturen hurbilpena eta elkar ezagupena dakar. 
Horregatik, globalizazio kulturalaz baino, glokalizazioaz hitz egin beharko litzateke. 
Castells-en arabera (1996), informazioaren gizarteak, dakarren gizarte gero eta 
konplexuagoaren aurrean, norabide desberdineko joerak azaltzen dira: informazio 
teknologia berriek komunikazio eta kultura birtualaren garapena badakarte ere, 
identitatearen bilaketa gizabanakoarentzat garrantzitsua bilakatu da, eta partehartze 
eremuak bilatzen ditu, hurbileneko talde harremanak –lagunak, familia eta bestelako 
taldeak– eta erreferentzia sozialak, nazio eta erlijioa34. 

 
Aipatutako joera guztiak, intentsitate desberdinarekin, eragiten ari dira gure 

bizitzeko eta pentsatzeko eran, antolaketa sozioekonomikoetan eta gizarteak antolatzeko 
eta egituratzeko moduetan; nolanahi ere, emaitza zein izango den ikuskizun dago. 
Izaera desberdina izango duen mundu berri batean sartzen ari baikara, eta nekez ulertu 
eta asimila ditzakegu gertatzen ari diren aldaketa guztiak.  

 
 
 
8. Ondorioak 
 
Egungo sistema ekonomikoaren globalizazioa ez da erabat berria, baina ukaezina 

da jauzi kualitatibo bat izan duela azken urteetan. Teknologien garapenaren eta mundu 
                                                 

33  Dena den kontrako erreakzioak ere sortzen ditu. Mendizabalen hitzetan (Egunkaria, 
2000620): «Halaber,  laugarren globalizazio honetan, mundu mailako american way of life, 
homogeneizazioa eta inperialismo kulturala ditugularik, maremoto berria izango balira bezala, 
intentsitate desberdineko gudetan islatuz, zazpi mila kultura eta herrien bultzakadak ditugu». 

34 Alegia, Castellsek, informazio gizartean, tendentzien aniztasuna azpimarratzen du (199697, 
48): «La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunicaciones 
virtuales. No obstante, la tendencia social y política característica de la década de los noventa es la 
construcción de la acción social y política en torno a identidades primarias, ya estén adscritas o 
arraigadas en la historia y la geografía o sean de reciente construcción, en una búsqueda de 
significado y espiritualidad». 
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mailako merkatu autorregulatu baten sorreraren ondorioz, funtzionalki gero eta 
integratuago daude nazioarteko jarduera ekonomiko desberdinak, eta beraz, pertsonak 
eta herriak, herrialde garatuetakoak bederen. Egungo mundu-sistema kapitalistaren 
berezko ekonomi ezaugarriak geografi gune, jarduera eta eredu produktibo gehienetara 
zabaldu dira; merkatu ekonomia ez da inoiz hain hedaturik egon munduan, ongizate-
estatuen krisiak eta liberalizazio prozesuak sistemaren alderdi ekonomikoa, alderdi 
sozial edo politikoaren gainetik erabateko nagusitasuna hartzea ekarri du; eta  kontsumo 
eta produkzio modu kapitalistak berrindartu egin dira. Halaber, salgai, kapital eta 
produkzio prozesuak inoizko nazioarteratze mailarik gorenean aurkitzen dira. Hala ere, 
abiadura desberdinetan ari da mundua globalizatzen: zenbait jarduera oso globalizaturik 
dauden bitartean, beste batzuen mugimendurako muga handiak daude. Kapitalek 
askatasun osoa eta erraztasun handiak dituzte nazioarteko finantza merkatuetan zehar 
ibiltzeko; ondasun eta zerbitzuentzat nazioarteko merkatuetako ateak gero eta 
zabalagoak dira; pertsonek, aldiz, mugitzeko askatasuna oso mugatua dute, batez ere, 
pobreziaren lurretan bizi, eta aukera berriak bilatzeko behar handiena dutenek. 

 
ETNak protagonista bilakatu dira, eta estatuekin eta estatuen integrazio 

prozesuetatik sortutako bloke ekonomikoekin batera, teknologia berriek etengabeki 
itxuraldatzen duten munduan globalizazio prozesuaren buruan daude. Horregatik, 
ETNak globalizazio prozesuaren paradigma bilakatu dira. Bere nazioarteko dimentsio 
eta indar gorakorrak erakusten duen moduan, testuinguru berrira hobeto egokitzen den 
enpresa eredua da, eta  beste enpresentzako lehia baldintzak finkatzen ditu. 

 
Laburbilduz, egungo testuinguruari egin diogun erretratuaren arabera, munduko 

antolaketa ekonomikoa aldakuntza garaian dagoela esan liteke. Eraldaketak emaitza 
desberdinak sortu ditu. Teknologiaren garapena eta enpresen nazioarteko jarduerak, 
multinazionalena bereziki, azken hamarkadetako hazkunde ekonomikoaren oinarrian 
aurkitzen dira, hainbat herritar eta herrialdeentzat ongizate ekonomikoaren iturri 
bilakatuz. Baina baita ere, kapitalismo globalaren ondorioz,  multinazionalen indarra 
munduan areagotuz doa, estatu eta herritarren interesen gainetik; munduko zatiketa 
soziala zabalduz, batez ere pobre eta aberatsen arteko amildegia; ingurugiroa 
deuseztatzeko edota baliabide ez berriztagarriak agortzeko arriskua geroz eta handiagoa 
da, eta kulturan ematen ari diren homogeneizazio joerak kezkagarriak dira. Horrek 
guztiak, globalizazioa, eta garapen eredu kapitalista bera ere, auzitan jartzea ekarri du.  

 
Horren aurrean bi ikusgune bereiz daitezke: batetik, globalizazioaren ikuspegi 

determinista dutenak, hain zuzen, gainera datorkigun sistemaren aurrean zer eginik ez 
dagoela diotenak. Onerako edo txarrerako merkatu mundialak gobernatuko duela denen 
gainetik, eta ez dagoela aurrera begiratzerik beste modu batean: «Pentsaera bakarra» 
deritzona adieraziko luke (Ramonet, 1995). Baina badira, beste globalizazio baterako 
aukerak daudela posible dela aldarrikatzen dutenak. Forrester-en arabera (2000), 
globalizazioa gertakizun historikoa eta atzeraezina da, teknologi berrikuntzetan 
oinarritzen dena; baina indarrean dagoen globalizazio neoliberala ez da prozesu naturala 
izan, kudeaketa ideologiko baten ondorio baizik. Beraz, auzitan jarri, eztabaidatu, 
alternatibak bilatu eta beste modu batera kudeatzea posible da.  Zentzu horretan, 
globalizazioaren mugagabeko hedapenari mugak jarri behar zaizkiola proposatzen dute. 
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Giddens-entzat (1999) «mundu desbokatuan» bizi gara, eta globalizazioaren gurdia 
arautzeko ahaleginean ez da amore eman behar. Beck-ek (1998) globalizazioaren 
konfigurazio politiko berria ezartzeko, enpresa multinazionalen kontrola eta 
demokratizazioa barne, eztabaida irekitzea proposatzen du.  

 
Egile horien ekarpenetatik ondorioztatzen da globalizazioaren eraketa politikoa 

eta sozioekonomikoa erabakitzeke dagoela. Wallerstein-ek (1997), beste ikuspegi 
batetik egindako analisien ondorioz35, egungo mundu-sistema krisian dagoela dio, eta 
oraindik ez dela eredu berria finkatu. Funtsean, muturreko bi ereduen artean dago 
aukera bere iritziz: desberdintzailea, hierarkikoa eta zapaltzailea izan daiteke, edo 
berdintasuna eta demokrazia bezalako baloreetan oinarritutakoa.   

  
Sortzen ari den mundu berrian, edo sistema ekonomiko berrian bederen, 

lankidetzan oinarritutako pentsamendu eta esperientziek duten lekua aztertzea izango da 
hurrengo puntuaren helburua; alegia, ea gizarte ekonomiako enpresek kapital enpresen 
aurrean alternatiba izaten darraiten. Edo beste era batera esanda, enpresa demokratikoek 
multinazionalek kontrolatzen duten ekonomian iraunbizitzerik baduten, eta berdintasun 
eta elkartasun ekonomiko eta sozialaren alde, eta beraz gizartea bidezkoagoa eta 
orekatuagoa izaten lagun ote dezaketen. Lehenbizi, hurbilpen teoriko orokorra eginez, 
eta ondoren, kasu konkretuei erreparatuz.  

 
 

                                                 
35 Wallerstein-en arabera, gaur eguneko mundu-sistema, mundu ekonomiko kapitalista dena, krisi 

egoeran aurkituko litzateke. Krisi sistemikoa deritzon egoera honek adierazten du sistema 
bidegurutze puntu batera, edo bidebanatze puntu serie baten lehenbizikora, iritsi dela. 
Egongaiztasun egoerak kaosa lekarke, eta ondoren sistemaren berrantolaketa. Jauzi desberdinak 
egon daitezke sistema berri bat azaltzen den arte, hots, epe luzerako egoera mantentzen duen 
egitura. Posibilitate desberdinak azaltzen dira. Sortuko den sistema berria konplexuagoa izan 
daiteke; baina aurrekoaren desberdina da nahi eta nahiez.  
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 1. Sarrera 
 
Lan elkartuko kooperatibek, enpresa kapitalista eta estatu-enpresen aurrean, 

irizpide demokratikoetan oinarrituz enpresa-antolaketa modu alternatibo bat garatu dute, 
bere kideen eta txertaturik dauden komunitateen premiak asetzeko1. Historian ikusita, 
kooperatibak gizatalde desberdinek iraultza industrialaren ondorioz zituzten arazo eta 
behar sozial eta ekonomikoei erantzuteko, eta bizi eta lan baldintzak hobetzeko sortu 
ziren. Industrializazio kapitalistaren gehiegikerien aurrean, langileek elkarrekin bildurik, 
ekimen sindikal, politiko eta kooperatiboak bultzatu zituzten. Kooperatiben hastapenak, 
gizarte ekonomiako beste antolaketena bezala, herri- eta langile-ekimenetan aurkitzen 
dira bereziki; baina baita hainbat enpresari filantropoen ekintza eta intelektual 
konprometituen ekarpenetan ere. 

  
Bi mendetako ibilbidearen ondoren, kooperatibek munduan duten agerpena eta 

indarra nabarmena da. Herrialde desberdinetako testuinguru ekonomiko, sozial, kultural 
eta instituzionalaren arabera sortu eta garatu dira ekonomien alor desberdinetan. Giza 
duintasuna eta justizia soziala bilatzen zuten pertsonen ekimenetatik, lan elkartuko 
esperientzia kooperatibo praktiko eta funtzionalak garatu dira toki eta momentu 
bakoitzeko egoeratara egokituak. Hala ere, pentsakera eta kultura komun batek gidaturik 
mugimendu bat osatzera eraman ditu. Zentzu honetan, adierazgarria da jadanik 1895 
urterako Kooperatiben Nazioarteko Hitzarmena eratu izana, mundu guztiko kooperatiben 
bilgune gisa,  hastapen eta metodo kooperatiboak finkatu eta hedatzeko helburuarekin. 

 
Atal honetan, kooperatibek, kapitalismo globalaren garapenaren testuinguruan, 

duten lekua, funtzioa, aukerak eta erronkei buruzko gogoetan murgilduko gara. 
Kooperatibek, indarrean dagoen globalizazioak azpimarratzen duen logika ekonomiko 
hutsaren aurrean, beste ekoizpen eredu bat irudikatzen dute, demokrazia, elkartasuna, 
lurraldearekiko atxikipena eta garapen komunitarioa bezalako balioetan oinarrituz. Hala 
ere, kooperatibaren izaera mantentzeko zailtasunak areagotuz doaz, eredu alternatiboek 
aparte mantentzeko dituzten  aukerak murrizten diren heinean (Böök, 1992). Horrela, 
alderdi soziala eta ekonomikoaren arteko orekan garatu diren hainbat kooperatibatan, 
logika ekonomiko hutsa erabat gailentzeko presioa, eta elementu bereizgarriak, hala nola 
autogestioa eta lankidetza balioak, diluitzeko arriskua areagotu egin da. 

 
Kooperatiben bideragarritasun ekonomikoa eta soziala aztertuko dugu, enpresa 

garapenerako dituzten mugak –hazkundearen eta nazioarteratzearekin erlazionaturikoak 
bereziki– eta aurkezten zaizkien aukerak, hala nola, interkooperazioa eta kooperatiba 
taldeak azalduz. Kooperatibak kapitalen enpresen aurrean irudikatzen duten 
alternatibaren baliagarritasuna aztertzeko,  bi enpresa ereduen arteko desberdintasun, 
abantaila eta desabantailak azpimarratzen dituzten argumentuak jasoko ditugu. Nolanahi 
ere, oinarrizko kontzeptuak azaltzen hasiko gara, kooperatiben gaineko historia labur bat 
eskainiz lehenbizi, kooperatiben mundu anitza azalduz, gero, eta ondoren, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik analisia eginez.   

                                                 
1 XVIII. mendearen bukaeran Europan hasi zen industri iraultzaren testuinguruan sortutako 

kooperatiba mugimenduaz ari gara. Europan ez ezik, mundu osoan ere, lankidetzako hainbat 
ekimen garatu baitira, kooperatiba modernoak –hitzaren gaur eguneko adieran– sortu eta legalki 
onartuak izan aurretik. Izan ere, pertsonek berezko ezaugarria dute elkarrekin bere arazo eta 
premiei erantzuteko jokabidea, eta gizateriaren historian, hainbat toki eta garaitan modu 
ezberdinetan gauzatu da.  
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2. Kooperatibak. Hurbilpen historikoa eta kontzeptuala 
 
Kooperatiba mugimendua herrialde eta kultura askotako esperientzia konkretu 

desberdinek osatzen badute ere, pentsamendu-lerro komun batzuk aurki daitezke beraien 
izaeran. Oro har, kooperatibagintzak XIX. mendeko ideologia nagusietatik edan du. 
Ideologia horien nahasketa eta bilakaeraren ondorioz osatu da egungo lankidetzaren 
gaineko pentsamendua; beraz, ezin esan daiteke ideologia bakar bati zor zaionik 
lankidetzaren amatasuna; alderantziz, egungo kooperatiben ezaugarria iturri ideologiko 
desberdinetatik eta esperientzia konkretu ugarietatik datorren aniztasun ideologiko eta 
kulturala da (Aranzadi, 1976; Defourny, 1999). 

 
2.1. Kooperatibei buruzko pentsamenduaren gainbegirapen laburra 

 
Laburki bada ere, kooperatiba mugimenduan eragina izan duten pentsamendu-lerro 

nagusienak, kooperatiben aztertzaileen artean adostasun handiz onartuak, aipatuko ditugu 
ondoren. Kooperatibagintzaren pentsamenduak, sozialismoarenak bezala eta baita neurri 
batean mugimendu sindikalarenak ere, sozialismo utopikoan kokatzen diren autoreetan 
du abiapuntua. R. Owen (1771-1858), C. Fourier (1772-1837), H. de Saint-Simon (1760-
1825) eta enparauen ezaugarri komuna garai hartako gizartea eta ekonomia antolatzeko 
moduari burututako kritiketan eta eraldaketa sozialaren alde egindako proposamenetan 
datza.  

 
Egile eta ekintzaile horiek, bakoitzak bere aldetik,  XIX. mendearen hasierarako, 

gizarte berri eta hobeago baten aldeko bere ekintza-bide eta proposamenen aldarrikapena 
burutu zuten. Adibidez, C. Fourier eta R. Owen-ek lan egiteko eta bizitzeko komunitate 
berrien sorrera eta garapenetik abiatuta gizartea eraldatzea espero zuten. Fourier, 
idealistagoa izaki, «komunitate palansterioen» aitzindaria izan zen, non pertsona 
bakoitzak, bertan lan egin eta biziz, bere pasioen talde berezia asetuko zukeen, 
guztientzat zoriona erdietsiz. Owen-en pentsamendu eta gauzatze praktikoek kooperatiba 
mugimenduaren garapena iradoki zuten. Oinordetzan jasotako ehungintza enpresa baten 
erreformatik abiatuta, gizakiaren garapena lortuko zuten «lankidetza herriak» sortzea 
proposatu zuen, pentsatuz hauen hedapenaren ondorioz «sistema sozial» berri bat 
gailenduko zela. Owen-ek «sozialismoa» bizi eta lan egiteko komunitate kooperatiboz 
osatutako sistema gisa irudikatzen zuen. Bere jarraitzaileek lehenbizi komunitate 
«owenitak» abian jarri zituzten, eta aurrerago,  kooperatibak –kooperatibaren gaurko 
adieran–. Fourier eta Owen-engandik abiatuta, esperientzia kooperatibo konkretuek 
eraldaketa sozialaren aldeko pentsamenduarekin bat egiten dute2.  

 
Saint Simon-en ideietan oinarrituz, P. Buchez-ek (1796-1865) enpresa gisako 

elkartearen ideia garatuko du, hots, langileen produkzio elkarteak, lan elkartuko 
kooperatiben aurre irudia izan daitezkeenak. Buchez-en asmoa, langileen elkarte hauen 
bitartez lankideen emantzipazioa lortzea zen, lan tresnen jabegoaren bidez, eta horrela, 
jabe kapitalistaren uztarritik askatu. Buchez-ek artisau eta langile trebatuak eta trebatu 

                                                 
2 XIX. mendean zehar, Owen eta Fourier-en ideietatik edan zuten hainbat esperientzia 

komunitario burutu ziren Europa eta Estatu Batuetan. Lehendabizikoen adierazgarri New Armony, 
Indianan, Amerikako Estatu Batuetan izango litzateke, bizitza labur eta korapilatsu baten ondoren 
bukatu zena. Azpimarragarria da, bestalde, Rochdale-ko kooperatiba esperientzia ospetsuan parte 
hartu zuten hogeita zortzi bazkideen artean sei Owen-en  jarraitzaileak zirela (Conforth, 1988). 
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gabeak bereiztuz, lehenbiziko taldearentzat soilik proposatu zuen elkartea, bigarrenak 
beraien lana antolatzeko gai ez zirela suposatuz. 

 
Pentsamendu marxistak kooperatibagintzan izan dezakeen eragina eztabaidagarria 

da, Marx-ek jarrera anbibalentea erakutsi baitzuen kooperatiben aurrean. Bere iritziz, 
kooperatibek lana antolatzeko modu alternatiboetarako bideak zabaltzen zituzten arren, 
sistema ekonomiko kapitalistako merkatuko indarrek erabat baldintzatuko zuten beraien 
jokabidea, eta beraz, gizartea eraldatzeko prozesuan, beraien ekarpena ez zuen 
funtsezkotzat jotzen. Marx-en hitzetan (1966, 440): «Langileen kooperatiba enpresek 
forma zaharraren barnean forma berriaren lehen hazia irudikatzen dute, nahiz eta egungo 
antolaketek leku guztietan indarrean dagoen sistemaren murriztapen guztiak naturalki 
erreproduzitzen dituzten». Marxismoaren eragina kontuan hartu beharrekoa da ere 
herrialde komunista eta sozialistetan garatu diren esperientzia kooperatiboak aztertzeko; 
batez ere, Jugoslavia ohiko eredu ekonomikoa, zeinen oinarrian antolaketa kooperatibo 
edo autogestionarioak aurkitzen ziren nagusiki. 

 
Kooperatiba pentsamenduaren beste iturri bat anarkismoak autogestioaren alde 

burutu duen borrokan aurki daiteke. Bakunin eta enparauek estatuaren suntsipena eta 
gizatalde desberdinen auto antolatzeko gaitasuna aldarrikatzen zuten. Jaberik gabeko 
enpresa zen anarkisten eredua, langileek kudeatu eta zuzendua, lan eta kapitalaren arteko 
gatazka sustraietatik ebatsiz. Anarkismoak iradokitako esperientzia konkretuak Europan 
gutxi izan ziren arren, Espainiako gerra zibilaren garaian Aragoi eta Katalunian 
garatutakoek oihartzun zabala lortu zuten, nahiz eta hauek iraupen laburra izan 
(Ballestero, 1991,17).  

 
Bestetik, gizarteko beste hainbat eremutan izan da kooperatiben aldeko jarrerarik. 

Adibidez, erlijio mundutik etorritako ideiak kontuan hartzekoak izan daitezke 
kooperatiben garapena azaltzeko.3  

 
Ekonomilarien artean ere, XIX. mendeko eskola liberalean, kooperatibagintzaren 

aldeko egile ezagunak aurki daitezke. J.S.Mill-ek lan elkartuko kooperatibak bultzatu 
zituen, merkatuan  «iraultza morala» eta «gai industrialen ordenamendu onuragarriagoa» 
lortzeko (J. Stuart Mill, 1948) eta kooperatibagintza erregulatzen zuen lehenbiziko 
kooperatiba legean eragin nabarmena izan zuen. Leon Walras-en ekarpenak ere 
interesgarriak dira. Bere iritziz, kooperatiben helburua ez da kapitala ordezkatzea, baizik 
eta, munduan, kapitalismoaren indarra gutxitzea. Halaber, kooperatibek langileei 

                                                 
3 Aniztasun ideologikoaz gain, aniztasun erlijiosoa ere azpimarragarria da lankidetzaren 

pentsamenduan. Erlijio protestanteak, judaismoak, budismoak edota askapenerako teologiak 
kooperatibak eta gizarte ekonomiako erakundeak garatzeko izan duten garrantzia jasotzen du 
Defournyk (1999, 29). Eliza katolikoaren barruan hainbat pertsona eta apaiz iraultza industrialaren 
ondoren langile eta gizatalde behartsuenek bizi zuten egoeraren aurrean laguntza emateko prest 
azaldu ziren. Ingalaterrako kristau sozialistek, kasuko, XIX. mendearen erdialdean lantegi 
autogestionarioak bultzatu zituzten. Leo XIII.a Aita Santuak 1891ko “Rerum Romanorum” 
entziklikan sistema kapitalistaren gehiegikerien salaketa eta langileen eskubideen onarpenaren 
aldeko jarrera hartu izanak, elizaren alderdi batzutan langileen eskubideen eta enpresa 
partehartzaileen aldeko jarrerak sendotzea ekarri  zuen. Hala, kristautasunaren doktrina sozialaren 
itzalean, hainbat ekimen bultzatu izan dira gizarte ekonomiaren eremuan. Arrasateko esperientzia 
kooperatiboaren aitzindari izan zen Arizmendiarrietaren pentsamendua ikuspegi honetan koka 
daiteke. 
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kapitalaren jabegoa ahalbidetuz, eta enpresen zuzendaritza demokratizatuz, funtzio 
morala betetzen dute. 

 
Zerrenda ez da amaitzen. Hala ere, berriz ere diogu, ez litzatekeela zuzena izango 

kooperatibagintza teoriko, intelektual eta enpresari altruisten ideia eta ekintzen ondorioz 
soilik garatu dela pentsatzea, beraien ekarpen eta gogoetak funtsezkoak izan badira ere.  

 
2.2. Kooperatiben mundu anitza 
 
XIX. mendearen hasieratik langile eta herritar taldeek han-hemenka, motibazio 

praktikoak gidaturik, eta baldintza berezietan, hainbat ekimen kooperatibo bultzatu 
zituzten. Lankidetza modernoaren lehenbiziko esperientziak, eta ugarienak, zerbitzu eta 
kontsumo kooperatiben inguruan burutu ziren, eta, hasieratik, kooperatiba mugimenduan 
nagusitasun bat mantendu zuten. Kontsumo kooperatibak, txikizkarien banaketa 
sektorean kokaturik, herritar eta langile-taldeek enpresa pribatuetan baino baldintza 
hobeagotan oinarrizko ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko bide eraginkorrak izan ziren4. 
Kontsumo kooperatiben artean «Rochdale-ko» kooperatiba izan zen lehenetakoa. Sona 
handia izan zuen eta beste askoren ispilu bihurtu zen. Rochdale-ko printzipioetan 
oinarrituz, XIX. mendearen bigarren zatian kontsumo kooperatibak erruz hedatu ziren 
Europan, batez ere, Ingalaterran eta Frantzian.  

 
Langileen ekoizpen kooperatibak, gaur egun lan elkartuko kooperatibak deituak, 

aurrekoekin batera sortu ziren; baina beraien garapena zailagoa eta konplexuagoa gertatu 
zen. Lehenbiziko esperientziak zenbait artisauek beraien lanpostuak eta ofizioa industria 
berriak suposatzen zuen lehiaketaren aurrean babesteko ekimenak izan ziren; beste  
saiakera batzuk, langabetuen eskutik etorri ziren, edo kaleratutako langileen ahaleginaren 
ondorioz; kontsumo kooperatibek eta sindikatuek ere hainbat lan elkartuko kooperatiben  
sorrera bultzatu zuten; eta baita hainbat enpresari eta ekintzailek ere (Aranzadi, 1976, 
41). Enpresari kapitalistaren partehartzerik gabe, lanpostuak sortu edo babestuz eta 
langileek lanaren gain kontrola zabalduz –lana ziurtatuz, prozesua kontrolatuz eta 
lanaren emaitzez jabetuz– gizakia kapitalaren aurretik jartzea zuten helburu, zenbait 
kasutan, enpresa konkretu batzuetan ez ezik, gizarte osoan ere.   

 
Ekoizpen kooperatiben antolaketa eredua kontsumo kooperatibak bezain landua ez 

zegoenez, beraien garapena mugatuagoa izan zen. Lan elkartuko kooperatiben bizirik 
iraun ahal izateko ibilbidea beraien bideragarritasun ekonomikoari eta «benetakotasun» 
ideologikoari buruzko zalantza eta eztabaidez inguratua egon zen. Edozein modutan, 
sistema ekonomikoaren muinean kokaturik eta merkatuko indarrek baldintzaturik, 
demokrazia industrialaren bidez kapitalaren aurrean gizakiari eta lanari nagusitasuna 
emateko antolaketa sozioekonomiko eredu berri baten garapenerako ahalegina 
irudikatzen dute.  

 
XIX. mendean, eta XX. mendean zehar, kontsumo eta ekoizpen kooperatibez gain, 

kreditu-kooperatibak, nekazaritza kooperatibak, eta beste kooperatiba batzuk, hala nola 
garraio, itsaso, etxebizitza, osasun eta heziketa kooperatibak sortzen hasi ziren, giza 
talde desberdinen premiak asetzeko. Kooperatibekin batera, XIX. mendearen hasieran, 
                                                 

4 Kontsumo kooperatiben jabegoa eta kontrola ondasun eta zerbitzuak kontsumitzen 
dituztenen eskuetan egon ohi da. Dena den, berrikuntza moduan, Arrasateko Kooperatiba 
Esperientzian kontsumo kooperatibetako (Eroskiko) langileak bazkide ere badira.  
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elkar-sorosteko elkarteak ere agertu ziren, gaur eguneko mutuetan eraldatuko zirenak. 
Babes sozialerako sistema publikorik gabe, arrisku sozio-laboralen (gaixotasuna, 
elbarritasuna, alarguntza, erretiroa, etab.) babesa helburu zuten antolaketa hauek, 
herritarren eta langileen ekimenez sortu ziren. Kooperatibak, mutuak eta asoziazioak 
gaur egun gizarte-ekonomia deritzon sektorearen oinarrian aurkitzen dira (Defourny, 
1999, 37)5. 

 
Gure inguru hurbilenari erreparatuz, Euskal Herriko lehenengo kooperatiba6, 

kontsumo kooperatiba izaki, 1884ean Barakaldon sortu zen Labe Garaietako 
patronalaren ekimenez, baina bertako langileei zuzendurik. 1886an Araizan, Araban, 
sortu zen hurrengoa. Nekazarien aurreneko kooperatiba Araban eratu zen 1905ean. 
Nafarroako aurreneko kooperatibak, jatorria nekazari munduan duen arren, kreditu 
kooperatiba da: «Caja Agrícola de Tafalla», 1902an Atanasio Mutuberriaren ekimenez 
sortua (Azurmendi, 2000, 17; Iruretagoyena, 1990, 361). Hala ere, ekoizpen 
kooperatiben mugimendua beranduago abiatu zen. Esangura handia izan zuen Eibarreko 
Alfa kooperatibak, Toribio Etxeberria sozialistak 1920an bultzaturikoa7. Gerra zibilak 
kooperatiba ekimenen gainbehera ekarri bazuen ere, 1959. urtean, Arrasateko 
kooperatiba esperientzia abian jarri eta kooperatiben ugaltze bat sortu zen. Gaur egun, 
kooperatibak oso erroturik daude Euskal Herrian.  

 
Lan elkartu eta irakaskuntzako kooperatibek dute pisu gehien Euskal Herrian; 

munduko beste lekuetan, aldiz, kontsumo, mailegu eta nekazaritzakoak dira gehien 
garatu diren kooperatiba motak (Bakaikoa, 1995, 177).8 Euskal kooperatiba 
mugimenduaren garapenak motibazio bikoitza du, batik bat, jatorrian izaera sozialista eta 
izaera katolikoa duten ekimenek taxutzen baitute (Iruretagoyena, 1990, 361). Halere, 
Zelaiaren iritziz (1997, 12), nazioarteko kooperatiba mugimenduaren ezaugarri eta 
ideologiarekin alderatuz, euskal lankidetzak berezko pentsaera garatu du, 
praktikotasunean, kooperatiben oinarrizko balioen –lana eta elkartasunaren– 
zehaztasunean eta Arizmendiarrieta pentsalariaren eragin sakonean islatzen dena.  

 
Puntu honetara iritsita, kooperatibari buruzko definizioren bat aurkeztea komeniko 

litzateke. Nazioarteko Kooperatiben Elkartearen (NKE, 1995) arabera, honela definitzen 
da: Kooperatiba elkarte autonomoa da. Osatzen duten pertsonek bat egitea erabaki dute 
–nork bere borondatez–, ekonomiaren aldetik, gizartearen aldetik eta kulturaren aldetik 
                                                 

5 Euskal Herrian gizarte anonimo laboralak ere sartzen dira gizarte ekonomia deritzon 
sektorean. 

6 Kooperatibagintzaren balioek, beste herrialde askotan bezala, euskal tradizioarekin bat egiten 
dute. Azurmendiren hitzetan (1999, 16): « Euskal Herrian tradizio komunitarista (herri lur eta larre 
komunalak, «bildotslorra», «zurlorra») eta elkarlanaren kultura («auzolana», arrantzale eta 
nekazarien kofradiak, etab.) aspaldidanikoak baititugu». 

7 Alfa, Sociedad Anonima Cooperativa Mercantil y de Producción de Armas de Fuego, greba 
garai luze baten ondoren langileek sortu zuten sindikatuek bultzaturik. 1925ean, armek Estatu 
Batuetako inportazioen aurrean errentagarriak izateari utzi ziotenean, josteko makinak ekoizteari 
ekin zioten. 1936ko gerra zibilak enpresaren itxiera ekarri zuen.  Azurmendik enpresa honek, eta 
zuzenki Toribio Etxeberriak, Arizmendiarretarren ikuskeran izan zezakeen eragina azpimarratu du 
(1992). 

8 Lan elkartuko kooperatibak, batez ere, Gipuzkoan eta Bizkaian garatu dira; Nafarroan, 
Araban eta Iparraldean batez ere laborantza arlokoak garatu dira (Bakaikoa, 1995). Kontsumo 
kooperatibei dagokionez, Bizkaia izan da gehien hedatu ziren herrialdea. Soldevilla Garciari 
jarraituz (1973), gerra zibila bukatzean hogeitabi ziren, eta 1972an berrogeita hamabi. 
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dituzten behar eta helburuak asetzeko, enpresa baten bitartez. Enpresa sortu duten 
pertsona guztiena da jabetza, eta demokratikoki egiten da kudeaketa.9  

Kooperatibak hainbat motatakoak izanik, irizpide desberdinen arabera sailka 
daitezke. Lehenengo irizpidea sektoriala izango litzateke, betetzen duten funtzioak 
baldintzatuko baitu beren izaera (Ballestero, 1991, 57). Horrela, kooperatiba industrialak, 
nekazaritzakoak eta zerbitzu sektorekoak bereizten dira. Euskadiko kooperatiben legeak 
ere, 1993ko ekainekoak, irizpide horri heltzen dio kooperatibak sailkatzeko, 3.1. taulan 
ikus daitekeen moduan: 

 
3.1.Taula. Kooperatiba motak 

 
 
 
 
 
 
 
Iturria: 4/1993; ekainaren 24ko, Euskadiko kooperatiben legetik.  

• Nekazaritzako kooperatibak 
• Aseguru kooperatibak 
• Zerbitzu kooperatibak  
• Beste kooperatiba batzuk 

• Lan kooperatibak 
• Etxebizitzen kooperatibak 
• Finantza kooperatibak 
• Irakaskuntza kooperatibak

 

 
Ikerketa lan honetan, lan elkartuko kooperatibei buruz mintzatuko gara; alegia, 

Euskadiko Kooperatiben legearen arabera, «jendeari ondasun nahiz zerbitzuak 
eskaintzeko, edozein ekintza ekonomiko zein lanbide jarduera elkarlanean egiten duten 
pertsonak batik bat elkartzen dituztenak». Kooperatiba hauek izendatzeko hainbat 
termino erabili izan dira: ekoizpen kooperatibak, lan elkartuko kooperatibak, langile-
ekoizpen kooperatibak, langileen kooperatibak, kooperatiba industrialak, lankidetzako 
kooperatibak. Hainbat arrazoirengatik, ekoizpen kooperatiba da Europa mailan 
mantendu den espresioa10. Dena den, izendapenaren auzia albo batera utzita, lan 
kooperatibetan garrantzitsua da langile bazkideek, beraien bizibiderako, demokratikoki 
enpresa bat garatzeko bat egiten dutela, lan demokraziaren adierazpen zehatzenetarikoa 
irudikatuz. 

 
Lan elkartuko kooperatibei egiten ari gatzaizkion hurbilpen honetan, beraien 

sailkapenerako beste irizpide batzuk kontuan hartzea ere beharrezkoa iruditzen zaigu, 
beraien jatorri eta izaera aniztasunaren erakusle. Cornforth-en aburuz (1983), lan 
elkartuko kooperatibak aztertzeko, jatorria da gakoa, eta honako kooperatiba mota 
desberdin hauek bereizten ditu:  Emandako kooperatibak, kapital enpresetatik sortuak; 
erositako kooperatibak, aurreko jabeei erositakoak; kooperatiba defentsiboak, porrot 
egoeran enpresak bizirik iraun ahal izateko langileek kooperatiba bihurtutakoak; 
kooperatiba alternatiboak, kezka sozialak dituzten pertsona edo erakundeek (sindikatu, 
alderdi politiko, gizarte ekonomiako beste erakunde batzuk, e.a...) sortuak  eta enplegua 
sortzeko kooperatibak, hau da, langabeziari aurre egiteko kooperatiba edo garapen 

                                                 
9 Herrialde gehienetako legediak ere definizio horretan oinarritzen dira kooperatibak arautzeko; 

Euskadiko Kooperatiben legea kasuko –Ekainaren 29ko 1/2000 Euskadiko Kooperatiben Legea–. 
Hala ere, kooperatibek herrialde bakoitzean bete behar dituzten baldintzak eta eskakizunak 
desberdinak dira, kooperatibak jarduera desberdinetan, leku desberdinetan eta egoera desberdinetan 
garatu baitira. 

10 NKEak ere, termino hori hobetsi du, eta lan elkartuko kooperatibak «industriaren» 
izendapenarekin jasotzen ditu, ekoizpeneko nekazaritza kooperatibetatik desberdinduz –hirugarren 
sektoreko kooperatibak ere industria izendapenaren barruan bildurik daude–.  
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agentziek sortutakoak. Izan ere, Conforth-entzat (1983), bakoitzaren jatorria nolakoa, 
bere arazo, helburu eta estrategiak halakoak izango dira.  

 
Clark-ek (1984), berriz, kooperatibak bere garapen-mailaren arabera 

desberdintzen ditu: a) eremu nazionalekoak, Jugoslavia ohiko autogestio sistema 
aipatzen du adibide gisa; b) erregio eremuan garatzen direnak, alegia, artxipielago 
kooperatibak, adibide gisa Gales eta Arrasateko esperientziak jarriz; c) maila 
lokalekoak, enplegu ekimen lokalak bultzatzeko udaletatik bultzaturiko kooperatibak; 
eta d) unitate ekonomiakoaren baitan, enpresan, emandako eraldaketaren ondorioz 
kooperatiba bihurturikoak. 

 
Beste sailkapen garrantzitsu bat, tamainaren eta kooperatiban kudeaketa 

demokratikoaren printzipioa gauzatzen den moduaren arabera burutu daiteke 
(Holmströn, 1989). Izan ere, kooperatiba txiki, ertain eta handiak bereizteaz gain, 
batzar orokorren bidezko kudeaketa  zuzenean, errotazioan edo demokrazia delegatuan 
oinarritu baitaiteke. Tamaina edo dimentsioa aldagai kritikoa baita lan elkartuko 
kooperatibak definitzerako orduan, antolaketa egitura eta kudeaketa hein batean 
baldintzatuko baititu. Gaur egun, garrantzia duen beste sailkapen bat, banaka edo 
taldean aritzen diren kooperatiben artekoa da. Dena den, gai horri kapitulu honetako 
hamargarren atalean helduko diogu. 

 
3. Demokrazia industrialetik hurbilpena  
 
Kooperatibei11 egiten ari gatzaizkion hurbilpen honetan, baliagarria izango da 

demokrazia industrialaren ikuspegia aztertzea. Demokrazia industrialaren 
kontzeptuaren bidez, kooperatibak beste produkzio antolaketekin alderatu ahal izango 
ditugu, bere ezaugarri behinenetan sakonduz.  Demokrazia industriala kontzeptua bera, 
hala ere, ez da erreza definitzeko. Oro har, demokrazia industriala ekonomiaren 
mundura demokrazia politikoaren adieraren transposizioa da; alegia, ekonomia eta 
enpresak inplikaturik dauden pertsonek zuzendu behar dituzte. Kapitalismoa, ordea, 
pertsona eskubideetan baino gehiago, jabego eskubideetan oinarritzen da.  

 
Demokrazia industrialaren kontzeptuan sakontzeko, Vanek-en ekarpenetatik 

abiatuko gara. Ondoren,  demokrazia industriala ekonomia kapitalistaren testuinguruan 
kokatzen saiatuko gara, langileek jabegoan eta lanaren antolaketan parte hartzeko duten 
ahalmenari erreparatuz.  

 
3.1. J. Vanek-en ekarpena 
 
Vanek (1970, 1971) enpresen kontrol eta jabegoan oinarritzen da antolaketa 

produktiboak desberdintzeko ez ezik, sistema ekonomikoak sailkatzeko ere. Vanek-en 
aburuz, antolaketak eta sistema ekonomikoak desberdintzeko gakoa langileek 
produkzioarekin erlazionaturiko arazoen gainean duten kontrolean datza, eta ez 
jabegoan. Kapitalak kontrolatzen dituen sistema produktiboen artean antzekotasun 
handiak daude, nahiz eta jabegoa esku desberdinetan egon daitekeen 3.1. irudiak 
erakusten duen moduan.  

                                                 
11 Lan honetan zehar, kooperatiba hitza azaltzen denean, lan elkartuko kooperatibei buruz ari 

garela suposatuko da. 
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Lehen mailako bereizketak antolaketa produktiboaren kontrola hartzen du irizpide 

nagusitzat. Autogestio-ereduan kontrola eta kudeaketa langileen esku dago12. Beste 
aldetik kapitalak kontrolatutako antolaketak bereizten dira, kapitalak kontrolatzen 
dituen enpresa kapitalista edo sozialistetatik desberdinduz. 
 

       3.1. Irudia. Sistema sozioekonomiko eta antolaketa-moten  sailkapena. 
   Lehen mailako bereizketa (kontrolaren arabera) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
  
 
  Kontrola eta                Kapitalaren    Kontrola eta   Kapitalaren 
   kudeaketa                errentak    kudeaketa  errentak 
 
           
 
 
 
 
 
  
 

B KAPITALAK KONTROLATUA

Enpresaren kide         
guztien partehartze 
aktiboa 

Kapitalaren jabegoa                 

       B-A- AUTOGESTIOA  

   Iturria: Egokitua.Vanek (1970, 313).13  
 

Bigarren mailako irizpideak kapitalaren jabego mota desberdinak adierazten ditu. 
Hainbat motatakoa izan daiteke eta mota bakoitzak bere inplikazioak izango lituzke. 
Lehen mailako eta bigarren mailako bereizketak konbinatuz, hainbat antolaketa eredu 
lor daitezke. 

 
Vanek-ek (1971, 15)  azpimarratzen duen bezala, lehen mailako galdera da: 

«Nork zuzentzen eta kontrolatzen duen enpresa, alegia, kapitala da –kapitalaren 
jabeek– edo langile-komunitatea?». Enpresa autogestionarioan, gobernuan eta 
zuzendaritzan parte hartzeko eskubidea, modu bakar eta aldaezin batean enpresan lan 
egitetik dator. Enpresaren jabegoan partehartzeak edo beraien ekarpenek kapitalaren 
osaketari banatu gabeko mozkinen bidez, ez die enpresako kideei enpresaren 
zuzendaritzan eta kontrolean parte hartzeko eskubidea ematen. Lana da eskubide horren 
jasotzaile behinena. 

                                                 
12 J. Vanek-ek garatutako teorian ikuspegi mikroekonomikoa eta makroekonomikoa 

konbinatzen dira. Zentzu honetan langileen partehartze eskubidea enpresa- eta nazio-mailara 
zabaltzen da.  

13 Vaneki jarraituz (1970, 312): «Using twoended arrows to indicate correspondence, we first 
make the distinction between the general categories of labormanaged systems on the one hand 
and western capitalism and Soviet type systems on the other. While the former income 
corresponds to, or goes  with, ownership and control, an management corresponds to active 
participation in the enterprise, in the latter both functions income and control correspond to 
capital ownership. These are the basic characteristics which underlay what we wish to refer to as 
the first order distinction, which can be thought of as between humane and “dehumanised” 
systems». 
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          3.2.Taula. Bigarren mailako bereizketa: kapitalaren jabegoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

1- Estatua 
2- Nazionala 
3- Taldea 

3.1- Partehartzaile guztiena 
3.2- Zenbait partehartzaileena 

   4- Gizabanakoena 
         4.1- Parte hartzaile guztiena 

      4.2-  Zenbait  partehartzaileena  
  5- Kontsumitzaileena 
  6- Langileen sindikatuarena 
  7- Materialen hornitzailearena 
  8- Pribatua 

 
 
 
 

                       Iturria: J.Vanek  (1975, 14). 
 

 
3.2. Produkzio harremanak ekonomia kapitalistan 
 
Demokrazia industrialarekiko hurbilketa egiterakoan, azterketak enpresa isolatu 

batek adierazten duen irla enpirikoa gainditu behar du, eta enpresa kokaturik dagoen 
sistema ekonomikoa aztertu behar da. Horregatik, gaur eguneko demokrazia industriala 
aztertzeko, sistema kapitalistari erreparatzea ezinbestekoa da; batik bat, produkzio 
modu kapitalistaren banaketa bikoitza kontuan hartuz: langile eta produkzio tresnen 
arteko banaketa bata, eta unitate produktiboen arteko banaketa bestea. Horrela, enpresa 
bateko demokrazia industriala ikertu nahi denean, produkzio harremanak eta enpresen 
arteko sistema erregulatzailea, merkatua eta lehia, aztertu behar dira (Mendizabal, 
1995). 

 
Produkzio harremanak langile eta produkzio tresnen arteko banaketa islatuko du; 

alegia, «produkzio tresnen gain, produkzio agenteek dituzten harreman sozial eta 
teknikoak adierazten ditu» (Mendizabal, 1995, 161)14. Horrela, demokrazia industriala 
produkzio tresnen jabetza eta produkzio prozesuaren kontrolaren arteko konbinaketak 
baldintzaturik egongo da.  

 
Harreman sozialen demokratizazioaren aldetik, enpresek dituzten jabetza motak 

honakoak izan daitezke: «elkarte anonimoa», kapitalaren jabeek enpresaren jabetza 
dute, eta administrazio kontseilua gorengo erakunde juridikoa da; «elkarte 
kooperatiboa», harreman laboralak eraldatzen ditu, eta gorengo erakunde juridikoa 
langileen batzar orokorra da; «elkarte anonimo laborala», akzionisten kontseilua 
gorengo erakundea da, baina kapital sozialaren gehiengoa langileen eskuetan dago; 

                                                 
14 «Produkzio tresnen gain, produkzio agenteek duten jabetza edo ezjabetza, harreman sozialek 

osatzen dute; eta produkzio tresnen gain, produkzio, produkzio agenteek duten kontrola edo 
kontrol gabezia (produkzio prozesuaren gain kontrola edo kontrol gabezia) harreman teknikoek 
osatzen dute. Unitate produktibo bakoitzean, harreman sozial eta harreman teknikoen arteko 
konbinaketa berezia emanez gero, produkzio harremanak osatzen ditugu»:  (Mendizabal, 1995, 
161).   

 61



                                  III. Kapitulua: Kooperatiben garapena kapitalismo globalaren testuinguruan 
 

 
«enpresa publikoa», jabegoa estatuaren eskuetan dago; «enpresa komunitarioak», 
komunitateak du jabetza eta kontrola; eta kapital sozialaren parte bat langileen eskuetan 
ezartzeko dauden formulak ere aipatzen ditu azkenik: Alemaniako «enpresa 
kodeterminatuak» eta Estatu Batuetako «ESOP»ak.  

 
Harreman teknikoen demokratizazioaren aldetik, enpresak lana antolatzeko duen 

modua kontuan hartu behar da. Produkzio mota desberdinek, hala nola, artisautza-mota, 
serieko ekoizpena, Taylorismo eta Fordismoa, produkzio doitua, langileek produkzio 
prozesuaren gain duten kontrola baldintzatuko dute; baina baita, ekonomiaren metaketa 
prozesua eta sistema erregulatzailea ere. Harreman teknikoen demokratizazioa 
aztertzerakoan, gizarte konkretu batean gauzatutako lan arautegian ere erreparatu behar 
da, enpresa barneko langileen partaidetzaren eremua instituzionalizatzen duelako.  

 
Bestetik, Mendizabali jarraituz (1995, 162), «unitate produktiboen arteko 

banaketak, gizarte kapitalistetan unitate produktiboak isolatuak daudela adierazten du; 
eta haien arteko erlazioa eta elkartrukea, zeharki, merkatuaren bitartez gauzatzen dela. 
Horrela, unitate produktiboen arteko banaketak, egun dugun zibilizazioa diseinatzen du, 
ganbio-balioan oinarriturik dagoena, merkatuaren hegemoniaren menpean ezartzen 
dena, eta gauza guztiak, pertsona bera ere, merkantzia bihurtzen dituena. Merkatuaren 
menpeko den gizarte honetan, ekonomiaren motorea, jarduera produktiboari zentzua 
ematen diona, unitate produktiboen arteko sistema erregulatzailea, «konpetentzia» da. 
Horrela, konpetitiboa izatea ez da enpresentzako elementu ideologikoa edo nahia, 
baizik eta merkatuan iraunbizitzeko ezinbesteko baldintza». 

 
3.3. Kooperatiba enpresa autogestionatu gisa 
 
Aurreko ekarpenetatik abiatuta, gure iritziz, autogestioak enpresaren barnean 

ondasunak eta zerbitzuak ekoizten dituen antolaketaren autogobernu eta zuzendaritza 
demokratikoa adierazten du. Prozesu horretan, langileak dira enpresa zuzendu eta 
kontrolatzen dutenak, erabaki ahalmena beraien esku dagoelako, beraien kualifikazio 
eta kapital ekarpenak kontuan hartu gabe, eta horrela, kapitalak kontrolatzen dituen 
enpresa kapitalista edo sozialistetatik  desberdinduz. 

 
Enpresaren jabegoak demokrazia industriala garatzeko aukerak sortzen ditu; baina 

autogestioak enpresaren jabegoa baino gehiago, lana egiteko moduan eta zuzendaritzan 
partehartzea eta kontrola adieraziko luke15. Hala, kapitalaren jabegoa edo produkzio 
bideena eta enpresaren botere organo gorena formalki langileen eskuetan egotea, 
enpresan autogestioa garatzeko bide bat izan daiteke; baina berak bakarrik ez du 

                                                 
15 Adibidez, Gunn-ek, ideia hau argitzeko, enpresaren jabegoa lortu duten langileen balizko 

kasua aztertzeko bi egoera planteatzen ditu (1984, 21): «Erabaki dezakete, alde batetik, erosketa 
aurreko zuzendaritza prozesu eta lana antolatzeko modu berdinarekin jarraitzea. Jabe status berria 
lortzen dute eta jabegoak ematen dien eskubidea esandako moduan erabiltzen dute; baina 
autogestio izaerari buruz hainbat duda planteatzen ditu. Enpresan jabegorik ez duten beste langile 
batzuk ere kontrata ditzakete, enpresaren autogestio aukerak gehiago murriztuz. Beste aldetik, 
enpresaren jabegoan duten nagusitasunaren ondorioz, enpresaren zuzendaritzan eta lanaren 
antolaketan oinarrizko aldaketak ezarri ditzakete. Aldaketa, langile komunitate gisa ekoizteko 
nahiak motibatu dezake, eta ez mozkina bilatzen duten kapitalaren jabe izaerak edo soldatapeko 
langile izaerak».  
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autogestioa bermatzen, harreman teknikoen eta sozialen arteko konbinaketak soilik 
eman baitiezaioke benetako edukia demokrazia industrialari.  

 
Halaber, sistema ekonomikoak lankidetzaren eremuan kokatzen diren enpresen 

gainean duten eragina kontuan hartzea ezinbestekoa da. Vanek (1971) sistema 
autogestionarioak beste sistema ekonomikoen alternatiba izateko duen balioa frogatzen 
saiatuko da, seigarren puntuan ikusiko dugun moduan, eta enpresaren demokratizazioa 
gizartearen eta sistema ekonomikoaren demokratizazioarekin lotzen du. Zentzu 
horretan, enpresan demokrazia industriala garatzeak, sistema ekonomikoan aldaketak 
bultzatzea eskatzen du; eta alderantziz. Horrela, autogestioa, produkzioa antolatzeko 
modu bat  ezezik, gizartea eraldatu eta antolatzeko bide ere bihurtuz. 

 
Kooperatibak, beraien oinarrizko printzipioak medio, kudeaketa 

demokratikoarena bereziki, enpresa autogestionario gisa har daitezke: erabaki-boterea 
bazkideen arteko berdintasunezko banaketan oinarritzen da, «pertsona bat boto bat» 
printzipioaren arabera; ohi denez, langileen gehiengoa bazkideak dira, eta elkarteko 
kide izateko aukera langile gehienen eskubidea da, normalean proba-aro baten ondoren. 
Hala ere, lan elkartuko kooperatiba-enpresaren printzipio orokorrek eta izaera 
juridikoak, neurri batean, antolaketaren funtzionamendu eredua baldintzatzen badute 
ere, ez du bermatzen bere autogestio izaera. Alegia, kooperatibismoak ez du sistema 
partehartzaileen baliokide izan behar, enpresa kapitalista sistema ez-partehartzaileen 
baliokide ez den bezala, enpresa errealitatean era bateko zein besteko kasuak aurkitzen 
baitira. Hala, taylorismoa aplikatzen den kooperatiba, edota sistematikoki gobernu 
organoetan parte hartzeko eskubiderik ez duten soldatapeko langileak kontratatzen 
dituen kooperatiba, antiautogestioan funtzionatzen duen enpresa bihurtu daitezke. Eta 
alderantziz, partaidetza erreala bultzatzen duen kapital enpresak, demokrazia 
industrialaren esparruan urrats handiak eman ditzake.  

 
Kooperatibismoa ez da egitura eta sistema autogestionarioen sinonimoa, nahiz eta 

bere jatorrietan ideia autogestionarioak jasotzen dituen. Halaber, kooperatibek, oro har, 
ez dute «antolaketa egitura eredu» bakarra osatzen. Izan ere, demokrazia industrialaren 
ideia, eta autogestioarena, kooperatibarena baino zabalagoak dira.  

 
Edozein modutan, demokrazia industrialari eta kooperatibei buruzko azterketa 

ezin da maila abstraktuan egin. Beraz, jarraian, egungo testuinguruak, ekonomi 
globalizazioak, demokrazia industrialaren eta kooperatiben errealitatean duen eragina 
aztertu behar dugu.  
 

4. Kooperatibak kapitalismo globalaren aurrean  
 
Lan elkartuko kooperatibak kokaturik dauden inguru ekonomiko eta sozialari, 

hots, sistema ekonomiko kapitalistari, egokitu behar izan zaizkio bizirik iraun ahal 
izateko; baina aldi berean lankidetzak kapitalismoaren indibidualismo lehiakorraren 
aurkako ikuspegia adierazten du, eraldaketa sozialarerako alternatiba irudikatuz. Hala 
ere, asmo hori ez da gizarte osoa eraldatuko duen ideologi edo pentsamendu 
homogeneoan edo plan partikular batean gauzatu.  
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4.1. Kooperatiben helburuak: kooperatibak vs enpresa kapitalistak  
 
Lan elkartuko kooperatiba enpresaren mundua erabat anitza dela ikusten ari gara. 

XIX. mendearen hasieratik gaurdaino, kooperatiba enpresak hainbat jarduera eta modu 
desberdinetan garatu dira mundu zabalean zehar. Horregatik, sektore kooperatibo 
homogeneo batez baino, egokiagoa litzateke zenbait arau edo hastapen komuni, neurri 
desberdinean, atxikitzen zaizkion enpresa taldeaz hitz egitea. 

 
Jarrera, esperientzia eta helburu guzti horien isla eta erreferentzia izateko 

asmoarekin, NKEak kooperatiba balio eta oinarriak garatzen ditu. 1995eko Manchester-
-eko deklarazioak kooperatiba balio eta hastapenak nazioarteko testu-inguru berrira 
egokitzeko asmoa izan zuen, eta Cooperatives values in a changing world  (Book, 
1992)  liburuan jasotzen diren lerro nagusien inguruko ikerketa prozesu baten emaitza 
izan zen. B.Thordarson-i (1992, 2) jarraituz: «Mundu ekonomiko errealean aritzean, 
non kooperatibek eta baita inguruak ere aldaketa dramatikoak jasan dituzten azken 
urteetan, kooperatibentzat ezinbestekoa da bere berezitasunaren oinarriak berripintzea 
etorkizunari konfidantzaz aurre egin nahi bazaio».  

 
1995eko deklaraziora arte, NKEak soilik kooperatiba hastapenak aldarrikatzen 

zituen; baina mugimenduaren etika eta ideologia zehaztu aldera, kooperatiben balioak 
honela zehazturik geratu ziren (NKE, 1995): «Kooperatibak autolaguntza, 
autoerantzukizuna, demokrazia, berdintasuna, ekitatea eta elkartasunean oinarritzen 
dira. Bere fundatzaileen tradizioan, kooperatibetako bazkideek bere egiten dituzte 
zintzotasuna, gardentasuna, erantzukizuna eta gizarte bokazioaren balore etikoak». 
 

             3.3. Taula. Kooperatiba printzipioak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1- Atxikipen irekia eta borondatezkoa 
 
2- Bazkideen kudeaketa  demokratikoa  
 
3- Bazkideen partehartze ekonomikoa 
 
4- Autonomia eta independentzia 
 
5 Heziketa, trebakuntza eta informazioa 
 
6- Kooperatiben arteko lankidetza  
 
7Komunitateagatiko interesa 

  Iturria: Nazioarteko Kooperatiben Elkartea, 1995. 
 
Kooperatiba hastapenak kooperatibek beren baloreak praktikan jartzeko 

jarraibideak izango dira (NKH, 1995). Hastapen horiek Manchester inguruan sortutako 
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Rochdale-eko estatutuen espresio berritua dira, eta kooperatiben ezaugarri behinenetan 
erroturiko balio multzoa 3.3. taulan jasotzen diren printzipioetan zehaztuz joan da16. 

 
Praktikan, doktrina-sintesi honen arabera, kooperatibak beste enpresa ereduetatik 

oinarrizko elementuetan bereizten dira.  Jokatzeko arauak eta helburuak dira aldi 
berean, eta esparru horretan aritzen diren pertsonek balore horiek praktikan jartzen 
dituzte, edo praktikan jartzen ikasten dute (García-Gutiérrez, 2001, 18). Horregatik, 
lankidetzaren oinarrizko printzipioen onarpenak enpresa kultura izaera propioa ematen 
die kooperatibei.17  
 

Kooperatiba modernoak kapitalismoarekin batera sortu eta garatu dira (Aranzadi, 
1976, 42); baina sistema kapitalistak eta kooperatiben filosofiak oso oinarri desberdinak 
dituzte. Kapitalismoa ondasunen jabego pribatuan oinarritzen den sistema da, eta 
baliabideen esleipena merkatuko indarren arabera burutzen da; lankidetzak, filosofia 
bezala, berriz, erronka bat suposatzen du kapitalismoarentzat, berau definitzen duten 
alderdi gehienetan. Ezberdintasun garrantzitsuenen artean ondorengoak aipa ditzakegu:  

 
Jabego mota. Jabego kapitalista banakakoa da, eta enpresari edo akziodunen 

eskuetan dago; kooperatiba-jabegoa, berriz, funtsean kolektiboa da, enpresako 
langileen esku baitago. 

 
Ekintzailearen motibazio eta izaera. Enpresari kapitalistak banakako ekintza 

bultzatzen du. Kooperatiba taldeko ekintzetan oinarritzen da, eta  harreman 
laboralen esentzia, langile-enpresari figura berrian gauzatzen da18. 

 
Agintaritza egitura. Gizakien demokrazia kapitalen demokraziaren aurrean. 

Agintaritza enpresa kapitalistetan kapitalari dagokio, eta oso, edo erabat, 
kontzentraturik egon daiteke; kooperatibetan, berriz, lanari dagokio eta 
berdintasunez banaturik dago, «pertsona bat - boto bat» printzipioaren arabera19. 

 
Errenten banaketa. Kapitalismoan sortutako emaitza dibidenduen bidez 

banatzen da, finantza inbertsio pribatuak egin dituztenen artean; kooperatibetan, 
ordea, emaitza langile, edo erabiltzaile, eta komunitatearen artean banatzen da. 

 

                                                 
16 Ez zaigu egokia iruditu Manchester-eko Kongresuan onartutako testuan oinarritutako arauak 

berriz errepikatzea. Kooperatiba identitatearen azalpen zabala NKEaren web orrietan aurkitu 
daiteke. Baita beste informazio mordo bat ere: www.coop.org/ica/es/esprinciples. html   

17 Enpresa kulturak, balioen bidez pertsonak kooperatiban integratuko ditu, eta definituko 
du: nola identifikatzen den pertsona antolaketarekin, nola ulertzen duen gizakiak antolaketaren 
balore sistema eta honen harremana bere balio propioekin, eta antolaketaren printzipioen 
identitatea eta koherentzia (García Echevarria, 1997). 

18 Mendizabali jarraituz (1995, 162): «Elkarte kooperatiboaren harreman laboralen esentzia, 
langileenpresario figura berrian gauzatzen da. Horrela, langile eta enpresarien arteko interes 
kontrajarriak mantenduko dira; baina kooperatibako bazkide bakoitzak barneratuz (pertsona bera, 
era batera, enpresari eta langile delarik)  eta dialektika berria sortuz». 

19 Kooperatiben oinarrian aurkitzen da autoeraketa printzipioa. Enpresa kapitalistaren osagai 
garrantzitsuena jabeen edota beraien ordezkarien esku dagoen «erabaki esklusiboaren printzipioa» 
da. Kooperatiban, berriz, enpresan parte hartzen dutenen bidez gauzatzen da erabaki prozesua. 
Aranzadiren hitzetan (1996, 280) : «Este autogobierno y la exclusión del capital de la dirección de la 
empresa constituyen una característica específica del sistema económico cooperativo». 
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Xedeak. Enpresa kapitalistan produktuak eta zerbitzuak ekoizteko, lana 

mozkinak maximotzeko helburuarekin antolatzen da. Kooperatibek, aldiz, beste 
xede batzuk izan ditzakete. «Bidezko irabaziak» lortzea izan daiteke helburua 
(Aranzadi, 1976), edo langile/bazkideen errentak maximotzea (Vanek, 1970). 
Besterik ere aipa dezakegu: enplegua sortu eta mantentzea; hain errentagarriak ez 
diren produktu eta zerbitzuak, baina inguruari kalte gutxiago egin diezaioketenak 
ekoiztea; lana bide ez hain eraginkorrean, baina pertsonalki aberatsagoa den 
moduan antolatzea, etab.20 
 
Laburbilduz, kooperatiba enpresa kapitalistarekiko duen antagonismoan 

eraikitzen da:  kapitalismoa jabego eskubideetan eta merkatu sisteman oinarritzen da, 
kooperatiba filosofiak, berriz, eskubide pertsonalak lehenesten ditu, eta jabego 
kolektiboa bultzatzen du, eta mozkinaz gain kideei eta komunitateari zerbitzu xedea du. 
Sistema kapitalistan jarduteko enpresa paradigma «elkarte anonimoa» izan da, enpresa 
ekimena kapitalak izan du, eta beste lan faktore guztiak bere menpe jarri ditu, lana 
barne. Enpresa eredu kapitalistaren aurrean, «kooperatiba-enpresa» ereduaren 
alternatiba aurkitzen da. Kapitalak nagusi izateari uzten dio, eta gizakia jartzen da 
kooperatiba-enpresaren erdigunean. Jadanik, ez du kapitalak lanaren gainean agintzen, 
baizik eta lanak kontratatzen du kapitala.  

 
4.2. Kooperatibak globalizazioaren garaian  
 
Kooperatiba eta kapitalismoaren arteko antagonismotik abiatuta, kooperatibek 

sistema kapitalistan duten funtzioari buruz bi galderen inguruan gogoeta egin dezakegu:  
 
Lehenengo galdera honakoa da: kooperatibek kapital enpresak ordezkatu nahi 

dituzte, edo gutxienez kapitalismoa eraldatu? ala, merkatu libreko sisteman garatu, eta 
kapitalismoarekin bizi direnez, bere aurka jo beharrean funtzio osagarri bat burutzea 
dute helburu?  

 
Bigarren galdera honela adierazi dezakegu: kooperatibek eta enpresa kapitalistek 

elkarren aurka lehiatzen dute, espazio bera banatuz, lehia eta merkatu legeen arabera. 
Kooperatibak bideragarriak al dira ekonomia kapitalistan? Alegia, beraien oinarrizko 
printzipioak mantentzen dituzten bitartean arrakasta ekonomikoa lor dezakete? 

 
Bi galdera horiek, XIX. mendean hasi eta XX. mendean zehar, gogoeta eta 

eztabaida ugari ekarri dute, alde bateko zein besteko iritziekin (Aranzadi, 1976; 
                                                 

20 Ekonomilari askoren arabera, neoklasikoak adibidez, kapitalismoaren helburu funtzioa 
mozkinak maximotzea da. Mozkina sarrerei lan kostuak eta beste kostu batzuk kenduz lortzen da. 
Horrela, Vaneken iritziz, sistema definitzen duen helburu funtzioan gizakiak ikur negatiboarekin 
agertzen dira; demokrazia ekonomikoaren helburu funtzioan, berriz, gizakiak ikur positiboarekin 
azalduko lirateke (1993, 93): «Here the very simple but often forgotten fact must be recalled to the 
effect that PROFIT equals REVENUE minus LABOR REMUNERATION minus ALL OTHER 
COST. And it takes only elementary school arithmetic to realize that to maximize profit implies 
either increasing revenue o diminishing labor remuneration or diminishing other cost. What 
concerns us here are the labor cost or remunerations. In other words, it can be said that all working 
humanity, that is the overwhelming number of people who depend for live hood and survival on 
the fruits of their labor, enter the very motivational force of the world they live in  with a negative 
sign. Analytically, labor is the enemy or adversary of decision makers, at least in the context of 
classical business economics». 
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Defourny, 1990, Cornforth, 1988). Bien bitartean, kooperatiba enpresak hainbat 
herrialdetan finkatu eta garatu dira; nahiz eta beraien kokapena ekonomia kapitalistan 
zaila eta anbibalentea izan.  

 
Oro har, ikuspegi desberdinak gurutzatzen dira kooperatiba mugimenduaren 

historian eta egungo errealitatean. Hiru joera aipatu ditzakegu mugimendu honen 
aniztasuna erakusteko21. Lehenengoa: lankidetza ordenu ekonomiko eta sozial 
kapitalistaren eraldaketa ekarriko duen mugimendutzat hartzen dutenen ikuspegia, hots, 
kapitalismoari alternatiba orokorra –eta baita komunismo estatalistari ere–. Bigarrena: 
lankidetza sistema ekonomikoaren eraldaketa osoa bilatu gabe, bertan lor daitekeen 
demokrazia industrial mailarik gorenetako bat erdiesteko aukera ematen duen 
antolaketak direla pentsatzen dutenen ikuspegia. Hirugarrena: lankidetza gizarteko 
zenbait pertsonek duten arazo ekonomiko eta sozialen –langabeziarena batez ere– 
ebazpen partziala bezala ikusten dutenena.  
 

Azken hamarkadetan, kapitalismo globalaren garapenaren ondorioz, kooperatiben 
funtzioari buruzko galderek formulazio berria izan dute: batetik, globalizazioaren 
garaian, kooperatibaren xedeak ñabardura bereziak al ditu?; bestetik, nola mantendu 
dezakete kooperatibek beraien izaera demokratikoa geroz eta kapitalistagoa, 
nazioartekotuagoa eta lehiakorragoa den ekonomian?  

 
Izan ere, globalizazioak testu inguru berria ekarri du mundura, eta bere indar 

eragileek ez diete itxaropen handirik ematen kooperatiba eta gizarte ekonomiako 
enpresei, aurreko kapituluan ikusi dugun moduan. Kooperatibak, gaur egun, egoera zail 
baten aurrean aurkitzen dira, eta nekez mantendu ditzakete beraien izaera bereziaren 
ezaugarriak. Funtzionamendu demokratikoa eta kapitalarekiko ez meneratze 
printzipioak garatzeko zailtasunak,  nabarmenak izan badira XIX. mendearen hasieran 
sortu zirenean, areagotzen ari dira kapitalismo globalaren garaian. 

 
Espazio ekonomiko berrien sorrerak, salgaien eta kapitalen elkartrukeen 

liberalizazioak eta iraultza teknologikoak lehia baldintza berriak ekarri dituzte. 
Enpresen arteko lehia enpresaren berrikuntzarako ahalmenean, pertsonen motibazio 
eta gaitasunean eta nazioartean aritzeko trebetasunean oinarrituko da gero eta 
gehiago. Mundu mailako merkatuetan enpresa eraginkorrenek izango dute lekua 
soilik, eta enpresa transnazional kapitalistak dira nagusi. Jardueren nazioarteratzeak 
eta lehiaketarenak eragiten duten presio handiak, kooperatibentzat merkatu baldintzak 
zailtzea ekarri du (Defourny, 1999; Chaves, 2001; Münkner, 1995; Spear, 2001). 

 
Bestetik, globalizazioak indar homogeneizatzaile handia du, eta balore 

ekonomikoak nagusi ez diren  pentsamendu edo bide alternatiboak jorratzea zailagoa 
bihurtu da22. Beste gizarte, ekonomia, edota enpresa eredua posible dela sinestea 
«ameskeria» da. Egoera sozial eta ekonomikoak, Europako ikuspegitik bederen, 
lankidetza proiektuak bultzatzea zaila egiten du. Globalizazioak, oro har, 
lankidetzarekin bat ez datorren kulturaren garapena ekarri du. Kapitalismoaren «lehia 
eta indibidualismoa» islatzen duten baloreak, kooperatiben «lankidetza eta elkartasun» 
                                                 

21 Badira baita ere, kooperatiba alternatiba arrazoi fiskalengatik aukeratzen dutenak; baina ez 
ditugu kontuan hartuko hausnarketa honetan. 

22 Ikus Juaristi (2001, 23) globalizazioak demokrazien ahultze eta gizabanakoen 
desideologizazio eta kontserbadorismorako duen eraginari buruzko hausnarketa. 
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baloreen aurrean nagusitu egin dira gizartean, proiektu horien sorrera edo garapena 
kolokan jarriz (Belo Moreira, 1999, 61). 
 

Ondoren, globalizazioak kooperatibetan izan duen eragina aztertzen jarraitzeko, 
ikuspegi orokorra hartuko dugu, gizarte ekonomiaren esparruan izan duen eraginari 
erreparatuz. 

 
5. Gizarte ekonomiako enpresen eraberritzea 
 
Gizarte ekonomia, gaur egun, berrikuntza bidean dauden hainbat antolaketez 

osaturik dago: zenbait antolaketek beren ezaugarriak galtzen dituzte, eta beste batzuk, 
berriz, eskuratu (Vienney, 1995). Alegia, gizarte ekonomian, azken urteetan, jarduera-
eremu berriak azaleratu dira (i); baina, aldi berean, ohiko gizarte ekonomiako zenbait 
sektore ahulduz edo desagertuz doaz (ii), eta, besteren batzuk, izaera aldaketa sakonak 
jasan dituzte (iii). Azter ditzagun, bada, aldaketa hauek, beti ere kooperatiben bilakaera 
kontuan izanik. 

 
5.1. Jarduera eremu berriak 
  
Egungo gizarte ekonomia osatzen duten antolaketa multzoan agente berriak 

azaltzen ari dira. Antolaketa horiek bete gabe dauden eta beharrezkoak diren jarduerak 
bere gain hartzen dituzte. Batez ere, asoziazioak dira dinamika komunitarioen bidez 
gizarte ekonomiaren munduari haize berria eta zabalkuntza eman diotenak. 
Kontzientzia kolektibo partzial eta behin behineko adierazpenaren ondorio izatea 
litzateke antolaketa berri hauen ezaugarri garrantzitsuena (Defourny, 1999, 49)23.  

 
Ekimen horien bidez, zenbait arazo eta premien aurrean kontzientzia komuna 

duten pertsonek asoziazioak osatzen dituzte, besteak beste, ondorengo esperientziak 
bultzatuz: ingurua babesteko, «hurbiltasunezko zerbitzuak», adibidez, arazoak dituzten 
edo ezinduak diren pertsonak zaintzeko, gizarteratze enpresak inmigrazioaren erronkari 
erantzuteko edo garapenerako lankidetza hitzarmenak bultzatzeko, hirugarren munduari 
laguntzeko, garapen lokala eta enpleguaren sorrera bilatzen duten taldeak bultzatzeko, 
kontsumo ekologikoa sustatzeko eta enpresa txiki eta ertainen arteko lankidetza-sareak 
egiteko. Gizarte ekonomia berritzen ari diren elkarteen ezaugarri garrantzitsuena 
kapitalen errentagarritasunari baino jardueren baliagarritasunari lehentasuna ematea 
izango litzateke (Defourny, 1999; Vienney, 1995).  

 
5.2. Sektore batzuen ahulezia eta desagerpena  
 
Gizarte ekonomiako zenbait enpresek ezin izan dute azken hamarkadetan azaldu 

den testuinguru ekonomiko eta sozialera egokitu; beraien agerpena nabarmenki ahuldu 
da, eta zenbait kasutan desagertu egin dira. Banaketa sektorean adibidez, kontsumo 
kooperatibak, mende batean zehar beraien eraginkortasuna erakutsi ondoren, hainbat 
herrialdetan kinka larrian daude, eta asko likidatuak izan dira (Defourny, 1999).  

 

                                                 
23 Defournyren hitzetan (1999, 49): «À travers certains défis, certain enjeux, des communauté e 

destin partielles mais néanmoins fortes se construisent et servent de base aux initiatives 
d´économie sociale». 
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Enpresa horiek ezin izan diote enpresa kapitalisten lehiari aurre egin; enpresa 

kapitalistek eskala ekonomiez baliatzeko ahalmen handiagoa izateaz gain, finantza 
merkatuetara sarbide zuzena izan dutelako (Vienney, 1995). Halaber, gizarte 
ekonomiaren sorrerarako eta garapenerako bi baldintza historikoak –premiak ase eta 
demokratizazioa– ez dira sektore horietan aurkitzen. Kooperatibek eskaintzen dituzten 
ondasun eta zerbitzuak antzerako baldintzatan lor daitezke ohiko enpresa kapitalistetan, 
eta beraz, gizarte ekonomiako enpresen erantzunak beharrezkoa izateari uzten dio. 
Halaber, kideen identitate kolektiboa nabarmenki ahuldu da. Antzerako egoera 
pairatzen duten beste hainbat sektore aipa daitezke; besteak beste, banaketan, 
aseguruetan, kredituan eta nekazaritzan. Argi dago erantzun kooperatibo edo 
mutualistaren beharra geroz eta txikiagoa izango dela, kapital enpresatan lor daitezkeen 
ondasun eta zerbitzu berdinak antzerako baldintzatan eskaintzen dituzten neurrian 
(Defourny,1999, 49). 

 
5.3. Aldaketak eta mutazioak: kooperatiba handiak auzitan 
 
 Beste enpresa batzuk, aldiz, testuinguru ekonomiko berrira arrakastaz egokitu 

dira: zenbait bere jarduera eta funtzionamendu moduak gizarte ekonomiaren ohiko 
irizpideen arabera mantenduz; baina beste zenbaitzuk jokabidea aldatu dute, kapital 
enpresa eredura hurbilduz. (Bakaikoa, 1995, Côté, 2001; Chaves, 2001; Defourny, 
1999; Levesque, 1997; Münkner, 1995; Spear, 2001).  Kooperatiba handiak sartuko 
lirateke talde honetan batik bat. Ez da erraza, hala ere, arrakasta ekonomikoa izan duten 
kooperatiben artean, lankidetza printzipioen bidetik jarraitu duten kooperatibak eta bide 
horretatik aldendu direnak bereiztea.  

 
Gure azterketa azkeneko taldeari bideratuz, aldaketak eta mutazioak bezala 

izendatu dugun taldeari, kooperatibek globalizazioaren garaian beraien helburu 
ekonomiko eta sozialak erdiesteko dituzten aukerak, jasaten dituzten presioak, eta 
presio horiek gainditzeko jorratu ditzaketen ekintza bideei buruz gogoetan murgilduko 
gara.  

 
Hasieratik esan behar da eragin, aukera eta balizko ebazpenen inguruko gogoetak 

ez direla erabat berriak, baizik eta kooperatiben agerpenarekin batera garatuz joan 
direla.  Gure iritziz, analisia lan elkartuko kooperatibek ekonomia kapitalista batean 
sortu, garatu eta bere helburuak erdiesteko duten ahalmenari buruzko eztabaida 
historikoan kokatzen da. Eztabaida hori bi ardatzen inguruan egituratu da, eta beraz bi 
motako analisia egitera garamatza: batetik, ekonomia kapitalistan formula 
kooperatiboaren bideragarritasun ekonomikoa aztertu behar dugu, enpresa 
autogestionarioen errendimendua enpresa kapitalistenarekin alderatuz; eta bestetik, 
ekonomia kapitalistan, kooperatibek helburu sozialak lortzeko dituzten aukeren analisia 
egitea ere eskatzen du. Zentzu honetan, gai hauei egin zaien hurbilpen klasikoa 
aurkeztuz hasiko gara, ondoren, egungo globalizazioaren testuinguruak ekarri dituen 
aldaketak kontuan izanik, gure ekarpenak egiteko.   

 
6. Kooperatiba-enpresa ereduaren bideragarritasun ekonomikoa 
 
Kooperatibek beste enpresekin merkatu berean lehiatu behar dute herrialde mailan 

edo nazioartean, eta dakigunez, sistema kapitalistan soilik enpresa eraginkorrenek 
lortzen dute iraupena ziurtatzea. Horregatik, kooperatibek kapital enpresak bezain 
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emaitza eta errendimendu ona dutela frogatu behar dute egunero. Enpresa eredu 
desberdinen arteko lehiaketak, hainbat ikerlariren arreta jaso du. Atal honetan, 
kooperatiben bideragarritasuna eta emaitza ekonomikoei buruz egindako analisiak eta 
iragarpen batzuk aztertuko ditugu.  

 
Enpresa ereduen arteko konparaketa burutzen hasi aurretik, hala ere, kontuan 

hartu behar dugu kooperatiben eta enpresa kapitalistaren helburuak desberdinak izan 
daitezkeela (Vanek, 1970; Defourny, 1990; Conforth, 1988). Hots, kooperatibek 
aberastasunaren sorkuntzan duten eraginkortasuna neurtzeko adierazleak eta enpresa 
kapitalistek bere emaitzak neurtzeko erabiltzen dituztenak ez datoz bat, bereziki, 
kooperatibek helburu ekonomikoez gain helburu sozialak ere bilatzen dituztelako, edo 
ditzaketelako.  

 
Azterketa teorikoa bi urratsetan egingo dugu. Batetik, Jaroslav Vanek-en 

ekarpenak aipatuko ditugu laburki. Ikerketa lerro honek, ekonomia neoklasikoaren 
esparruan, ikuspegi mikroekonomikotik enpresa autogestionarioak eta kapitalistak 
aztertu eta alderatu ditu, eta ikuspegi makroekonomikotik, ekonomia autogestionatuak 
eta kapitalistak. 1970 eta 1980eko hamarkadetan eragin handia izan duen ikerketa lerro 
honek, azkeneko urteetan gainbehera nabarmena erakutsi du, baina bigarren urratsa 
aztertzeko hainbat oinarri finkatu ditu. Izan ere, bigarren zatian, hurbilpen 
sozioekonomikoagoa burutuko dugu, Vanek-ek egindako ekarpenetatik abiatuz. 
Halaber, beste hainbat ikerlariren ekarpenak jasoko dira.  
 

6.1. J. Vanek-en eredu neoklasikoa   
 
Kooperatiba industrialen emaitza ekonomikoei buruzko azterketa teoriko 

garatuena Jaroslav Vanek-ek (1970) eskaintzen du «General Theory of Labor-managed 
market economies» lanean. Vanek-en ekarpenak teoria ekonomiko neoklasikoaren 
esparruan kokatzen dira. Ekonomia neoklasikoarentzat enpresa kapitalistaren helburua 
inbertitutako kapitalaren errentagarritasuna maximotzea da, eta merkatu ekonomia 
batean, enpresa kapitalisten arteko lehiaren bidez, urriak diren baliabideen esleipen 
eraginkorrena lor daiteke. Ward-en (1958) eta Domar-en (1966) lanetan oinarrituz, 
Vanek-ek langileek zuzendutako enpresaren helburutzat langileko sarrera netoak 
maximizatzea hartzen du. Vanek-en lanak bereziki galdera honi erantzuten dio: 
langileek zuzendutako enpresak, enpresa kapitalistak bezain eraginkorrak al dira urriak 
diren baliabideen erabilpenean? 

 
Epe laburrera, eta kapital-stocka finkoa eta berdina bada bi enpresa ereduentzat, 

langileek zuzendutako enpresaren enplegu maila hobezina enpresa kapitalistarena baino 
txikiagoa edo berdina izango litzateke; baina langileek zuzendutako enpresaren 
kapital/lana erlazioa enpresa kapitalistarena baino handiagoa izango litzateke. Enpresa 
kapitalistek zero mozkina duten kasuetan, enpresa kapitalistaren sarrerak berdinduak 
izango lirateke, eta enplegua berdina izango litzateke bi enpresetan. Orduan, langileek 
zuzendutako enpresan langileko sarrerak enpresa kapitalistetako langileen alokairuen 
berdinak izango lirateke. Enpresa kapitalista, normalak baino handiagoak diren 
mozkinak lortzen ari bada, enpresa kapitalistako langileen soldatak langileek 
zuzendutako enpresen langileko sarrerak baino txikiagoak izango dira. Epe luzera, 
enpresa kapitalistak emaitza ekonomiko normalak lortzen dituenean, bi enpresa motek 
baliabideen esleipen eraginkorra burutzen dute. Orekan, langileek zuzendutako 
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enpresak tamaina txikiagoa izango du, sarrera totalen ordez langileko sarrerak 
maximizatzen baititu. Eredu teoriko idealetik urrunduz enpresa kapitalistak epe luzera 
mozkin extrak lortzen baditu, batezbesteko kostu txikienei dagokien eskalatik 
harantzago hedatuko da. Berriz, langileek zuzendutako enpresak, epe labur eta epe 
luzerako egoeratan langileko batezbesteko sarrerak eta sarrera marjinalak berdinduz 
jokatzen badu, ez du horrelako ezeraginkortasunik pairatuko (Vanek, 1970). 

 
Vanek-ek, halaber, bere azterketa langileek zuzendutako ekonomia orokor batera 

zabaltzen du; hots, langileek zuzentzen dituzten hainbat enpresa eta sektorez osaturik 
dagoen ekonomira. Azterketa makroekonomikoak erakusten du langileek zuzendutako 
ekonomian, baldintza erabat lehiakorra den sarrera askeko ekonomia multisektorialak 
pareto-optimoa lortzen duela (1970). Hots, langileek zuzendutako ekonomia «idealak» 
ekonomia kapitalista «ideal» batek bezain eraginkorki funtzionatzen duela. Beraz, 
eraginkortasun ekonomikoaren ikuspegitik langileek zuzendutako enpresak enpresa 
kapitalistak bezain egokiak dira24. 

 
Aurreko azalpenak, azkeneko hamarkadatan, ikuspegi teorikotik, kooperatiba 

sistemaren eraginkortasuna frogatzeko egin diren ahaleginen isla izan nahi zuen.  
Edozein modutan, egun, auzia beste termino batzuetan planteatzen da. 

 
Batetik, Vanek-en ekarpenek hainbat kritika jasotzen dituzte ikuspegi 

desberdinetatik, batez ere erabili zuen metodologiak (deduktiboa eta matematikoa), 
teoria neoklasikoan oinarritutako modelizazioak oso murriztakorrak eta errealitatetik 
aparte zeudela argudiatuz. Eredu teoriko horren hipotesiak oso zurrunak ziren, eta zaila 
gertatu da ereduak iragarritako emaitzen egiaztapenak burutzea. Teoria neoklasikoak 
enpresa autogestionarioen emaitzei buruz egin zituen iragarpenak egiaztatzeko burutu 
diren azterketa enpirikoak, batik bat, kooperatibek autofinantzaketaren bidez 
finantzatzeko duten moduak, izan ditzaketen ondorio perbertsoei buruzko azterketak, 
oro har, teoriaren iragarpenekin bat etorri dira (Cornforth, 1988, 43). 25 

 

                                                 
24 Aurreragoko lan batean, Vanek-ek (1975) ondorio hauei hainbat ñabardura egiten dizkio eta 

langileek zuzendutako enpresen eraginkortasuna pitzatzen duten indar ekonomikoetatik babesteko 
baldintza batzuk planteatzen ditu. Langileek zuzendutako enpresa aurrezki kolektiboez edo 
autofinantzaketaz soilik finantzatzen bada gutxiago inbertitzeko, gutxiago produzitzeko eta langile 
gutxiago enplegatzeko joera erakutsiko du. Vanek-en iritziz hau da kooperatiba industrialen 
arazorik larrienetako bat, eta horietako hainbatek porrot egitea azaltzen duena (Vanek, 1975, 446). 
Kooperatiben arazoak inguru kapitalista oldarkorrari egozten zaizkion arren, Vanek-en iritziz hauek 
duten finantzatzeko modua da kooperatiben bideragarritasunaren giltzarria. Enpresa 
autogestionarioak autofinantzaketaren bidez bere inbertsioak finantzatzeak ondorio gaiztoak ditu 
enpresaren jardueran, batez ere, gutxiago inbertitzeko joera erakutsiko dutelako: langileek 
enpresako bazkide kopurua mugatzeko joera izango dute, horrela kapital-errentaren parte 
handiagoa jasotzeko asmoz.  Beraz, Vanek-entzat finantzaketa modu hau da kooperatiben porrot 
historikoaren arrazoia. Vanek-ek ezeraginkortasun hau kanpo finantzaketaren bidez eta kapitalaren 
urritasuna jasotzen duen prezio bat ordainduz ebatzi daitekeela erakusten du. Horretarako, ohiko 
banku sistema nahikoa ez izanik, bigarren mailako laguntza egiturak proposatzen ditu, batez ere 
langileek zuzendutako enpresen kapital merkatuaren gainbegiratzaile lanak burutu ditzaten (Vanek, 
1975, 35). 

25 Hala ere, Frantziako kooperatibei dagokionez azterketen emaitzak ez datoz bat teoriarekin 
(Defourny, 1990, 67).  
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Bestetik, gaur egun, eztabaidaren ardatzak desberdinak dira. Batik bat, 

kooperatibek ezagupena eta berrikuntza prozesuak bultzatzeko, hurbileko merkatuak 
gainditu eta nazioartean aritzeko, eta beste antolaketa eta enpresekin sarean jokatzeko 
duten ahalmena da zalantzan jartzen dena. 

 
Hala ere, Vanek-en lanak langileek zuzendutako enpresei sostengu teoriko handia 

eskaini die, eta langileek zuzendutako enpresen azterketa burutzeko oinarrizko hainbat 
kontzeptu garatu eta aztertu ditu, hala nola, kontrola eta jabegoaren auzia, 
eraginkortasun maila, finantzatzeko moduak, gainegituren beharra, eta ondorengo 
puntuan ikusiko ditugun beste hainbat alderdi. Hain zuzen ere, kooperatiben gaineko 
hainbat  hipotesien sortzaile izan da, eta horiek abiapuntutzat hartuz beste ikerlari 
batzuk alor hauetan egindako ekarpenak aurkeztu eta eztabaidatuko ditugu. 

 
6.2. Kooperatibaren printzipio eta baloreak lehia abantaila gisa 
 
Atal honetan, teoria neoklasikotik kanpo, edo teoria neoklasikotik abiatuta, 

kooperatiba enpresaren errendimendua ikertu duten hainbat egileen ekarpenak jasoko 
ditugu26. Helburua, kooperatibaren sendotasun-abantaila eta ahultasun-desabantailei 
buruzko gogoetan murgilduz, beste enpresekiko elementu bereizgarri positiboak edo 
negatiboak eskaintzen ote dituen aztertzea da.  

 
Kooperatibak enpresa kapitalista edo publikoetatik bereizten dituena bere 

printzipio eta baloreetatik etorriko da. Alegia, kooperatibaren printzipio eta balioak 
lehia abantaila izan daitezke kooperatibentzat, hiru alderditatik gutxienez:  

 
Batetik, lankidetzaren printzipio eta baloreak berez izan daitezke lehia abantaila 

bat, kooperatibari kohesio ideologiko bat eman diezaioketelako. Aranzadiri jarraituz 
(1996, 286): «Kooperatiba balioek kooperatiba ekinbidea justifikatu, animatu eta 
suspertu egiten dute. Beste enpresak bere kredoak, filosofiak, xede deklarazioak, eta 
abar, etengabe bilatzen ari diren bitartean, kooperatibek bere hastapenetatik dituzte 
balio horiek. Balioen tradizioa kooperatibek duten lehia abantaila da». Enpresentzat 
balio eta xedeak zein esanguratsuak diren arrazoitzeko, Aranzadik, Peters eta 
Waterman, H. (1984), P. Druker (1974), A. Cambell (1992) eta C. Handy (1998) 
enpresa guruak aipatzen ditu. Guztiak bat datoz enpresaren estrategia, antolaketaren 
balio eta langileen balioen artean bateragarritasunak lortzeak enpresaren arrakastarako 
duen garrantzia azpimarratzerakoan. Kooperatibak hiru alderdi horien batasunetik 
abiatzen dira, NKEak onartutako printzipio eta balioek islatzen duten moduan.  

 
Bestetik, kooperatibek abantailak lor ditzakete merkatuan duten irudian oinarrituz.  

Alegia, kooperatiben balio etikoak –demokrazia, berdintasuna, elkartasuna, lankidetza, 
autonomia, heziketarako joera eta komunitateari zerbitzua– kontsumitzaile eta bezeroen 
aldetik kontuan hartzeko aldagaiak izan daitezke. Batetik, «konfidantzaren abantaila» 
legoke (Spear, 2001, 130)27. Bestetik, merkatu helduetan balore sozialak hartzen ari 

                                                 
26 Teoria neoklasikoaren eredu eta metodologiak alde batera uzten diren arren, teoria 

neoklasikoaren eragina beste ikerketa-eremu honetan nabarmena da, aztertzen diren gaiak eta 
burutzen diren zenbait interpretaziok teoria horretan baitute jatorria. 

27 Spear (2001; 130): «En théorie les transaction on souvent lieu lorsqu´il  y a asymétrie 
d´information. En d´autres termes, le consommateur possède beaucoup moins des informations 
que le producteur, et comportement opportuniste de la part de producteur lu permettent 

 72



                                  III. Kapitulua: Kooperatiben garapena kapitalismo globalaren testuinguruan 
 

 
diren balio gorakorra kontuan izanik, kooperatibek beste enpresekiko lehia abantailik 
eskura dezaketen, adibidez, marketing eta label sozialen bidetik, aztertu beharko 
litzateke28. 

 
Azkenik, lehia abantaila printzipio eta balore horiek kooperatiben 

funtzionamenduan duten eraginetik etorriko da. Izan ere, kooperatibek pertsonari 
kapitalen aurrean nagusitasuna ematen diote eta bazkidearen izaera bikoitza sortzen du, 
langile izateaz gain kapitalaren jabe bihurtuz. Kooperatibako bazkidearen izaera 
bikoitzak, langile-enpresari, kooperatiban dinamika partehartzaile berezia sortzen du. 
Kooperatibek izan ditzaketen emaitza ekonomikoak desberdinak izatekotan, neurri 
handi batean, langileen partehartzearen ondorioz izango lirateke, hots, kudeaketan, 
mozkinetan, eta jabegoan duten partehartzea da elementu bereizgarri behinena. Horrela, 
kooperatibetan langileen partehartzea jarrera etikoa izateaz gain, enpresaren 
eraginkortasuna lortzeko bidea ere bada (Vanek, 1975), batik bat, ezagupen eta 
berrikuntza hain garrantzitsua den lehia garai hauetan. 

 
Azkeneko puntuari helduz, partehartzeak enpresaren eraginkortasunean duen 

eragina hiru taldetan bereiz daiteke (Defourny, 1990): lehenik, giza kapitalean edo 
langileen ahalmen produktiboaren gain duen efektua; bigarrenik, langileen motibazioan 
edo langileen ahaleginaren gain duena; eta hirugarrenik, zuzendaritza eta erabaki hartze 
prozesuan, oro har, edo antolaketaren eraginkortasunaren gain duen eragina. Aldagai 
horien ezaugarri nagusiak aipatuko ditugu segidan. 

 
(i) Partehartzearen eragina giza kapitalean 
 
Vanek-en arabera (1970, 260), langileek zuzendutako enpresek beraien kideei 

heziketa, trebakuntza edo heziketa jarraia emateko joera nabarmenagoa izango dute. 
Horregatik, langileek zuzendutako enpresaren oreka-jokabidea, giza-kapitalean 
egindako inbertsioei dagokienez, enpresa kapitalista edo zuzendariek kontrolatutako 
enpresa modernoarekin alderatuz arrakastatsuagoa izango litzateke29. Hots, langileek 

                                                                                                                                               
d´exploiter l´avantage que lui procure ces informations…Le coopératives jouent un rôle tes 
important dans de problèmes de ce genre puisque, en général, leur structure et leurs principes 
poussent les consommateurs a croire qu´elles son plus fiables,  et moins susceptible de comporte 
de façons opportuniste et de les exploiter». 

28 Pertsonak geroz eta gehiago arduratzen baitira, eta borondate gehiago erakusten baitute 
etikoak direla demostratu daitekeen produktu eta zerbitzuak eskuratzeko. Merkatu heldu eta 
kontzientziatuetan, beraien enplegatuak ondo tratatzen dituzten enpresek, komunitatearekiko 
ardura erakusten dutenak eta ingurugiroa zaintzen dutenak hobeto baloratzeko joera hedatuz doa. 
Environics international (1999) The milleniun poll on Corporate social responsibility: global public 
opinion on the changing role of companies, Environics International, Toronto 
(www.envriornics.net/eil). Dena den, jokabide kodeen auzia aztertzean, bosgarren kapituluan, 
helduko diogu berriz gaiari.  

29  Vaneken hitzetan (1970, 260): «It must be clear that in some instances the labor managed 
firm will find it desirable to give specialized education, training, or retraining to some of its 
members, and that the latter may be willing on their part to contribute to the costs of such 
investment in human capital. It must be equally clear that the equilibrium behaviour of a 
labormanaged firm with regard to investment in human capital will be quite different from than of 
a comparable capitalist or modern managementcontrolled firm. In fact, we will show that normally 
the labormanaged firm not only will provide an environment highly conductive to training an 
education as a result of its behavioural laws, but also that, as a general rule, it will be considerably 
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zuzendutako enpresak langileen heziketan gehiago inbertitzeko joera erakutsiko du, eta 
giza kapitalaren metaketa handiagoa lortuz, enpresaren eraginkortasunean emaitza 
positiboak ekarriko ditu. Langileek zuzendutako enpresan, bere jokabide printzipioen 
ondorioz30, heziketa eta trebakuntzarako inguru mesedegarriagoa egoteaz gain, 
arrakasta handiagoa lortuko da langileen kualifikazio profesionala hobetzen eta 
mantentzen; langileek enpresarekin duten identifikazioa eta atxikimendua handiagoa 
den neurrian, oztopo eta arrisku gutxiago egongo baitira giza-kapitalean inbertitzeko. 

 
Izan ere, kooperatibek langile talde egonkorragoa izan ohi dute. Alde batetik, 

egoera larrietan enpresa kapitalistak baino uzkurragoak direlako enplegua murrizteko; 
eta bestetik, langileek kooperatiben kapitalean parte hartzeak pertsonalaren errotazioa 
murrizten du, bazkideen partizipazioek duten likidezi murritzagatik31. Beraz, 
kooperatibetan langileak egonkorragoak izanik, langileen heziketan eta trebakuntzan 
inbertitzeko aukera hobeak daude, eta giza kapitalean, langileen gaitasunean, eragin 
positiboa izango luke (Levin, 1984). Laburbilduz, bazkide-langileen egonkortasuna 
antolaketan, kooperatibak ohiko enpresa kapitalistetatik desberdintzen duen ezaugarria 
da, eta honek giza baliabideen gaitasunean eta hauek enpresarekiko duten 
atxikimenduan ondorio positiboak izango ditu. 

 
(ii) Partehartzearen eragina motibazioan 
 
Vanek-entzat (1970, 1975) kudeaketan partehartzea da autoeratutako enpresen 

arrakastaren funtsezko arrazoia32. Autoeratutako enpresan pizgarri, ekoizkortasuna eta 
sarreren arteko harremana zuzenagoa da, eta langileak ahalegin handiagoa egiteko prest 
egongo dira. Lan ahaleginaren ezaugarriak lan-intentsitatea, lanaldiaren iraupena eta 
lan-kalitatea direlarik, ekoizkortasunean eta langileen sarreretan lor daitezkeen 
ekoizkortasun eta, ondorioz, sarreren gehikuntzak nabarmenak dira. Langileek 
zuzendutako enpresaren abantailarik handiena bere kideen ahalegin maila eta lanaren 
kalitatea gobernatzeko pizgarri ezin hobeak sortzeko duen ahalmena da. Langileek 
zuzendutako antolaketak sarrera eta ahaleginaren artean balantzerik hoberena lortzen 
du, nork bere burua enplegatzen duen gizabanakoak bezala. Beraz, Vanek-en iritziz, 
bere kideei ematen dien pizgarrien ikuspegitik, langileek zuzendutako enpresa 
antolaketa produktibo modurik eraginkorrena litzateke33.  

                                                                                                                                               
more successful in enhancing the professional qualification of the working population than others 
firms». 

30 NKEak aspaldidanik jaso duen printzipioa izateaz gain, kooperatiba praktikak bere 
hastapenetatik landu du bazkideen heziketa eta trebakuntza sozial eta profesionalaren gaia 
(Aranzadi, 1996). 

31 Edozein modutan, gaur egun gure inguruko kooperatibak behin behineko soldatapeko 
langileak kontratatzeko joera erakusten ari dira; zenbait kasutan legeak ahalbidetzen duen mailen 
gainetik.  

32  Vanek (1970, 245): «Optimization or even full optimization of effort can be obtained in the 
labormanaged firm directly as a result, or product, of the selfgoverning activity –such as 
deliberations of the workers´council or others–». 

33 Hainbat kooperatiba ikerlarik, XIX. mendeko bi ekonomilari klasikoren, J.S. Mill (1909) eta 
W.S. Jevons-en (1887), arrazonamendua jasotzen dute partehartzeak langileen ahaleginean duen 
ondorioa aztertzeko abiapuntu gisa: antolaketa partehartzaile batean, langileek ahalegin handiagoa 
egiten dute eta ekoizpenaren kalitateaz gehiago arduratzen dira, lanarekiko jarrera baikorragoa 
dutelako, eta beraien sarrerak handitzeko nahia dutelako, hauek enpresaren emaitza orokorrak 
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Kooperatiben eraginkortasuna sostengatzen duen arrazoibidea honakoa da: 

kooperatibetako langileak ohiko enpresetako langileak baino motibatuagoak egongo 
dira beraien lana burutzeko. Erabaki prozesuan partehartzea eta beraien bizibide 
ekonomikoarekiko ardurak langileen konpromezua, ahalegina eta sakrifizio pertsonala 
areagotuko dituzte. Kooperatibak ikertzen dituzten autoreak ez datoz bat motibazio 
iturri garrantzitsuena aukeratzerakoan. Vanek-entzat (1970; 1975), esan dugun bezala, 
kudeaketan partehartzea da langileentzat motibazio iturri garrantzitsuena, eta beraz, 
enpresa autogestionarioaren eraginkortasunaren funtsezko zioa. Beste autore batzuk, 
berriz, kudeaketan partehartzeaz gain, beharrezkoa jotzen dute jabegoan partehartzea 
eta mozkinak jasotzea (Hovart, 1982; Defourny, 1990) 

 
Bestalde, Alchian eta Demsetz-ek (1972, 780) kontrako ikuspegia azpimarratzen 

dute, mozkinetan partehartzea eta elkar gainbegiratzeak dituen zailtasun eta kostuak 
azpimarratuz eta langileen motibazioan duten garrantzia eztabaidatuz. Beraien iritziz, 
taldean lanean ari den langile batek bere ahalegina areagotzeak edo murrizteak taldeko 
emaitzetan eta langilearen errentan izango duen ondorioa ia ez da nabarmenduko, eta, 
ondorioz, bazkideek ez dute ahal beste ahaleginez lan egingo. Hurrengo puntuan 
sakonago azalduko dugu egile hauen ikuspegia. 

 
(iii) Partehartzearen eragina zuzendaritzan eta erabaki hartze prozesuan 
 
Beste enpresa egituretan bezala, enpresa baten arrakasta edo porroterako arrazoiak 

zuzendaritza moduarekin ere erlazionaturik daude. Vanek-en iritzia gai honen inguruan 
ere oso argia da (1970, 258): langile eta enpresariaren arteko gatazka gainditzen da 
langileek zuzentzen dituzten enpresatan; alegia, autoeratutako enpresan lor daitekeen 
identifikazio-mailak, oro har, langile eta zuzendarien arteko gatazka bideen 
desagerpena dakar. Horregatik, erabaki prozesua malguagoa izan daiteke langileek 
enpresaren zuzendaritzaren erabakiak aplikatzeko, berrikuntza teknologikoak jasotzeko 
eta iradokizun eta ekarpen berriak planteatzeko, jarrera hobea eta prestutasuna 
erakusten dutelako; eta, ondorioz, zuzendariek beraien ekimenak eta indarrak gatazka 
horretan xahutu beharrean, enpresaren zuzendaritza eraginkorragoa burutzeko erabili 
ditzakete34.  

 
Kooperatibetako zuzendaritzaren gakoetako bat «lankideen gainbegiratzean» 

datza. Hala, Cable eta Fitzroy-rentzat (1980), lankideen gainbegiratzeak zuzendarien 
kontrola zenbait kasutan ordezkatu eta bestetan osatu egiten du.  Lankide/bazkide 
taldeak kide bakoitzarekiko eragingo duen presioa eta kontrolak, hain zuzen ere, 
langileen ekoizkortasuna areagotuko du. Enpresa kapitalistan, non enpresari eta 
langileen arteko banaketa dagoen, langile talde informalek, presio, sari eta zigorren 
bidez, taldeko jokabidea kontrolatzen dute: «elkar-hartze negatiboa» izango litzateke, 
taldeak ekoizkortasuna mugatzeko joera duelako eta finkatutako erritmo eta 
ekoizkortasun mailetatik areago diharduten langileak kontrolatu eta zigortuak direlako. 

                                                                                                                                               
baldintzatzen baitituzte. «Inoiz ez da norberarentzako baino hobeto lanik egiten» esaera 
zaharrarekin laburbiltzen du ideia hau Defourny-k (1994, 57). 

34 Vanek (1970, 258): «The disappearance of employeeemployer conflict in a labourmanaged 
enterprise renders the decision making process in such an enterprise extremely flexible. Where in 
another organizational forma good deal of initiative and managerial energy either would be wasted, 
or never come to fruition on grounds of mistrust, bad will, or just a structure can act and operate 
with far less friction and accommodate most broadly based suggestions, desires, or initiatives…».  
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Kooperatibetan, berriz, enpresari eta langileen arteko banaketa lankidetzaren bidez 
ordezkatzen da, eta langile/bazkideen artean ematen den «elkar-hartze positiboaren» 
ondorioz, ekoizkortasuna ez da mugatuko, baizik eta elkar gainbegiratzearen ondorioz 
absentismoa, alferkeria eta zarrastalkeria sozialki mugatu eta zigortuak izango dira.  

 
Egile asko dira autoeratutako enpresek, eta beraz kooperatibek, lan harreman 

harmonikoagoak inplikatzen dituztela pentsatzen dutenak. Zenbaitentzat langile eta 
zuzendarien arteko interes-gatazka erabat gainditzen da. Beste batzuentzat, berriz, 
kooperatiban interesen gatazkak bizirik irauten du; alegia, langile eta kapitalaren arteko 
ohiko tentsioa, zuzendari eta langileen arteko banaketan islatzen da.   

 
Cornforth-entzat (1998), adibidez, zenbait alderditan, kooperatibak bezalako 

antolaketa demokratikoetan gatazkarako potentziala ohiko antolaketetan baino 
handiagoa izan daiteke, erabaki-prozesuan inplikaturik parte hartzen duen jende kopuru 
anitz eta desberdinaren ondorioz. Beraz, ez da harrigarria, praktikan, kooperatiben 
ezaugarria gatazka maila handi bat izatea, beraien balizko abantaila murriztuz. 

 
Defourny-k tarteko bidea aukeratzen du (1994): kooperatiben barruko gatazka 

onarturik ere, bere iritziz kudeaketan partehartzeak gatazken konponketa errazagoa 
dakarrela argudiatzen du; batik bat, demokrazia giroagatik eta informazioaren 
zirkulazio hobeagatik. Bradley eta Gelb-ek (1981), kooperatibetan zuzendaritzaren 
gainbegiratze eta kontrol gradu bat ere beharrezkoa dela argudiatzen dute; baina kapital 
enpresatan baino txikiagoa dudarik gabe, langileek erresistentzia gutxiago erakusten 
dutelako, eta horrek eraginkorragoak bihurtzen ditu kooperatibak. 

  
Kooperatibak transakzio kostuen ikuspegitik aztertuz, kooperatibak bazkideak 

enpresarekin eta bere helburuekin identifikatzea ahalbidetzen du, eta bazkideek 
erakundearen interesa beraienaren berdina dela antzematea. Horrela, kooperatiben 
berezko abantaila konpetitiboa elkar kontrolatzeko mekanismo zuzen eta 
demokratikoak dira. Parte hartze demokratikoak sortzen duen konfidantza giroak 
harreman hierarkikoak ordezkatu edota arindu egiten ditu, transakzio kostuak 
murriztuz, eta enpresa sistema eraginkorragoa bihurtuz (Morales, 1996). Alegia, 
barneko koordinazioak lortzeko kostuak txikitu daitezke konfidantza, leialtasuna eta 
lankidetza bezalako baloreak garatzen badira. Izan ere, hein handi batean, enpresaren 
lehiakortasuna, epe laburrean zein epe luzean, bere enpresa kulturaren arabera egongo 
da, alegia, «giza erlazioengatik sortzen diren koordinazio kostuen arabera» (García 
Echevarriaren 1997, 25). 35 
 

Alchian eta Demsetz-ek (1972, 780-786), aldiz, kontrako iritzia dute.  Lan 
elkartuko kooperatibei leporatzen dizkieten kritikak jasoko ditugu ondoren. Batik bat, 
langileen lehentasun indibidualak berdinak ez direnean lehentasun kolektiboak 
finkatzeko arazoak azpimarratzen dituzte. Lan elkartuko kooperatiba batean jabego 
eskubideen definizioak ez du ahalbidetzen nagusi-zuzendariak hondar-errenta jasotzea, 
koordinazio edo zaingoa burutzeko pizgarriak murriztuz. Jabego eskubideen 
definizioak, akzioen transferigarritasun askea ezinezkoa bihurtzen du, eta horrek, 
                                                 

35 Ohiko enpresetan, enpresaren aktiboak langileenak ez izatean, langileak motibatzeko kontrol 
hierarkikoa erabiltzen dute; baina hau zaila gertatzen da eginkizunak edo produktuak anbiguoak eta 
konplexuak direnean. Sistema hierarkiko bati alternatiba eraginkorra hainbat kanaletako 
komunikazio sarea da (Williamson, 1975). 
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hainbat zailtasun suposatzen ditu antolaketaren funtzionamendu eraginkorrarentzat: 
alde batetik, elkarteko partaidetzen balorazio objektiborik –dohainekoa gainera– ez 
dago; bigarrenik, bazkideek kapitala berreskuratzeko zailtasunak suposatzen ditu, eta 
horrek inbertsio erabakiak baldintzatzen ditu, berreskurapen epe laburragoa duten 
inbertsioekiko lehentasuna sortuz; eta azkenik, elkarteko partaidetzen balorazio 
objektibo bat burutuko lukeen merkatu zabal baten ezak, zuzendarien lanaren gaineko 
zeharkako kontrola eragozten du «mozkina – banatutako dibidendua – kotizazioa» 
sekuentziaren bidez. Egile hauentzat, beraz, talde-lanean eraginkortasunez aritzeko 
arduradunen sistema, elkar gainbegiratze sistema baino hobea da. Halaber, arduradunen 
gainbegiratze-sistema horrek funtziona dezan, eta eraginkortasun gorena lortzeko, 
enpresaren mozkin garbia jasoko lukeen nagusiaren beharra azpimarratzen dute. Hala, 
lan elkartu kooperatiben ahuleziak, zuzendaritzaren esparruan, honela laburbil 
ditzakegu: zuzendaritza ez da gai bere funtzioak askatasunez eta nahiko agintaritzaz 
garatzeko. Enpresa autoeratu edo kogestionatu batean zuzendarien agintaritza eta 
hautazko boterea mugaturik egongo da, eta hauek ere ez dute ahalegin maximoa lanean 
erakutsiko. Erabaki prozesuan dagoen partehartzearen ondorioz, erabakiak hartzeko 
gehiegizko geldotasuna dago, kudeaketan esperientzia gutxi duten langile-
erabakitzaileei informazio kantitate zabal bat emateko beharragatik; eta erabaki ez 
eraginkorrak hartzeko arriskua ere handiagoa da. 

 
Sintesi modura: kooperatiben  «erabateko abantaila» globalizazioaren garaian 
 
Merkatuen nazioartekotzeak eta ekonomiaren globalizazioak dakarten 

lehiakortasunaren areagotzearen ondorioz, enpresen lehia abantaila, geroz eta gehiago, 
oinarritzen da pertsonetan, eta hauek arazo eta erronka berriei erantzuteko duten 
ahalmenean; alegia, globalizazioa erronka teknikoa baino gehiago giza erronka da, eta 
enpresaren arrakasta zuzendaritza ahalmenaren eta giza baliabideen garapenaren 
arabera dago (García Echeverria, 1997)36. Horregatik, eredu taylorista eta hierarkikoak 
gainditu nahian dabiltza kapital enpresak. Jadanik, boterea duten gutxi batzuk 
pentsatzeaz arduratzea, eta besteak, gehiengoa, obeditzeaz soilik arduratzeak ez du 

                                                 
36 García Echevarriaren iritziz, enpresaren lehiakortasuna enpresaren potentzialak azaleratzeko 

zuzendaritza-ahalmenaren eta giza baliabideak garatzeko ahalmenaren baitan dago. Berrikuntza eta 
sormen ahalmena egokitzapen teknologiko eta ekonomikoa eta balore-egokitzapenaren ardatzak 
dira, eta beraz beharrezkoa da enpresan ez ezik, inguruan ere berrikuntzaren aldeko giroa eta 
aldaketarekiko aurrez aldetiko jarrera baikorrak sortzea (1997, 2): «Zuzendaritzaren ahalmena 
enpresaren baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko eta enpresaren produktu eta zerbitzuak 
ekonomia globalizatuaren eremuan zabaltzeko arrakasta lortzeko ahalmenari dagokio. Halaber, 
enpresa proiektuan pertsonak, enpresa barnekoak eta kanpokoak, integratzeko “konfidantza-
kapitala” sortuko duen erakunde gisa enpresa garatzeko ahalmenari dagokio. Enpresaren 
lehiakortasuna giza baliabideen garapenaren eta atxikimenduaren arabera dago ere. Batetik, 
ezagupen profesionalak, bere ahalmenak eta heziketarako jarrera garrantzitsuak izango dira aldaketa 
prozesuei malgutasunez eta egokitzapen azkartasunez erantzuteko helburuarekin. Bestetik, giza 
baliabideek enpresarekiko duten atxikimendua eta identifikazioa, langileen motibazioan funtsezkoa 
izango da eta hauen arabera egongo da aldaketei  azkar erantzuteko gaitasuna ez ezik,  enpresak 
bizirik irauteko ahalmena ere. Giza ahalmena enpresa proiektuarekin identifikatzeko ahalmena eta 
“konfidantza-kapitala” erlazionatutik daude. Urriak diren baliabideen erabilpenean eta 
enpresarekiko identifikazioan pertsonen jokabidearen funtzioan lortzen den eraginkortasun 
ekonomiko eta sozialaren bidez garatzen da enpresaren konfidantza-kapitala. Giza baliabideek 
enpresarekiko konfidantza eta segurtasuna sentitzen badute, etorkizuneko ziurgabetasun eta 
arriskuen aurrean, aldaketarekiko aldez aurretiko jarrera baikorra onartzea ahalbidetuko du». 

 77



                                  III. Kapitulua: Kooperatiben garapena kapitalismo globalaren testuinguruan 
 

 
balio. Indar eta baliabide gehiegi xahutzen dira kontrol tresnak garatzen, eta enpresako 
kide guztien ezagupen, partehartze eta elkarrekintzan oinarritu gabe, ezinezkoa da 
enpresaren oraineko eta etorkizuneko arrakasta ziurtatzea.  

 
Kapital enpresak langileen atxikimendua lortzeko enpresa kultura, enpresa 

sinboloak, xedeak eta baloreen definizioa, parte hartze programak, kalitate zirkuluak, 
helburuen bidezko zuzendaritza, enpowering-a, eginkizunak aberastea, mozkinen 
banaketa, eta abarrak bultzatzen ari dira. Hala ere, nekez lortzen dute kapital eta lanaren 
artean, oinarrian, dagoen gatazka gainditzea. Langile motibatuak, inspiratuak eta 
aktiboak bilatzen dituzte; baina, ez dute enpresaren jabegoa eta kontrola galdu nahi. 
Halaber, langileekiko duten konpromezua mozkinaren helburuak baldintzatzen du, eta 
errentagarritasun portzentaia igotzeko hainbat langile kaleratzeko ez dute zalantzarik 
erakusten37.  

 
Kooperatiban, ordea, bazkideek izan dezaketen inplikazio sakonak «erabateko 

abantaila» eman diezaiekete Aranzadiren iritziz (1996): Lawler-en oinarrituz (1996), 
langileen inplikazio sakona lortzeko, enpresaren oinarrian kokatu behar dira boterea, 
informazioa, ezagupenak eta sariak; eta soilik, lau elementu horien eragin bateratuak 
bultza dezake langileen atxikipena. Kapital enpresatan arazoak sortzen dira boterea, 
informazioa, ezagupenak eta sariak langileen artean banatzeko, kapitalaren aldetik ez 
ezik, zuzendaritza eta antolaketa aldetik ere. Kooperatibak, aldiz, langileen atxikipen 
sakonaren bidez, erabateko abantaila lortzeko egoera hobezinean daude, jabego bateratu 
eta kudeaketa demokratikoak aipatu lau elementuk garatzeko beharrezko baldintzak 
eskaintzen dituzte-eta (Aranzadi, 1996).  

 
Dakargun arrazoibidea laburbilduz, langileen atxikimendua, kooperatibaren 

berezko izaeratik ondorioztatzen da, eta kudeaketan, jabegoan eta mozkinetan 
ahalbidetzen duen partehartzeak, eta bere eragina giza kapitalean, langileen 
motibazioan eta zuzendaritza eta erabaki hartze prozesu arin eta malguagoan islatzen 
da. Gaur eguneko ekonomian, ezagupenean eta sarean jokatzeko ahalmenak 
baldintzaturik (Castells, 1996), enpresen arteko lehiaketarako faktore 
garrantzitsuenetako bat enpresarekiko atxikimendua da. Horrek guztiak bide ematen 
digu ondorioztatzeko, kooperatiba enpresa ereduak potentzial handia duela 
garapenerako, alderdi horretatik ikusita bederen. 

 
7. Kooperatiba-enpresa ereduaren garapenerako mugak 

 
Orain arte ikusitakoaren arabera, irudi lezake kooperatiba ereduak arrakasta 

ziurtaturik duela; alabaina azterketa honek badu bere ifrentzua. Hala, kooperatibaren 
abantailak, pertsonak nagusi diren enpresa gisa, pertsonen inplikazio sakonetik badatoz, 

                                                 
37 Aktoufen iritziz (1992, 412), kapitalak langileei enpresa beraiena ere badela sinestarazi nahi 

die kultura korporatibo eta egungo sinbolismoaren bidez; baina amarru bat besterik ez da beraien 
inplikazioa lortzeko: «This is the sleight of hands attempted by the prevailing trend of symbolism 
and corporate culture. The objective that allows the worker to appropriate symbolically without 
touching anything on the material level, that is, without sharing profits, power, property, or 
decisions.» Egungo kaleratze masiboen ondorioz, adibidez 2001. urteko lehenengo zazpi 
hilabeteetan teknologia berrien sektorean 370.000 kaleratzetik gora izan ziren (El país, 2001, 8, 26) , 
langileen konfidantza lortzeko egindako lan guztia  hutsean geratuz. 
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batik bat; desabantailak alderdi ekonomikotik etorriko lirateke, alegia, kapitalak 
erakartzeko zailtasunetik. Izan ere, kapitalak antolaketan nagusitasuna ez izateak, 
kapitalak metatzeko arazoak sortzen dizkio, bere garapena mugatuz. Halaber, 
hazkundea alderdi kritikoa da autoeratutako enpresatan, ez kapitalak lortzeko 
zailtasunagatik bakarrik, baita tamaina handiko antolaketek lankidetza printzipioak 
garatzeko sortzen dituzten zailtasunengatik ere. Areago oraindik, hazkundeak nazio 
mugak zeharkatzea dakarrenean, kooperatiba formulak oraindik garatu gabe daudela 
egiazta dezakegu. Hala, kooperatiba printzipio eta baloreak lehia abantailaz gain, lehia 
desabantaila ere izan daitezkeela ikusiko dugu atal honetan. 
 

7.1. Finantzaketa murriztapenak 
 
Kooperatibek inbertsioak egiteko beharrezko baliabideak lortzeko arazoak izan 

ditzakete: batetik, bere tamaina dela-eta, enpresa txiki eta ertainek oro har dituzten 
arazoak izan ohi dituzte; eta bestetik, enpresa demokratikoak izateagatik ere, finantza 
iturri gutxiago dituzte, eta lortutako finantza baliabideak murritzagoak dira (Vanek, 
1970; Defourny, 1990; Spear, 2001)38.  

 
Kooperatiben ahalmen finantzarioaren ahultasuna ondorengo arrazoiek azaldu 

dezakete (Morales, 1993; Zelaia, 1996): a) kooperatibako bazkideen hasierako 
ekarpenak txikiak izan ohi dira, bazkideen ahalmena mugatua delako; b) 
autofinantzaketa ahalmena enpresak lortutako mozkinei baldintzaturik dago, eta hauek 
hainbat kooperatibatan, balio erantsi gutxiko sektoretan kokaturik daudelako, apalak 
izan ohi dira; c) bestalde, kooperatibek merkatutik kapitalak jasotzeko zailtasunak 
dituzte. 

 
Merkatutik finantzaketa lortzeko eragozpenak bi bidetatik datoz: lehenik, langile 

bazkideek egin ditzaketen ekarpenetatik aparte, kapital sozialeko beste ekarpenak 
mugaturik daude kooperatibetan. Hau da, bazkide finantzarioak onartzen badira ere, 
interesa eta erabaki ahalmena mugatua dute, beti ere, bazkide langileek kontrolatuko 
dutelako kooperatiba (Aranzadi, 1996). Horrek, autofinantzaketaren eta zorpetzearen 
bidera mugatzen ditu kooperatibak. Autofinantzatzeko zailtasunak  badaude,  zorpetze 
ratioa handitzera jo behar da, eta ondorioz finantza autonomia apalagoa izatera. 
Bigarrenik, erakunde finantzarioak ere uzkur azaldu izan dira kooperatibei finantza 
beharrak betetzen laguntzeko. Arrazoi ideologikoez gain (Vanek, 1975)39, kooperatibek 
berme pertsonal eta errealak aurkezteko erakutsitako zailtasunak izan dituzte. 

 
                                                 

38 Spear (2001, 122): «Par comparaison avec des sociétés conventionnelles, la structure 
particulière des capitaux de coopératives limite leur accès a des sources de capitaux plus larges, en 
même temps qu´elle leur procure de liens puissants avec leur membres ainsi qu la possibilité d´un 
coût réduit de rassemblement de capitaux, grâce a  l´investissement des membres en actions ou 
prêts aux membres».   

39 Vanekek (1970, 99) «dilemma of the collateral» deritzo gizarte kapitalista batean 
kooperatibek kanpo finantzaketa lortzeko izan dezaketen zailtasun gehigarriei: «This point suggest 
a whole spectrum of possible barriers or resistances that a potential or actual cooperative entrant 
had to face in the capitalist countries during our historical period. Since the cooperative or the 
labor managed firm was actually an embodiment of a negation of capitalism, in its business 
relations with the capitalist world –whether with buyers, suppliers, or creditors– such a firm 
necessarily and quite naturally had to be discriminated against. This factor is sometimes considered 
the most significant obstacle to producer´ cooperatives in capitalist countries, even to this day».  
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Zorpetzearen beharrak, eta bankuen errezeloak, kreditu garestiagoak, eta jarduera 

orokorraren arriskuaren hazkundeak, bukatzen ez den soka bihurtzen dira, eta erakunde 
finantzarioen konfidantza eza areagotu egiten dute, kooperatiben finantzaketa 
baldintzak zailduz. Kapitalak eskuratzeko zailtasunak enpresaren hazkunde erritmoa 
mugatu egiten du, normalean bazkide eta enpresaren aurrezki ahalmenera, eta kapital 
intentsiboak ez diren jarduerak burutzen dituzte (Morales, 1993; Zelaia, 1996). 

 
Nolanahi ere, esan beharra dago, kooperatibak lortutako mozkinak ez daudela 

kapitala ordaintzera bideraturik –aurretik finkatutako interesak ordainduko zaizkio–, 
eta beraz, kooperatiben garapenerako erabili ahal izango dira. Kontuan hartzen badugu, 
baita ere, kooperatiben zerga tasa kapital enpresena baino txikiagoa izan ohi dela, 
kooperatibetan, mozkinak daudenean bederen, autofinantzaketa maila handiagoak lor 
daitezke; eta zenbait baldintzatan intentsuago inbertitzea ahalbidetu dezake. 

 
Laburbilduz, kooperatibek, pertsonen antolaketa demokratikoak izanik, eta ez 

kapitalenak, arazoak izan ditzakete finantzaketa propioa lortzeko, barnekoak edo 
kanpoko baliabideak; halaber, kanpoko besteren finantzaketa lortzea zailagoa izan ohi 
da, garestiagoa eta bazkideek kooperatibaren gain duten kontrola arriskuan jar dezake. 
Baina bestetik, bere jardueraren bidez lortutako fondoak, bazkide eta kapitaldunei 
banatu ordez, enpresa finantzatzeko bideratzeko aukera gehiago ditu.   

 
Merkatutik kapitalak jasotzeko zailtasunek eta baliabide propioen gabeziak,  

kooperatibei aurkezten zaizkien erronkei erantzuteko, arazo larriak sor ditzakete; 
bereziki, gaur eguneko testuinguruan, enpresaren ekintza estrategikoak oso garrantzitsu 
bilakatu direnean (Spear, 2001)40. Aurkeztu dugun egoeraren aurrean, kooperatibek eta 
botere publikoek baliabideak samurrago lortzeko neurriak hartu dituzte, ohiko finantza 
iturrien erabilpena erraztuz eta finantza iturri berriak sortuz, hala nola berme elkarteen 
eta kapital arrisku elkarteen bidez, erakunde finantzarioekin hitzarmenak sinatuz, 
erakunde publikoen laguntza zuzena jasoz, eta, nola ez, interkooperazioaren bidez 
(Vanek, 1970).  

 
Azkeneko hamarkadetan baita ere, lege aldaketen bidez, kooperatibek kapital 

merkatuetan parte hartzeko bideak errazteko, kooperatiba izaeraren egokitzapenak 
burutu dira (Monzon Campos, et al. 1996). Berrikuntzen artean azpimarratu ditzakegu 
boto eskubiderik gabeko akzioen banaketa, eta kooperatiban lan bazkideez gain, 
bazkide finantzarioak onartzeko aukera41. Berrikuntza hauetan oinarrituz, burtsan parte 
hartzeko aukera izan dute zenbait kooperatibek, lankidetzaren ohiko esparrutik  
urrunduz.  

 
 
 

                                                 
40 Spear  (2001, 122): «Par conséquent, la structure financière de coopératives impose certaines 

limitations aux stratégies disponibles, et ce, principalement dans le domaine de la croissance par 
l´intermédiaire de fusions et d´acquisitions, mais aussi dans le domaine de la restructuration et de la 
réorientation par cession et acquisition». Hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala, enpresaren 
nazioarteratzeko erronkei aurre egiteko ere, funtsezko aldagaia da finantzaketa ahalmena.  

41 Ikus 4/1993ko ekainaren 24ko, Euskadiko kooperatiben legea: partizipazio bereziak, eta 
kooperatiba mistoak adibidez. 
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7.2. Hazkundearen auzia  
 
Kapitalismo globalaren garaian lehiatzeak enpresaren dimentsioaren auzia 

plazaratzen du. Enpresa multinazional erraldoiek ekonomiaren gainean duten eragina 
ikaragarria da, eta enpresen arteko kontzentrazio prozesuak areagotuz doaz. Lehiatzeko 
tamaina jakin bat izatea beharrezkoa dela dirudi, norbere etxean ez ezik, mundu 
guztian, edo eremu zabal batean bederen, agerpena izateko ere. Eskuarki, enpresa 
hazkundeak eskala- eta hedapen-ekonomiez baliatzeko aukera ematen dio enpresari, 
berrikuntzarako ahalmena areagotu egiten du, sektore batzuetako «sarrera oztopoak» 
gainditzea ahalbidetzen du, eta, oro har, bere lehia egoera sendoagoa da, mozkinak 
lortzeko ahalmena areagotuz (Menguzzato, 1992)42.  

 
Kooperatibentzat, dena den, enpresa hazkundeak ñabardura bereziak ditu: alde 

batetik, ikusi dugu kanpotik kapitalak ekartzeko zailtasunek eta bazkideen aurrezki 
ahalmen mugatuaren ondorioz, kooperatibak, oro har, enpresa txiki eta ertainen 
kategorian eta kapitalean apalak diren sektoreetan garatu direla, hala nola zerbitzu 
sektorean, eraikuntza eta arte grafikoan (Defourny, 1992).  

 
Bestetik, kooperatibei egokitzapena galarazten dien egiturazko ezelastikotasuna 

aipatu daiteke (Ihrig, 1967, in Aranzadi, 1976). Kooperatibetako langileen bazkide 
izaerak, krisi garaian enplegu murrizketa handiak egitea eragozten du43.  

 
Azkenik, eta aurrekoarekin erlazionaturik, kooperatiben barne hazkunderako eta 

kanpo hazkunderako antolaketa mugak datoz44. Kooperatibek kanpo hazkunderako 
dituzten mugak –barne hazkunderako eragozpenez aurrerago mintzatuko gara–, kapital 
enpresekin elkarte elkarrekintzarako dituzten eragozpenetatik letozke: hala, 
kooperatibak, bere izaerari eutsi nahi badio, ezin du beste kapital elkarte batekin bat 
egin, bateratze edo xurgapenaren bidez, baldin eta kapital enpresa ez bada kooperatiba 
bihurtzen. Honek adierazten du, kooperatiba ikuspegitik, kooperatibaren ekimenez 
soilik burutu daitezkeela integrazio prozesuak, eta gainera eragiketan nagusi izanez; 
horrez gain, xurgatutako enpresaren langileak bazkide bihurtzea eskatuko luke. 
Bestetik, enpresen arteko hitzarmenak, hitzarmen horiek akzio trukaketak eskatzen 
dituztenean, ezinezkoa dira. Halaber, hitzarmenek enpresa berrien sorrera helburu 

                                                 
42 Dakigunez, enpresaren hazkundea ekonomia kapitalistaren eta enpresa kapitalistaren 

ezaugarri propioa da; kapitalismoaren motorra: mozkin handiagoa lortu behar da, eta horretarako, 
salmentak, merkatu kuotak, merkatuak, aktiboak, enplegua, produktibitatea handitu behar dira. 
Ansoffek (1976) enpresaren helburu orokorren artean kokatzen du, mozkina, finantza autonomia 
eta ziurtasunarekin batera.  

43 Eragozpen honi aurre egiteko, kooperatibek geroz eta gehiago soldatapeko langileen behin 
behineko kontratazioa erabiltzen dute. Bestalde, tamaina zurruntasuna ekidin ahal izateko 
interkooperazioa garrantzitsua da, langile gehiegi dauden kooperatibetatik beste kooperatibetara 
igaroz. Terence-k erakutsi duen moduan (2001), gure inguruko gizarte ekonomiako enpresek 
1990eko krisiaren aurrean hobeto erreakzionatu zuten beraien malgutasun profesional, geografiko 
eta tenporalari esker.  

44 Barne hazkundea, enpresan bertan inbertsioak eginez burutzen dena da; kanpo hazkundea, 
berriz, beste enpresen eskuratze, partehartze eta kontrolaren bidez burutzen da. Beste alternatiba 
bat Lankidetza hitzarmenak dira: zenbait helburu erdiesteko asmoz elkarrekin jardutea –gutxienez 
beren jardueren zati batean– erabakitzen duten enpresa bi edo gehiagoren arteko hitzarmenak, hain 
zuzen (Menguzzato, 1992, 279). 
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dutenean, «joint venture» enpresak hain zuzen, kapital elkarteen izaera erabiliz egiten 
dira.  

 
Hori guztia kontuan harturik, kooperatiba munduan hazkundeari buruz joera 

desberdinak aurki daitezke, teorian ez ezik praktikan ere. Sinplifikatuz, bi muturrak 
honakoak lirateke: batetik, kooperatibaren hazkundea mugatu nahi dutenak azaltzen 
dira, eta bestetik, kooperatibek hazteko mugarik ez dutela diotenak.  

 
a) Kooperatiben hazkundea mugatzearen aldeko tesiak 
 
Kooperatibek beren hazkundea mugatu egin behar dutela dioen joerak, 

kooperatibaren hazkundeak edozein enpresan izan ditzakeen arazoez gain, bere 
izaeraren ondorioz arazo propioak sortzen dituela argudiatzen du; alegia, tamaina 
handiak eta berez hazkundeak mehatxu bat dira kooperatibarentzat .  

 
Ikuspegi honen arabera, antolaketa demokratikoen partehartzeak eta elkarbizitzak 

giza distantziak oztopo bihur ez daitezela eskatzen du. Horregatik, lan komunitateen 
tamaina handitzen den neurrian, kooperatiba demokrazia kolokan jar daiteke, 
zuzendarien botere pilaketa eta bazkideen pasibotasuna areagotu egin daitezkeelako.45  

 
Enpresaren hazkundeak, barne zein kanpo hazkundeak,  zuzendarien kontrola 

handitzen du kooperatiban, besteak beste zuzendaritza maila gehiago sortzen direlako, 
enpresa erabakiak konplexuagoak bihurtuz doazelako eta komunikazio fluxuak luzatu 
eta informazio gardentasuna ahuldu egiten delako. Horrek guztiak, enpresaren 
demokratizazioan, kontrol demokratikoan, ondorio kaltegarriak izango ditu. Laserre-ren 
hitzetan (1956, 30): «Enpresa handiek, kapitalistak izan edo nazionalizatuak, 
errealitatean izaera teknokratikoa hartzen dute. Kooperatibek ez diote ihes egiten horri, 
eta zuzendari eta oinarriko lankideen artean distantzia hazi egiten da: distantzia 
intelektuala, distantzia soziala eta giza-distantzia...». Zuzendariek kontrolatzen dituzten 
antolaketek, beste hainbat helburuen aurretik, hazkundea bilatuko dute, antolaketa 
teknokratikoagoak bihurtuz, eta azkenik ez duen soka sortuz. Arrazoiketa «zuzendaritza 
eskolan» aurki dezakegu.46 

 

                                                 
45 Ekonomian «agentzia arazoak» deritzon esparruan kokatzen da; alegia, zuzendariek eta 

bazkideek duten informazio asimetrian (Spear, 2001, 122). 
46 Berle eta Means-ek jabegoa eta zuzendaritzaren arteko banaketa azaldu zuten jadanik 1934. 

urtean beraien lan ospetsuan The Modern Corporation in Private Properties. J.K. Galbraith-ek 
teknoegituraren kontzeptua hedatu zuen geroago. Oinarrizko ideiaren arabera, jadanik ez dira 
akziodunak enpresa kontrolatzen dutenak baizik eta zuzendariak. Hau da, enpresa handietan 
erabakiak ez dituzte jabeek hartzen, zuzendariek baizik, goi mailakoek bereziki. Enpresaren 
helburua, beraz, ez da akziodunena izango (mozkinak maximotzea); baizik eta zuzendariena. Ideia 
hauek “Zuzendaritza eskolaren” barruan kokatzen diren zenbait autorek garatu zituzten, besteak 
beste, Baumol (1959), Marris (1964) eta Williamsonek (1964). Egile hauen iritziz zuzendariek 
enpresaren helburuak finkatzerakoan beraien baliagarritasuna maximotu nahi dute. Enpresaren 
salmentak eta tamaina handitzen den neurrian soldata, gastu ahalmen eta botere handiagoa izango 
dute. Auzi honen inguruan iritzi kontrajarriak daude, izan ere, zuzendari eta jabeen interes multzoa 
“a priori” desberdina den arren, zuzendarien jokabideak, epe ertain eta luzera, akziodunen interesak 
betetzeko joera duela argudiatzen baitute (Baran, Sweezy, Blackburn...). 
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Hazkundearen bigarren ondorio larria kooperatibarentzat, bazkideen pasibotasuna 

areagotzea izango litzateke. Kooperatiba txikietan bazkidearen partehartzea modu 
hurbil eta zuzenagoan burutzen da, eta beraz, kooperatibako bizitza aberatsagoa da. 
Enpresa handitzen den neurrian boterea bazkideengandik urrundu egiten da, erabakiak 
konplexuagoak bilakatzen dira, eta bazkideek pentsatzen dute ez dutela enpresa 
kontrolatzen, alienaturik daude erabakietatik, mesfidantza eta frustrazio sentimenduak 
sortuz alienazio sentimenduak sorraraziz (Roothschild, J. eta Allen Whitt, 1991).  

 
Bazkideen pasibotasuna areagotuz doan neurrian, partehartzea, instituzionala eta 

lanpostukoa, ahuldu egiten da. Batzar nagusietan bazkideen partehartzea murriztu 
egiten da eta organo desberdinetan, Kontseilu Errektorean adibidez, jarduteko gogo eza 
nabaria da. Partehartzea zeharkakoa eta ahulagoa bihurtu ez ezik, enpresaren 
kudeaketan eta lanpostuan bertan partehartzeko motibazioa apaldu egiten da. NKEak  
1968. urteko kongresuan esandakoa jasoz (1968, 169): « The major effect in the context 
of democracy, is to widen  the gap between members and management; to remove 
decision making from the local base which had long been considered the foundation of 
democratic control. The emasculation of democracy can and does manifest itself in 
diverse ways: in member apathy, low attendance at meetings, weakening of traditional 
co-operative loyalty, inability to attract young people, difficulties recruiting staff, loss 
of sense of belonging and exerting influence, encroaching bureaucracy and rigidity, 
even sometimes in a blurring of the end purpose of co-operation, namely  to serve the 
interest of members».47 

 
Kooperatiba batean lan egiteko pizgarrietako bat enpresaren kudeaketan parte 

hartzeko ahalmena izanik, motibazio iturri hau ahuldu egin daiteke enpresa asko haziz 
gero.  Beste hitz batzutan, kooperatiba handietan lan egiteko pizgarriak ahulagoak dira 
ekoizpen kooperatiba txikietan baino.48 Dena den, kontrakoa argudiatzen duenik ere 
bada, ondoren ikusiko dugun moduan. 

 
b) Kooperatiben hazkundea mugatzearen kontrako tesiak  
 
Hala ere, badago arestian aipaturikoa bezain garrantzitsua den kontrako joera. 

Alegia, hazkundeari mugak jartzearen kontrako ildoaren arabera, kooperatiba baten 

                                                 
47 Aranzadik (1976) bazkideen pasibotasuna azaltzeko G. Laserre-k aipatzen dituen bi 

motibazioak jasotzen ditu. Batetik, interesengatiko motibazioa: «hasieran langileek jasaten zuten 
ustiapenak kooperatibaren arrakastagatik biziki interesatzera bultzatzen zituen. Gaur egun, gizarte 
aurrerapenaren ondorioz, kooperatiben baliagarritasuna ez da hain nabaria. Eta konpondu behar 
diren beste arazo larrien konponbidea ez dute beraietan ikusten. Kontsumo gizartea, bere 
pasibotasun eta erosotasun filosofiarekin, autolaguntzaren eta “gizatalde bakoitzak bere zoria bere 
eskuetan hartzeko” espiritu kooperatiboaren aurkakoa da».  Bestetik, motibazio ideologikoa dator: 
«Ekintza kooperatiboaren beste pizgarri indartsu bat ekonomia eta gizarte gizatiarragoa, justuago 
eta sozialistagoa sortzeko uste osoa izatea zen. Gaur egun ere, kooperatiben teknokrazia 
konbentzituen teknokrazia da. Baina, garapen kooperatiboaren geldotasunaren eta garapen 
kapitalistaren aurrean fede kooperatiboa  ahuldu egin da, eta ekonomiaren konkista progresibo eta 
baketsuak sinesgarritasuna galtzen du». 

48 Alegia, kooperatiben «erabateko abantaila» ahuldu egin daiteke. Hainbat kanaletako 
komunikazio sarea sistema hierarkiko bati alternatiba eraginkorra izan daiteke; baina agente 
kopurua handia bilakatzen denean gainezka bukatzeko joera du, eta transakzio kostuak handiegiak 
bihurtzen dira, berriz ere, sistema hierarkikoetara joz (Williamson, 1975). 
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tamaina zuzendurik dagoen merkatuaren eta produktuaren arabera egongo da soilik, 
beste izaerako murriztapenik kontuan hartu gabe (Cancelo, 1987,86).  

 
Gaur egun, enpresaren hazkundea ekonomiaren zenbait sektoretan, aukera bat 

baino gehiago premia bat izan daiteke. Eraso estrategia ez ezik, hazkundea, 
dibertsifikazioaren bidetik, lankidetzaren bidetik edo nazioarteratzearen bidez, enpresak 
bizirik irauteko babes-estrategia garatzeko ere beharrezko tresna izan daiteke 
(Menguzzato, 1991, 252). Etorkizunean izango den lehiaketa ez da enpresa handiek 
txikien aurka izango dutena baizik eta enpresa handiek beraien artean izango dutena49. 

 
Gainera, ikuspegi honen arabera, kooperatiba demokrazia bideragarria da 

antolaketa handian ere, nahiz eta kooperatiba txikiekin alderatuz formula desberdinak 
garatu behar diren. Enpresa guztietan, tamaina handikoak izan arren, neurri txikiagoko 
unitateak daude, hala nola, tailerrak, sekzioak, lan zentroak, eta autonomia maila 
handiarekin joka dezakete. Canceloren hitzetan (1987, 85): «Bestalde, kooperatibistak, 
benetakoa bada, zilegi diren xede pertsonal eta taldekoen parte bat sakrifikatzen ikasi 
behar du kide den elkartearen mesedetan.(...) Kooperatibetan onartu egin behar da 
hainbat bazkide, beren lana ongi burutuz, kooperatibaren bizitzaren barruan jokatzeko 
arauak ezagutzera eta onartzera mugaturik daudela». 

 
Kooperatibetan «egitura bikoitzen» garapenak ikuspegi ekonomiko batetik arazo 

hauen ebazpena ekarri du. Hainbat kooperatibetan banaketa bat egon ohi da: batetik, 
politika orokorra eta zuzendaritza organoak edo gobernua demokratikoki erabakitzen 
da, eta bestetik,  inplementazioa zuzendarien esku geratzen da50. Gaur egun, kudeaketa 
eredu berrien laguntzarekin, hala nola, EFQM eta kalitate zirkuluak.  

 
García-Gutiérrez irakaslearen iritziz (2001), bazkideen ahalmena helburuak 

finkatzea eta zuzendariek lortutako emaitzak kontrolatzea izanik, enpresa 
hazkundearekin eta kontzentrazio prozesuekin ez dute ahalmenik galtzen. Kooperatiben 
kontzentrazio prozesuak bazkideen erabaki demokratikoaren menpe daude, eta 
kontzentrazioaren sinergia itxaropena, bazkideentzat emaitza ekonomiko eta finantzario 
hobeagoak lortzea, tazituak eta esplizituak, izango da. Hots, bazkideek 
kontzentrazioaren ondorioz, edo tamainaren ondorioz, gehiago irabazteko itxaropena 
izango lukete. Halaber, enpresaren hazkundeak ziurtasun- eta ohore-sentsazioa sor 
dezake langileengan, eta beraz antolaketa handiago baten kide izatearen harrotasuna eta 
asetasuna.  

 
Hazkundearen aldeko arrazoiek pisu handia dute, eta zaila da beraiei aurre egitea. 

Areago oraindik, kooperatibaren tamaina mugatzearen aldeko iritziak arriskutsutzat 
jotzen dituzte hazkundeak mugarik izan behar ez duela pentsatzen dutenek51. 
Ondorengo hiru arrazoiak aurki litezke: 

 

                                                 
49 Report of ICA, Commission on Cooperative principles, twenty-third Congress Report, 

London, Martinez Charterina-tik jasoa (1990, 21). 
50 Politika orokorra modu zabalean edo estuan ulertu daiteke, eta zaila da erabakitzea politika 

arazoen artean beste zein alternatiba dauden ulertu gabe edo inplementatzeko arazoak zeintzuk 
izan daitezkeen ezagutu gabe (Paton, in Cornforth,1988, 151)  

51 Ikus: Cancelo ( 1987). 
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• Kooperatibak gizartean gehiago hedatzeko aukera mugatu ez ezik, izatez tamaina 
handia eskatzen duten jarduera-ekonomikoak burutzeko posibilitatea ere murrizten 
du.  
 
• Hazkundeak enplegua eta aberastasun gehiago sortzea dakar, bazkideentzat eta 
komunitatearentzat. Gaur egun, hazkundea mugatzeak langabeziaren arazoari indar 
guztiekin aurre ez egitea suposatzen du. 
 
• Hazkundearen bidez, kooperatibak etorkizunean bizirik irauteko aukera gehiago 
ditu, gehiago inbertitu baitezake produktu berrietan, ikerketa eta garapenean eta 
heziketan, besteak beste. Horrela, baita ere, bazkideen ongizatea eta kokaturik dagoen 
komunitatearen garapen sozioekonomikoan hobeto lagun dezake kooperatibak.  

 
Hazkundearen auzia laburbilduz, kooperatiben tamaina handitzen doan neurrian 

kooperatiba demokrazia ahultzeko arriskua areagotu egin daitekeela ikusi dugu. Maila 
batetik gora, kooperatiba eta enpresa handi modernoaren arteko desberdintasunak 
murriztu egiten dira, bazkideen inplikazio sakona jasotzeko aukerak murriztuz. Baina, 
gaur eguneko lehia baldintzek «hazkunde patroi» bat onartzeko presioa handiagoa da 
(Münkner, 1995; Defourny, 1999; Chaves, 1999), merkatuan kokapen sendo eta 
ziurragoa izan nahi badu bederen.  

 
Ekonomia kapitalistaren hazkunde eta «progresoaren» abiadura handiko trenetik 

jaistea oso zaila, ezinezkoa, bada ere, gakoa, gure iritziz, enpresaren hazkunde beharren 
eta kooperatibaren alderdi sozialen arteko harmonia aurkitzean datza. Kooperatibaren 
hazkunde orekatuaren funtzioan aldagai sozialak ere kontuan hartzea; bere izaera 
baldintzatzen dutelako ez ezik, bere lehia abantaila garrantzitsuenaren iturri direlako 
ere52. Halaber, kooperatibek hazteko egiten dituzten ahaleginen parekoa izan behar du, 
kooperatiba demokrazian sakontzeko ahaleginak, sorrarazten dituen arriskuak ahalik eta 
gehien indargabetzeko. Alegia, kooperatiba tamainak ekar lezakeen demokraziaren 
narriadura, zuzendaritzak kontuan hartu beharko luke, eta zuzendaritzak lortu beharreko 
helburu nagusi bilakatu beharko luke. Bóök-en hitzetan (1992): «This takes time and 
needs long-term investments in co-operative democracy and education, as conscious 
and as long term as the investment in cooperative economy». 
 

7.3. Nazioarteratzeko eragozpenak  
 
Enpresaren nazioarteratzea hazkunde estrategien esparruan kokatzen da (Ansoff, 

1984). Baina, enpresaren barne hazkundeak ñabardura bereziak ditu, zenbait kasutan 
estatuko mugak gainditu eta atzerrian kokatzea eskatzen baitu, enpresa multinazional 
bihurtuz. Horregatik, hazkundearen auzia problematikoa bada kooperatiben tradizioan, 
hazkundea nazioarte mailakoa denean korapilatsuagoa bihurtzen da, kooperatiba 
demokraziaren arazoak biderkatu egiten direlako.  

 
Ekonomia eta merkatu globalaren ondorioz enpresen arteko lehia baldintzak 

erabat aldatu direla ikusi dugu aurreko kapituluan. Ez dira soilik enpresa 
transnazionalak nazioarteko merkatuetan lehiatzen dutenak, baizik eta, geroz eta 
                                                 

52 Enpresaren ekonomiaren eremuan, hazkunde sostengarriak faktore finantzarioek mugatzen duten 
hazkunde tasari deritzo, eta hazkunde kontrolagarria, antolaketako faktoreek mugatzen dutenari. 
Hazkunde orekatua bietako txikiena litzateke. 
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gehiago, merkatuen globalizazioak enpresa txiki eta ertainak, eta baita ere 
kooperatibak, nazio mailako mugetatik kanpo jardutera behartzen ditu. Hurrengo 
atalean aztertuko duguna aurreratuz, ekonomia globalaren testuinguruan, kooperatiba 
enpresek, oro har, bi alternatiba nagusiren artean aukeratu behar dute (Sanchís, 1995): 
batetik, kanpoko lehiaren aurrean espezializazioaren abantailak mantendu, enpresa txiki 
eta ertain izaten jarraitu eta sektore lokalak direnetan lehiatu; bestetik, eraginkorra 
izateko nazioarte-mailako merkatuan lehiatu behar du, alegia, nazioarteratze estrategiari 
heldu multinazionala bihurtuz, eta kooperatiba ikuspegitik dakarren jauzi kualitatiboa 
burutuz. 

 
 Lehenengo aukera estrategikoak, negozio lokal estrategia bat proposatzen du, 

kooperatibetan ohikoa izan dena. Komunitate lokala edo merkatu lokalari bideratu 
daitezke, eta  nitxo edo segmentu bat aurki dezakete; izan ere,  enpresa guztientzat ez 
da beharrezkoa beraien produktuak nazioarte mailan zabaltzea. Enpresa txiki eta ertain 
horientzat, hala ere, erronka inguru oldarkor batean enpresa txiki eta ertain gisa bizirik 
irautea izango da, ahal den neurrian beraien printzipio demokratikoak mantenduz. 

 
Bigarren alternatibak, eskala ekonomiak eta tamaina eraginkor hobezina lortzera 

bideratuta daude, eta nazioarteratze estrategia bati erantzuten diote. Hots, zenbait 
kooperatibek, sektore berezi batzuetan –elektrogailauak, makina-erreminta, autogintza 
etab.– kokaturik dauden kooperatiba ertain eta handiek, nazioarte-mailan lehiatu 
beharko dute nazioarteratze-estrategietan bete betean murgilduz; hau da, kooperatibaren 
multinazionalizazioa eskatzen du. 

 
Bi estrategiak dira posible eta defendagarriak. Bietako bat aukeratzeko eskala 

ekonomien abantailak batetik eta estrategia honen kostuak bestetik alderatu beharko 
dira, kostu sozialak barne; baina, kasu batean zein bestean, kooperatibek ezin diote 
ekonomia globalari muzin egin eta aparte geratu. Agian, kooperatiba batzuk posible 
izango dute nitxo egokia aurkitu eta bertan arrakastaz lehiatu eta garatzea. Baina 
besteek, ekonomia ireki baten eskakizunetara egokitu beharko dute merkatuan jarraitu 
nahi badute bederen (Cancelo, 1987). Ikuspegi lokalak, hala ere, epe ertainera arazoak 
izan ditzake, batik bat, ekonomiaren nazioarteratzea eta globalizazioa aurrera doan 
neurrian. 

 
Kooperatibak nazioarteratzeko, beste edozein enpresak dituen arazo berdinak 

izateaz gain, bere ezaugarri bereizgarriak direla-eta, arazo gehigarriak ditu: 
 

• Kooperatibak, oro har, merkatu lokalera zuzendutako joera izan du, edo estatu 
mailakoa (Böök, 1992)53, bertan kokatzen baitira kideak, eta ase beharreko 
beharrak. Gutxi dira nazioarteko joera erakutsi dutenak.  

 
• Kooperatibek  lehiaketaren autoerregulaziorako joera erakutsi dute; alegia, 
herrialde desberdinetan aritzen diren kooperatibek elkarren arteko lehia ekidin dute 
(Spear, 2001, 124).  

 
• Finantza baliabideak lortzea zaila izan daiteke kooperatibentzat.  

 

                                                 
53 NKEko web orritik jasoa: www.ica.org. 
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•  Sortzen diren antolaketa arazoak saihestea da kooperatiba ikuspegitik eragozpen 
zailena (Normark, 1996).  

 
Kooperatibek esportaziorako ez dute eragozpen nabarmenik. Ez eta lizentzien 

bidezko kanpo ekoizpenerako ere. Lankidetza hitzarmenei dagokionez, kooperatiben 
artekoak direnean, abantailak izan ditzakete, parte hartzen duten bazkideen balio 
komunen ondorioz. Baina, atzerriko inbertsio zuzenak, alegia kanpo ezarpenak, 
kooperatiba bidetik burutzeko berezko zailtasunak daude. 

 
Izan ere, kapital enpresek nahikoa dute kapitala nazioarteratzea, eta enpresen 

jabegoa eskuratzea egitura multinazionala sortzeko; kooperatibek, berriz, lankidetza 
ideiak, pertsonak eta antolaketa demokratikoa nazioartekotu behar dituzte (Ormaetxea, 
1996)54. Alegia, kapital enpresen kasuan, merkatu eta kapitalen bidez, ekonomikoki 
boteretsuenak finkatzen ditu baldintzak; kooperatibek, ordea, ekonomi nazioartekotzea 
negoziaketa demokratikoen bidez burutuko lukete. Teorikoki, benetako antolaketa 
kooperatiba transnazionala bi eratakoa izan daiteke (Böök, 1992): 

  
• Herrialde desberdinetako kooperatiba-enpresen arteko hitzarmen demokratikoaren 
ondorioz sortutakoa, edo 
 
• Herrialde desberdinetako ekoizpen zentroetako langile-bazkideekin kooperatiba 
edo antolaketa demokratiko bakarra osatuz. 

 
Gaur egun, hala ere, bide horiek jorratu gabe daude, eta hainbat zailtasun 

aurkitzen dira garatzeko. Mundu-mailako kooperatiba sektoreak, kapital elkarteekin 
alderatuz gero,  bere ekonomi egituren nazioarteratzean ez du asmatu; hori dela eta, 
kooperatibak enpresa kapitalisten atzetik ibili dira nazioarteratzearen esparruan (Book, 
1992). Zentzu honetan, adierazgarria da kooperatiba trasnazional gutxi egotea, eta 
kooperatiba desberdinen arteko harreman ekonomiko eta finantzarioak urriak izatea. 

 
Laugarren kapituluan aztertuko dugun paradigma eklektikoan oinarrituz 

(Dunning, 1993), enpresak atzerriko inbertsio zuzenak burutuko ditu, eta transnazionala 
bihurtuko da, hiru baldintza betetzen badira: hasteko,  enpresak bertako lehiakideekiko 
jabego-abantailak izan behar ditu, kooperatiben kasuan eragozpenik ez duena. Jabego-
abantaila espezifikoak edukitzea beharrezko baldintza den arren, ez da nahikoa, 
enpresaren nazioarteratzea atzerriko inbertsio zuzenen bidez burutu dadin. Izan ere, 
lehenengo baldintza betetzen dela onartuz, enpresak abantailak izan behar ditu jabego-
abantailak barneratzean, beste enpresa batzuei utzitako lizentzien bidez kanporatu 
beharrean. Gure iritziz hemen dago gakoa, enpresa multinazionala izateak dakartzan 

                                                 
54 J.M. Ormaetxea (1996, 247): « Sobre este flujo –fruto de la reductibilidad de la naturaleza del 

dinero–, la interacción societaria actúa con cierta comodidad y las absorciones, las fusiones, los 
pactos para intercambiar capacidades, y hasta influencia sobre los mercados, se consolidan 
eficazmente. Más aun, los asentamientos transnacionales se hacen con fluidez porque no hace falta 
transportar ideas, ni hombres, ni conceptos de democracia, sino dinero, capitales, esa esencia de los 
negocios carente de sentimientos, ciega en sus contenidos éticos, pero que se desarrolla con 
vitalidad, con agilidad y con esa acepción del pragmatismo que se rige sólo por sus resultados 
prácticos». 
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abantailak, Etxe nagusiaren bidezko zuzendaritza bateratuaren abantaila batik bat, 
kooperatiba printzipioekin, lankidetza eta autoeraketaren baloreekin, ez datoz bat.55 

 
Ezagutzen ditugun kooperatiba transnazionalek herrialde desberdinetako jarduera 

zentroen jabetza, eta beraz zuzendaritza eskumena, Etxe nagusiaren esku zentralizaturik 
dute (ikus Côté, 2001). Kooperatiben atzerriko ekoizpen zentroak soldatapeko langileak 
kontratatzen dituzten kapital enpresak dira (hirugarren zatian aztertuko ditugun MCCko 
korporazioaren kooperatibek ez ezik, munduko beste kooperatiba batzuk ere). Horrela, 
hainbat kooperatibak nazioartekotzeko kapital enpresen eredua jarraitu du, eta sistema 
dualen eremuan barneratu da: alde batetik, Etxe nagusia dago, kooperatiba dena, eta 
bestetik, bere menpeko diren filialak, kapital elkarteak, aurkitzen dira.  

 
Aztertu beharra dago, beraz, atzerriko inbertsio zuzenaz gain, nazioarteratzeko 

beste alternatibarik ba ote dagoen; hala nola, esportazioak eta teknologia transferentzia 
eta, horien aurretik, kooperatiben arteko lankidetza. Aztertu beharko litzateke zein 
arrazoi dauden atzerriko ekoizpen zentroak kooperatibak izan ez daitezen. Halaber,  
kooperatiben esku dauden atzerriko kapital enpresa horiek etorkizunean kooperatiba 
bihurtzeko aukeran ere sakondu beharko litzateke.  

 
Kooperatiba ikuspegitik, hala ere, demokrazia industrialaren eta autogestioaren 

atalean aztertutako ekarpenean oinarriturik, analisia ezin da soilik mugatu izaera 
juridikoa edo atzerriko filialen jabego-egitura jasotzera. Atzerriko filialak elkarte 
anonimoak edo kooperatibak diren ala ez, eta kooperatiba bihurtzeko duten aukeraz 
gain, demokrazia industrialaren ikuspegitik beste alderdi batzuk ere garrantzitsuak dira, 
hala nola, kooperatiba eta filialaren arteko artikulazioa –Etxe nagusian duen lekua, 
erabaki-gunearen kokapena eta koordinazioa– eta lana eta kapitalaren arteko 
harremanak –lan erregimena eta harreman industrialak– kooperatiben filialetan. 
Pentsatzen dugu, demokrazia industrialerako hurbilpen sakonagoa egiteko, interesgarria 
izango litzatekeela lanaren antolaketa ere aztertzea, horrela, harreman sozialen 
azterketari harreman teknikoena gehituz filialetako produkzio harremanen ikuspegia 
izango genukeelako. 

 
8. Kooperatiba-enpresa ereduaren garapenerako aukerak 
 
8.1. Interkooperazioa 
 
Kooperatiba gutxi dira, bakarka, teknologia, ikerketa, marketing, esportazio, 

zuzendaritza eta finantzaketa maila egoki bat lortzeko nahiko ahalmena dutenak56. 
Kooperatibek hazkundearekin ere, ez lituzkete ahulezia guztiak gaindituko, eta, ikusi 
dugun moduan, zenbait arazo sor daitezke. Interkooperazioaren bidez, ostera, 
kooperatibek dituzten hainbat enpresa muga gainditu ditzakete. Kooperatibak 

                                                 
55 Barneratzeabantailek baldintza nahikoa dira enpresaren nazioarteratzea atzerriko inbertsio 

zuzenen bidez burutu dadin; baina hirugarren baldintza ere badago, lehenengo eta bigarren 
baldintza betetzen direla onartuz. Alegia, aurreko bi abantaila motei inbertsioaren balizko herrialde 
jasotzailearen kokapen abantailak gehitzea beharrezkoa izango litzateke. Bestela, atzerriko merkatua 
esportazioen bidez hornituko litzateke. Jabego abantailak bezala, kokapen abantailak enpresaren 
nazioarteratzerako nahiko arrazoi dira; baina ez, ordea, atzerriko inbertsio zuzenak burutzeko. 

 
56 Industri kooperatibek izan ohi dituzten arazoak dira (Iruretagoyena, 1990). 
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elkarrekin biltzeak ez du arrakasta bermatuko; baina arrakasta lortzeko baldintza 
minimoak eskuratzea ahalbidetu dezake. Produktu, merkatu, teknologia eta abarren 
bateratasunak lortzen direnean, kooperatibek elkarteak sortuz, elkarrekin arituz, 
merkatuak eta lehiak eskatzen dituen baldintzak errazago bete baitaitezke (Cancelo, 
1987). 

 
Interkooperazioaren bidez, kooperatibek dimentsio handiko antolaketen eskala- 

eta hedapen-ekonomiak eskura ditzakete (Coque, 1998, 1037). Sarean lan eginez 
kooperatibek isolatutako antolaketaren mugak gainditzea lortzea posible da, tamaina 
erraldoiaren ondorioz kooperatiben abantaila nagusiak, malgutasuna eta langileen 
inplikazio sakona, arriskuan jarri gabe. Kooperatiben garapen ahalmena elkarrekin 
aritzean biderkatu egiten da, eta finantzaketa, ikerketa eta garapen, marketing edota 
nazioarteratze jarduerak burutzeko masa kritikoa eskura dezakete. 

 
Kooperatiben arteko lankidetza kooperatiba ereduaren berezko ezaugarria da, eta 

kooperatibako printzipio gisa jasotzen du NKEak 1966tik (Charterina, 1990)57. 
NKEaren 1995eko printzipioaren formulazioak honela dio: «Kooperatibek hobeto 
laguntzen diote bere kideei, eta kooperatiba mugimendua sendotzen dute egitura lokal, 
nazional eta internazionalen bidez».  Gainera, kooperatibek lortu ditzaketen abantailez 
gain, kooperatiben arteko lankidetzak badu zentzu finalista bat, alegia gizartearen 
eraldaketa (García-Gutiérrez, 2001, 64) 58. Hala ere, interkooperazioa kontzeptua 
nahiko lauso eta zehaztugabea da, eta historikoki eztabaida ugari sortu ditu nazioarteko 
kooperatiba mugimenduan (Chaves, 1996, 64).  

 
Printzipio hau azkeneko urteetan oso garrantzitsua bihurtu da, enpresen bateratze, 

integrazio, eta kontzentrazio prozesuak garrantzi berezia hartu baitute merkatuan. 
Enpresak beraien artean lotu eta konektatzeko gaitasuna garapenerako faktore 
garrantzitsuenetakoa bihurtu da. Praktikan, hala ere, S.K. Saxena-k59 esandakoa jasoz 
(1996, 1): «mundu mailako kooperatiba mugimenduari begiratuz gero, kooperatiben 
arteko lankidetza eza nabarmena da». Eskualde eta herrialdetako kooperatiba 
mugimenduak banaturik daude –lan elkartuko, kontsumo eta nekazaritza kooperatiben 
arteko hika-miken ondorioz, adibidez–  eta batasunak ematen duen indarra eta boterea 
galtzen dute. Kooperatiben arteko lankidetza ekonomikoa ere, salbuespenak 
salbuespen, oraindik ere oso mugatua da eta lankidetzaren abantailez baliatu beharrean, 
isolatuak eta lehia gogorrean murgildurik daude. Kooperatiben arteko lankidetza 
hitzarmenak oraindik ere urriagoak dira nazioarte mailan, bai herrialde garatuetako 
kooperatiben artean eta baita garapen bidean dauden herrialdeetako kooperatibei 
laguntza bideratzerakoan ere60. 

                                                 
57 Nolanahi ere, 1895ean Londonen garatutako lehenbiziko nazioarteko kooperatiba 

kongresuaren sarreran kooperatiben arteko lankidetzaren beharra aipatzen zen: «Lankide talde 
guztiak, dituzten printzipioen ondorioz, beste lankide taldeekin batasuna lortzera zuzendurik egongo dira» 

58 Interkooperazioa ez da soilik enpresa-hazkundearen printzipioaren ondorioa, ez eta 
oldarkorra izan daitekeen inguru batetik babesteko estrategia soila ere. Interkooperazioak jomuga 
zentzua du berez, gizartearen eraldaketa xedea duen kooperatiba elkarteen oinarrizko printzipioa da 
(García Gutiérrez, 1992, 437) 

59  NKEaren zuzendari ohia. 
60  Saxena-k (1996, 9) gobernuz kanpoko erakunde gisa, garapen bidean dauden herrialdeei 

laguntza ematen dieten kooperatiba elkarteen artean Suediako kooperatiba zentroa, Plunket 
fundazioa eta CLEAR unit Erresuma Batuan eta Estatu Batuetako Overseas Co-operative Council  
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Interkooperazioaren fenomenoa bi aldagaien arabera sailkatu daiteke: parte 

hartzen duten agenteak edo antolaketak, batetik, eta harremana bera, bestetik. 
Lehenengo kasuan, antolaketen dimentsioaren adierazle batzuk, hala nola, garapen 
maila, kontsolidazio ekonomikoa, izaera juridikoa, edo inguru ekonomiko eta 
estrategikoan duen kokapena hartzen dira kontuan. Bigarren kasuan, harremanaren 
izaera hiru ardatzen arabera aztertu daiteke: edukia –ekonomikoa, politikoa edota 
ideologikoa–, bere intentsitatea eta hartzen duen status juridikoa eta, azkenik, 
bazkideen arteko botere harremanak –koordinazioa edo menpekotasuna–  (Chaves, 
2001, 66). 

 
Interkooperazio ekonomikoaren esparruari lotuz, lor daitekeen lankidetza hainbat 

maila eta gradutakoa izan daiteke: esperientziak trukatzeko harremanak, merkataritza, 
ikerketa edota finantzaketa enpresa sareak osatuz,  enpresa proiektu berriak abian jarri 
elkarrekin edota  kooperatiba taldeak sortu baitaitezke. Bi alderdi nabarmentzea 
interesatzen zaigu: batetik nazioarteko interkooperazio ekonomikoa, enpresak 
nazioarteratzeko alternatiba gisa; bestetik, «kooperatiba taldeak» interkooperazio maila 
eraginkor eta garatuenaren adierazle gisa.  

 
8.2. Kooperatiba taldeak  eta «kooperatiba holdingak» 

 
García Gutierrez irakasleak (2001, 65) kooperatiben arteko kontzentrazio 

prozesuak bultzatzearen komenientzia azpimarratzen du, enpresa talde indartsu, 
lehiakorrak eta gizartearentzat baliagarriak sortzeko, eta  balio kooperatiboak nagusi ez 
diren inguruetan kooperatiben eragin ahalmena areagotzeko. Baina kooperatibek 
osatzen dituzten talde guztiak ez dira berdinak. 

 
Kooperatiba taldeak aztertzeko giltzarria enpresa taldeak osatzeko erabil 

daitezkeen lotura mota ezagutzean datza. Loturak, funtsean, bitan banatu daitezke 
(Zelaia, 1998, 35): batetik, «menpekotasuneko taldeak» (edo partaidetzazko enpresa 
taldeak edo holding egiturak) aurkitzen dira, sozietate batzuen kapitalean beste batzuek 
parte hartzean oinarritutako enpresa batasuna adieraziz; eta bestetik, «koordinaketa eta 
elkarlaguntzarako taldeak» daude: zuzendaritza bateratua eratua dagoen moduaren 
ondorioz, taldearen politikaren eraketan bere enpresa guztiek hartzen dute parte, 
taldearen interes orokorrera egiten duten ekarpenaren arabera, gehienetan. 61    

                                                                                                                                               
aipatzen ditu. Antolaketa hauen jarduera nagusiak kooperatiba heziketa eta trebakuntzarako 
eskualdeko eta nazioarteko ikastaroak burutzea izan dira. 

61 Legezko tresnen araberako sailkapenak  «partehartzeko taldeak» eta «kontratu bidezko taldeak» 
desberdintzen ditu. Lehenengoak aipatu «holdingak edo partaidetzako enpresa taldeak»  dira. 
Bigarrenean, «Kontratu bidezko taldeetan», sozietateen arteko lotura gisa itun edo hitzarmen batek 
jokatzen du, eta egitura hauek bitan banatzen dira: baga, «kontratu bidezko egiturak» bateraturiko 
zuzendaritza edo menpekotasunik gabeko kontratu egiturak adierazten dituzte, hala nola elkarte 
edo bazkunak, joint venture edo baterako enpresak, partzuergoak eta antzekoak; biga, «kontratu 
bidezko taldeak» daude, zuzendaritza bateratua edo menpekotasuna sortzeko egiturak eratuz 
sortutakoak. Nolanahi ere, oro har, kooperatiba-taldeaz mintzatzeak bateraturiko zuzendaritza 
dagoela  aditzera ematen du.  

 Bestalde, honela definitzen du «kooperatiba taldea» Euskadiko kooperatiben ekainaren 29ko  
1/2000 Legearen 135 bis artikuluak: «...edozein motatako zenbait kooperatiba-elkartek eta talde-
buru den erakundeak osatutako multzoa da, bildutako kooperatiben gaineko ahalmenak baliatzen 
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Badirudi, a priori, gizarte ekonomiako enpresa taldearen eredu tipikoa eta 
hegemonikoa, eta beraz kooperatibena, «koordinazio taldeak» izan beharko luketela, 
parte hartzen duten elkarteen koordinazio eta kontratuen bidez; eta enpresa 
kapitalistena, ostera, «menpekotasun taldeak» lirateke, enpresen arteko elkar 
menpekotasunean oinarrituak. Kapital sozietateen kasuan betetzen da; Zelaiari jarraituz 
(1998, 135): «Dakigunez, kapital sozietateen taldeak “partaidetzakoak” diren tresnen 
bitartez eratu ohi dira (“holding” egiturak). Tresna hauen bidez, sozietate batek beste 
baten gorengo organoan hartzen du parte, beraren kontrola lortzeko behar den 
portzentaiaz eta, askotan, sozietate bien arteko bateraturiko zuzendaritza lortzeko behar 
den neurrian. Taldeak lortzeko tresna horiek guztiz malguak eta eraginkorrak dira. 
Horrexegatik, kapital-sozietateen artean, ez partaidetzan baizik kontratuetan 
oinarrituriko kapital enpresa-taldeak oso arraroak dira».  

 
Baina gure inguruko errealitateari begiratuz, gizarte ekonomiaren esparruan 

mugitzen diren enpresa taldeei dagokienez, hainbat talde egitura aurkitu daitezke, 
«holding» egiturak barne (Chaves, 1999). Alegia, batetik, kooperatiben arteko 
harremanak kontratu bidezko egituren bidez garatu dira. Eredu integratuenek taldeak 
eratzen dituzte, hiru motatako kontratuak sinatuz: a) menpekotasun kontratuak, 
sozietate kooperatiboek bere gaineko zuzendaritza agintaritza beste erakunde bati 
esleituz; b) egitura berdintzaileko kontratuak, zuzendaritza agintaritza izango duen 
talde, horizontal bat eratzeko; eta azkenik, c) etekinak eskualdatzeko edo batean 
ipintzeko kontratuak sinatuz (Zelaia, 1998). Baina, aldi berean, kooperatibek, hainbat 
arrazoi medio, kapital sozietateak eratuz eta erosiz «partaidetzako taldeak» edo 
«kooperatiba holdingak» ere sortu dituzte.  

 
Horrela, hiru enpresa talde mota bereiztu ditzakegu kooperatiba mugimenduan: 

baga, «kooperatiba taldeak», kooperatiben artean eratuak; biga, «kooperatiba 
holding-ak», kooperatibak menpeko kapital elkarteen bidez enpresa taldeak eratzen 
dituztenean; eta higa, «talde mistoak» edo «kooperatiba talde eta holdingak», kontratu 
bidezko egiturak eta partaidetzakoak konbinatzen dituztenak.  
 

Kooperatibek partaidetzako edo menpekotasuneko taldeak sortzeko arrazoiak 
hainbat izan daitezke. Ondoren, bi taldetan banaturik aurkeztuko ditugu, hau da, 
ekonomikoak eta ekonomiaz kanpotikoak. Arrazoi ekonomikoekin hasiz, ondokoak 
aipatu ohi dira (Vienney, 1995; Chaves, 1999; Zelaia, 1998 ): 

 
• Enpresa proiektuak finantzatzeko kapital ekarpenak egingo dituzten beste 

bazkideak onartzeko beharra edo interesa.  
• Eskumendeko sozietatean beste bazkideen partehartzea lortzeko beharra edo 

interesa. 
• Nazioz gaindiko ezarrera produktiboen jarduerak sozietate juridiko ezberdinen 

bitartez kudeatzeko beharra edo interesa.  
• Jarduera ezberdinen kudeaketa malgutu eta deszentralizatu eta emaitzak hobeto 

ebaluatzeko. 
                                                                                                                                               
dituena eta kooperatiba horiek nahitaez bete beharreko jarraibideak ematen dituena; ondorioz, 
aipatutako ahalmenen baitan batasuna agertzen du erabakiak hartzeko orduan». 
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Arrazoi ez ekonomikoetan, ondorengoak nabarmendu ditzakegu: 
 
• Zerga arrazoiak, arrazoi juridikoak, zenbait sektoretan aritzeko, edo atzerrian 

kokatzeko ezinbestekoa izan daiteke baterako kapital enpresak sortzea (Zelaia, 
1998). 

• Arrazoi laboralak: lan-komenioak ezberdintzeko eta langileen partaidetza arauak 
ekiditeko (Zelaia, 1998). Halaber, enpresa batzuk, gizarte ekonomiako sektorekoak 
izateagatik, soldatapeko langileak kontratatzeko dituzten mugak gainditzeko, 
kapital elkarteak sortzea bidea izan daiteke (Chaves, 1999).  

• Inguruan erabiltzen diren ohiko formulak erabiltzeko, edota zenbait agente 
ekonomikoen hautemate ezkorra ekiditeko bide moduan (Chaves, 1999). 

• «Hedapen politika teknokratikoekin» loturiko arrazoiak, hala nola 
zuzendarientzat postu garrantzitsuagoak sortu eta  gizartean agerpen eta indar 
handiagoa izateko (Ballestero, 1991)62.  

 
Erabaki-gunearen kokapena kooperatiba holding multinazionalean 
 
Erabaki-gunearen gaia oso garrantzitsua da enpresa taldeetan. Are gehiago, gure 

iritziz, lankidetza eta autoeraketaren baloreak berezkoak dituzten antolaketetan, 
adibidez kooperatibetan.63 Arazoa konplexuagoa bihurtzen da, kooperatiba taldean 
enpresa kooperatibez eta herrialde desberdinetako kapital enpresez osatutako 
«kooperatiba holdingak» edo «kooperatiba talde eta holding-ak» direnean. Azkeneko 
horri erreparatuz, erabaki sisteman parte har dezaketen agente guztiak bilduz, 
oinarrizko sei erakunde eta zortzi interes multzo desberdindu daitezke, irudian ikus 
dezakegun kasu oso sinple batean. Taldean parte hartzen duten agente ekonomikoak 
edota interes multzoak ezagutzea garrantzitsua da; horrela, aginpidea noren esku 
dagoen nagusiki, eta ondorioz, zein interes edo interes koalizioen arabera bideratzen 
den taldearen estrategia ezagutu ahal izango delako (Cyert eta March,1963; Beer eta 
Spector, 1989). 
 

                                                 
62 Beste autore batzuk arrazonamendu hau muturreraino eramanez «inperioa sortzeko nahia» 

aipatzen dute. Adibidez, Menguzzato (1992). 
63Azterketa sakonagoa eskatzen duen arren, aipamen bat egitea beharrezkoa dela iruditu zaigu 

eta lehenengo hurbilpen bat egiteko zenbait elementu jaso ditugu. MCCren kasua aztertzean 
erreferentzia zehatzagoak izango dira.  
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3.2. Irudia. Kooperatiba talde eta holding transnazionala 

 

 

ETXE NAGUSIA     
KOOPERATIBA 

• Zuzendariak (1) 
• Bazkideak (2)

FILIALA 
KAPITAL ELKARTEA 

• Zuzendariak (3) 
• Beharginak (4) 

Joint venture
Bazkidea 

Kooperatiba 
  Taldea 

Jatorrizko Herrialdeko 
Administrazioa  

Herrialde Hartzaileko
Administrazioa 

D

C

F

E 

B

A 

Iturria: Nik egina. 
 
 
Etxe nagusia. Kooperatiba (A). Kooperatibaren organo subiranoa langileen, 

bazkideen, Batzar Orokorra da. Bazkideek beraien iritzia eman eta, pertsona bat boto 
bat irizpidearen arabera, hartzen dituzte erabakiak; besteak beste, Kontseilu Errektoreko 
kideak aukeratzen dituzte, lan-komunitatearen ordezkaritza organo nagusi gisa. 
Kontseilu Errektoreari dagokio enpresa zuzendaritza aukeratzea. Hala, lehenbizi,  
behetik gora eta, gero, goitik behera doan agintaritza-katea osatzen da.  Baina, zenbait 
kooperatibetan, tamaina jakin batetik gorakoetan adibidez, demokrazia kooperatiboa 
baldintzatzen duten faktoreak azaltzen dira, eta langile eta zuzendarien artean interes 
desberdinak eta banaketak sor daitezke. Beraz bi interes multzoz, gutxienez, hitz egin 
dezakegu: zuzendariak eta bazkideak. 

 
Filiala. Kapital Elkartea (B). Kapital elkarteetan, berriz, lana eta kapitalaren 

arteko teinka, kapitala eta zuzendaritzaren artean egon daitekeenarekin osatzen da. 
Kapital eta zuzendaritzaren arteko banaketa areagotu egin daiteke enpresa 
transnazionalei buruz ari garenean (Dunning, 1993). Enpresa transnazionalak elementu 
bereizgarriak dakar; erabakiak Etxe nagusian edo enpresa filialean har baitezke, eta 
interesdunak gehitu egiten dira. Hala, aurreko bi interes multzoez gain, atzerriko kapital 
elkartearen jabeak eta kontrolatzaileak direnak, filialeko zuzendariak eta langileak 
kontuan hartu beharko lirateke.  
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Interes multzo horiez gain, kontuan har daitezke baita ere, bazkideak (enpresa 

bazkideez ari gara eta ez langileez), kooperatiba taldeko organo zentralak eta beste 
kooperatibak eta, azkenik, administrazioak.  

 
Bazkideak (F). Eskumendeko kapital elkarteak sortzeko azken urteetan enpresa 

arteko lankidetza hitzarmen desberdinak ugaritu egin dira, gero eta garrantzi handiagoa 
duelarik «joint venture» formulak. Enpresa filialaren agintaritza harremanak 
ezagutzeko, garrantzi handikoa da enpresa bazkideen artean egindako ituna ezagutzea; 
eta hori bakoitzaren jabego maila eta negoziaketa boterearen araberakoa da. 

 
 Kooperatiba taldea (E). Baliteke baita ere, kooperatiba talde nagusiago baten 

barruan kokaturik egotea. Kasu horretan, interes multzo berrian azaltzen dira, organo 
zentraleko zuzendariak eta taldeko beste kooperatibak. Schediwy-k (1997) azaltzen 
duenez, interes desberdinen ondorioz gatazkak sor daitezke, oinarrizko kooperatiben 
artean eta gainegitura edo koordinazio egituren artean ez ezik, kooperatiba taldeko 
kooperatiba desberdinen artean ere, zenbaitzuk izan dezaketen pisu erlatibo 
handiagoaren ondorioz. 

 
Administrazioak (C eta D). ETNek estatuen erregulaketa eta araugintzaren 

gainetik igarotzeko duten ahalmenak, herrialdeen ekonomia eta gizarteetan, eta bereziki 
industrializatu gabekoetan, hazkunde eta garapena ekonomikorako joka dezaketen 
papera positiboa baldintza dezake. Gainera, ETNek Etxe nagusiaren herrialdearekiko 
eta lekutuak dauden herrialdeekiko ez dute berdin jokatzen: jarduerak dituen beste 
herrialdeen interesen aurretik, Etxe nagusia kokaturik dagoen herrialdearen alde jokatu 
ohi baitute (Dunning, 1993).64  

 
Erabakitzaile potentzial desberdinak edo interes multzoak laura murriztuz, 

kooperatibako zuzendariak, kooperatibako bazkideak, filialeko zuzendariak eta filialeko 
beharginak, ikus daiteke, helburu desberdinak eta kontrajarriak izan ditzaketela taldeak, 
kooperatibak eta eskumendeko kapital enpresek har ditzaketen erabakiei buruz. 
Adibidez, atzerriko filiala eta Etxe nagusiaren arteko merkataritza fluxuen balorazioan, 
hots, transferentzia prezioak finkatzerakoan, iritzi desberdinak egon daitezke, edota 
mozkinen banaketa zehazteko orduan ikuspegi kontrajarria izan dezakete lau 
erreferentzia talde horiek. 

 
Gainera, azpimarratu behar dugu beraien arteko harremana ez dela berdinen 

artekoa, ez eta orekatua ere. Alde batetik, jabegoa eta ondoriozko erabaki ahalmena 
Etxe nagusiak izan ohi ditu, hala, atzerriko enpresaren autonomia oso baldintzaturik 
dago. Halaber, Etxe nagusiak ez du herrialde horretan kokaturiko filialaren beharrik 
lehiatzeko, beste nonbait kokatu daiteke; filialak, berriz, Etxe nagusirik gabe nekez 
biziraun dezake. Bestetik, Etxe nagusiak filialari buruzko informazio osoa izan ohi du, 
aldiz, filialeko zuzendari eta beharginen ezagupena Etxe nagusiari, eta baita filialari 
buruzkoa ere, mugatua izan daiteke (Dunning, 1993). 

 
Partaidetzako taldeetan, herrialdekoa edo nazioartekoa izan, agintaritza Etxe 

nagusiak du, eta berari dagokio lehen mailan eskumendeko sozietateen kontuen 
                                                 

64 Nahiz eta lurralde arteko esparruaren logika gero eta orokorrago eta munduratuagoa den, 
ETN gehienek nazio-jatorri argia erakutsi eta jatorri horrekiko egitura-lotura sendoa mantentzen 
jarraitzen dute (Zurbano, 1998). 
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erabaki-ahalmena. Hala ere, Etxe nagusiak erabaki ahalmen hori, osorik edo partzialki, 
enpresa filialaren esku utzi dezake, edo zehatzago, nahitaez utzi behar du. Erabaki 
ahalmen hori filialeko zuzendariak hartuko du lehenbizi. Filialetako zuzendarien 
jarduera aztertzeko ondorengo galderak erantzutea garrantzitsua izango da: 1) nork 
aukeratzen ditu filialeko zuzendariak, Etxe nagusiak edo filialak?65; 2) zuzendaritzaren 
jatorria, hots, nongoak dira? filiala kokaturik dagoen herrialdekoak ala Etxe nagusiaren 
aberrikoak dira?; 3) norentzako egiten dute lan?; 4) beraien karrera nola diseinatzen 
da?;  5) zein nolako heziketa jasotzen dute lan hori burutzeko? Ez ditugu galdera guzti 
horiek erantzungo; helburua, aipatu ditugun galderen erantzunek eman dezaketen 
karakterizazio desberdinen arabera, filialetako zuzendaritzak interes desberdinak izan 
ditzakeela ohartaraztea baita66.  

 
Bada hemen kontuan hartu beharreko beste alderdi bat. Kooperatiba «kooperatiba 

taldeetan» integratzeak, eta transnazionalizazio bidetik abiatzeak «partaidetzako taldeak 
eratuz», eragina duela kooperatiba sistemaren agintaritza harremanetan. Chaves-ek 
dioen moduan (1999, 83): «Erakunde filial eta instrumentalen eraztunaren pisuaren 
gehitzea ez da neutrala». Langile talde multzo bat kooperatiba sistema demokratikotik 
kanpo uzteaz gain, kooperatibako oinarrizko bazkideei parte hartze eraginkorrerako 
aukerak murriztu egiten zaizkie, zuzendarien agintaritza ahalmena handitzen den 
neurrian (Chaves, 1999; Vienney, 1995; Defourny, 1999)67.  García Gutierrez 
irakasleak ere enpresa kontzentrazioen bidez kooperatibek beraien «izateko era» 
galtzeko duten arriskua nabarmentzen du. Horregatik,  kooperatibez soilik osatutako 
konglomeratuak osatzearen garrantzia.68  

 

                                                 
65 Gainera, enpresako zuzendaria izendatzeko modu bat baino gehiago egon zitekeen. 

Kooperatibako zuzendarien ordez, filialeko langileek izenda zezaketen, edo kooperatibako 
bazkideen ordezkari den Kontseilu Errektoreak. 

66 Alegia, enpresa filialetako zuzendariek, beraien interesarengatik gain, lan egin dezakete 
enpresa taldearen alde orokorrean (Etxe nagusi eta filialak), Etxe nagusiaren alde soilik, enpresa 
filialaren alde batik bat, enpresa filialaren langileen alde. Halaber, zuzendariek herrialde bati edo 
besteari, jatorrizkoari edo hartzaileari, eman diezaiokete lehentasuna erabakiak hartzean. Hain 
zuzen, guztien interesek ez dute bat etorri behar. Adibidez, aipatu transferentzia prezio eta 
mozkinen banaketa politikaz gain, filialaren estrategia eta politikak, hala nola, merkataritza, 
pertsonal eta berrikuntzan alternatiba desberdinak egon daitezke, eta bata edo beste aukeratzea, 
aipatu interes guneen indarraren arabera egongo da. 

67 Adibide baterako, «partaidetzako talde transnazionalak» eratzeak, enpresaren hazkundea eta 
jarduera ekonomikoaren eraldaketa sortzen du. Agintaritza mailak handitzea ekar lezake, erabaki 
gune estrategikoak bazkideengandik urrunduz. Gainera, nazioarteko jardueren konplexutasunak 
bazkidea zuzendaritzaren iritzi eta erabakien menpekoago bihurtzen du. «Kooperatiba taldeen» 
sorrerak ere, zuzendaritza mailak handitzen ditu, erabakiak konplexuago bihurtu eta botere 
kontzentrazio eta oinarrizko bazkideak erabaki organoetatik urruntzea ekar lezake. Horren 
guztiaren ondorioz, zuzendarien boterea eta eragina indartu egiten da, eta informazioa kudeatu eta 
iragazteko eta erabakien norabidean eragiteko ahalmena areagotu. Hain zuzen ere, zuzendaritzan 
oso intentsiboak diren jarduerak dira enpresaren nazioarteratzea eta enpresa taldeak. 

68  García Gutierrez-en hitzetan: «Por otro lado, también es necesario tener presente los 
peligros que las concentraciones económico-empresariales pueden llegar a producir. El riesgo de 
contaminación por otros valores ajenos, externos, y lo que es más importante, contrarios a los 
específicos de las sociedades cooperativas, los que las diferencian y las caracterizan. Sin eso valores 
las sociedades cooperativas podrían llegar a ser útiles, e incluso eficientes para la sociedad, pero no 
serían sociedades cooperativas, sino otra cosa». 
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9. Kooperatiba-enpresa ereduaren bideragarritasun soziala: endekapen  

teoriaren ikuspegia 
 
Kooperatibaren endekapena lankidetza printzipioen arabera sortu eta garatu 

ondoren, printzipio horiek alboratzen dituenean gertatzen da (Cornforth, 1998; 
Roothschild eta Whitt, 1991). Endekapen-tesia azaltzeko Webb-tarren ekarpenak aipatu 
ohi dira. XX. mende hasierako Ingalaterrako kooperatiben esperientzia aztertu ondoren, 
Webb-tarren iritziz,  kooperatiba gutxik lortzen dute bizirik irautea, eta lortuz gero, 
demokratikoak izateari utzi diotelako da; alegia, kanpoko akziodunen esku geratu edota 
soldatapeko langileak kontratatu dituztelako. Beraien hitzetan (1914, 133): «Ekoizleen 
demokraziak, esperientzia guztiek erakusten duten bezala, porrot egin dute produkzio 
tresnak irabazi eta antolatu nahi izan dituztenean. Enpresa horiek alderdi ekonomiko 
batetik porrot egin ez dutenean, ekoizleen demokrazia izateari utzi diote, eta bilakatu 
dira, hain zuzen, kapitalisten elkarteetan (...) elkartetik kanpoko soldatapeko langileen 
kontratazioaren bidez beraientzako mozkinak eginez». 

 
9.1.  Kooperatiba endekapen motak  
 
Endekapen teoriak «bizitza ziklo» bat adierazten du kooperatibentzat, denboraldi 

baten ondoren merkatutik erretiratu edo antolaketa ez demokratikoan bihurtzen dira 
(Roothschild eta Whitt, 1991). Endekapen mota desberdinak hiru taldetan banatzen ditu 
Cornforth-ek (1988): endekapen formala edo konstituzionala, helburu endekapena eta 
antolaketa endekapena. Banaketa horretatik abiatuz globalizazioak izan duen eragina 
jasoko dugu; lehenbizi, hala ere, endekapen motak azalduko ditugu, eta gero zioez 
mintzatuko gara. 

 
a) Endekapen formala edo konstituzionala. Kooperatibak enpresa kapitalisten 

izaera juridikoa hartzen duenean, edo lan indarraren zati bati bazkide izateko aukera 
ukatzen zaionean gertatzen da. Lehenengo kasuan, bazkideek izaera juridikoa aldatzea 
erabakitzen dute, normalean kapital elkarte bat osatzeko, hainbat arrazoi medio, besteak 
beste, elkartearen mozkinak kontratatu ditzaketen langile berriekin ez konpartitzeko, 
edo kooperatiba beste enpresa bati saldu eta soldatapeko langile gisa jarraitzeko.  

 
Bigarren kasuari dagokionez, gaur egun, geroz eta gehiago dira partaidetzako 

taldeen bidez menpeko kapital elkarteak sortu eta soldatapeko langileak kontratatzen 
dituzten kooperatibak. Kooperatiba legeak aurrikusten duen bidea izan arren69, zenbait 

                                                 
69Kooperatiben oinarrizko printzipioen artean aurkitzen dira «atxikipen askea» bezala ezaguna 

den printzipioa: horren arabera, langile guztiek dute kooperatibako bazkide izateko eskubidea. Oro 
har, kooperatiba legeek eta kooperatiben estatutuek jasotzen eta arautzen dituzte printzipio horiek, 
adibidez, bazkide ez diren langileen kopurua portzentai jakin batera mugatuz. Euskadiko  
Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 99. artikuluko 4. zenbakiak soldatapeko langileen 
kontratazioa mugatu egiten zuen, kooperatibaren izaera desitxura zezaketen gehiegikeriak ekidin 
guraz: «Inoren konturako egindako legezko lanorduek ez dute bazkide langileek egindako legezko 
lanordu guztien ehuneko hogeita hamar baino gorago jotzerik izango (...) Menpeko edo osagarri 
diren lantegietan egindako lanorduak ez dira sartuko portzentaia horretan, lerroaldi honetan 
jasotakoaren ondorioetarako. Lankide kooperatiba batek enpresaren bat edo gehiago edo horren 
atal autonomoak, edo lan guneak erosten baditu eta, legedian xedatutakoa betez, aurreko 
titularraren lan-eskubideak eta betebeharrak bereganatu behar baditu, inoren konturako langileek 
egindako lanorduen portzentaia kooperatibako bazkide langileek egindako legezko lanordu guztien 
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autorerentzat kooperatibek gizarte ekonomiaren esparrutik urruntzeko duten joera 
adierazten du, eta endekapen formalaren adierazletzat har daitekeela pentsatzen dugu70, 
bederen, nukleo kooperatibotik kanpo, kapital enpresetan dauden langileen kopuruaren 
joera gorakorra denean, eta soldatapeko langile horien lan baldintza eta erregimenak 
demokrazia industrialaren ikuspegitik garatzeko alderdi bereizgarririk eskaintzen ez 
dutenean (Chaves, 1999; Demoustier, 1994; Levesque, 1997; Defourny, 1999). 

 
b) Helburu-endekapena. Kooperatibek beraien lehentasunak egokitu behar 

dituztenean enpresa kapitalistek bezala mozkinak lortzea helburu bakartzat hartuz 
gertatzen da (Cornforth, 1988). Gaur egun, globalizazioaren testu inguruan, enpresa 
garapena, merkatu kuotak eta lehia bihurtu dira kooperatibetako zuzendaritzaren 
lehentasunak. Arrakasta ekonomikoa bihurtzen da kooperatibaren helburu nagusia eta 
xedea, beste alderdi batzuk, hala nola kooperatiba heziketa, kooperatiben zabalkundea 
edota partehartze aktiboa bultzatzea bigarren mailan edo bazterturik geratzen diren 
bitartean. Münkner-ek (1995), «kooperatiba enpresen merkantiliziazioa» deritzo, eta 
kooperatiben identitate sozial eta komunitarioa mehatxatzen duten tendentzia dela 
azpimarratzen du. Kooperatibako zuzendari profesionalen xedeak hazkundea eta 
errentagarritasuna dira, eta argumentu nagusia izango da errentagarritasunik gabe ez 
dagoela etorkizunik, ez kooperatibarentzat, ez eta bazkideentzat ere. 

 
c) Antolaketa-endekapena. Boterea eta kontrola talde txiki baten eskuan 

kontzentratua geratzen denean gertatzen da (Cornforth, 1988). Hau da, batetik, 
zuzendaritzak ezagupena eta agintaritza metatzen du, eta agintaritza gardentasuna geroz 
eta txikiagoa da. Bestetik, bazkideen kooperatiba kontzientzia ahuldu egiten da, 

                                                                                                                                               
ehuneko berrogeirainokoa izateko baimena eman diezaioke Lan eta Gizarte Segurantza Sailak. 
Egoera hori egokitzeko baldintzak ere jar ditzake horrek».  

Legeak, kooperatibei, kapital elkarteen bidez, soldatapeko langileak kontratatzea mugatzen ziela 
zirudien arren, ekainaren 29ko, 1/2000 Euskadiko kooperatiben legeak  idazkera berria eman dio 
ekainaren 24ko Euskadiko Kooperatiben 4/1993 Legeko 99. artikuluko 4. zenbakiari, eta honela 
idatzi du: «Inoren konturako lan-kontratudun langileek urtean egindako lan-orduek ez dute bazkide 
langileek egindako urteko lan-ordu guztien ehuneko 25 baino gehiago izan behar. Enpresaren 
beharrizanak direla-eta ehuneko hori gainditu behar izanez gero, handitze hori hiru hilabeterako 
izango da gehienez ere; epe hori luzatzeko, arrazoiak eman eta baimena eskatu beharko zaio Lan-
arloa atxikita duen sailari, eta hamabost eguneko epean erantzuten ez badu, baimena emandakotzat 
joko da. Ehuneko horretan ez dira sartuko menpeko edo osagarri diren lantegi zein unitateetan 
urtean egindako lan-orduak (menpeko lantegietan edo lantegi osagarrietan egindako lana da inoren 
konturako langileek bezeroaren zein haren onuradunaren lokaletan administrazio publikoarentzat 
egindakoa, kooperatibek iraupen jakineko zerbitzuak betetzeko kontratatu badituzte. Horrelakoak 
dira, halaber, obretan, muntajeetan zein jarduera osagarrietan kooperatibek egiten dituztenak, 
baldin eta jarduera horiek kooperatibaren helburu sozial nagusia ez badira, jarduera ere den 
modukoa delako kooperatibako lokaletatik kanpo betetzen bada, eta kooperatibarekin daukan 
lotura nabarmen egonkorra eta iraupen jakinik gabekoa ez bada)». 

Beraz, kooperatibek, menpeko kapital elkarteen bidez soldatapeko langileak kontratatzeko 
aukerari ez diote mugarik jartzen. Adierazgarria iruditzen zaizkigu, zentzu honetan, Ormaetxearen 
ondorengo adierazpenak (Larrun, 1999): «Kooperatiba legeak geroz eta malguagoak dira, eta 
kooperatibek enpresa kapitalistek egiten duten ia guztia egin dezakete, oraindik ere diru mordoa 
irabaziz».   

70 Ikus Zelaia (1998, 135): «...sozietate pertsonalistek menpeko kapital-sozietateen bidez 
enpresa-taldeak eratzeak egitura osoaren izaera pertsonalista zalantzan jartzea dakar nolabait». 
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kooperatibarekiko ez dute atxikipen berezirik, ez beste enpresa batekiko baino gehiago, 
bederen. Münkner-i jarraituz (1995), «elkarte partehartzearen degradazioa» areagotu 
egiten da, kooperatiben dimentsioa handitzen den neurrian ez ezik zuzendaritza 
funtzioak konplexuagoak diren neurrian ere.  

 
9.2. Endekapenaren arrazoiak 
 
Endekapen mota desberdinak erlazionaturik daude, eta finean, alderdi 

ekonomikoa, alderdi sozial eta ideologikoen aurrean nagusi bihurtzen dela adierazi nahi 
da; hots, kooperatibaren xedea, lankidetzaren printzipioen aurretik, arrakasta 
ekonomiko hutsa lortzea bihurtzen dela. Kooperatiba endekapenari buruzko 
eztabaidaren aria aurreko mendetik dator. Batzuk endekapenaren arrazoi behinena 
kanpo faktoreetan dagoela azpimarratu dute, sistema ekonomiko kapitalistak eragiten 
dituen presioetan, hain zuzen. Beste batzuk, berriz, barne presioak aipatzen dituzte 
endekapena azaltzeko. Gure iritziz, egungo globalizazio ekonomiko eta kulturalak bi 
indar horiek areagotu egiten ditu, ondoren ikusiko dugun bezala. 

  
a) Merkatu indarrak globalizazioaren garaian  
 
Ikuspegi marxistatik, inguru ekonomikoaren ezaugarriek, produkzio harremanek 

eta enpresen arteko lehiak batik bat, erabat baldintzatuko dute kooperatiben jokabidea. 
Kooperatibek lana antolatzeko modu alternatiboetarako bideak zabaltzen dituzten arren, 
errealitatean merkatuko indarrek erabat mugatuko dute kooperatibaren antolaketa. 
Marx-en hitzetan (1966, 440): «Merkatuetan kapitala, lana, lehengaiak eta beste 
produktuak eskuratzeko lehiaketak ohiko enpresen praktikak bereganatzera beharturik 
egongo dira. Langileen kooperatibek zenbait sektoretan bizirik iraun ahal izango dute, 
baina kokapena menpekoa eta marjinala izango da, “kapitalismoaren itsasoko irlak”, eta 
beraien jarduera ez da ohiko enpresen jokabidearekin desberdinduko».71 

 
Azken urteetako ikerlariek ere, antzerako argumentuak erabiltzen dituzte, 

kooperatiben transformazioa adierazteko. Antolaketaren isomorfismo teoriaren arabera 
(Bager, 1994), kooperatibek merkatu ekonomia kapitalistan, beraien zantzu 

                                                 
71 Ondorengo aipuek ikuspegi marxistan sakontzen dute: A) R. Luxemburg-ek (1970, 70): 

«Lehiaketaren ondorioz, ekoizpen erabidearen dominazio osoa kapitalaren interesengatik –hots, 
kupidagabeko ustiapena– enpresa bakoitzak biziraun dezan baldintza bilakatzen da. Honek adierazi 
nahi du, kooperatiba sektorean bakarrik aritzen ez diren kooperatibak beharturik egongo direla 
beraien buruarekiko enpresari kapitalistaren funtzioa betetzera –ekoizpen kooperatiben porrota 
bultzatzen duen kontraesana, enpresa kapitalista bilakatzen baitira edo langileen interesak nagusi 
izaten jarraitzen badu, porrot eginez bukatzen baitute–». B) Mandelentzat langileek lana kontrola 
dezaketela lilurakeria da (1975, 38): «Beharrezkoa da langileei ohartaraztea beraien arazoak enpresa 
mailan zuzendu ditzaketela sinestea ezinezkoa dela. Oraingo sistema ekonomikoan, hainbat 
erabaki-multzo enpresa-mailatik gorago hartzen dira, eta erabaki horiek ez badituzte kontzienteki 
langile-klaseak osotasunean hartzen, orduan gizarteko beste indarrek hartuko dituzte langileen 
bizkarrean. (...). Enpresa-mailara, tailerrera edo muntaia-katera mugatutako autogestioa ikuspegi 
ekonomiko batetik ilusio bat da soilik, langileek merkatu-legeen eragiketen aurkako erabakirik ezin 
baitute egikaritu, baizik eta okerrago oraindik, langileek hartutako erabakiak, geroz eta gehiago, 
mozkinen gaineko erabakietara mugatzen dira (...) Autogestioaren oinarrizko printzipioa, hots, 
lanaren askatasuna, zeinaren bidez langileek ekoizpen-erabidea meneratzen duten, egin ezina da 
lehiaketaren biziraupena ahalbidetzen duen ekonomia batean». 

 98



                                  III. Kapitulua: Kooperatiben garapena kapitalismo globalaren testuinguruan 
 

 
bereizgarriak galdu eta nagusi den formara, kasu honetan enpresa kapitalistara, 
eraldatzeko joera erakusten dute. 

 
Globalizazioak merkatuak kooperatiben gain eragiten dituen presioak areagotu 

egin ditu, eta aparte ibiltzeko aukerak mugatu. Horrela, jardueren nazioarteratzeak eta 
lehiaketarenak batik bat, eragiten duten presio handiaren ondorioz, kooperatiba handiak 
beraien jarduera-sektorean nagusi diren praktikak onartzera beharturik daude: finantza-
kontzentrazio gorakorra, beste talde ez kooperatibo batzuen barruan integratzeko 
beharra, kideek kontrolatzen ez duten filialen sorrera, nazioartean hedatzea, bizirik 
iraun ahal izateko baldintza bihurtu dira. Globalizazioak, baita ere, «hazkunde patroi» 
bat finkatzen du merkatuan lehiatu nahi duten enpresentzat, eta horrek adierazten du, 
besteak beste, beste enpresekin, kooperatibak eta kapitalistak, harremanak estutzea, 
hitzarmenak sinatzea, bateratzeak bultzatzea, enpresen partaidetzak erosi edota 
trukatzea eta enpresa holdingak eratzea. 

 
Tendentzia horiek, dudarik gabe, zalantzan jartzen dute aipatu enpresen izaera 

originala. Defourny-rekin bat eginez (1999), galde dezakegu, gizarte-ekonomiaren 
ezaugarriak tamaina zehatz batetik gora mantentzeko aukerarik badagoen, batez ere 
lehiaketa intentsuko eta kapital kontzentrazio azkarra erakusten duten  testuinguruetan.  
Talde eta holding kooperatiboen irtenbidea ere auzitan jarri daiteke, izan ere, 
konplexutasun juridiko gorakorrek gizarte ekonomiako enpresen ezaugarri 
bereizgarriak asetzen dituzten egiaztatzea zaila bihurtzen baitute (Levesque, 1997, 
Vienney, 1994). Bestetik zuzendaritzaren boterearen erabilpenaren arazoa areagotzea 
dakar, gizarte ekonomiako hainbat esperientziatan bazkide eta enpresaren 
zuzendaritzaren artean dagoen banaketak iradokitzen duen moduan (Vienney, 1995; 
Côté, 2001). 

 
b) Barne presioak 
 
Beste egile batzuk, kooperatiben endekapen tesiak azaltzeko, barne presioak 

azpimarratu dituzte. Adibidez, Meister-ek (1974, 1984) hainbat elkarte demokratikoei 
buruz, lan elkartuko kooperatibak barne, egindako azterketetan oinarrituz, kooperatiben 
bizitza aurrera doan neurrian langileen kontrol demokratikoa ahuldu egiten dela, eta 
boterea zuzendarien eskuetan kontzentratzen dela iradokitzen du. Michels-ek (1949) 
antolaketa politikoak aztertzean garatu zuen «oligarkiaren altzairuzko legearekin» bat 
dator Meister. Kooperatibek demokraziaren bidetik lana eta bizitza sozialaren arteko 
harremanak sendotu nahi dituzte; baina enpresen kudeaketa eta garapen ekonomikoaren 
eskaerek asmo horiek mantentzea ezinezkoa egiten dute. 

 
Kooperatibetako partehartze eta demokrazia moduen bilakaera, Meister-i 

jarraituz, antolaketa hauen bizitzaren adierazgarri diren lau urrats desberdinduz 
deskriba daiteke. Lehenengoa urratsa, lorpena: kooperatiba idealismo eta konpromezu 
maila handiarekin ezartzen da merkatuan, baina berehala sortzen dira arazoak, 
demokrazia zuzena eta gutxi definitutako funtzio ekonomikoen artean72. Bigarren 
urratsa, finkapen ekonomikoa: trantsizio garaia da, kooperatibak bizirik irautea lortu 
badu, antolaketako ohizko printzipioak garatzen dira, zuzendaritza profesionala 
                                                 

72 Kooperatibentzat lehenengo urteak kritikoenak izaten badira ere, eduki demokratikoetan 
aberatsenak izaten dira, eta gero, nahi eta nahiez, endekapenera daraman bide bati ekiten diote 
(Meister, 1984).  
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adibidez, eta ekonomikoki sendotu egiten da; hala ere, gatazkak azaleratzen hasten dira 
«idealista» eta «zuzendari praktikoen» artean. Hirugarren urratsa, baterako existentzia: 
merkatu balioak erabat onartzen dira, eta ekoizpenaren razioanalizazioarekin batera 
enpresaren garapena dator; demokraziak zuzena izateari uzten dio, eta ordezkarien 
bidezko demokrazia sistema ezartzen da, zuzendari eta kooperatibako beste kideen 
artean dagoen tartea zabaldu egiten delarik. Laugarren eta azken urratsa, zuzendarien 
boterea: zuzendariek kooperatibaren kontrol osoa hartzen dute, informazioa 
kontrolatzeko abilezia eta jakituriaz baliatuz; goikoen eta behekoen arteko banaketa 
areagotuz doa, eta kooperatiba eta beste enpresen arteko bereizgarriak ahulduz73.  

 
Analisi pesimista eta determinista horren aurrean, hurbilpen alternatiboa 

eskaintzen du Batstone-ek (1983). Frantziako kooperatiben esperientzian oinarrituz, 
Meister-en bizitza-zikloaren hurbilpena zuzentzen du, kooperatibek onbideratzeko 
duten aukera gaineratuz. Batstone-ek (1983) Meister-i leporatzen dio, alde batetik, 
langileei zuzendutako politikak eta antolaketa forma desberdinak merkatu kapitalistan 
bizirik irauteko eta garatzeko duten ahalmena gutxiesten duela; eta bestetik, 
demokrazian gainbehera bat egon daitekeen arren, Meister-ek prozesu horren fatalitatea 
eta gradua exageratu egiten dituela. Batstone-ren iritziz, langileen ordezkaritza forma 
konbentzionalek kooperatiben idealetara bizitza ekar dezakete. Oro har, kooperatiben 
bizitzan zenbait tendentzia nabarmendu daitezke; baina ezin daiteke esan garapen modu 
saihestezin bat irudika daitekeenik. Roohthschild eta Whitt-en (1991) arabera ere, 
bazkideek badute maniobra marjinik, eta momentu kritikoetan har ditzaketen erabaki 
jakin batzuk endekapena edo porrota azkartu edo zuzendu dezakete. 

 
9.3. Kooperatiben mugak eta aukerak endekapenaren aurrean 
 
Hainbat ikerlarik (Batstone 1983; Tomlinson, 1981; Cornforth, 1987; 

Roohthschild eta Whitt, 1991; Defourny, 1994), ikuspegi determinista eta fatalistatik 
kooperatibei eginiko kritikak ihardesten dituzte. Ekonomia kapitalista batean aritzen 
diren kooperatibak baldintzaturik dauden arren, ez daude arrazoibide marxistak 
iradokitzen duen bezain mugaturik. Batstone-n (1983) azterketak erakusten duenez, 
kooperatibak merkatuko ohiko eskaeren aurrean baldintzaturik daude, eta horregatik, 
mozkinaren helburua onartzea garrantzitsua da, baina ez du zertan lehentasuna bihurtu 
beharrik. Munduko hainbat kooperatiba esperientziek langileek beraien enpresak 
arrakastaz zuzendu ditzaketela frogatzen dute –enpresa kapitalistak bezain 
arrakastatsuki bederen–, eta, gainera, beraien «amets ideologikoak» erabat baztertu 
gabe. 

 
Iritzi berekoa da Tomlinson (1981), eta «bide kapitalistaz» gain kooperatiba bidea 

posible dela argudiatzen du. Bere iritziz, merkatu eta kapitalismoaren muga orokorrak 
baino garrantzitsuagoak, kooperatiba bakoitzaren merkatu baldintzak –lan eta produktu 
mota, produkzio bitartekoak eta kokapen geografikoa– direla argudiatzen du. Cornforth 
ere (1988), lerro honetan koka daiteke. Enpresa antolaketa forma desberdinak, 
kooperatibak kasuko, kapitalismoan posible direla azpimarratzen du, baina tamaina, 
teknologia eta merkatu kokapenagatik baldintzatuak egongo dira. 

 
                                                 

73 Antolaketa bat zaharragoa den neurrian, burokratizatu eta hierarkizatu egiten da, bere 
jokabidea formalizatzeko, eginkizunak espezializatzeko eta hierarkia garatzeko joera erakusten baitu 
(Mintzberg, 1989). 
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Defourny-k (1999), kooperatibak eredu bideragarritzat jotzen ditu, oro har; baina, 

tamaina handia eta lehiaketa intentsuko sektoreetan lor dezaketen garapena auzitan 
jartzen du. Izan ere, sektore horietako zenbait kooperatiben bilakaera aztertuz, sistema 
bikoitz baten arabera antolaturik aurkitzen direla egiazta daiteke. Holding kooperatibo 
horietan, antolaketaren zenbait esparrutan gizarte ekonomiaren printzipioen arabera 
burutzen da enpresa jarduera; baina, bestetik, enpresa kapitalisten eredua aplikatzen da 
beste esparru batzuetan, kapitalaren bidez kontrolatzen diren filialen kasua delarik 
adierazgarrienarikoa. Defourny-k kooperatiba horiek lankidetza printzipioetatik 
urruntzen eta kapital elkarteen eremura hurbiltzen ari direla ikusirik, termino berria 
proposatzen du beraien izaera konplexua izendatzeko: «koopitalismoa».  

 
Kooperatiba taldeetan eta kooperatiba holding-etan, nazional edo 

transnazionaletan, erabakiak zentralizatzera edo deszentralizatzera bultzatzen duten 
abantaila eta desabantaila ekonomikoei buruz gogoeta egiteaz gain, kontuan hartu 
beharko lirateke, erabaki horiek demokrazia kooperatiboaren  gain duten eragina, eta 
horiek ebazteko har daitezkeen neurriak. Hain zuzen ere, lehiari eta testuinguru berriari 
egokitzeko hutsalkeriaren bidetik abiatzen badira kooperatibak, lankidetza eta 
kudeaketa demokratikoa bezalako printzipio eta baloreak baztertuz, orduan zertarako 
balio dute? 

 
10. Ondorioak: kooperatiben funtzioa globalizazioaren garaian  

 
XIX. mendeko hastapenetatik hasi eta gaur egun arte, gizarte ekonomiak eta 

kooperatibek bi funtzio garrantzitsu bete dituzte. Batetik, kapitalismoak mehatxatzen 
zituen edota kapitalismoan kokapen egokirik aurkitzen ez zuten giza taldeei alternatiba 
bat eskaini; eta bestetik, enpresa harremanak, eta beraz gizartea, eraldatzeko 
esperientzia konkretuak bultzatu; batik bat, demokrazia ekonomikoa eta autoeraketan 
oinarrituz (Defourny, 1999). Lehenengoa, kooperatiben funtzio erregulatzailea eta 
osagarria izango litzateke, hots, gizarte ekonomiaren sektorea osatzen duten antolaketen 
esperientziari begiratuz, kooperatibak barne, ikus daiteke gizatalde desberdinek izan 
dituzten premiak asetzeko sortu izan direla: enplegua sortu eta bermatu, lan baldintza 
hobeagoak eta errentaren banaketa zuzenagoa lortu, bazterketa sozialaren aurka 
borrokatu, behar sozialak asetu eta abar.  

 
Halaber, kooperatibek duten funtzioaren inguruan gogoeta egiteko dimentsio 

politikoa edota ideologikoa kontuan hartu behar dira, alegia, bere funtzio eraldatzailea. 
Premia egoerak ez du kooperatiben sorrera eta garapena soilik azaltzen (batzuetan 
horrela dela ukatu gabe). Kooperatibak eraldaketa sozialerako bide izan nahi zuten 
mugimenduetatik sortu dira; hots, jarduera ekonomikoan elkartasunezko giza 
harremanak finkatu nahi zituen pentsamendutik. Kooperatibak gizakiari gizartean eta 
ekonomian protagonismoa itzultzeko asmoa du; gizakiari faktore material eta 
finantzarioei baino garrantzi gehiago emanez, eta autoritarismoa eta hierarkietatik ihes 
egiten duten egitura autogestionarioak eta demokratikoak bultzatuz.  

 
Alegia, gaur egun, kooperatibak eta gizarte ekonomia bera ere, kapitalismoaren 

alternatiba global eta erradikaltzat hartzen ez diren arren, ekonomiako beste sektore bat 
baino gehiago dira, kooperatibek, eta gizarte ekonomiako enpresek, historian erakusten 
digun bezala, gizarte eraldaketaren erakusle eta balanka izateko asmoa baitute 
(Azurmendi, 1992). 
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Gizarte ekonomiaren eta kooperatiben ekarpena globalizazioaren garaian ildo 

beretik dator; baina ñabardura bereziak ditu gure iritziz. Nagusitu diren indar politiko 
sozial eta ideologikoek ez dute «kooperatiba utopia» egikaritzen laguntzen, eta bere 
identitate eta baloreei eusteko zailtasunak inoiz baino handiagoak dira; aldi berean, eta 
agian horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da.  

 
Izan ere, azkeneko urteetan, gizarte ekonomiaren munduari haize berria eta 

zabalkundea eman dioten hainbat esperientzia sortu diren arren, gizarte ekonomiako 
enpresa askorentzat elementu desberdintzaileak mantentzeko zailtasunak inoiz baino 
handiagoak dira. Jardueren nazioarteratzeak eta lehiaketaren areagotzeak sekulako 
presioa  eragiten du hainbat kooperatibatan. Globalizazioaren sasoian, betiko alderdi 
bereizgarriei nola eutsi, edota berriak nola aurkeztu pentsatzen ari dira kooperatibak. 
Lankidetza pentsamendua berrikuntza prozesuan dago. Alternatiba izaten jarraitu, 
enpresa proiektua kolokan jarriz, edo kapital enpresen ereduetara makurtu; edo bestela 
esanda, berezkoak dituen lankidetza, autoeraketa eta demokraziaren balioak garatu, edo 
logika ekonomikoari soilik jarraitu. Horra dilema. Bi mutur horien arteko teinkan 
dabiltza gizarte ekonomiako enpresak. 

 
Nolanahi ere, auzi historikoa da kooperatiben munduan. Gure iritziz, 

eraginkortasun ekonomikoa eta kudeaketa demokratikoa ez dira kontrajarriak. 
Alderantziz, kooperatiba ereduak baditu beste enpresa ereduen aurrean abantaila eta 
sendotasunak, batik bat pertsonen partehartzeari dagokionez. Baina baita ere, ahultasun 
eta desabantailak. Azken hauek, kapitalak eskuratzeko zailtasunetik eta egungo merkatu 
globaletan lehiatzeko dimentsio internazionala lortzeko duten eragozpenetatik datoz. 
Egoera honen aurrean, kooperatiben dinamika soziekonomiko berriak abian jartzea 
ezinbestekoa da, adibidez, enpresen arteko lankidetza esparruak sakonduz, 
interkooperazio modu desberdinen haritik –ekonomikoa eta internazionala barne–.  

 
 Izan ere, azpimarratu behar dugu, arrakasta ekonomikoa beharrezkoa den arren, 

ez dela nahikoa kooperatiba enpresarentzat. Demokrazia arrakasta ekonomikoa bezain 
helburu garrantzitsua da kooperatiban.  

 
Horrela, kooperatiben ekarpen behinena, gaur egun, indarrean dagoen globalizazio 

eredutik desberdintzen dituen bere alderdi bereizgarrietan datza. Horrela, 
globalizazioaren dinamika ekonomizista eta uniformizatzailearen aurrean, «kooperatiba 
utopiak» alternatiba sozial eta demokratikoa islatzen du. Kapitalismo globalak logika 
ekonomiko hutsaren hedapena bilatzen du, mozkinen maximizazioan oinarritua, eta 
eskala handiko ekoizpen eta banaketaren bidez lortzen duena. Kooperatibek, aldiz, 
jarduera ekonomikoan balio sozialak ere kontuan hartzen dituzte, kapitalen 
nagusitasunaren aurretik pertsonak eta komunitateen nahi eta premiak lehenetsiz.  

 
Indarrean dagoen globalizazioak dakarren kultura «indibidualista eta 

lehiakorraren» aurrean, the american way of life esloganean islatzen dena, kooperatiba 
bideak, eta gizarte ekonomiak, «elkartasuna eta lankidetza» azpimarratzen ditu. 
Kapitalismo globalak dakarren erauzketa sozioekonomikoaren aurrean, kooperatibek eta 
gizarte ekonomiak, komunitate lokalekiko atxikimendua adierazten dute. Alegia, 
produkzioaren lekualdatzea, enplegu suntsiketa eta suntsipen ekologikoa bultzatzen 
duen sustrairik gabeko kapitalismoaren aurrean, kooperatibak, kokaturik dauden 
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lurralde eta erregioetan jarduera produktiboak garatu eta egonkortzeko, tresna 
baliagarriak dira, garapen ekonomikoa ez ezik, garapen sozial eta kulturala ere lortuz.  

 
Bestalde, aurrera begirako ikuspegiari helduz, kapitalismo globalaren garapen 

ereduaren emaitza sozialak, ekologikoak eta kulturalak agerian geratzen ari diren une 
hauetan, bestelako ereduen inguruan hausnartu eta saiakuntzak abian jartzea 
derrigorrezkoa da, gizarte gizatiarrago eta justuagoa lortu nahi bada bederen. 
Globalizazioaren garaian, «utopia kooperatiboaren» inguruan birpentsatzeko, gogoan 
izan beharko liratekeen hiru alderdi azpimarratu nahi genituzke:  

 
Batetik, mundua pobre eta aberatsen artean banatzen duen ekonomiaren 

egituraketa, berdintasun eta elkartasun ekonomiko eta sozialaren alde lagun dezaketela 
pentsatzen dugu; hurbileneko komunitatean ez ezik, Iparraren eta Hegoaren arteko 
harremanen eremuan ere. Mundu guztiko kooperatiben arteko elkartasunaren bidez, 
garapen bidean dauden herrialdeetako lankidetza mugimenduekin harremanak 
sendotuz, adibidez. Halaber, bere jarduerak hirugarren munduko herrialdeetara 
produkzio leku aldaketak burutu dituzten kooperatibek tokian tokiko konpromezua 
erakutsiz. 

 
Bestetik, ingurugiroaren krisiaren aurrean, balore ekologikoak barneratzeko 

beharra aipatuko genuke. Produkzio garbitik haratago, neurrigabeko desarrollismoaren 
ereduaren inguruko hausnarketa ere bultzatu behar dute kooperatibek, alegia, geroz eta 
gehiago ekoiztu eta kontsumitzea xede duen «progresoaren mitoaren» aurrean, beste era 
batera jokatzeko aukerari buruz gogoeta egitea eskatzen du. 

 
Azkenik, beti ere,  kooperatiba munduan gertatzen ari diren aldaketak kontuan 

izanik, kooperatiba demokrazian sakontzeko bide berrien esplorazioa funtsekoa da, 
batez ere, kooperatiba handi eta aipatu ditugun «kooperatiba holding eta taldeetan». 
Hori da beraien erronka behinena, mota guztietako partehartzea –jabegoan, emaitzetan 
eta kudeaketan– sustatzen duten bitartekoak garatuz, informazio gardentasuna eta 
erabakien deszentralizazioa oinarrizko mailetara zabalduz, eta arlo kooperatibo eta 
sozioekonomikoetan bazkide, langile eta zuzendarien heziketa eta trebakuntzan 
sakonduz, pertsonek kapitalen aurrean nagusitasuna izaten jarrai dezaten. 

 
Kooperatiben maniobra marjina kapitalismoan lazki zedarriturik egon da, beraien 

historia guztian zehar, industri iraultza garaian abian jarri zirenetik, gaur eguneko 
globalizazio sasoietaraino. Hala eta guztiz ere, gizateriak demokrazia eta justizia 
sozialaren alde daraman bide luzean urratsak ematen darrai. Saiakera txiki eta apalak 
dira gehienetan, baina biziak eta interesgarriak aldi berean, bere paradoxa eta 
kontraesan guztiekin. Kooperatiba utopia guztiontzako gonbidapena da: elkartasuna 
nagusi izango den gizarte bateranzko eraldaketaren alde elkarrekin lan egitea. 
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1. Sarrera  

 
1960ko hamarkada arte, enpresaren nazioarteko jarduerak aztertzea helburu duten 

lanak urriak izan dira; historikoki, ekonomilariek nazioarteko merkataritzan finkatu 
baitute arreta. Azkeneko hamarkadatan, berriz, herrialdeen, ekonomi sektoreen eta baita 
ere, enpresen nazioarteko jarduerei buruzko ikerketak nabarmen ugaritu dira. Enpresen 
nazioarteratzeari buruzko ikerketaren zati handi bat, garrantzitsuena, atzerriko inbertsio 
zuzenari eta korporazio multinazionalei buruz izan da. Beste zati batek, nazioarteratze 
prozesuan enpresek duten jokabidea eta faktore determinatzaileetan jarri du arreta, 
batez ere, faktore dinamikoak azpimarratuz. 

 
Ekonomiaren eta enpresen nazioarteratzeak gero eta ikerlari gehiagoren arreta 

jasotzean, teoria sorta zabala garatu da. Halere, oraindik erabat onartua eta finkatua den 
teoriarik ez dago (Dunning, 1993, 68)1. Dicken-i jarraituz: «Nazioarteko jardueren 
eremu zabala antzemateko azalpen bakarra bilatzea lilurakeria da. Benetan ez dago 
enpresa transnazionalei (ETNei) buruzko azalpen teoriko bakarra, unibertsalki onartua; 
baizik eta lehian dauden hainbat azalpen daude, maila desberdinetan aritzen direnak, eta 
ikuspegi ideologiko desberdinetatik datozenak» (1992, 120). 

 
Teorien aniztasunaz eta bateraezintasunaz jabeturik, hurrengo puntuetan ekarpen 

garrantzitsuenak jasotzen saiatuko gara. Sintesi modura, marko teoriko nagusien 
aurkezpena burutuko dugu enpresen nazioarteko jarduerak azaltzeko. Nazioarteko 
merkataritzaren ikuspegia, ekonomilari klasiko eta neoklasikoen merkataritzaren 
aldeko azalpenak jasoko ditugu batipat, adibidez, A. Smith, D. Ricardo eta Hecksher 
eta Ohlin-en ekarpenak. Atzerriko inbertsio zuzenari buruzko teoriek lehia, kokapen eta 
transakzio kostuei buruzko teoriatan oinarriturik, ETNa eta nazioarteko ekoizpenaren 
zioak, hedapena, forma eta bideak azaltzea dute helburu. Talde honetan kokatuko 
ditugu, besteak beste, Hymer, Vernon, Bucley, Casson eta Dunning. Enpresaren 
nazioarteratze ereduak, nazioarteko merkataritzara, atzerriko ekoizpena barne, 
bideratutako eragiketen bilakaera eta modua azaltzeko helburua dute: nazioarteratze 
prozesuen hasierako urratsak argitzeko balio dute, batez ere, bere egile diren Johanson 
eta Vahlne-ren iritziz. Azkenik, zuzendaritza estrategikoaren ikuspegia aztertuko dugu, 
ikuspegi integratzaile eta praktiko gisa, enpresen kudeaketa multinazional eta globalari 
buruzko ekarpenak jasotzeko. Porter, Goshal, Grant, Hamel eta Prahalad, besteak beste, 
izango dira ikuspegi estrategikoa jorratzeko aztertuko ditugun zenbait autore. 

  
Atal honetan aurkezten ditugun teoriak enpresen nazioarteratzeari buruzko 

literaturan nahiko klasikoak dira, eta «mainstream» ikuspegiaren barruan kokatu 
daitezke. Lehenengo kapituluan, berriz, globalizazioaren fenomenoa aztertzeko enpresa 
multinazionalei eta nazioarteko lan zatiketari buruz hitz egiterakoan, ekonomilari 
kritikoagoen ekarpenak jaso ditugu, ikuspegi marxista, dependentzi eta munduko 
sistemaren paradigmen erakusle izan daitezkeenak. 

 
Kapitulu honen bigarren zatian, ETNaren barruko harreman sareari erreparatuko 

diogu. Alegia, antolaketa egituraz eta erabaki-gunearen kokapenaz arituko gara; alderdi 

                                                 
1 Dunning-en hitzetan (1992, 68): «In summary, we would argue that it is not possible to 

formulate single operationally testable theory that can explain all forms of foreign-owned 
production any more than it is possible to construct generalized theory to explain all forms of trade 
or the behaviour of all kind of firms». 
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desberdinak garatuz, hala nola, zentralizazio-deszentralizazio teinka edota Etxe nagusi 
eta filialetako zuzendarien jatorri eta ardurak. ETNen integrazio eta orientazio 
geografiko modu desberdinen isla izan nahi duen tipologia bat aurkeztu ondoren, 
demokrazia industrialaren ikuspegitik atal honen inguruko gogoeta labur bat egingo 
dugu. Beraz, laburbilduz, enpresaren nazioarteratze kontzeptua eta bideak mugatzea, 
enpresen nazioarteratze prozesuari buruzko teoria desberdinak aztertzea eta ETNaren 
barne harremanen analisia izango dira atal honen xedeak.  

 
2. Enpresaren nazioarteratzea 
 
Enpresaren nazioarteratzea, oro har, enpresa atzerriko eragiketetan geroz eta 

gehiago inplikatzen den bilakaera prozesu gisa defini daiteke (Welch eta Loustarinen, 
1988, 35)2. Alegia, atzerriko merkatuekin harreman edota konpromezu egonkorrak 
finkatzera zuzenduriko jarduerak burutzen hasten den momentuan, enpresak 
nazioarteratzeko bidea hartzen du. Azkenik, enpresa, jatorrizko herrialdearen mugez 
kanpo ekoizpen edo banaketa ezarrerak burutzen dituenean, multinazionala edo 
transnazionala bihurtzen da (Duran, 1994, 21). 
 

Nazioarteratzea enpresaren estrategien esparruan kokatzen da, hedapen estrategia 
gisa ez ezik, berrikuntza estrategia gisa ere. Hedapen-estrategien barruan dibertsifikazio 
mota bat izango litzateke. Tradizionalki enpresaren nazioarteratzea hazkunde estrategia 
erasokor gisa ulertua izan da (Ansoff, 1984); hala ere, hazkundean dagoen ekonomia 
global batean, zenbait kasutan, bertako eta kanpoko merkatuetako hazkunde-erritmoari 
jarraitzen ez dion enpresaren partaidetza murriztu egiten da merkatu globalean, eta, 
ondorioz, bere lehia-kokapena ahuldu egin daiteke (Menguzzato, 1992, 276). 
Berrikuntza-estrategien esparruan ere kokatu daiteke, antolaketa egituraren, helburu 
estrategikoen, marketing-aren eta, kasua iristen bada, ekoizpenaren baldintzen  aldaketa 
dakarrelako (Alonso, 1994, 132). 

 
Enpresen nazioarteratzea nabarmenki areagotu eta orokortu da azken urteetan eta 

berarekin batera, lehenengo kapituluan ikusi dugun moduan, enpresa multinazionalen 
agerpena (UNCTAD, 2000). Ikuspegi kualitatibotik ere, nazioarteratze estrategiaren 
aktoreetan, izaeran eta forman aldaketa nabarmenak eman dira. Lehenik eta behin, 
orain arte nazioarteratzea enpresa handi eta transnazionalentzako estrategia berezitutzat 
hartu izan bada ere, gaur egun, geroz eta gehiago dira metodo ezberdinen bidez beraien 
jarduera sarea atzerrian zabaltzen ari diren tamaina txiki eta ertaineko enpresak 
(Alonso, 1994, 122; Prahalad, 1994, 15)3. Bigarrenik, atzerriko merkatuetara sartzeko 
formak berritu eta ugalduz doaz. Orain dela gutxi arte, nazioarteko eremuan nagusi 
ziren Etxe nagusi-filial harremanek, kontratu bidezko formula mistoetan oinarritutako 
beste hainbat aukerei lekua utzi diete (Alonso, 1994, 127). Hirugarrenik, eta 
aurrekoarekin erlazionaturik, nazioarteratze prozesuak enpresarentzat bakarkako 
abentura izateari utzi dio. Nazioarteratzea mugen gainetik eratutako enpresen arteko 
hitzarmenen sarean integratzea da geroz eta neurri handiagoan. Atzerriko hedapen-bide 
zuzenek lankidetza modu berriei lekua utzi diete, eta, ondorioz, bazkide eta hitzarmen 

                                                 
2 «The process of increasing involvement in international operations» (Welch eta Loustarinen, 

1988, 35). 
3 C.K. Prahalad eta Gary Hamelek (1994, 15) «mikromultinazionalen» agerpena azpimarratzen 

dute. 
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formulen aukeraketa, enpresaren nazioarteko estrategian ardatza bilakatu da (Alonso, 
1994; Dicken, 1998; Dunning, 1995; Durán, 2001). 

 
Enpresak, nazioarteratzerari dagokionez, bi erabaki garrantzitsu hartu behar ditu 

(Mckiermann, 1992, 89): batetik, aukeratu behar du, bere esku dagoen neurrian 
bederen, barne merkatuan bakarrik aritzea ala bere jarduerak atzerriko merkatuetara 
zabaltzea; bestetik, kanpora joatea erabaki badu, atzerriko merkatu bakoitzera sartzeko 
modurik egokiena aukeratu beharko du. Erabaki horien interpretazio teorikoa hurrengo 
ataletan burutuko den arren, aurreratu dezakegu, praktikan, enpresek izaera 
desberdineko aldagai kopuru zabal baten arabera hartzen dituztela nazioarteratzeari 
buruzko erabakiak.  

 
Hala, lehenengo erabakiaren inguruan, azken urteetako enpresen 

nazioarteratzearen hazkunde nabarmenaren funtsezko bi oinarriak aipatu ditzakegu: 
hasteko, ikerlari gehienak bat datoz azpimarratzerakoan ekonomiaren eta merkatuen 
globalizazioak enpresen nazioarteratzeko tendentzia orokorra areagotu egin duela 
(Cantwell, 1988; Dunning, 1993; Dicken, 1998; Durán, 2001). Bestetik, enpresak 
nazioarte mailan ustiatu ditzaketen ahalmen eta baliabide propioetan oinarrituz, beraien 
lehia kokapena –eta ondorioz mozkinak lortzeko ahalmena– sendotzeko helburuak 
gidatzen ditu (Dunning, 1993; Dicken, 1998). Horrela, enpresen nazioarteratzea aldi 
berean globalizazio prozesuaren ondorio ez ezik, bere indar eragile garrantzitsuenetako 
bat bihurtzen da, elkar elikatzen duten prozesua bihurtuz (Durán, 2001, 23)4. 

 
Mckiermann-en arabera (1992, 82), nazioarteratzeak enpresaren beharrei 

erantzuten die. Beharrak bi talde nagusitan banatzen dira jatorriaren arabera: barne eta 
kanpo beharrak. Halaber, enpresaren jarduera proaktiboa edo reaktiboa izan daiteke. 
Alegia, enpresak ekimena hartzen badu nazioarteko jardueretan, proaktiboa izango 
litzateke; berriz, bere borondatez baino beste faktore batzuei erantzuteko bada 
erreaktiboa izango litzateke. Arrazoiak zehaztasun gehiagorekin sarrera bikoitza duen 
4.1. taulan ikus daitezke:  
        4.1. Taula. Nazioarteratzeko hainbat arrazoi  
 
      BARNE    KANPO 
 

   Zuzendaritzaren helburua             Marjina aukerak 
   Eskala ekonomiak              Bolumen aukerak 
   Hedapen ekonomiak                                 Nazioarteko bezeroak zerbitzatu 
   Ikastea                                                      Kokapen abantailak 
                               
               Lehiakideei jarraitu 
   Atzeko bagoiaren efektua            Eskatu gabeko eskabideak 
   Gehiegizko izakinak                          Jatorriko merkatu ezerakargarria 
   Ekoizpen ahalmen handiegia                   Lehiakideei aurre egin 
   Arriskua banatu                                       Presio politikoa 

 
 
 
        PROAKTIBOA 
 
 
 
 
 
         REAKTIBOA 
 

 
Iturria: Mckiermann (1992). Egokitua. 
 

                                                 
4 Durán (2001, 192): «En todo el proceso de globalización la empresa multinacional o 

transnacional y consecuentemente los flujos y acervo de inversión directa extranjera no sólo han 
jugado un papel relevante en el crecimiento económico, sino también en la propia configuración de 
la economía mundial». 
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Enpresaren nazioarteratzeko arrazoien bila gabiltzala, ezin dugu ahaztu enpresek 

sistema kapitalistaren oinarrizko arauen arabera jokatzen dutela, hots, mozkina eta 
lehiaketa dira giltzarriak, jarduera kapitalistaren bihotzean daudenak. Gaur eguneko 
ekonomian nazio-mailako merkatuen mugak hautsi egin dira, eta lehiaketa nazioartekoa 
da geroz eta gehiago. Enpresek ez dute nazio-mailako lehiakideekin lehiatzen baizik eta 
mundu guztiko enpresekin, eta enpresaren errentagarritasuna mundu mailan lortzen da.  
«The pursuit is global profit» dio Dicken-ek (1998, 179).  

 
Bigarren erabakiari dagokionez, alegia, kanpo merkatuetan sartzeko zein sarbide 

erabili, alde batetik, inguruarekin erlazionaturiko faktoreak kontuan hartzen dira, 
nazioarte zein herrialde mailarekin eta kokaturik dagoen sektorearekin zer ikusia 
dutenak. Bestetik, enpresaren barne aldagaiak daude, bere baliabide eta ahalmenak 
(Canals, 1994, 54). Horrela, produktuaren nazioarteko ahalmena, zuzendarien jarrera 
eta enpresaren barne-kultura, nazioarteko jarduerei buruzko esperientzia eta ezagupen 
maila bezalako aldagaiak kontuan hartu behar dira. Faktore horiek nazioarteratzeko 
erabakiaren eta joera eta prozesuan oinarri izango diren abantaila konpetitiboak 
baldintzatuko dituzte (Grant, 1996, 400). 

 
Oro har, nazioarteratzeko, edo atzerriko merkatuekin loturak finkatzeko, hiru 

estrategia edo bide aurkezten zaizkio enpresari. Atzerriko merkatuen hornikuntza 
sorterritik burutzen bada esportazioaz ari gara, eta ekoizpena atzerrian kokatzen bada bi 
alternatiba planteatzen dira. Batetik, atzerrian inbertsio zuzenak (AIZak) burutzea, 
bakarrik edo bazkideekin; eta bestetik, lizentzien bidez atzerriko merkatuko enpresa 
bati enpresaren produktua ekoizten uztea. Atzerriko merkatuetara sartzeko modurik 
egokienaren aukeraketa enpresarentzat garrantzi handiko erabakia da, engaiatzen diren 
baliabideak eta hartzen diren arriskuak desberdinak direlako. Nolanahi ere, dakigunez, 
nazioarteratzeak izaera dinamikoa du; alegia, nazioarteratze prozesuan aurrera egin 
ahala, enpresak atzerriko merkatuekin dituen konpromezu eta lotura mailak aldatuz 
joan ohi dira (Welch eta Loustarinen, 1988, 36).  
 

4.2. Taula.  Nazioarteratze bideak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Atzerriko merkatuetan ekoizpena 
• Elkarte independentea 
• Sukurtsala 

B) Hitzarmenak eta lizentziak 
 
• Frankiziak eta lizentziak 
• Beste formulak 

    Azpikontratazioak 
    Partzuergoak 
    Giltza eskuan proiektuak 

• Hitzarmen estrategikoak 
           Sareak 

     Joint venture-ak 

A) Esportazioa 
• Zeharkako esportazioa 

Bitartekari independenteak 
Tradings 

• Esportazio zuzena 
Salmenta zuzena 
Agenteak eta banatzaileak 
Salmenta ordezkatzaileak 
Piggyback 
Esportazio batzordeak 

Iturria: Nik egina. 
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Nazioarteratze moduaren aukeraketak, oro har, atzerriko merkatuei begira 

burututako jardueren errentagarritasun-maila maximotu eta arrisku maila minimotzeko 
helburua izango du; alegia, errentagarritasuna-arriskua bikotearen maila asegarri bat 
lortzea. Eta hori, enpresak atzerriko jardueren gainean duen kontrolaren arabera egongo 
da hein handi batean (Andersen eta Gatignon, 1986, 2). Aldagai horiek kontuan izanik, 
ondoren, atzerrian ezartzeko banatu ditugun kategoria bakoitzaren ezaugarri behinenak 
aipatuko ditugu (4.2. taula): 

 
A) Esportazioak. Atzerriko merkatuetan kokatzeko biderik merkeena eta arrisku 

gutxien dakarrena da; herrialdeen arteko mugak produktuek soilik zeharkatzen 
baitituzte; baina kanpo-merkatuetako eragiketetan kontrol-maila mugatua ematen dute. 
Zeharkako esportazioen kasuan, nazioarteko eginkizun garrantzitsuenak kanpoko 
agenteek –esportazio bitartekariak– burutzen dituzte, eta enpresak ia oharkabean 
jakiten du bere produktuak atzerriko merkatuetan bukatzen dutela. Esportazio zuzenen 
kasuan, enpresaren marketing eta salmenta sailek burutzen dituzte atzerriko 
merkatuetako eragiketak. Antolaketaren konpromezu maila handiagoa eskatzen du. 
Atzerriko merkatuekin harremana estuagoa da eta nazioarteratzearen eragina 
nabariagoa da enpresaren egituran eta estrategian. Esportatzaileen artean konpromezu 
maila desberdinak bereizten dira (Jarillo, 1997, 86). Noizbehinkako esportatzaileak, 
atzerriko merkatuetan konpromezu arina duten enpresak dira, esportazioak ehuneko 
hamarretik beherakoak izan ohi dira; esportatzaile aktiboak, nazioarteko salmentak 
enpresaren ohiko jarduera bihurtu direnean; eta esportatzaile konprometituak, 
esportazio maila eta esperientziaren ondorioz, konpromezu maila handiagoko ekintzak 
burutu ditzaketenak, hala nola nazioarteko ezarpenak5. Enpresa txiki eta ertainentzat 
esportazioak aukera erraza, merkea eta graduala suposatzen du. Enpresa handientzat, 
berriz, nazioarteko esperientzia zabalarekin, produkzioaren kontzentrazioa (hedapen-- 
eta eskala-ekonomiak) ahalbidetzen du, eta herrialderik egokienean lekutuz gero 
kokapen abantailak eskuratzea ere. Edozein modutan, esportazioak baditu hainbat 
desabantaila: merkatariza-muga eta babesgintza-politikek aukera hau indargabetu 
dezakete; halaber, ganbio-tasen hegazkortasunak itxarondako mozkinak murriztu 
ditzakete. Ekoizpen kokapenetik atzerriko merkatuetara dagoen distantzia fisikoak 
garraio gastuak handitu eta emate-epea luzatu ditzake; distantzia psikologikoak, berriz, 
atzerriko merkatuetako aldaketekiko erantzun ahalmena ahuldu eta murriztu 
(Mckiermann, 1992, 90). 

 
B) Hitzarmen eta lizentziak. Atzerriko eragiketetan kontrol-maila ertaina ematen 

duten alternatibak dira, atzerriko hedapenean parte hartzen duten alde edo agente 
desberdinen interesen artean oreka bat bilatzen baita. Hiru talde bereiztu ditugu: 

 
 i) Frankiziak eta lizentziak. Ondasunak ekoiztu edota merkaturatzeko 

enpresaren ezagupen eta ahalmenak atzerrira transferitzea dute helburu. 
Frankizia, funtsean, bi aldeen arteko elkarrekintzan datza; lizentziak bezala. 
Frankiziatuak edo lizentziatuak, marka eta izen komertzialak, ezagupen 

                                                 
5 Esportazio bide desberdinen azalpenik ez dugu emango,  ekonomiako eta merkataritzako 

hainbat testu liburutan aurkitu baitaitezke. Soilik, «piggy back» bidea argituko  dugu.  Esportatzaile 
aktibo edo konprometituek, bere produktuekin batera, esperientzia gutxi duten noizbehinkako 
esportatzaileen produkturen bat merkaturatzeko aukerari deitzen zaio. Produktuak osagarriak izan 
ohi dira, baina ez ordezkagarriak. 
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teknikoak erabili eta ustiatzeko eskubidea jasotzen du frankiziatzaile edo 
lizentziatzailearen eskutik, noski, ordain baten truke6. 

  
ii) Beste formulak. Atzerriko enpresekin azpikontratazioa, enpresa batek 

atzerriko beste bati ondasun edo zerbitzu batzuen ekoizpena egitea eskatzen 
dionean; partzuergoak, «autonomoak diren enpresen arteko momentuzko 
elkartze bat adierazten du, elkarlanerako helburu huts batekin, behin behineko 
eta mugatu den modu batez, elkarturiko enpresen ekonomi jardueraren gune 
zehatzetan»7; zuzendaritza kontratuaren bidez, enpresa bat atzerriko beste 
enpresa baten kudeaketa eta zuzendaritzaz arduratzen da; giltza eskuan 
proiektuak adierazten du enpresa batek atzerrian fabrika bat instalatu eta 
martxan jartzeko konpromezua hartzen duela beste batekin, horretarako 
beharrezkoak diren jarduera guztiak burutuz.  

 
iii) Hitzarmen estrategikoak. Bazkideek erakundeen arteko harremanaren 

ondorioz norabide bereko eta lankidetza helburuarekin inbertsio esanguratsuak 
burutzea adierazten du (Durán, 2001, 279). Enpresen arteko hitzarmen 
adierazpen nagusienak «joint venture» edo baterako enpresak eta beste 
hitzarmen batzuen bidez sortutako enpresa sareak dira8. Hitzarmenak, oro har,  
aplikazio eremuaren arabera –merkataritza, ekoizpena, ikerketa, finantza edo 
pertsonala– eta izaeren arabera –bertikala, horizontala eta osagarria– sailkatu 
daitezke.  

 
4.3.Taula. Kontrola, baliabideak eta arriskua nazioarteratzean 

    
          Esportazioak      Lizentziak       Joint venture           AIZ             Erosketak 
 
 Kontrola Handia  Txikia  Ertaina  Handia  Ertaina 
 
 Baliabideak Ertaina  Txikia  Ertaina  Handia  Handia 
 
 Arriskua Txikia  Handia  Ertaina  Txikia  Txikia 

 

 

 

 

 
     Iturria: Mckierman. (1992, 111). 

 

                                                 
6 Lizentzien kasuan, muga gainditzen duen item-a produktu ez ukigarria da, adibidez, know-

how edo izen komertziala. Lizentziak saltzen dituen enpresaren nazioarteratze maila oso apala da, 
bere lehen mailako jarduerak ez baitira atzerriko eragiketa horiengatik aldatzen. Oro har, lizentzien 
abantailak antolaketa berregituratzeko beharrik ez izatea, arrisku maila txikia ez baita inbertsio 
berririk burutu behar eta mozkinak sortzeko azkartasuna dira. Lizentziak, halaber, 
inportazioetarako mugak daudenean edo garraio kostuak handiak direnean baliagarriak dira, 
esportazioen ordezkagarri gisa. Desabantailak, lizentzia hitzarmenak kontrolatzeko zailtasunetik 
datoz. Areago, lizentziek lizentziatzailea kaltetu dezakete; adibidez, know how jabegoa edo 
merkataritza izenak modu ez egokian erabiliz; halaber, lizentziatuak lehiakide berriak bihurtu 
daitezke (Mckierman, 1992, 90 ). 

7 Engracia, (1993, 66) in Zelaia (1997, 63). 
8 Nazioarteko enpresen errealitatean enpresen arteko merkataritza hitzarmenen esparru zabal 

bat izendatzeko erabiltzen da joint venture terminoa; hala ere, gure lanean bi sozietateen 
partehartzearen ondorioz erosi edo sortutako enpresak izendatzeko erabiliko dugu.  
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C) Atzerriko ekoizpena. Kasu honetan herrialdeen arteko mugak zeharkatzen 

dituena ez da produktua, produkzio prozesua baizik. Enpresaren aldetik baliabide 
gehien eskatzen duen nazioarteratzeko modua da; inbertsioa burutzeko baliabide 
material eta inmaterialez gain, enpresaren antolaketa eta zuzendaritza ahalmenak 
konprometitzen baitira (Mckierman, 1992, 101). Kanpo ekoizpenak nazioarteratze 
prozesuaren gaineko kontrol-maila handia ematen dio, eta nazioarteko beste hedapen 
aukeren aurrean errentagarritasun aukera handiagoak. Ekoizpen lokalak esportazioak 
zituen murriztapenak gainditzen ditu, hots, garraio kostuak, emate-epeak, babesgintza-
neurriak, eta ganbio-tasen aldaketak. Halaber, badu abantaila garrantzitsurik: atzerriko 
merkatuetako bezero edota banaketa kanalekin harreman estuagoa lortzea. Produkzio 
lokalaren desabantaila garrantzitsuenak, mugen gaineko zuzendaritzak dakarren 
antolaketa konplexutasuna –enpresak balio-erantsi jarduerak bi herrialde edo 
gehiagotan kudeatu behar ditu–, eta atzerrian inbertitzeak duen arrisku handia dira. 
Gehiengo partaidetza duten inbertsio-prozesuak kokatzen dira talde honetan.  Jabego 
osoko filialak ez ezik, gehiengo kontrola ematen duten lankidetza bidezko inbertsio 
produktiboak ere, talde honetan sar daitezke gure iritziz. Laburbilduz, AIZa enpresa eta 
atzerriko merkatuen artean lotura egonkorrak sortzeko bide estrategikorik indartsuena 
den heinean, enpresaren izaeran eragin handiena duena ere bada.   

 
3. Nazioarteko merkataritzari buruzko teoriak 

 
Atal honetan nazioarteko merkataritzari buruzko hainbat teoriei gainbegiratu 

azkar bat eskainiko diegu. Nazioarteko merkataritzari buruzko teoria klasiko eta 
neoklasikoek herrialdeen arteko merkataritza harremanek sortzen dituzten onurak, 
merkataritzaren egitura –inportatzen eta esportatzen diren ondasunak– eta 
elkartrukearen baldintzak edo prezioak azaldu nahi dituzte (Calcholiades, 1992; 
Rainelli, 1994).  

 
XVIII. mendearen bukaeran, A. Smith-ek herrialde merkatarien aberastasuna 

handitzeko merkataritza askearen garrantzia azpimarratu zuen. Nazioen 
aberastasunaren gaia jorratzen duen lanean azaldu zuenez, abantaila absolutuaren 
kontzeptuan oinarritzen da elkar onuragarri den merkataritza. Bere arrazoibidearen 
arabera, herrialde bat beste herrialde bat baino eraginkorragoa izan daiteke ondasun 
batzuk ekoizterakoan, eta beste bat baino ezeraginkorragoa beste ondasun batzuen 
ekoizpenean. Merkatal oztoporik ez badago, herrialde bakoitzak beste herrialdeekiko 
«abantaila absolutu» bat duen ondasunetan espezializatzeko joera izango du, eta 
guztiek etekina aterako diote nazioarteko lanaren banaketari nazioarteko 
merkataritzaren bidez. Hau da, herrialde bakoitza eraginkorrena den ekoizpenean 
espezializaturik, ondasunen ekoizpen handiagoa lor daiteke eta herrialdeek bizi-maila 
hobeagoa lor dezakete9. 

 
XIX. mendearen hasieran, D. Ricardo erakusten saiatu zen elkar mesedegarria den 

merkataritza, abantaila absolutua dagoenean ez ezik, «abantaila konparatiboa» 

                                                 
9 Lehen ekonomilari klasiko honen aurrekoek, merkantilistek, metal bitxien metaketarekin 

arduraturik babesgintzaren politika nazionala bultzatzen zuten, merkataritza balantzan superabita 
lortu eta honen ondorioz, urrea eskuratzeko asmoarekin. Merkantilistek herrialde baten onura beste 
baten kontu izan zitekeela soilik pentsatzen zuten. Adam Smith-ek, berriz, merkataritza askearen 
bidez munduko baliabideen esleipen eraginkorragoa lor zitekeela, eta merkataritzan parte hartzen 
zuten herrialde guztientzat mesedegarria zela argudiatuz, “laissez-faire” politika aldarrikatu zuen. 
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dagoenean ere izan daitekeela10. Herrialde bat ekoizpen-alor guztietan bestea baino 
eraginkorragoa denean ere, elkarren arteko merkataritza errentagarriarentzat aukerak 
daude, nagusitasun maila ezberdina bada gutxienez alorretik alorrera. Ricardoren 
arabera, herrialde batek konparaziozko abantaila du nagusitasun maila handiagoa den 
ondasunean; berriz, beste herrialdearekiko nagusitasun maila apalagoa den ondasunean 
konparaziozko desabantailak ditu. Alegia, konparaziozko abantailaren kontzeptua 
erlatiboa da, hots, bi herrialde eta bi ondasun hartzen dituen eredu batean herrialde 
batek konparaziozko abantaila badu ondasun batean, orduan, beste herrialdeak 
konparaziozko abantaila du beste ondasunean. Kasu honetan, herrialdea konparaziozko 
abantaila –abantaila absolutu handiena– duen ondasunean espezializatuko da, eta 
inportatuko ditu konparaziozko desabantaila –abantaila absolutu txikiena– duten 
ondasunak. Eredua orokortuz, nazioarteko merkataritzaren bidez, munduko ekoizpena 
handitu egingo litzateke, eta  herrialde guztiek onura lortuko lukete, herrialde handiaren 
kasuan ezik. 

 
XX. mendearen hirugarren hamarkadatik aurrera E. Hecksher eta B. Ohlin-ek 

teoria klasikoaren azalpenak garatu zituzten. Hecksher-Ohlin-en faktoreen zuzkiduraren 
teoria 2x2x2 eredua bezala ezagutzen da, bi herrialde, bi ondasun eta bi faktore kontuan 
hartzen dituelako11. Ricardoren ereduan «lana» zen ekoizpen faktore bakarra eta 
konparaziozko abantailak lanaren ekoizkortasunaren nazioarteko desberdintasunetatik 
sor zitezkeen bakarrik. Halere, merkataritzaren parte bat lanaren ekoizkortasunaren 
ezberdintasunek ez ezik, herrialdeen baliabide ezberdintasunek ere erakusten dute. 
Hecksher-Ohlin-en ekarpenei jarraituz, ugaria den faktorea intentsiboago erabiltzen 
duen ondasunaren ekoizpenean abantaila konparatiboa du herrialde batek, eta ondasun 
hori ekoiztu eta esportatuko du; gainerako produktuak, aldiz, abantaila konparatiboak 
dituzten beste herrialdeetatik inportatuko ditu. 

 
Eredu honen ondorioetako bat da nazioarteko merkataritzak eragin handia duela 

ondasunen prezio erlatiboetan, eta ondorioz, sortzen dituzten errenten banaketan. 
Esportazio prezioak handitzen diren sektoreek mozkin nabarmenak jasotzen dituzte, 
ugariak diren ekoizpen faktoreetan intentsiboak diren ondasunak erabiltzen dituzten 
neurrian. Ricardoren  teoriaren arabera, merkataritzan parte hartzen duten guztiek 
irabazten badute, Heckshre-Ohlin-en teoriak merkataritzak errentaren banaketan 
ondorio ezparekoa duela baieztatzen du. Hau da, baliabide ugariak dituzten herrialdeek 
irabazten dute, beraien produktuen eskaria areagotu ez ezik, prezioak igotzen direlako 
ere; bestalde, baliabide urriak dituzten herrialdeek prezioen jaitsieraren ondorioz 
galerak pairatzen dituzte. 

 
Hecksher-Ohlin-en teoremaren arabera, herrialde batek bere faktore ugariena 

erabiltzen duen ondasuna esportatzen du; kapital faktorea ugaria duten herrialdeek 
(zentrokoak), kapitalean intentsiboak diren ondasunen ekoizpenean espezializatu 
                                                 

10 «The Principles of the Economy and Taxation» liburuan azaldu zuen  abantaila absolutua ez dela 
nahitaezkoa nazioarteko merkataritzarentzat. 

11 Ondorengo balizkoetan oinarritzen da teoria: bi herrialdeetako bakoitza bi faktore 
homogeneoz zuzkiturik dago eta eskalan konstanteak diren errendimenduen arabera bi ondasun 
ekoizten dituzte. Bi herrialdeek teknologia bera dute, lehentasun berdinak eta bietako bat ere ez da 
ondasun bakarrean espezializatzen. Faktoreak herrialdean perfektuki mugikorrak dira; baina 
herrialdeen artean erabat mugigaitzak. Ondasun bat beste ondasunarekiko lan faktorean erlatiboki 
intentsua da, faktoreen prezioa edozein dela ere. Lehia perfektuak zuzentzen ditu merkatuak, eta 
merkataritza eragozpenik ez dago, ez eta  garraio kosturik ere. 
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beharko lukete, bai barne kontsumorako eta baita esportaziorako ere.  Aldiz, eskulan 
faktorea ugari duten herrialdeek (periferiakoek) baliabide honetan intentsiboak diren 
ondasunak ekoiztu beharko lituzkete. 

  
Teoria honen egiaztapen enpirikoek ez dituzte espero ziren emaitzak eman12, 

estatikotzat jo dute, eta ez du azaltzen zergatik burutzen diren merkataritzako harreman 
gehienak herrialde garatuen artean, nahiz eta egitura ekonomiko oso antzekoak izan. 
Gaur egun, OECD-ko herrialdeen artean burutzen diren elkartrukeek munduko 
merkataritzaren bi herenak suposatzen dituzte gutxi gora-behera  (Calcholiades, 1992).  

 
Zentroko herrialdeetan burutzen diren elkartrukeen kontzentrazioa azaltzeko, 

ikuspegi berriak azaldu dira azken hamarkadetan, besteak beste, eskala ekonomiak, 
teknologia13 eta produktuen ezberdintasuna14 bezalako aldagaiak kontuan hartzen 
dituztenak. Teoria berriek, batez ere industri barneko merkataritza azaltzea izan dute 
helburu, hau da, bi herrialdeen artean sektore berdineko produktuen aldi bereko 
esportazio eta inportazioak sustatzen dituen merkataritza. 1970eko hamarkadatik 
aurrera garatutako Nazioarteko ekonomia berriak lehia perfektuaren hipotesiak alde 
batera utziko ditu. Krugman-en iritziz (1994), «industrien arteko» merkataritzak 
abantaila konparatiboak islatuko lituzke; baina ez «industri barnekoak», antzerako 
teknologia, kapital eskuragarritasun eta lan kualifikazioa duten herrialdeen artekoa 
baita. Industri barneko merkataritzaren bidez –Krugman-i jarraituz– enpresek merkatu 
handiagoak lor ditzakete, eta herrialde desberdinetan produktu gutxiago eskala 
handiagoan ekoiztu ditzakete, ekoizkortasun handiagoa eta kostu apalagoekin. Honez 
gain, nazioarteko merkataritzak kontsumitzaileentzat eskuragarri dauden ondasun 
kopurua handitu egingo luke. Ondorioz, nazioarteko merkataritza konpetentziaren 
eragile eta eraginkortasunaren sortzaile izango litzateke. 

 
4. Atzerriko inbertsio zuzenari buruzko teoriak 
 
Hirurogeigarren hamarkada arte, AIZen azalpena ia erabat teoria ekonomiko 

neoklasikoan oinarritzen zen. Ekonomilari neoklasikoen arabera, herrialdeen 
kapitalaren itzulkin tasa ezberdinetan oinarritzen dira herrialdeen arteko kapital 
fluxuak. Horrela, kapitala erlatiboki ugaria den herrialdeetatik eskasa edo murritza den 
herrialdeetara mugituko litzateke. Onuragarria izango da atzerrian inbertitzea herrialde 
inbertitzailean kapital-faktorea ugaria denean, eta kapitalaren langileekiko erlazioa 
herrialde jasotzailean konparatiboki txikiagoa denean. Egile neoklasikoentzat, atzerriko 
                                                 

12 Adibidez, W. W. Leontief-ek (1954) burutu zuena Estatu Batuetako merkataritza aztertuz 
1947. urtean. Leontief-ek Estatu Batuek, kapital ugariena duen herrialdea izaki, kapitalean 
intentsiboak diren ondasunak esportatzen zutela eta lan eskuan intentsiboak ziren ondasunak 
inportatzen zituztela demostratzea espero zuen input-output taulak erabiliz. Horren ordez, 
estatubatuarren inportazioak esportazioak baino kapitalean intentsiboagoak zirela aurkitu zuen 
(%30 langileko kapital gehiago). «Leontief-en paradoja» bezala ezagutzen den emaitza hau, ondorengo 
ikerketek baieztatu zuten, Hecksher-Ohlin-en teoremaren balioa kolokan uzten zutelarik. 

13 Tarte teknologikoaren teoria M. Posner-ek (1961) proposatu zuen, eta berrikuntzaren 
segidan eta imitazioan oinarritzen da. Vernon-ek (1966), hurrengo kapitulu batean ikusiko dugun 
bezala, tarte teknologikoaren teoriaren ildotik, produktuaren bizitza zikloaren teoria garatu zuen. 

14 Produktu desberdinduen kontzeptua E. H. Chamberlain-ek (1933) garatutako monopolio-
lehiaren teorian aurkitzen da lehenengo aldiz. Industri barneko merkataritza azaltzeko ahalmena du. 
Teoria honen arabera hainbat sektore produktu ezberdinduak ekoizten dituzten enpresa ugariz 
osaturik daude, baina, oinarrizko premia bera asetzen duten produktuak izan arren, ez dira ezin 
hobeki ordezkagarriak –prezioaz gain kalitatean, diseinuan, prestazioetan ezberdindu daitezke–. 
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inbertsioak burutzen dituzten enpresak mozkin handiagoak lortzeak motibatuko 
lituzkete, eta batez ere «zorroko inbertsioak» egingo lirateke (Dicken, 1998). 

 
  Baina errealitatean gertatzen zena, eta azalpen neoklasikoak aldarrikatzen 
zuenaren artean zegoen aldea handia zen15. Teoria neoklasikoak herrialde ezberdinen 
arteko zentzu bikoitzeko kapital fluxuak ezin zituen azaldu; halaber, ez zuen argitzen 
zergatik AIZk sektore batzuetan burutzen ziren eta ez beste batzuetan; ez zen azaltzeko 
gai ere, enpresa batek, salgaiak esportatu ordez, atzerrian inbertitzeko har zezakeen 
erabakia, esportazioak herrialdeen arteko merkataritza trukeen forma garrantzitsuena 
izanik marko neoklasikoan (Dunning, 1993, 67). Laburbilduz, teoria honek hainbat 
galdera garrantzitsu uzten zituen erantzun gabe. 

 
4.1. Aurrekariak: Vernon, Hymer eta Barneratzearen teoriak  
 
Merkatuko inperfekzioak nabarmenak izanik, eta atzerriko inbertsioak ugariak, 

neoklasikoen balizko murriztakorretan oinarritzen ez ziren azalpen berriak bilatu 
beharra zegoen.  S. Hymer eta R. Vernon aitzindariak izan ziren ikuspegi berritzaileak 
eskaintzen.  

 
4.1.1. Raymond Vernon eta produktuaren bizitza zikloaren teoria 
 
R. Vernon-ek (1966) eredu neoklasikoaren azalpen ahalmena hobetu nahi du. 

Atzerriko inbertsioak ez daude faktoreen prezio erlatiboaren menpe soilik, baizik eta 
produktuaren merkatal zikloak ere eragina du, eta atzerriko merkatuetan lehia-
kokapenaren  mantenua bermatzeko bitartekoa da. Vernon-ek, International investment 
and international trade in the product cycle lanean, produktua aurkitzen den fasearen 
arabera, merkatuan lehia mota desberdinak egoten direla azaltzen du. Produktu 
berrientzat eskariaren prezio-elastikotasuna txikia dela ikusiz, prezioaren garrantzia 
mugatua dela ondorioztatzen du. Produktua zahartu eta estandarizatzen den neurrian, 
eskariaren prezio-elastikotasuna hazi egiten da, prezioaren gorabeherek leku 
garrantzitsuagoa hartuz. Vernon-en teoriaren arabera, enpresek ekoizpen faktore 
ekonomikoagoak lortzeko, kokapen berriak  bilatzen dituzte nazio mugetatik kanpo. 

 
Vernon-ek produktuaren bizitza hiru fasetan banatzen du: berrikuntza, 

heldutasuna eta estandarizazioa. Lehenengo urratsean, sorrera eta sarrera, produktua 
kantitate txikietan ekoiztua izango da, eskulan oso espezializatuarekin, diseinu eta 
prestakuntzetan aldaketak maiztasunez burutuko dira, eskaintza ziurgabea da, eta 
sarrera oztopoak garaiak dira beharrezko teknologiaren hedapen murritzagatik. Prezio 
eskariaren elastikotasuna txikia denez, kostu erlatiboen eragina ez da oso handia 
ekoizpena kokatzeko orduan. Hasierako fase honetan, produktua enpresaren jatorrizko 
herrialdean ekoiztu da, eta beste herrietatik datorren eskaria esportazioen bidez asetuko. 

 
Bigarren eta hirugarren faseetan, berriz, prezio erlatiboen garrantzia areagotu 

egiten da. Urrats hauetan eskala-ekonomiak aplika daitezke, merkatuaren bilakaeraren 
ziurgabetasuna murriztu egiten da, produktuaren prezio-elastikotasuna haziz. Lehia-

                                                 
15 Hau da, lehiaketa perfektua, transakzio kostuen eza, enpresek mozkina maximotzea helburu. 

Balizko neoklasikoak erabat baliozkoak izango liratekeen mundu batean, ez litzateke atzerriko 
inbertsiorik egongo. Inportazioak eta esportazioak herrialdeen arteko harreman ekonomikoen bide 
bakarrak izango lirateke (Dunning, 1993, 66). 
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inguru honetan, AIZak atzerriko merkatuak galtzeko beldur den enpresa jakin baten 
erreakzioari erantzuten dio. Horrela, heldutasun fasean, enpresak lehiakideen aurrean 
merkatu-kuota galtzen duenez, bere produktuarentzat eskari potentziala dagoen 
atzerriko lurraldetan ekoizteko joera azaltzen du. Gainbehera fasean, produktuen 
estandarizazioa areagotu eta prezioetan oinarritutako lehiak garrantzia hartzen duelarik, 
kokapen-ekonomiak ustiatzea ahalbidetzen dioten herrialdeetara bideratuko ditu bere 
ekoizpen-unitateak. 

 
Vernon-en eredua nazioarteko merkataritzaren eta AIZen faktore azaltzaileen 

lehenbiziko azterketa dinamikoa da; teknologiak eta produkzio prozesuak denboran 
zehar ezaugarri desberdinak dauzkatenez, industriaren kokapen eskakizunak ere aldatuz 
joango dira. Halere, hainbat muga ditu. Ereduak ez du zehazten produktua noiz 
igarotzen den bizitzaren fase batetik bestera; ez eta eraldaketak jasan dituen produktu 
bat noiz bihurtzen den beste produktu batean ere, eta ondorioz, noiz sartzen den beste 
bilakaera ziklo batean. Estatu Batuetako ekonomian oinarritzen den eredua da, baina 
nekez azaltzen du ekonomiaren nazioarteratzea, batez ere, herrialdeen arteko tarte 
teknologikoa murrizten ari denean.  

 
4.1.2. Hymer-en ekarpena 
 
Teoria neoklasikoaren aldarrikapenen eta errealitatean gertatzen zenaren arteko  

ezadostasunaren ondorioz, hirurogeiko hamarkadan azaldutako ekarpen berrien 
ezaugarririk garrantzitsuena, oinarri neoklasikoak alde batera utzi, eta AIZen gaia 
antolaketa industrialaren alorrera eramatea izan zen. S. Hymer (1960) aitzindaria da 
enpresa batek atzerrian inbertitzeko duen arrazoiaren azalpena merkatuko 
inperfekzioetan bilatu behar dela argudiatzean16.  

 
Hymer-en arabera, atzerrian aritzen den enpresa, zalantzarik gabe, bertako 

enpresekiko desabantaila egoeran aurkitzen da: distantzian aritzeak sortzen dituen kostu 
gehigarriei, giro ekonomikoa bertako beste enpresen maila berean ez ezagutzeak 
dakartzan oztopoak gehitu behar zaizkie. Horregatik, atzerrian lehiatzeak dituen 
eragozpenei aurre eginez, bere lehiakideekin arrakastaz lehiatu ahal izateko, 
abantailaren bat izan behar du; alegia, abantaila konparatiboak edo ezagupen 
espezializatuak izatea beharrezkoa da. Hymer-ek egitura motako abantailak aipatzen 
ditu, besteak beste: eskala ekonomiak, know how-a, banaketa-kanalak, produktuen 
dibertsifikazioa eta finantza-abantailak. Halaber, enpresak atzerrian inbertitzeko, bere 
abantailak ustiatzeko aukera izateaz gain, beharrezkoa izango da inbertsio zuzena 
nazioarteratzeko beste formak baino onuragarriagoa izatea, hala nola, esportazioak eta 
lizentziak.  

 
Hymer-en ekarpenak AIZari buruzko teoriaren oinarriak finkatuko ditu, eta 

ondoren burutu diren ia ikerketa guztiek ekarpen hau izango dute abiapuntutzat.  
 
 
 
 

                                                 
16 Hymer-ek 1960. urtean doktoretza lan aitzindaria aurkeztu zuen: The international operations of 

national firms: A study of direct investment. Hala ere, ez zen argitaratua izan 1976. urtera arte. 
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4.1.3.Barneratzearen teoria. Merkatuaren ezeraginkortasuna transakzioen 

gobernuan 
 
Ondorengo ikerketa askoren helburua, Hymer-en formulazioak zituen hutsuneak 

betetzea izan da. Hutsuneetako bat transakzio kostuen ondorioz sortzen diren 
merkatuko inperfekzioak kontuan ez hartzea izan da. Coase-ren (1937) eta  
Williamson-en (1975) lanetatik abiatuta, merkatua eta enpresa transakzio ekonomikoak 
burutzeko bide alternatibotzat hartzen dira. Transakzio kostuen ondorioz, enpresa 
batentzat, egoera jakin batzuetan, zenbait eragiketa merkatura jo beharrean bere 
barnean burutzea eraginkorragoa izan daiteke, ekoizpen-kostuak murriztu edota beste 
enpresa batzuekiko menpekotasun estrategikoa arindu dezakeelako.17 

 
ETN eta AIZren «barneratzearen teoriaren» arabera, enpresa multinazionalak 

herrialde desberdinetako merkatuak barneratzen ditu,  nazioarteko transakzioen 
antolaketan merkatua baino eraginkorragoa delako; horrela, atzerrian aritzeak dakartzan 
eragozpenak konpentsatuz. Bucley eta Casson-i jarraituz  (1979), enpresa batek 
«akatsak» dituen merkatu bat barneratzeko erabakian lau faktorek dute eragina: a) 
sektorearen faktore espezifikoak, hala nola, produktuaren izaera eta kanpo-merkatuen 
izaera; b) eremu-faktore espezifikoak, jatorrizko herrialde eta herrialde hartzailearen 
arteko «distantzia kulturala» barne; c) herrialde-faktore espezifikoak, jatorrizko 
herrialdea eta herrialde hartzailearen arteko harreman politikoak kasuko; eta d) enpresa-
faktore espezifikoak, zuzendaritza trebetasuna adibidez. Akats horiek kanpo-merkatuak 
barne-merkatuengatik ordezkatzeko pizgarriak eskaintzen dizkiote enpresari.  

 
Arrazoibide honi jarraituz, nazio-mugen gainetik merkatuen barneratzeak AIZak 

azaltzen ditu. Halaber, enpresa batek nazio-mugen gainetik merkatuak barneratzen 
baditu multinazionala bilakatzen da.  Eragiketak  barneratzearen ondorioz lortzen diren 
mozkinak kostuak baino handiagoak diren neurrian, prozesuak aurrera jarraituko du. 
Abantailak denbora aurreztetik, negoziaketa eta eroslearen ziurgabetasuna ekiditetik, 
gobernuen partehartzea transferentzia prezioen bidez saihestetik eta prezio 
diskriminatzaileak erabiltzeko trebetasunetik letozke. Barneratzearen kostu behinenak, 
aldiz, administrazio eta komunikazio gastuak izango lirateke18.  

 
Teoria honek onespen handia lortu du ikerlarien artean, eta ondoren azalduko 

dugun teoriaren oinarrian aurkitzen da.  
 
 
 

                                                 
17 Transakzioak azterketa unitate-oinarritzat hartuz, Williamson-ek merkatuen  eta enpresaren 

egitura hierarkikoen eraginkortasun erlatiboa ebaluatzen du ekonomi-jarduerak burutzeko sistema 
alternatibo gisa. Merkatuko zenbait transakzio kostuen elkarrekintzak –agenteen jokabide 
oportunista, ziurgabetasuna, partehartzaile kopuru murritza, etab.– merkatu akatsak sortzen 
dituzte, eta transakzioak antolatzeko enpresaren barne-eragiketak merkatuak eskain dezakeenak 
baino hobeak gerta daitezke. Willianson-ek, transakzio kostuek enpresa-egituran duten eraginari  
garrantzi handia ematen dio, Markets and hierarchies liburuaren parte zabal bat gai horri eskainiz. Bere 
hitzetan: «transakzio-kostuek transakzioak merkatuan ordez enpresara bideratzeko erabakia ez ezik, 
enpresak aukeratuko duen antolaketa-forma ere azaltzen dute» (1975, 84). 

18 II. mundu gerra arte, bitarteko produktuen merkatuen barneratzeak azaltzen du 
multinazionalen hazkundea; baina garai hartatik aurrera, ezagupenaren merkatuen barneratzea da 
enpresa multinazionalen ezaugarri garrantzitsuena (Dunning, 1993). 
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4.2. Dunning-en paradigma eklektikoa 
 
 Dunning-en (1977, 1979) hurbilpenak, hau da, nazioarteko ekoizpenaren 

paradigma eklektikoak, ordura arte AIZari buruz garatutako ikerketa lerro ezberdinen 
eredu integratzailea izateko helburua izanik, antolaketa industrialetik, nazioarteko 
kokapenaren teorietatik, transakzio kostuetatik eta transakzioen barneratzearen 
teorietatik edan du. Dunning-ek ez ditu inbertsio zuzenak soilik azaldu nahi; baizik eta,  
ikuspegi zabal batetik, enpresaren nazioarteko jardueren zergatietan jartzen du arreta; 
hau da, enpresa batek bere eragiketak nazioarteratzearen arrazoiak eta bideak dira 
egiazki interesatzen dena.  

 
Teoria eklektikoaren arabera, atzerriko merkatuan jarduteko sarbidearen 

aukeraketa –outputen esportazioak, transferentzia hitzarmenak eta inbertsio zuzena– 
enpresak dituen edo eskaintzen zaizkion abantailen arabera egingo da19. Abantailak hiru 
motatakoak izan daitezke: i) jabego-abantailak, enpresaren ahalmen eta dotazioekin 
erlazionaturik daude20; ii) barneratze-abantailek, enpresak eragiketak filial baten bidez 
egiteko izan dezakeen, edo izan ez dezakeen, interesa baldintzatuko dute; alegia, 
abantaila hauek transferentzia hitzarmenen eta filial baten ezarpenaren arteko aukera 
erabaki behar dute; eta iii) kokapen-abantailak, lurraldearen ahalmen eta dotazioekin 
erlazionaturik daude. Hiru abantaila horien batuketak soilik, bultzatuko du enpresa 
atzerriko merkatuetan sartzera inbertsio zuzenaren bidez. 

 
i) Jabego abantailak. Enpresa baten abantaila propioak dira, beste enpresekin 

alderatuz. Enpresak berdin-berdinak balira, herrialde batean ezarritako atzerriko 
enpresak, enpresa nazionalak baino kostu handiagoak izango lituzke bertako merkatuan 
parte hartzeko. Horregatik, atzerriko enpresak inbertsioa burutu nahi duen herrialdeko 
sarbide oztopoak gainditzea ahalbidetuko dion abantailaren bat izan behar du21. Filial 
batek izan ditzakeen jabego-abantailak ondorengoak dira: legalki babestutako 
eskubideak (patenteak, markak, etab.), know-howa, merkatal monopolio bat edukitzea, 
finantza-baliabideak, eskala-ekonomiak, I+G ahalmena, produktuaren ezberdintasuna, 
zuzendaritza ahalmena, Etxe nagusiaren baliabideetara sarbidea, besteak beste I+G, 
atzerriko merkatuen ezagupena eta bitarteko  kontsumoak lortzeko, etab. 

 
ii) Barneratze abantailak. Barneratze-abantailek ETNak atzerriko eragiketak bere 

kabuz egitea –esportazioak edo inbertsio zuzena– edo hitzarmen baten bidez bertako 
enpresekin burutzea, lizentziekin adibidez, erabakitzen dute. ETNak barneratzea 
aukeratzea azaldu dezaketen arrazoien artean aipatu ditzakegu, besteak beste, 
transakzio kostuak, informazioaren kontrola eta erabilpena, harremanetan jar daitekeen 
enpresaren eraginkortasun eza, edota bezeroei kalitate txarreko zerbitzu bat eskaintzeko 
arriskuak eta enpresaren marka-irudiaren babesa. 

 
                                                 

19 Dunning-en arabera, hiru sarbide mota  daude: batetik, output-en esportazioa; bestetik 
transferentzia hitzarmena, hau da, bertako enpresa bati lizentzia baten salmenta, zeinek enpresaren 
produktua merkatu lokalean ekoiztu eta saltzea ahalbidetuko dion; eta azkenik, inbertsio zuzena, 
atzerriko ekoizpen unitatearen kontrola ematen duena. 

20 Dotazioak etorkizunean sarrera fluxuak sortzeko gai diren baliabideak dira. Baliabide hauek 
izan daitezke ukigarriak –adibidez, kapitala eta giza baliabideak– edo ezukigarriak –adibidez know 
how teknologikoa eta antolaketako know how-a– (Dunning, 1981). 

21 Dunning Hymer-en ekarpenetan oinarritzen da enpresa batek atzerrian inbertitzeko duen 
ahalmena merkatuko inperfekzioetan datzala azpimarratzerakoan.  
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iii) Kokapen abantailak. Kokapen-abantailak lurralde baten hornidura edo dotazio 

propioek osatzen dute; dena den, bertan lekututako enpresa guztiek aprobetxatu ahal 
izango dituzte abantaila hauek. Beste herrialde batean kokatzeagatik lortu ditzakeen 
abantailen batuketak, herrialde horretan kokatzeagatik dituen kostu gehigarriak baino 
handiagoa izan behar du. Halaber, esportazioa edo lizentzien bidearen aurretik, 
atzerriko inbertsioa egitea azalduko dute. Kokapen-abantailak, eta desabantailak, 
ondorengo taldetan bana daitezke: 

 
a) Ekoizpen-kostuei dagozkien faktoreak. Inputen eskuragarritasuna, kalitatea 

eta prezioa –giza-baliabideak, osagaiak, lehengaiak, etab.– eta azpiegiturak 
besteak beste.  

 
b) Lekualdaketari dagozkion faktoreak. Garraio kostuak, ekoizpen lekua eta 

merkatuaren arteko distantziaren funtzioan, eta produktuaren atributuen funtzioan 
daude, pisua eta hauskortasuna adibidez;  distantzia psikologikoak, urruntasun 
fisiko eta  kulturalak,  atzerriko ekoizpen unitatearen kudeaketa zaildu dezake. 

 
c) Estatuaren partehartzearekin erlazionaturiko faktoreak. Muga oztopoak, 

atzerriko inbertsioa bultzatzen duten neurriak, elkarteen gaineko zergen 
erregimena, etab. 

 
Enpresa batek AIZak burutuko ditu hiru baldintza betetzen badira (Dunning, 

1993). Lehenik eta behin, enpresak bertako lehiakideekiko jabego-abantaila garbiak 
ditu. Jabego-abantaila espezifikoak edukitzea beharrezko baldintza da, baina ez 
nahikoa, enpresaren nazioarteratzea inbertsio zuzenen bidez burutu dadin. Bigarrenik, 
lehenengo baldintza betetzen dela onartuz, enpresak abantailak izan behar ditu jabego-
abantailak barneratzean, beste enpresa batzuei utzitako lizentzien bidez kanporatu 
ordez. Barneratze-abantailak izatea baldintza nahikoa da enpresaren nazioarteratzea 
AIZen bidez burutu dadin. Eta azkenik, lehenengo eta bigarren baldintza betetzen direla 
onartuz, enpresak atzerrian inbertsioak egin ditzan, aurreko bi abantaila motei 
inbertsioaren balizko herrialde jasotzailearen kokapen abantailak gehitzea beharrezkoa 
izango litzateke. Bestela, atzerriko merkatua esportazioen bidez hornitua izango 
litzateke. Jabego-abantailak bezala, kokapen-abantailak enpresaren nazioarteratzerako 
nahikoa arrazoi dira; baina ez, ordea, AIZak burutzeko22. 

 
Urte batzuk aurrerago, Dunning-ek paradigma eklektikoa osatuko du, bi aldetako 

ekarpenak jasoz. Batetik, nazioarteko ekoizpenaren paradigma eklektikoaren aplikazio 
dinamikoa garatuz. Ikusi dugun bezala, AIZak burutzeko erabakia, enpresak bere 
lehiakideen aurrean duen abantaila –jabego, barneratze eta kokapen– atzerrian 
ustiatzeko interesaren arabera dago. Abantailen taxuketak bilakaera bat pairatzen du, 
jatorrizko herriaren eta bere inbertsioak zuzentzen dituen herrien garapen ekonomiko 
erlatiboaren arabera (Dunning eta Narula, 1994). Bestetik, enpresen arteko hitzarmenen 
aukera jasoz, paradigma eklektikoaren eredu berraztertua aurkeztu zuen 1995ean, 
aurrerago ikusi ahal izango dugun moduan. 

                                                 
22 «..the eclectic theory suggests that an individual foreign subsidiary in a process specialisation 

network exists, because the multinationals owns relevant productive assets not available to local 
firms, because the host country has locational assets less favourably available to the multinationals 
elsewhere, and because the multinationals perceives reasons to keep the operations performed by 
the facility fully internal to its own network» (Dunning, 1998, 17). 
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4.3. Garapen faseen teoria: Uppsalako nazioarteratze eredua 
 
Uppsalako nazioarteratze prozesuaren eredua, edo nazioarteko garapen urratsen 

paradigma, Suediako Uppsala unibertsitateko hainbat ikerlariren lanetan oinarritzen da, 
batik bat: Johanson eta Wiedersheim-Paul (1975) eta Johanson eta Vahlne (1977)23. 
Teoria honen arabera, enpresaren nazioarteratzea nazioarteko konpromezuak gradualki 
hartuz doan prozesua bezala azaldu daiteke. Prozesuaren bilakaera atzerriko merkatuei 
buruzko ezagupenaren garapenaren eta atzerriko merkatuetan baliabideen konpromezu 
handiagoaren arabera dago. Bi aldagai horien arteko harreman eta elkarrekintza 
funtsezkoa izango da enpresaren nazioarteko garapenean. 

 
Johanson eta Vahln-ek, nazioarteratze prozesuan, aldaketa alderdiak eta egoera 

alderdiak bereizten dituzte. Egoera alderdiak merkatu-konpromezua eta merkatu--
ezagupena dira. Aldaketa alderdiak oraingo enpresa jarduerak eta konpromezu 
erabakiek osatzen dituzte. Eredua, aipatu alderdien arteko harremanei buruzko 
balizkoetan oinarritzen da. Alegia, merkatu-ezagupenak eta merkatu-konpromezuak 
eragina dute atzerriko merkatuetan baliabideak engaiatzeko erabakietan. Halaber, 
oraingo jarduerek eta konpromezu-erabakiek eragina dute merkatu-ezagupenean eta 
merkatu-konpromezuan. Beraz, prozesua ziklo kausalez osaturik egongo litzateke 
ondorengo irudian ikus daitekeen bezala. 
 
                  4.1. Irudia. Enpresaren nazioarteratze prozesuan  
                                     eragina duten aldagaiak 
 
 

     Aldaketa alderdiak Egoera alderdiak 

Merkatu 
Ezagupena 

Oraingo 
Jarduerak 

 
Erabaki 
Konpromezua

 
Merkatu 
konpromezua 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

   Iturria: Johanson eta Vhalne (1977). 
 

Johanson eta Valhnek, Penrose-ren (1959) lanetan oinarrituz, bi ezagupen mota 
bereizten dituzte: zeharkako bideetatik jaso edo ikasi daitekeen ezagupen objektiboa eta 
esperientzia-ezagupena, esperientzia pertsonalaren bidez lor daitekeena soilik. 
Merkatuko ezagupena, merkatuko arazo eta aukeren hautamena barne hartzen duena, 
oraingo merkatuetako negozio jardueren esperientziaren bidez jasotzen da lehenbizi, 
negozio aukeren sortzailea da, eta, ondorioz, nazioarteko hedapen prozesuaren indar 
eragilea bilakatzen da. Halaber, merkatuko ziurgabetasuna murrizteko, arazoak eta 
inguruko mehatxuak aurrikusiz, bide garrantzitsuan bilakatzen da. Beraz, nazio mailako 

 
23 Aurrerago beste hainbat ikerlariren ekarpenen ondorioz, eredua zabalduz eta ñabardura 

desberdinekin osatuz joango da. Garapen etapen paradigma garatu duten ikerlarien lanak honako 
hauek dira, besteak beste: Buckley eta Casson (1979, 1981), Root (1987) eta Welch eta Loustarinen 
(1988). 
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eta nazioarteko jardueren garapena, baliabide gehiago konprometituz, merkatu eta 
negozioen funtzionamenduari buruzko esperientzia eta ezagupenak metatzen diren 
neurrian areagotzea espero da.  

 
Uppsalako ereduari jarraituz, atzerriko merkatuko konpromezu gehigarriak, 

herrialde eta nazioarte-mailan, urrats txikien bidez burutuko dira, oro har, merkatuko 
ezagupena eta baliabideen konpromezua areagotzen den neurrian (Johanson eta 
Wiedersheim-Paul, 1975). Prozesua honakoa litzateke: hasieran, ez da esportazio 
jarduera erregularrik burutzen merkatuan, –urrats honek ez du merkatu ezagupenik 
ematen–; gero, ordezkari independenteen bidez, esportazioei hasiera ematen zaie; 
honela baliabide gehiago engaiatzen dira, eta merkatuko baldintzei buruz informazioa 
jasotzeko bideak zabaltzen dira, nahiz eta merkatuaren gain jasotako ezagupena 
azalekoa izan; ondoren, salmenta filialak ezartzen dira, negozio-jarduerak zabalduz 
doaz, eta merkatuaren informazio kualitatiboa eta kuantitatiboa areagotu egiten da, 
engaiatutako baliabideak handitzen diren neurrian; azkenik, ekoizpen-ezarpenak etor 
daitezke, negozioen eremu zabala, baliabideen konpromezu handia eta merkatuaren 
ezagupen sakona lortuz. 

 
Naziorteratze-prozesuaren paradigmak graduazio bat egiten du atzerriko 

merkatuak aukeratzeko orduan, distantzia kulturalaren arabera. Distantzia fisiko eta 
psikikoa handiagoa den heinean, merkatu-helburuaren ezagupena txikiagoa da. 
Merkatuari buruzko ezagupen eta informazio ezak ziurgabetasun maila handia sortzen 
du, eta erabakitzailea, somatzen duen arriskua areagotzen denez, baliabideak 
engaiatzeko uzkurragoa bihurtzen da. Johanson eta Wiedersheim-Paul-ek (1975, 7) 
distantzia psikiko hau honela definitzen dute: «Enpresa eta nazioarteko merkatuen 
arteko informazio fluxuak zaildu edo eragozten dituzten izaera desberdineko faktore-
multzoa, hala nola, hizkuntza, kultura eta sistema ekonomiko edo politikoa. Oro har, 
distantzia psikikoa zuzenki erlazionaturik dago, baina ez modu perfektuan, 
nazioarteratze-prozesuan parte hartzen duten herrialdeen arteko distantzia 
fisikoarekin». Horrela, eredu honen arabera, atzerriko bideari ekiten dion enpresa 
distantzia kulturala gutxien duten herrietatik hastea litzateke logikoena.   

 
Sekuentzia honek, halere, baditu bere salbuespenak (Johanson eta Vahlnek, 

1990). Batetik, enpresa handiek edo mozkin handiak dituzten enpresek, baliabide 
ugaritasunaz baliaturik, nazioarteratze prozesuan urrats handiagoak eman ditzakete. 
Bestetik, merkatuko baldintzak egonkorrak eta homogeneoak direnean, merkatuari 
buruzko ezagupena esperientziaren bidez ez ezik, zeharkako bideetatik ere jaso daiteke. 
Azkenik, enpresak antzerako baldintzak dituzten merkatu desberdinei buruzko 
esperientzia zabala duenean, posible da esperientzia honetaz beste merkatu batetarako 
baliatzea.   

 
Teoria honekin bat datozen ikerketa enpirikoak, bat ez datozen ikerketak 

bezainbeste dira24. Ereduari egiten zaizkion beste kritiken artean ondorengoak aipatu 
daitezke: eredua deterministikoegia dela azpimarratzen du adibidez Turnbull-ek (1987), 

                                                 
24 Johanson eta Valhne-k eredua garatu eta hamabost urtetara burututako lan batean (1990), 

Uppsalaren nazioarteratze ereduaren analisia, sintesia, ekarpenak eta kritikak aurkezten dituzte. 
Alonsok (1993), beste hainbat ikerlariren kritikak jaso ondoren, ikerketa enpirikoak eztabaida 
ezinak direnik ezin dela frogatu esaten du, eta enpresaren hainbat alderdi espezifiko eta ingurua 
baldintzatzen duten hainbat faktoreren eragina jasotzeko lekurik ez dutela uzten gaineratzen du. 
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hainbat herrialde eta sektoretako enpresen nazioarteratze ereduaren sekuentzia ez dela 
bete egiaztatu ondoren; nazioarteko garapenaren paradigma nazioarteratze-prozesuaren 
hasierako urratsetan soilik dela baliagarria leporatzen dio Forsgren-ek (1989); distantzia 
psikologikoaren aldagaiaren esangura murriztu egin dela munduaren 
homogeneizazioaren ondorioz dio Nordström-ek (1990). 

 
Johanson eta Vahlne-k (1990), kritikei erantzunez, ereduaren baliagarritasuna 

aldarrikatzen dute, enpresaren nazioarteratzea azaltzeko ordura arte oharkabean 
egondako oinarrizko alderdiak azpimarratzen baitira, batik bat, prozesuaren hasierako 
urratsei begira. Hala ere, inguruko aldaketen ondorioz, distantzia psikologikoa eta 
merkatu-ezagupenaren arteko loturaren balizkoak beraiek hasieran kontuan hartutakoak 
baino ñabardura gehiago behar dituela onartzen dute. Egileen iritziz, aipatu kritikak  
ereduaren aurkako arrazoiak baino ereduaren garapenerako aukerak izango lirateke. 

 
4.4. Beste ekarpen batzuk. Hitzarmenak eta sareak 
 
Enpresaren nazioarteratze-prozesua aztertzen duten ekarpen berrien artean 

hitzarmen eta sareen ikuspegia azpimarratu daiteke. XX. mendeko azkeneko 
hamarkadetan, nazioarteko eremuan enpresen arteko hitzarmenen hazkundeak eta sare-
harremanen garrantzi gorakorrak, teoria berriak ez ezik, jadanik klasikoak ziren teorien 
errebisioa ere ekarri baitu25. 

 
Johanson eta Mattson-en iritziz (1988), merkatu industrialetan enpresa 

produktiboek, enpresa banatzaileek eta ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaile diren 
enpresek sare harremanak garatzen dituzte. Alegia, sare-teoriaren arabera, banakako 
enpresa, beste enpresek kontrolatzen dituzten baliabideen menpeko da, sareko 
harremanaren bidez lortzen dituelako kanpo baliabide horiek. Hornitzaile eta bezeroen 
artean ez dira soilik ondasun eta zerbitzuak elkartrukatzen; beraien arteko epe luzerako 
harremana beharrezkoa da hainbat gairen inguruko ezagupena areagotu eta finkatzeko, 
hala nola, prezioak, kalitatea, izakinak eta salmenta ondorengo zerbitzuak. Sareak, 
beraz, «merkatu aktiboak» dira. Sare industriala nazioarteratzen denean, enpresen 
arteko koordinazio beharra areagotu egiten da; sarean parte hartzen duten enpresen 
espezializazio gorakorra bultzatuz.  

 
Enpresaren eta sarearen nazioarteratzean lau urrats bereizten dituzte: «The early 

starter», non enpresak apenas burutzen duen jarduerarik atzerriko merkatuetan; «the 
lonely international», enpresak nazioarteko bidea hartzen du, baina erlazionaturik 
dauden beste enpresek ez diote jarraitzen; «the later starter», enpresak normalean lan 
egiten duen bezero eta hornitzaileek nazioarteratzera bultzatuko dute; eta «the 
international among others», enpresa, eta baita bere inguruko enpresak ere, oso 
nazioarteraturik aurkitzen dira.  

 
Johanson eta Mattson-ek azpimarratzen dute (1988, 474), enpresaren 

nazioarteratu aurreko egoera oso garrantzitsua dela, prozesuan eragingo duten merkatu 
aktiboak horren arabera egongo dira-eta. Hau da, enpresak nazioarteratzeko 
suspergarriak kokaturik dagoen sareetatik jaso ditzake. Halaber, teoria honen arabera, 

                                                 
25 Horrela dio Dicken-ek (1992, 213): « What is new is their current scale, proliferation, and the 

fact that they have become central to the global strategies of many firms rather than peripheral to 
them. Most strikingly, the overwhelming majority of strategic alliances are between competitors».  
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enpresa txiki eta ertainek nazioarteratzeko egiturazko zailtasunak izan ditzaketen arren, 
industri sareak oso nazioarteratuak daudenean, enpresa handiek baino errazago aurkitu 
ditzakete merkatu tarteak, batik bat, beraien espezializazio ahalmenagatik26. 

  
Bestalde, inbertsio forma berriek, hala nola, lizentzia hitzarmenek, joint venture-

ek, hitzarmen estrategikoek, partzuergoek eta teknologia trukaketek, AIZari buruzko 
teorien berrikusketa eragin dute. Blaine-k (1994, 128) joint venture-en agerpen 
gorakorra azaltzeko, hiru hurbilpen identifikatu ditu Kogut (1988) eta Harriganen 
(1984) lanetan oinarrituz27.  

 
• Lehenengoa transakzio kostuetan oinarritzen da, eta joint venture-ak 

negoziaketa egoerak ekidin asmoz burutzen dira. Joint venture-ek alde desberdinen 
interesak bateratzeko ahalmen handia baitute, mozkinak eta kostuak modu 
parekatuan banatuz. Beraz, egokiak dira ziurgabetasun handia dagoen egoeratan edo 
inbertsio maila handia eskatzen denean.  

 
• Bigarren hurbilpena jokabide estrategikotik letorke, eta enpresaren lehia 

kokapena hobetzeko bitartekotzat har litezke joint venture-ak.  
 

• Hirugarren hurbilpena, Blaine-ri jarraituz (1994), hitzarmen hauek antolaketa 
ezagupenak transferitzeko duten balioan oinarritzen da; alegia, joint venture-ak 
burutzen dira parte hartzen duen antolaketako batek bestearen antolaketa know- 
how-a eskuratu nahi duenean, edo enpresa batek bere antolaketa ahalmena gorde 
nahi duenean, baina beste antolaketa baten ezagupen edo kostu abantailez baliatuz. 

 
Dunning-ek (1995) ere bere ekarpenen errebisioa burutu zuen, enpresen arteko 

hitzarmenen fenomenoaren hazkundeaz jabetu ondoren, eta paradigma eklektikoak ez 
zuela behar bezala kontuan hartzen ikusirik. «Hitzarmenen kapitalismoak» 
«kapitalismo hierarkikoa» ordezkatzeak jabego, kokapen eta barneratze abantailetan 
eragina izango du28. Dunning-en iritziz, enpresen arteko lankidetzaren ondorioz, 
bitarteko aktiboak enpresatik kanpora ateratzen ditu, jarduera komunak beste ekoizle 
batzuekin konpartituz; baina ez merkatu transakzioen arabera, baizik eta enpresek 
kontrolatutako lankidetza hitzarmenei jarraituz. Izan ere, Dunning-ek, bere 
paradigmaren oinarrizko hipotesiak aldatuko ditu. Adibidez, enpresen baliabide eta 

                                                 
26 Johanson eta Mattson-ek, sareen ikuspegia, Uppsalako ereduaren osagarritzat hartzen dute 

(1998, 483): «the (Uppsala) internatinalization model is less valid in situations in which both market 
and the firm are highly internationalised. The firms which started their internationalisation during 
the twentieth century were usually in the Early Starter situation. The studies of Swedish firms, on 
which the Uppsala model is based, describe and explain this situation and its transition to the 
Lonely International stage. There is not explicit consideration in the model of the 
internationalisation of the firm’s environment». 

27 Joint venture terminoak, nazioarteko jarduera ekonomikoen alorrean enpresen arteko 
ekonomi interrelazio eta elkarlaguntza hainbat era jasotzen ditu; hala ere, oro har, bi enpresa edo 
gehiagoren baliabideekin osatutako antolaketa legala da. Kogut-ek honela definitzen ditu (1988, 
319): «Narrowly defined, a joint venture occurs when two or more firms pool a portion of their 
resources within a common legal organization. Conceptually, a joint venture is a selection among 
alternatives modes by which a two or more firms can transact». 

28 Dunning-ek hitzarmenen kapitalismoaz gain, harremanen kapitalismoa, kolektiboa edota 
berria erabiltzen ditu (1995, 19). 
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ahalmenak elkarmenpekoak dira, eta beraz, lankidetzari esker enpresek hobeto lor 
ditzakete bere helburuak, eta baita gizarteak ere.  

 
Hitzarmen estrategikoak burutzeko ondorengo arrazoiak aipatzen ditu Dunning-ek 

(1995, 19): batetik, transakzio eta koordinazio kostuak murriztea eta lankidetzan parte 
hartzen duten enpresen aktiboak, ahalmenak eta esperientziak parekatzea; bestetik, 
kontrol hierarkikoa sortu edo zabaldu daiteke29. Azken finean, merkatuan kokapen 
sendoagoa erdiestea da helburua, lehia enpresen artekoa izatetik, enpresa taldeen 
artekoa izatera igaro den garai hauetan.  
 

4.5. Zuzendaritza estrategikoaren hurbilpena 
 
Hirurogeigarren hamarkadatik aurrera nazioarteko ekoizpenari buruzko teoriak 

azkar garatu diren arren, zuzendaritza estrategikoaren arreta enpresaren 
nazioarteratzearen eta enpresa multinazionalen analisian berantiarragoa izan da, 
laurogeigarren hamarkada arte zuzendaritza estrategikoak ez baitu enpresaren 
nazioarteko dimentsioa kontuan hartuko (Rainelli, 1999, 55). Zuzendaritza 
estrategikoaren esparruan, bi hurbilpen nagusi aurki daitezke enpresen nazioarteratzeari 
buruz (Grant, 1996, 42)30: 

 
Kanpo-inguruaren hurbilpena. Chandler-engandik (1962) hasita, hainbat 

ikerketek enpresa eta inguruaren arteko harremanak aztertu dituzte. Ikerketa hauen 
arabera antolaketaren egitura estrategiarekin erlazionaturik dago, estrategia inguruko 
indarrei loturik dagoen bezala31. Hala, Ansoff-en arabera, estrategia «antolaketa bat 
kanpo-inguruari moldatzeko prozesua zuzentzen duen begizta da» (1987, 502). 
Antolaketaren estrategia, egitura eta zuzendaritza-estiloa inguruari egokituz enpresaren 
emaitzak hobetu edo maximotu daitezke. Enpresaren estrategia ekintzak, 
nazioarteratzea adibidez, inguruko faktoreen aldaketei egokitzapena eta erreakzioa dira. 
Ikuspegi analitiko eta determinista honen arabera, enpresaren jardunbidea inguruaren 
eta sektorearen ezaugarriek erabat baldintzatzen dute, «egitura–jokabidea–emaitza» 
bezala ezagutzen den sekuentzia baten bidez. M. Porter izango litzateke ikuspegi honen 
erakuslea. 

 
Baliabideetan oinarritutako hurbilpena. Zuzendaritza estrategikoan aurkitu 

daitekeen beste hurbilpena enpresaren baliabide eta ahalmenenetan oinarritzen da. 
Horrela,  enpresen nazioarteratzea, sektorearen analisian oinarritutako ikuspegitik ez 

                                                 
29 Horrela, hitzarmen hauen bidez, partehartzen duten enpresek hainbat sinergia lor ditzakete, 

besteak beste, kapital inbertsio maila apalagoak lortu, batez ere ikerketa eta garapenean, 
merkataritzari edo inbertsioari jarritako oztopoak gainditu, kontratuak bermatu enpresa lokalen 
bidez eta merkatuetara sartzeko edo banaketari buruzko ezagupenak metatu.  

30 Hirugarren hurbilpen bat, prozesu ikuspegia izan daiteke. Adibidez, H. Mintzbergen 
ikuspegia hemen kokatu daiteke, enpresa prozesu organiko baten gisa aztertzen baitu, alegia, 
bukaera jakinik gabeko eta borondatezko ekintzez osaturik dagoen prozesu gisa. Antolaketaren 
estrategia, barne eta kanpoko faktoreen eraginaren pean, antolaketako kideen ekintza, erreakzio eta 
elkarrekintzen ondorio izango da. Ikuspegi honek estrategia ikuspegiaren konplexutasuna eta 
anbiguitatea jasotzen du (Grant, 1996, 47). 

31 Lawrence eta Lorsch (1967) aurrerago doaz, antolaketaren emaitza enpresaren estrategia eta 
egitura eta inguruaren arteko harremanaren ondorio zuzena dela iradokitzerakoan. Antolaketaren 
kontingentzi-teoriak, eta inguru desberdinei erantzun desberdinak emateko beharrak, eragin 
zuzenena izan du zuzendaritza estrategikoaren ikuspegian. 
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ezik, enpresaren baliabide eta ahalmenen azterketatik ere azaldu daiteke. Ikuspegi 
honetan kokatu daitezke: Grant, Hamel eta Prahalad, Amit eta Shoemaker, Barlett eta 
Goshal, Peteraf, etab.  

 
4.5.1. Porter-en estrategia-eredua: nazio mailatik nazioartera 
 
Estrategia eredua herrialde mailatik nazioartera hedatzeko moduaren adibidea 

Porter-en lanetan ikus dezakegu, bere estrategia eredu ospetsua, nazioarteko 
baldintzetara zabaltzen duenean (1986, 11): «Many of the strategy issues for a company  
competing internationally are very much the same as for one competing domestically. 
A firm must still analyse its industry structure and competitors, understand its buyer 
and the sources of buyer value, diagnose its relatives cost position and seek to establish, 
a sustainable competitive advantage within some competitive scope, whether it be 
acrosstheboard or in an industry segment». Hain justu ere, enpresa baten arrakasta, 
nazio-mailan edo nazioartean, lehiakideekiko lehia abantaila sostengarri bat izatean 
datza. Porter-en arabera, oinarrian, bi lehia abantaila mota daude: «Lehiakideek baino 
kostu txikiagoak izan, edo desberdintzeko ahalmena izan, hau da, kostu extra 
gainditzen duen prezio extra bat eskatzeko trebetasuna lortu. Emaitza hobeagoak izan 
dituen edozein enpresak horietako abantaila mota bat lortu du, edo bestea, edo biak» 
(Porter, 1991,45). Hala, enpresa batek estrategia orokorretako batean ondo kokatzen 
bada, aukera handiak izango ditu batezbestekoa baino mozkin handiagoak lortzeko, eta 
bere etorkizuna ziurtatzeko. 

 
Porter-ek (1986) bere ereduari ñabardura batzuk egingo dizkio, nazioarteko 

sektoreen ezaugarri bereizgarriak aztertuz eta enpresak dituen alternatiba estrategikoak 
zabalduz. Porter-en hitzetan (1986, 12): «Nazioarteko estrategia finkatzeko azterketaren 
oinarria sektorea da, sektorea baita abantaila konpetitiboa irabazi edo galtzen den 
plaza». Zentzu honetan, nazioarteko ekonomi jarduerei begira «sektore 
multidomestiko» eta «sektore globalen» arteko bereizketa burutzen du: Sektore 
multidomestikoetan  lehia egoera herrialde bakoitzaren barruan finkatzen da, eta ez 
dago beste herrialdeetan enpresak duen lehia egoeraren menpe. Sektore globaletan, 
aldiz, enpresa baten lehia egoera herrialde batean, beste herrialdeetan duen lehia 
egoerak nabarmenki baldintzaturik dago, eta alderantziz (Porter, 1986, 18)32.  

 
Enpresaren nazioarteko estrategiaren eredu sistematiko bat garatzeko, Porter 

(1986) balio katearen kontzeptuaz ere baliatzen da. Izan ere, enpresa erlazionatutako 
jarduera desberdinez osatutako multzoa izango litzateke33. Nazioarteko lehia abantailak 
lortu nahi dituen enpresak erabaki behar du balio katearen zein jarduera zein 

                                                 
32 Kapitulu honetan aurrerago helduko diogu berriz ere banaketa honi. 
33 Jarduera horiek lehen mailakoak edo bigarren mailakoak izan daitezke. Lehen mailako 

jarduerak input-en hornikuntza eragiketak, banaketa, salmenta eta marketinga eta zerbitzua dira. 
Enpresaren estrategiaren testuinguruan, lehen mailako jarduerak gorakorrak –upstream– eta 
beherakorrak –downstream– jardueretan bana daitezke, eta atzerriko ezarpenak eta jardueren 
kokapena aukeratzeko orduan eragina dute beheko jardueratan –downstream–  banaketa, 
marketinga eta salmentak eta zerbitzuak biltzen dituzte; upstream jarduerak inputen lorpenarekin 
eta eragiketekin erlazionaturik daude. Beste bigarren mailako lau jarduerak lehen mailako 
jardueretan zehar burutzen dira, eta giza-baliabideen zuzendaritza, teknologiaren garapena, 
enpresaren azpiegiturak eta ondasun eta zerbitzuen lorpena jasotzen dituzte. Porter-en arabera, 
jarduera horiek dira mozkinak sortzen dituztenak, hots, jardueraren kostuari balioa eransten 
diotenak.  

 124



IV. Kapitulua: Enpresaren nazioarteratze prozesuari hurbilpen teorikoa 
 

 
herrialdetan kokatu, aukera duen neurrian bederen. Multinazionalen estrategia eta Etxe 
nagusia eta filialen arteko harremanak aztertzeko bi kontzeptu bereizgarri erabiltzen 
ditu: jardueren konfigurazioa eta koordinazioa. Jardueren konfigurazioak enpresaren 
balio-katearen jarduerak leku batean zenbateraino bildurik dauden azaltzen du. Alde 
batetik, jarduera guztiak leku batetan kontzentraturik egon daitezke, eta bertatik 
zerbitzatzen dira enpresaren nazioarteko sarea eta bezeroak. Bestetik, enpresaren balio-
katearen jarduera guztiak enpresa aritzen den herrialde bakoitzean burutu daitezke. 
Jardueren koordinazio kontzeptuak enpresa multinazionalak leku –herrialde– 
desberdinetan sakabanaturik dauden antzeko jarduerak nola erlazionatzen diren 
adierazten du. Koordinazioaren eskala hutsetik –sareko filial bakoitzak independentzia 
osoaz jokatzen du–, oso handira –sakabanatutako antzeko jardueren gain kontrol estua 
dago– zabal daiteke. 

 
Porter-ek dio enpresa batek kostu baxuko estrategia edo produktu desberdintasun 

estrategia aukera dezakeela; baina nazioarte-mailan Etxe nagusi eta filialaren arteko 
harremanen testuinguruan burutzen da. Oro har, lau estrategia aurkezten zaizkio 
enpresa multinazionalari, 4.2. irudian ikus dezakegunez: batetik, herrialdean 
zentratutako estrategia; bigarrenik, atzerriko inbertsio handia filialen arteko 
koordinazio zabalarekin; hirugarrenik, esportazioan oinarritutako estrategia 
marketingaren deszentralizazioarekin nazioarteratzeko oinarrizko estrategia da, eta 
enpresa nazioarteratu berriek erabiltzen dute; eta azkenik, estrategia globala, enpresa 
multinazionalak munduan zehar dituen jardueren koordinazio handian oinarritua. 
 
            4.2. Irudia. Nazioarteko estrategia moduak 
 
 

Herrialdean 
zentratutako estrategia
Herrialde bakarrean  
lehiatzen duten filialak 
dituzten ETNak 

Esportazioetan 
oinarritutako estrategia, 
marketing 
deszentralizatuarekin 

    Estrategia globala 
Atzerriko inbertsio 
handia, filialen arteko 
koordinazio 
handiarekin 

 
 
            Altua 
 
Jardueren  
koordinazioa 
 
          Apala 
 
 
 
 
               Geografikoki barreiatua      Geografikoki kontzentratua 
    Jardueren konfigurazioa 
   

    Iturria: M.E. Porter (1986, 19). 
 
Porter-en diamantea: Nazioen Lehia Abantailak 
 
Porter-ek,  The Competitive Advantage of Nations (1990) liburuan, nazioarteko 

lehiakortasunaren paradigma berria aurkezten du. Nazioarte mailako enpresa 
lehiakorrak inguru konkretuetan sortzen direla argudiatuz, inguru horien baldintza eta 
ezaugarriak ezagutzea izango du helburu. Bere iritziz, ekoizpen faktoreen kostua eta 
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eskuragarritasuna lehia abantailen iturrietako bat da; baina ez garrantzitsuena34. 
Enpresa baten epe luzerako lehiagarritasuna berrikuntza jarrairako duen ahalmenaren 
baitan dago batez ere35. Porter-ek estatu mailako inguruaren eragina enpresaren 
lehiakortasunean aztertuko du. Bere ondorioa da nazio-mailako baldintzak 
esanguratsuak direla enpresak berrikuntzarako duen trebetasunean eta lehia abantailak 
garatzeko ahalmenean. Zehazki, herrialde bateko kokapen eta lehia abantailak lau 
aldagairen elkarrekintzaren arabera daude, zeintzuek herrialde baten lehia diamantea 
osatzen duten (4.3. Irudia): 

 
4.3.Irudia. Nazioen lehia abantailak: Porter-en diamantea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

Enpresen estrategia, 
egitura eta lehia

Eskariaren 
baldintzakFaktoreen 

hornidura eta 
baldintzak 

Erlazionatutako sektoreak 
eta sektore osagarria

Gobernua

Zoria 

 

      
 

Iturria: Porter (1990, 72). 
 
a) Ekoizpen faktoreen hornidura eta baldintzak. Faktoreek ez dute ekoizpen 

prozesurako input homogeneoa izan behar, aberriek kostu edo eskuragarritasun 
abantailak izan ditzaten. Faktoreen baldintzek berrikuntza suspertu dezakete. Adibidez, 
hezkuntza erakundeak hobetuz, lan faktorearen berrikuntza ahalmena handitu daiteke, 
eta nazio-mailako azpiegiturek jarduera ekonomiko sistema berriak bultzatu ditzakete. 
Oro har, faktoreen baldintzek enpresaren berrikuntzarako ahalmenean eragin 
nabarmena dute. 

 
b) Eskariaren baldintzak. Barne merkatuko eskariaren baldintzak suspergarriak 

izan daitezke enpresek berrikuntzarako eta kalitatearen hobekuntzarako duten joeran. 
Herrialde bateko eskaeraren ezaugarriek, hala nola kantitatea, osaketa eta kalitate-
eskakizunak eragina izango dute bertako enpresen lehia abantailen nazioarteko lehian. 
Bezeroak zenbat eta sofistikatuago eta zorrotzagoak izan, presio handiagoa izango du 
enpresak bere zerbitzua hobetzeko. Bezeroek eman ditzaketen ideiak garrantzitsuak 

 
34 Tradizionalki, ekonomilariek jatorrizko herrialdearen ekoizpen faktoreen garrantzia 

azpimarratu dute abantaila konpetitiboaren abantaila-iturri gisa. Faktore ukigarrien, alegia, lurraren, 
kapitalaren eta lanaren kostua eta eskuragarritasuna nabarmendu dute. Baina, ikusi dugunez, 
faktoreen nazioarteko banaketa desberdinak nazioarteko merkataritzaren zati bat bakarrik azaltzen 
du. 

35 Porter-i jarraituz (1990), munduko edozein enpresak munduan ez du aukera berdina 
berritzailea izateko eta lehia abantaila bat garatzeko; izan ere, nazioarteko sektoreetan enpresa gutxi 
dira arrakastatsuak, eta ez daude munduan zehar edozein modutan banaturik. Alderantziz, sektore 
gehienetan herrialde bakan batzuetatik datozen enpresek meneratzen dituzte nazioarteko 
merkatuak. Horrek, sektore batean lehia abantaila garatzeko herrialde edo estatu egokiagoak egon 
daitezkeela iradokitzen du. Hots, badirudi lehia abantailak  kokapen-iturri sendoa duela. 
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izango dira enpresaren nazioarteko lehia ahalmenean, batez ere erosle aurreratuek beste 
herrialde batzuetan sor daitezkeen beharrak aurrikusi ditzaketenean.  

 
c) Erlazionatutako industriak, antzerako sektoreak eta sektore osagarriak. 

Jarduera sektore osagarri eta kidekoak enpresa-elkarteak, «cluster-ak», sortzen dituzte, 
eta herrialde-mailako bitarteko oso garrantzitsuak dira nazioarteko lehiakortasunari 
begira. Luku-erako elkarte edo sektore-talde hauetan kokaturik dauden enpresen 
elkarrekintzaren bidez lehiakortasuna bultzatzen da. Hornitzaileen eragina ere 
enpresaren berrikuntzarentzat mesedegarria izan daiteke. Adibidez, mundu-mailarako 
lan egiten duen hornitzaileak jatorrizko herrialdeko beste enpresetan eragina izan 
dezake. 

 
d) Enpresen estrategia, egitura eta lehia. Herrialde batean enpresak sortu, 

antolatu eta kudeatzen diren moduak elementu garrantzitsua dira enpresen abantaila 
konpetitiboak eratzeko orduan. Porter-ek enpresen arteko lehia nabarmentzen du. 
Barne-merkatuetan egon daitekeen lehia indartsua enpresen berrikuntzarako duten 
joerarentzat eta eraginkortasunarentzat akuilua izan daiteke. Lehiakide apartekoen 
berrikuntzez ere baliatu daiteke enpresa, baldin eta gertutik jarraitzen baditu. Hots, 
herrialde bateko berrikuntza ahalmena herrialde horretako lehia-maila eta izaeraren 
arabera ere badago.  

 
Aipatu lau aldagaiek, eta beraien arteko elkarrekintzak, sistema bat bezala 

jokatzen dute, aldagai baten eragina beste aldagaien egoeraren arabera egonez. Nazio-
mailako sistema edo diamante honen esparruan sortzen dira enpresak, eta bertan ikasten 
dute lehiatzen. Diamante nazionala mesedegarriagoa edo aldekoa duten sektoreetan 
arrakasta lortzeko probabilitate gehiago dute enpresek. Hala ere, honek ez du esan nahi, 
herrialde bateko enpresa guztiek abantaila konpetitiboak lortuko dituztenik sektore 
konkretu batean. Errealitatean, enpresa arrakastatsuak eta ez arrakastatsuak egongo dira 
herrialde bakoitzean, guztiek ez baitituzte baliabide eta ahalmen berdinak. Horrez gain, 
ez dituzte beraien estrategiak nazio-mailako inguruarekin modu berean egokitzen. 
 

e) Beste faktoreak: «zoria» eta «gobernu ekintzak». Aipatu diamantearen 
osaketan eragina duen bigarren mailako beste faktore bat kasualitatea da, talka 
asimetrikoak sortzen baititu herrialde desberdinen artean, eta, ondorioz, beraien lehia 
ahalmena eta kokapena aldatu egiten da36. Gobernuen politikek ere eragin dezakete, 
nahiz eta ez den diamanteko lau aldagaiak bezain determinantea: «faktoreen sorkuntzan 
inbertituz, gizabanakoen eta enpresen helburuetan eraginez, beraien erosle edo erosleen 
beharren gain duten eraginaren bidez, lehia-politiken bidez eta erlazionatutako eta 
sektore laguntzaileetan joka dezaketen paperaren bidez gobernuek nazio mailako 
abantaila gara edo muga dezakete» (Porter, 1990, 43).  
 

Porter-en teoriak, nazioarte mailan aritzen diren enpresek lehia abantailen garapen 
sostengarriak lortzeko, jatorrizko herrialdearen baldintzak aztertu beharko lituzketela 
                                                 

36 Hots, finkatutako zenbait lehiakideen abantailak suntsi ditzake, alde batetik, eta herrialde 
berri bateko enpresek baldintza berri eta desberdinetarako abantaila konpetitiboak garatuz 
aurrekoen lekua har dezakete. Adibidez, aipatu ditzakegu, sorkuntzako ekintzak, aldaketa 
teknologiko garrantzitsuak, bioteknologia edo mikroelektronika bezalakoak; inputen kostuen 
aldaketak, petrolio krisiaren ondorioz sortutakoak bezala; mundu mailako finantza merkatuetan edo 
ganbio-tasetan egon daitezkeen aldaketa esanguratsuak; gerrak etab. 
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iradokitzen du. Enpresaren jatorrizko herrialdeak inguru aberatsa eskaintzen badu 
lehiagarritasuna mantentzeko, enpresak herrialde horretako egitura garatu beharko luke. 
Enpresak, berriz, nazio diamante ahula duen herrialde batean lekuturik badago, 
birkokatzeko aukera aztertu beharko luke. Bere jarduerak eta Etxe nagusia erosle 
sofistikatuak, hornitzaile garrantzitsuak, lehiakide taldeak, etab. kontzentratzen diren 
herrialdeetara jo beharko lukete. Birkokapen fisikoa beharrezkoa izan daiteke, 
hurbilpen fisikoak cluster-eko partaide diren antolaketen arteko elkartrukeak 
intentsuagoak eta errazagoak bihurtzen dituelako, hots, lehia abantailak eraikitzeko 
aukerak hobetzen dituelako. 

 
Porter-en analisia hiru balizkoetan oinarritzen da (Grant, 1996, 403). Hasteko, 

enpresaren izaera eta zuzendaritza-jokabide kritikoak nazio-mailan finkatzen dira; 
beraz, inguru horren eragina nabarmena da enpresak garatzen dituen baliabide eta 
ahalmenetan37. Bestetik, nazioarte-mailan abantaila konpetitibo bat mantentzeko, lehia 
abantailaren alderdi dinamikoetan oinarritu behar da. Sektore konkretu batzuetan 
abantaila mantentzea lortu duten herrialdeak, berrikuntzaren eta hobekuntzaren 
ondorioz beraien abantaila konpetitiboaren oinarriak zabaldu eta sakontzeko gai izan 
diren enpresak dituztenak izan dira. Hirugarrenik, nazio mailako inguruaren eragina 
enpresen lehiakortasunean, ez dago herrialdeak dituen baliabideen arabera; baizik eta 
lehia abantailen berrikuntza eta hobekuntza ahalbidetzen duten baldintza dinamikoen 
menpe dago. 

 
Hala ere, ikuspegi honek oso kritika zorrotzak jaso ditu; hala nola, enpresa 

multinazionalaren papera eta estatuen parte hartzearen garrantzia gutxiesten dituela. 
Kritika gogorrenak, dena den, Krugman-en (1994, 34) eskutik etorri dira: estatuak eta 
enpresak desberdinak dira, eta estatuen arteko lehiak ez du zentzurik; gainera, 
nazioarteko merkataritza ez da «hutsa batzen duen jokoa».38  

 
4.5.2. Baliabide eta ahalmenetan oinarritutako hurbilpena  
 
Azken urteetan, zuzendaritza estrategikoan hedatu den hurbilpena enpresaren 

baliabide eta ahalmenetan oinarritzen da. Herrialdearekin edo sektorearekin 
erlazionaturiko faktoreak garrantzitsuak diren arren, enpresaren nazioarteratzea eta 
nazioarteko lehiakortasuna azaltzeko orduan, ez dira bakarrak, ez eta garrantzitsuenak 
ere. Gakoa enpresan datza: «Enpresaren lehiakortasuna ez dago jarduten duen 
lurraldeak edo formalki dagokion sektorearen arabera erabat determinaturik. Merkatu 
handiago, zabalago eta lehiakorragoetan, arrakasta izateko ahalmena bere baitan dago 
bereziki» (Fernández, 1992, 705)39.  

 
Enpresaren lehiakortasunaren ikuspegi mikroekonomiko honen arabera, enpresek 

jokatzeko marjina zabala dute, beraien erabakien bidez, estrategiak finkatu eta 
                                                 

37 Zenbait egilek aldarrikatzen duten nazionalitaterik gabeko multinazionalaren ideia (“The 
stateless corporation”, Bussines Week, 1990eko maiatzak 14, 98-106 o.) arbuiatzen du Porter-ek. 
Hainbat multinazionalen barne merkatuak oso txikiak diren arren (Benelux-eko multinazionalena 
adibidez)  beraien zuzendaritza-era, estrategia eta ahalmenak bertako inguruak baldintzatzen ditu. 

38« International trade is not a zero-sum game (...) if Pepsi is successful, it tends to be at Coke´s 
expense. But the major industrial countries, while they sell products that compete with each other’s 
main export markets and each other’s main suppliers of useful imports. If the European economy 
does well, it need to be at US expense». (Krugman, 1994, 34) 

39 (Z. Fernández. ICE, 705, 1992).  
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merkatuetako arrakasta- eta porrot-aukeretan eragiteko. Horregatik, nazioartean 
lehiatzeko erabakiaren eta nazioarteko lehiagarritasun aldagaien azterketa enpresaren 
barnean kokatu behar da, bere estrategia baldintzatuko duten baliabide eta ahalmenetan.  
Baliabideak enpresak eskura dituen eta kontrola ditzakeen stock faktoreak dira (Grantt, 
1996, 159). Bereiztu daitezke: ukigarrien artean, baliabide fisikoak –ekipoa, kokapena, 
inputetara sarbidea– eta baliabide finantzarioak; ezukigarrien artean, berriz, baliabide 
teknologikoak –patenteak, know how, diseinua, etab.–, ospea eta kultura aurkitzen dira. 
Giza-baliabideei dagokienez, azpimarratzekoak dira pertsonen heziketa eta ezagupenak 
eta komunikazio-, harreman-, motibazio- eta integrazio-ahalmena. Antolaketa bera ere 
baliabide garrantzitsua da, eta egitura, zuzendaritza-estilo, plangintza-, koordinazio- eta 
kontrol-sistemak eta harreman informalez osatua dago. Antolaketa ahalmenak «enpresa 
batek jarduera konkretu bat burutzeko duen ahalmena adierazi nahi du» (Grant 1996, 
165).40  

 
Grant-en arabera (1996, 165), enpresak baliabide eta ahalmenekin lehiatzen du, 

eta ez produktu eta negozioekin. Horrela, enpresa ez da negozio edo produktu 
merkatuen taldea, baizik eta denboran sortu eta garatzen diren teknologia, ezagupen eta 
ahalmenen taldea. Enpresak bata bestearengandik bereizten dituena eta lehiagarri 
bihurtzen duena, baliabide eta ahalmenen konbinazio desberdin bat burutzeko ahalmena 
izango litzateke. Kapitalean inbertsioa ez da lehiagarritasuna azaltzen duen aldagaia. 
Merkatuan lor daitezkeen aktibo, teknologia eta giza baliabideek ez dute berez 
abantaila konpetitiborik sortzen. Jarduera produktiboak baliabide-taldeen arteko 
lankidetza eskatzen du.  

 
Prahalad eta Hamel-i jarraituz (1990, 1993), enpresaren barneko ikuspegiaren 

arabera, abantaila konpetitiboak enpresak dituen baliabide eta ahalmenen baitan egongo 
dira, horiek baitira lehiakideekiko enpresaren egoera indartu edo ahuldu dezaketenak. 
Enpresaren berezko ezagupen eta trebetasunak, bereziki teknologia desberdinak eta 
ekoizpen teknikak koordinatzeko, ikasketa kolektiboaren ondorio dira (Prahalad eta 
Hamel, 1989, 51). Egileek oinarrizko ahalmenak –core competences– eta ahalmen 
periferikoak bereizten dituzte. Oinarrizkoak funtsezkoak dira enpresaren emaitzak lortu 
eta estrategia finkatzeko. Zehatzago, oinarrizko ahalmenek ekarpen neurrigabea 
burutzen diote bezeroaren azken balioari, edo balio hori ematen deneko 
eraginkortasunari; halaber, merkatu berrietara sartzeko, alegia nazioarteratzeko, 
plataforma bat eskaintzen dute (Hamel eta Prahalad, 1989, 79-91). Estrategiaren ohiko  
ikuspegiaren arabera, enpresak dituen baliabideak sortzen diren aukerekin doitu behar 
ditu; berriz, egile hauei jarraituz, enpresen estrategien diseinuan desdoitze bat finkatu 
daiteke baliabide eta jomugen artean. Ohiko baliabide eta ahalmenak ez dira nahikoak 
eginkizun honetarako. Enpresaren ahalegin nabarmen baten bidez «bulkada 
estrategikoa» lor daiteke (Hamel eta Prahalad, 1989)41.   

                                                 
40Gai honi buruzko literaturak ahalmenak hitza eta eskumenak zentzu berean erabiltzen ditu 

Ahalmenak enpresaren abantaila konpetitibo iraunkorra lortzeko oinarria ematen duten 
desberdindutako trebetasunen, aktibo osagarri eta errutinen multzoa dira (Teece et al., 1990, 28).  
Oinarrizko ahalmenak, oinarrizko eskumenak, eskumen bereizgarriak, bikaintasun printzipioak, 
etab. kontzeptu beraren sinonimoak dira. Rugman-ek (1987) «enpresaren abantaila espezifiko» 
terminoarekin izendatzen ditu. 

41 Grant-en hitzetan: «Una ambición desmesurada produce energía para la innovación, el riesgo 
y la mejora continua. En lugar del ajuste estratégico y de la asignación de recursos, Hamel y 
Prahalad hacen hincapié en aprovechar al máximo los recursos y en apalancarlos»  (Grant, 1996, 
52). Dudarik gabe, enpresa estrategiaren ikuspegi honek, nazioarteko jarduerei aplikaturik, 
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Baliabide eta ahalmenek enpresa errenten sortzaile-gisa jokatzen duten papera  

Amit eta Schoemaker-ek aztertu dute (1993, 38).  Egile hauen arabera, enpresaren 
errentak baliabide eta ahalmenen jabego bakarretik datoz, eta ondorengo faktoreen 
ondorio dira: batetik, baliabideen horniduran dagoen abiapuntuko asimetriatik, alegia, 
merkaturen inperfekzioengatik; edo informazio asimetriatik edota zoritik. Balio 
ekonomikoa baino kostu txikiagoa determinatzen duena. Bestetik, baliabideak urriak 
izanik, ordezkagarritasun eta imitagarritasun ezperfektoak –babes mekanismoen 
ondorioz– eta eskuragarritasun ezperfektoak, enpresaren errentak mantentzea 
ahalbidetzen dute, baliabide eta ahalmenen sostengarritasunaren ondorioz, eta sortutako 
errenten gaineko jabego eskubideak ezartzeko zailtasunen ondorioz. Hots, baliabide eta 
ahalmenak, antolaketa baten oinarriko ezagupen gisa, zailak dira birsortzeko, geldiro 
metatutako aktiboak baitira; horrela, lehia abantaila sostengarri bat erdietsi, eta errentak 
lortzeko funtsezkoak bihurtuz. 

 
Laburbilduz, enpresaren garapena eta nazioarteratzea sobera dauden baliabide eta 

ahalmenek azal dezakete. Batetik, enpresak beharrezkoa baino balio gehiago sortzeak, 
enpresaren jarduerak zabaltzea edo dibertsifikazioa ahalbidetzen du. Ildo horretatik, 
baliabide eta ahalmenak, batez ere giza-kapitala, lehentasunezko erreferentzia puntua 
bilakatzen dira hazkunde eta dibertsifikazio estrategiak diseinatzerakoan (Grant, 1996, 
251); bestetik, bere oraineko baliabide eta ahalmenak urriak izan daitezkeen arren, 
hauek garatzeko nazioarteko jauzia egin dezake enpresak. Izan ere, enpresak 
nazioartean aritzean, inguru desberdinetan lehiatu behar izaten du. Aniztasun horren 
bidez, hainbat indar suspergarri jasotzen ditu enpresak, bere ahalmenak garatzeko 
aukera lortuz. Alegia, nazioko mugak gainditu ez dituzten enpresek baino ikasteko eta 
ahalmenak garatzeko aukera zabalagoak dituzte enpresa nazioarteratuek (Goshal, 1987, 
427)42.  

 
5. Enpresa multinazionala: kokapenerako irizpide eta helburuak 
 
Nazio Batuen Korporazio Transnazionalen erakundeak ETNa honela definitzen 

du (UNCTAD, 1988, 16): «Nazioarteko merkatuetako elkartrukeen barneratzea 
erabaki-hartze unitate bakarrean, hots, korporazio transnazionala». Izaera juridiko edo 
jarduera eremua kontuan hartu gabe, bi estatu edo gehiagotan erakundeak kontrolatzen 
ditu, politika koherenteak edo estrategia amankomuna ahalbidetzen duen erabaki 
sistema baten pean arituz eta unitateak erlazionatuz, jabegoaren bidez edo bestela, batak 
besteen eragiketen gain eragina izan dezaketelarik, batez ere, ezagupena, baliabideak 
eta erantzukizunak banatzerakoan43.  

 

                                                                                                                                               
Uppsalako eskolak planteatzen duen nazioarteratze-prozesuaren garapen-urratsen ereduaren 
determinismoa gainditzen du.   

42 Goshal-en hitzetan (1987, 433): «The enhanced organizational learning that results from the 
diversity internalized by the multinational may be key explanator of its ongoing success, while its 
initial stock of knowledge may well be the strength that allows it to create such organizational 
diversity in the first place». 

43 «Baliabide eta ahalmenen gainean eragina ahalbidetzen duen erabaki sistema baten pean, bi 
estatu subiranoetan edota bi estatu subiranoen artean transakzioak, unitateen herrialdeekiko 
exogenoak diren faktoreen eraginaren pean, burutzen dituen edozein enpresa multinazionala da». 
(Sundaram eta Blak, 1992,731). 
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AIZak eginez, enpresa bat transnazionala bilakatzen da, hots, helburuak lortzeko 

estatu-mugen gainetik antolaketa desberdinen gaineko kontrolaren hedapenean 
oinarritzen den enpresan (Dicken, 1998, 177). AIZaren ezaugarri bereizgarriena 
enpresa inbertitzaileak baliabideen transferentzia burutzeaz gain, atzerriko inbertsioaren  
kontrola eskuratzean datza. Filialak ez du soilik Etxe nagusiarekiko finantza obligazio 
bat, baizik eta antolaketa- eta zuzendaritza-egitura beraren partaide da (Krugman, 1993, 
189). Alegia, inbertsioa enpresa inbertitzailearen jatorrizko herrialdetik at burutzen da, 
baina enpresa inbertitzailearen barruan, hots, transferitutako baliabideen gaineko 
kontrola inbertitzaileak du. Halaber, finantza baliabideez gain, produktu eta aktiboen 
multzo zabalak, hala nola, kapitala, teknologia eta zuzendaritza-trebetasunak, osa 
dezakete AIZ, eta horregatik, nazioarteko kapital fluxu bat baino gehiago da, bere bidez 
enpresa batek atzerrian beste enpresa bat sortu edota kontrolatzen duela adierazten 
baitu. 44  

 
Multinazionalak aztertu dituzten ikerlariek hainbat irizpide erabili dituzte 

kontzeptua definitu eta enpresa baten multinazionalizazio maila neurtzeko (Dunning, 
1992, 3). Atzerriko ezarpenen edo kontrolatzen duen elkartutako enpresen kopurua eta 
tamaina; bere balio erantsiaren jarduerak  –meategiak, plantazioak, enpresak, salmenta-
lekuak, bankuak, hotelak, etab.– burutzen dituen estatu-kopurua kontuan hartuz; 
atzerriko jarduerei dagokien aktibo osoaren, sarreren, mozkinen, pertsonalaren 
proportzioa neurtuz; zuzendaritza edo kapitalaren jabegoa nazioarteraturik dagoen 
mailari begiratuz; jarduera garrantzitsuenak, adibidez ikerketa eta garapena, 
nazioarteraturik dauden mailaren arabera; edota atzerriko jarduera-sareen gainean duen 
kontrolagatik lortzen duen sistema-abantailen hedapen edo ezaugarrien arabera45. 
Irizpide horiek AIZen eta atzerriko ekoizpenaren sailkapen bat egiteko balio duten 
arren, ikerlariak ez datoz bat irizpide nagusia aukeratzerakoan. Alegia, ez dago irizpide 
finkaturik enpresaren transnazionalizazio izaera eta gradua zehazteko, enpresa 
multinazionalaren fenomenoa konplexuegia baita, zenbaki zehatz batekin harrapatu eta 
irizpide bakarrekin definitzeko (Root, 1997, 575).  

 
Hain zuzen ere, ETNak, AIZez gain, beste estatu bateko jarduera ekonomikoak 

kontrolatu edo koordinatzeko hitzarmen estrategikoak, nazioarteko azpikontratazioa eta 
sare dinamikoak erabili ditzake (Dicken, 1998, 137). 

 
Lan honetan, batik bat, AIZak aztertuko ditugu. Halaber, ETNa fenomeno 

konplexu eta multidimentsionala den arren, alderdi guztien aurretik, orain arte ikusi 
dugun definizioak ez bezala,  multinazionalaren giza dimentsioa azpimarratuko dugu; 
izan ere, honela definitzen baitugu multinazionala: «herrialde bat baino gehiagotako 
langile komunitate talde desberdinek osatzen duten  enpresa da». 

 

                                                 
44  Ezaugarri hauek atzerrian burutzen diren zorroko inbertsioetatik bereizten laguntzen dute. 

Zeharkako inbertsioetan diru-kapitala da lekuz aldatzen den aktibo bakarra. Hitzarmendutako 
baliabideen transferentziak merkatuaren bidez eta bi agente ekonomiko independenteen artean 
burutzen dira, transferitutako baliabidearen kontrola batetik bestera igarotzen delarik. Horrela, 
AIZen ezaugarri bereizgarria inbertitzaileak atzerriko enpresaren gain duen kontrola da (Dunning, 
1992).  

45 Adibidez, enpresa baten atzerriko salmentak salmenta guztiekiko %25a baino handiagoak 
badira esan daiteke nazioarteko jardueretan konprometiturik dagoela, bai eragiketetan bai 
estrategikoki, eta transnazionaltzat har liteke.  
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Ondoren, multinazionalaren izaeran sakontzen jarraitzeko, enpresa 

multinazionalaren kokapenerako irizpide eta helburuak azalduko ditugu.  
 
Enpresa transnazionalen kokapenerako irizpide eta helburuak  
 
Enpresa multinazionalek atzerriko inbertsioak burutzea eragin duten zio 

estrategiko nagusiak tipifikatzen saiatuko gara ondoren. Hasi aurretik, nola nahi ere,  
gogoratu behar dugu, nazioarteko lehia gorakorraren ondorioz, ugaritu egin direla 
atzerrian inbertitzeko arrazoiak. Gainera, enpresak atzerrian birkokatzeko dituen  
arrazoiak bat baino gehiago izaten dira, ezarpenetik ezarpenera desberdinak izan 
daitezke, eta denborarekin aldaketak jasaten dituzte.  

 
Transnazionalizazio estrategia desberdinak aztertzeko, nazioz gaindi inbertitzera 

bultzatzen duten arrazoiak ezagutzeko hainbat irizpide daude. Zurbano-ri jarraituz 
(1998), nazioz gaindiko kokapenerako hiru faktore behinenak honakoak dira: batetik, 
produktu bera ekoizteko eginiko ezarrera, bestetik, helburu den herrialdeko kapitalak 
eskuratzeko eginiko ezarrera, eta azkenik, ekoizpen jarduera baten nazioarteko 
integrazioa lortzeko ezarrera.  

  
Bucley eta Casson-ek (1979) eta Jarillo eta Martínez-ek (1997, 129) beste 

sailkapen bat burutzen dute, ezarpenek merkatu-hartzailetan burutzen dituzten 
jardueren arabera; horrela, bereiz daitezke: inbertsio horizontalak, bertikalak eta 
dibertsifikatuak. Lehenbizikoek Etxe nagusiak burutzen duen jarduera bera burutzen 
dute. Bigarrenak, integrazio bertikalaren estrategiari jarraitzen dio, Etxe nagusia 
kokaturik dagoen ekoizpen lerroaren aurreko fasea edo ondorengo fasea burutuz, 
normalean, ezarpenek lehengaien hornikuntza edo osagai baten ekoizpena, lehenengo 
kasuan, eta produktuaren merkaturatzea, bigarren kasuan, izango dute helburu. 
Inbertsio dibertsifikatuak, Etxe nagusiak burutzen duen jarduerarekin zer ikusirik ez 
duten atzerriko ezarpenak izango dira.  

 
Dunning-ek (1992, 57), enpresa nazioarteratzera bultzatzen duten arrazoiak lau 

talde nagusitan banatzen ditu; alegia, enpresa multinazionalen jarduera, edo AIZaren 
helburua, lau motatakoa izan daiteke bilatzen duen helburuaren arabera: baliabideak, 
merkatuak, eraginkortasuna edo esperientzia, eta aktibo estrategikoak edo ahalmena46.  

 
A) Ekoizpen baliabideak lortzera zuzendutako AIZak. Ekoizpen jarduera baten 

eraginkortasuna hobetzea du helburu herrialde desberdinetako hobari konparatiboak 
aprobetxatuz. Ekoizpen prozesua, osorik edo zatikatua, herrialde desberdinetan 
kokatzen da jatorrizko herrialdean ez dauden edo merkeagoak diren baliabide 
produktiboak lortzeko asmoarekin. Helburua ez da atzerriko herrialde horietako 
merkatuak ustiatzea, gehienetan filial hauek ekoiztutako produktuak esportatu egiten 
baitira, bereziki herrialde garatuetara. Ekoizpen jardueraren nazioarteko 
errentagarritasuna eta lehiakortasuna lortzeko azken helburua duten ezarrerak izango 
lirateke. Izaera honetako atzerriko inbertsio zuzenak burutzeko zio desberdinak aurki 
ditzakegu: 
                                                 

46 Halaber, AIZ-en aipatu kategoria hauek jarrera oldarkor eta defentsiboen ondorio izan 
daitezke (Dunning, 1992, 56). Enpresa multinazionalak bere estrategi helburuetan aurrera egiteko 
jarrera pro-aktiboak hartzen baditu AIZak oldarkortzat jotzen dira, berriz, lehiakideek edo atzerriko 
gobernuek burututako (edo sumatutako) ekintzen erreakzioa bada enpresa multinazionalaren 
AIZak babes-inbertsioa edo defentsarako izango litzateke. 

 132



IV. Kapitulua: Enpresaren nazioarteratze prozesuari hurbilpen teorikoa 
 

 
 

• Batetik, hainbat motatako baliabide fisikoak lortzera zuzendutako AIZak, 
adibidez, mineralak, lehengaiak, nekazal produktuak, etab. Bereziki, ETN batek 
eskain dezakeen ahalmen eta merkatuak behar dituten baliabideak dira. Helburua 
ekoizpen kostuak gutxitzea eta baliabide horien hornikuntza ziurtatzea izango 
litzateke. 

 
• Bigarren taldea, kualifikatu gabeko edo kualifikazio gutxiko eskulan merke eta 

motibatua lortzera zuzendutako AIZek osatzen dute. Herrialde garatuetako enpresek 
soldatak merkeagoak eta lan baldintza malguagoak diren herrialdeetara jo dezakete, 
giza faktorean intentsiboak diren ekoizpen prozesuak bertan burutzeko. Osagaien 
ekoizpena edo azken muntaketa adibidez, garapen bidean dauden herrialde 
industrializatuenetan: Asiako Hego Ekialdean, Malaisia edo Taiwan-en, edo 
Amerikan, Mexiko edo Brasilen, kokatu daitezke47. 

 
• Hirugarren taldea, enpresaren ahalmenak –teknologia, zuzendaritza, 

merkataritza-arloan–, lortu edo hobetzera zuzendutako AIZak. Ekonomikoki garatuak 
diren herrialdeetan edo teknologia garatua darabilten enpresekin lankidetza 
hitzarmenen bidez, burutu ohi dira. Adibidez, Korea, Taiwan edo Indiako enpresek 
Europako edo Ipar Amerikako enpresekin lankidetza hitzarmenak burutzen 
dituztenean goi mailako teknologi alorretan.  

 
B) Atzerriko merkatuak lortzera zuzendutako AIZak. Zenbait enpresek herrialde 

batean inbertsioak burutzen dituzte bertako edo inguruko merkatuetan produktu eta 
zerbitzuak saltzeko. Merkatu hauek, oro har, aurretik esportazioen bidez zerbitzatuak 
izan ohi dira; baina herrialde hartzaileak finkaturiko muga-sarien ondorioz, edo 
merkatuak erdietsitako tamainak ahalbidetzen duelako, produkzio-jarduera bertan 
kokatzea erabaki daiteke. Merkatuak zuzpertu eta babestu ez ezik, merkatu berriak 
ustiatu eta garatzeko helburua ere izan dezakete inbertsio hauek.  

 
Kategoria honetako AIZak burutzeko, merkatuaren tamaina eta hazkunde 

igurikapenez gain, lau arrazoi bereiz ditzakegu: 
 

• Enpresaren hornitzaile edo bezero garrantzitsuenek beraien ekoizpen unitateak 
atzerrian kokatzen badituzte, enpresak bere negozioa mantentzeko AIZak burutuz 
jarraituko die; alegia, bezeroei jarraitu. 

 
• Enpresaren produktuek bezero lokalen gustu eta nahi bereziak asetzeko 

egokitzapen bat behar dutenean, hots, atzerriko merkatuekiko desberdintasunak 
handiak direnean, enpresaren produktuak merkaturatzeko herrialde horretan ezartzea 
beharrezkoa izan daiteke. Halaber, hizkuntza, negozio-ohiturak, legedia edo 
marketing prozedurak oso desberdinak direnean esportazioak ez dira bide egokia eta 
merkatu horietan lehiatu ahal izateko bertan finkaturik egotea ezinbestekoa bihurtzen 
da. 

 
• Atzerriko merkatua bertan ekoiztutako produktuez zerbitzatzearen ondorio 

diren ekoizpen eta transakzio kostuak urrunetik zerbitzatzetik lortzen direnak baino 
                                                 

47 Dunning-ek Espaina, Portugal eta Marokorekin batera, eskulana bilatzen duen inbertsioen  
herrialde jasotzaile-gisa aurkezten du (1993, 57). 
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txikiagoak direnean. Horrela, garraio kostuak handiak direnean eta eskala-ekonomiak 
txikiak, kontsumo lekuetatik gertu ekoiztera bultza dezakete enpresa. Baita ere, 
mugasari eta inportazioen kontrolen ondorioz, eraginkorragoa izan daiteke atzerriko 
merkatuak AIZen bidez zerbitzatzea. 

 
• ETN batek bere lehiakideen merkatu nagusietan  presentzia fisikoa izatea 

beharrezkotzat jo dezake bere ekoizpen eta marketing estrategia globalaren 
ikuspegitik. Horrela, nazioarteko oligopolioek meneratzen dituzten sektoreetako 
transnazional handienek munduko merkatu nagusienetan –Nafta, Europar Batasuna 
eta Japonian– ezarrerak dituzte. 

  
C) Eraginkortasuna areagotzera zuzendutako AIZa. Izaera honetako atzerriko 

inbertsioak baliabideak eta merkatuak eskuratzeko burututako ezarrerak egin ondoren 
ekoizpen jarduera baten nazioarteko integrazioa lortzera zuzendurik daude. Dunning-ek 
(1993, 57) bi ezarrera-mota bereizten ditu: 

 
• Ekoizpen prozesuaren zatiketaren ondorio diren inbertsio zuzenak. Herrialde 

desberdinetan kokatzen da zati bakoitza, bertako hobari konparatiboak –faktoreen 
kostu eta eskuragarritasuna– aprobetxatuz. Horrela, kapitalean, informazioan eta 
teknologian intentsiboak diren balio-katearen iharduerak herrialde garatuetan lekutu 
daitezke, eta herrialde ez hain garatuetan, laneskuaren eta beste baliabide  batzuen 
kostu apalez baliatzeko ezarrerak egin daitezke. Ezarpen selektibo hauek  enpresaren 
eraginkortasun globala maximotzea ahalbidetzen dute. 

 
• Enpresa baten AIZak produktu konkretu baten ekoizpenean espezialitzen dira 

herrialde edo eskualdeka, inguru bakoitzak ekoizpen prozesu desberdinetarako 
eskaintzen duen berezitasunez baliatuz. Oro har, ekonomi-egitura eta sarrera-maila 
antzerakoa duten herrialdeak dira, eta herrialdearen dotazioek baino garrantzi gehiago 
dute garatutako ahalmen eta eskumenek, industria osagarrien aukera eta kalitateak, 
barne lehiaketaren ezaugarriek, kontsumitzaileen eskariaren izaera eta gobernuaren 
makro- eta mikro-politikek. Aukera honek produktu lerro batekin erlazionaturiko 
eskala- eta hedapen-ekonomiak ustiatzea ahalbidetzen dio nazioarteko merkatuetan 
aritzen den ETN dibertsifikatuari. 

 
D) Aktibo estrategikoak edo ahalmena lortzera zuzendutako AIZak. Laugarren 

taldean epe luzerako helburu estrategikoak erdiesteko atzerriko korporazioen aktiboak 
eskuratuz burutzen diren AIZak daude. Baliabideak edo merkatu konkretu batzuk 
lortzea baino, nazioarteko lehiakortasuna mantentzea edo garatzea da helburua. 
Enpresak duen aktibo zorroari atzerriko aktibo hauek gehituz enpresaren lehia egoera 
sendotu daiteke edo lehiakideena ahuldu. Honelako inbertsioak, batetik estrategia 
global edo erregional integratua bilatzen duten ezarritako ETNetan aurki daitezke, eta 
bestetik, merkatu arrotzetan indar konpetitiboak erostea bilatzen duten ETN berrietan. 
Dunning-en (1993, 61) arabera,  zaila da eraginkortasuna edo aktiboak bilatzera 
zuzendutako AIZen kopurua zehazki ezagutzea, beste kategoriengandik ez baitira erraz 
bereizten. Hala ere, enpresa transnazionalen jardueran gero eta garrantzi handiagoa 
hartzen ari dira inbertsio mota hauek, batez ere munduko merkatu handienetan eta 
tekonologia eta kapitalean intentsiboak diren ekoizpen sektoreetan eta informazioan 
intentsiboak diren zerbitzu sektoreetan. 

Aipatzekoa da ere, enpresa batek AIZak burutzeko zioak aldatuz joan ohi direla, 
atzerriko merkatu eta inbertsioetan esperientzia hartuz doan neurrian. Horrela, hasieran, 
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enpresak lehen bi motako inbertsioak burutuko ditu, hots, baliabideak eta merkatuak 
lortzea izango da atzerriko inbertsioen xedea. Enpresak transnazionaltasun-mailan 
sakontzen duen neurrian, hau da, herrialde desberdinetan atzerriko inbertsioen kopurua 
zabaldu den neurrian, inbertsio berriek merkatu globaleko egoera hobetzea dute 
helburu, bai eraginkortasuna handituz, bai abantaila-konpetitibo iturri berriak eskuratuz. 
Hala ere, Dunning-ek aipatzen du 90. hamarkada hasieran ETN handiek helburu anitzak 
izan dituztela, eta beraiek burututako AIZek aipatu kategoria desberdinak konbinatzen 
dituztela (Dunning, 1992, 56). 

 
6. Enpresa multinazionalaren barneko harreman sarea 
 
Enpresa-sistema transnazionalak produktuak eta faktoreak –kapitala, teknologia 

eta zuzendaritza– ekonomia nazionalen artean mugitzen ditu (Rainelli, 1999, 75). 
Enpresa-sistema transnazionala osatzen duten antolaketa edo instituzio-hitzarmenen  
bidez nazioarteko transferentzia agente-gisa burutzen ditu aipatu jarduerak. Sistema 
honetan, gunea –Etxe nagusia– eta atzerriko lantegi arruntak –filialak– bereizten dira. 
Horregatik, enpresa bat atzerriko ekoizpena burutzen hasten denean, bere antolaketa 
egituran eskaera berriak eta nahiko desberdinak sortzen dira. ETNen kasuan, enpresa 
nazionaletan ez bezala, herrialde desberdinetan ekoizteak antolaketa dimentsio berri 
bat, inter alia, sortzea dakar (Dunning, 1992, 211).  

 
Herrialde desberdinetako kultura, politika eta ekonomia sistema, hizkuntza eta 

ideologiak, eta enpresa eta zuzenbide azpiegitura desberdinek antolaketa dimentsio 
berri hau sortzera daramate. Antolaketa berri honen ezaugarriak desberdinak izango 
dira atzerriko ezarpenen izaera eta helburuen arabera; eta baita kokaturik dauden 
herrialdeen arabera ere. Beraz, ETNaren ezaugarri bereizgarriena geografikoki 
dibertsifikatutako jarduera anitzeko enpresa izatea da, eta bi ondorio ditu: alde batetik, 
jabetza Etxe nagusiaren eskuetan izateak zuzendaritza batasuna ahalbidetzen du. Baina, 
aldi berean, enpresa atzerriko merkatuetan ekoizten aritzeak  erabakiak hartzeko 
prozesuaren banaketa  eta hori burutzeko antolaketa egituraren garapena eskatzen du. 

 
Lehenbiziko ondorioaren arabera filialaren kapitalaren jabetza izatean agintaritza 

Etxe nagusiaren esku geratzen da. Agintaritza, Weber-ek (1996) planteatzen duen 
zentzuan, agintzeko, obeditua izateko, besteei eragiten dieten erabakiak hartzeko 
eskubidea edo ahalmena da. Agintaritza honen arabera, enpresa multinazionalek leku 
batean beste leku baten kontura ekoizpena handitu edo murriztu dezakete, fabrikak ireki 
edo itxi, enplegua handitu edo murriztu, ikerketa eta garapen zentroak kokatu edo 
kendu. Enpresa multinazionalak atzerriko filialak kontrolatzeko modua estrategikoa da, 
eta kapitalaren kontrolaren bidez edo zuzendarien gaineko kontrolaren bidez burutu 
daiteke (Andreff, 1996, 34)48. 

 
Baina esan dugun bezala, agintaritza hau, erabakiak hartzeko momentuan 

konpartitu egin daiteke, are gehiago, herrialde desberdinetan aritzeak nahi eta nahiez 
agintaritza delegazioa eskatzen du. Hain zuzen, enpresa multinazionalean, Etxe 

                                                 
48 Gaur egun hala ere ETNaren kontrola bere ezarpenetatik kanpo ere zabaltzen da. Dickens-en 

hitzetan (1992, 108): «The TNC not only directly controls and coordinates its own complex internal 
networks at an international or global scale but also indirectly controls many of the external 
networks in which it is embedded». 
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nagusiari eta filial bakoitzari dagokion agintaritza-maila erabaki behar da (Hendry, 
1994, 76).  

 
ETNa antolatzeko modua hainbat aldagairen arabera dago (Dicken, 1998, 202).  

Batetik, enpresaren historia espezifikoa kontuan hartu behar da, barne hartuz: jatorrizko 
herrialdearen ezaugarriak, eta bere kultura eta administrazio oinordekotza, denboran 
zehar eratzen joan dena –Heenan eta Pelmutter-ek (1979) aipatzen duten «aldez 
aurretiko jarrera estrategikoa» sortuko baitute–. Bestetik, enpresa kokaturik dagoen 
sektorearen izaera eta konplexutasuna baldintzatzen duten aldagaiak daude, hala nola, 
lehiaketaren izaera, teknologia eta egitura erregulatzaileak. 

 
Etxe nagusi eta filialaren arteko harremanak nola burutzen diren erakutsiko 

diguten hiru aldagai desberdindu ditzakegu: Etxe nagusiaren antolaketa egitura, 
erabaki gunearen kokapena eta ETNaren orientazio estrategikoa. Hiru ardatz horiek 
aztertuko ditugu ondoren. 
 

6.1. Enpresa multinazionalaren antolaketa egitura 
 

Enpresa multinazionalaren antolaketa egiturak, lanak enpresa eta taldeen artean 
banatu eta horien jarduerak koordinatzeko modua erakusten du. Antolaketa eredua 
hainbat faktoreren arabera egon ohi da, besteak beste, atzerriko ezarreren kapital 
kontrola, atzerriko inbertsioen helburua, atzerriko ezarpenen kopuru eta dimentsioa, 
zerbitzatzen dituen merkatuen ezaugarriak, bere esperientzia atzerriko merkatuetan, 
bere produktu eta prozesuen aniztasuna, eta zuzendaritza estrategia globala (Hendry, 
1994, 71).  Nazioarteratze bidean urratsak ematen hasten direnean enpresen antolaketen 
definizioa aldatu egiten da. Egitura sinpleak ez dira nahiko izaten, eta egitura 
konplexuagoak egiteko beharra izaten da. Enpresa bakoitzaren esperientzia partikularra 
den arren,  urrats batzuk errepikatu ohi dira garapen internazionalean aurreratzen den 
neurrian. ETNaren barne-antolakuntzarako era desberdinen sailkapena egiteko 
Dunning-i (1992) eta Andreff-i (1996) jarraituko diegu. Laburbilduz, hiru antolaketa 
mota bereiz daitezke ETNen organigramari erreparatuz: 

 
a) Lehenengo urratsean ohikoa da, egitura «hierarkiko sinplea» edo «ama--alaba» 

egitura: Etxe nagusiaren departamentu zentralek atzerriko filialen ardura eta kontrol 
handia dute, nahiz eta zenbait kasutan filialek zuzendaritza autonomia izan dezaketen. 
Hala, ohiko erabakiak deszentralizatzeko joera izaten da, eta gutxiagotan hartzen 
direnak eta kritikoagoak direnak zentralizatu egiten dira.  

 
 4.4. Irudia. Enpresa multinazionalen antolaketa egitura forma 

Antolaketa sinplea

Filiala Atzerriko filiala

Zuzendaritza

 
             

  Iturria: Andreff (1996, 35). 
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b) Bigarren urratsean, enpresa multinazionalak dibisio internazionala sor dezake 

atzerriko jarduerez arduratzeko. Atzerriko filialen kopurua handitzen doan neurrian, 
egitura sinpletik U formako dibisio egiturara igarotzen da, enpresak dibisio 
internazionala sortuz. Funtzioen araberako edo produktuen araberako 
departamentalizazioari atzerriko saila gaineratuko zaio. Etxe nagusiaren herrialdeko eta 
atzerriko inguru ekonomiko politikoen arteko desberdintasunak eta enpresa barruko 
komunikazio kostu gehigarriak arreta berezia eskatzen dutela ikusten du Etxe 
nagusiak49.  

 
4.5. Irudia. Enpresa multinazionalen antolaketa egitura forma: U forma 

Ekoizpena I+G Marketing Finanantzak

Dibisioa

A B C

Dibisioa

Zuzendaritza Orokorra

 
 
Iturria: Andreff (1996, 35). 

 
 

c) Ondoren, nazioarteko ikuspegia areagotzen den neurrian, merkatu eta 
produktuetan oinarritutako antolaketa egituran maila hierarkiko berriak azal daitezke. 
Hirugarren urrats honetan, multinazionala kokaturik dagoen herrialdeen kopurua 
handitu delarik dibisio erregionalak sor daitezke munduko erregio bakoitzeko herrialde 
desberdinetan aritzen diren ezarpenak zuzentzeko; horrela M formako egituretako bat 
hartuz. Lurraldeen araberako egitura burutzeko, bloke ekonomikoen banaketa edota 
ekonomi integrazio-eremu desberdinak har daitezke irizpide gisa. Halaber, produktu 
lerroka filialak bilduz sor daitezke dibisioak. Dena den, urrats hau ez da derrigorrezkoa 
hurrengo mailara igarotzeko. 

                                                 
49 Maila honetan, Prahalad eta Doz-ek (1987) aipatzen dituzten eskaera lokalak eta ikuspegi 

globala bateratzea da gakoa. Hots, batetik, produktuak, ekoizpen moduak, pertsonal politikak, 
hornikuntza eta marketinga herrialde hartzaileko hornitzaile, bezero, langile eta administrazioaren 
eskakizun eta beharretara egokitu behar dira. Bestetik, globalki jarduteak ahalbidetzen dion eskala 
eta hedapen ekonomiak eta dibertsifikazio geografikoaz baliatzea helburu izan  behar du. Horrela, 
adibidez, ikerketa enpirikoek erakusten dute merkataritza ardurak atzerriko filialaren esku uzten 
direla, eta pertsonalaren zuzendaritza eta lan harremanak bertako pertsonalak hartzen dituela; baina 
bestetik, berrikuntza jarduerak, finantza, etab. bere gain hartzen dituela Etxe nagusiak (Andreff, 
1996, 35).   
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4.6. Irudia. Enpresa multinazionalen antolaketa egitura forma:  
M forma produktu lerroen arabera 

 

A B C

1 Produktua

D E

2 Produktua

F G

3 Produktua

Zuzendaritza Orokorra

   
 
Iturria: Andreff (1996, 35). 

 
d)  Enpresa batek eremu geografikoa zabaltzen duen neurrian, eta atzerriko 

ezarpenen balio erantsi ekarpena handiago den neurrian, antolaketa egitura aldatu 
egiten da berriz ere. Multinazionalak globalagoak bihurtzen doazen neurrian ematen da 
aldaketa hau. Etxe nagusiak erabakiak hartzean zuen zentralizazioa, herrialde 
desberdinetako filialetako zuzendariekin konpartitzen hasten da, informazioa eta ideiak 
Etxe nagusitik igaro gabe zabaltzen dira multinazionalean eta profesionalek 
zuzendutako heterarkia  bihur daiteke (Hedlund, 1986). Zenbait kasutan korporazioaren 
zentroa erregio dibisio desberdinetan banaturik dago. Horrelako egitura batek dituen 
eskakizunei erantzuteko, matrize egiturak erabili izan dira. Egitura matrizialaren 
abantaila nagusiak malgutasuna eta arazo eta proiektu garrantzitsuei aurre egiteko 
gaitasuna dira; alabaina, agintaritza arazoak sor daitezke. Horregatik, benetako lan talde 
batean integratzen jakitea behar beharrezko da. Areago oraindik, dibertsifikazio 
geografikoaren abantailak eta zuzendaritza batasun edo koordinazioaren abantailetaz 
baliatzeko, kontrol bertikaleko piramide harremanetatik sare kooperatiboak eta 
zeharkako harremanak osatzera igaro da hainbat multinazional (Bartlett eta Goshal, 
1989, 65). 

4.7. Irudia. Enpresa multinazionalaren antolaketa egitura: Forma Matriziala 
 
 

Zuzendaritza O.

X Erregioa

Y  Erregioa

1 Produktua 2 Produktua 3 Produktua

A B 

C

D FE

G H

              
 Iturria: Andreff (1996, 35). 
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Praktikan, ETNetan maila bat edo talde bat eta bestearen arteko mugak bereiztea 

ez da erraza izaten. Bestalde, enpresaren egitura formalak ez du bere antolaketa, ez eta 
bere jokabidea ere, azaltzen; beharrezkoa da antolaketa-sistema eta erabaki prozesua 
(antolaketaren fisiologia) eta antolaketaren kultura eta zuzendaritzaren balioak 
(antolaketaren psikologia) kontuan hartzea (Bartlett, 1981, 32). 

 
6.2. Erabaki-gunearen kokapena enpresa multinazionalean 
 
Zuzendaritza funtzioaren gunea erabakiak hartzea da. Helburuak finkatzean, 

horiek lortzeko baliabideak zehaztean, enpresa antolatzean, lidergo-estilo eta motibazio 
sistema hautatzean... erabakiak hartzen dira. Enpresa baten erabaki gunearen kokapenaz 
mintzo garenean, erabakiak hartzeko erantzukizuna noren esku dagoen adierazi nahi da; 
jakinik, hala ere, erabakitzaileak hainbat pertsonen informazio, esperientzia eta 
aholkuen eragina duela.  

 
Filial bat sortzeak, atzerrian edo estatuan, erabakitzaile talde edo sare berria 

sortzea dakar. Enpresa multinazionalaren kasuan, agintaritza gorena Etxe nagusiaren 
esku badago ere, erabakiak hartzeko ahalmenak konpartitua izan behar du, atzerriko 
filialetako inguru ekonomiko, kultural eta legal desberdinak erabaki prozesuaren 
delegazio maila berria eskatzen duelako (Hendry, 1994, 11).  

 
Hots, lurralde desberdinetan aritzeak nahi eta nahiez agintaritza delegazioa 

eskatzen du. Hala, enpresa multinazionalean erabakitze prozesua jarduera, funtzio eta 
herrialde desberdinetan parte hartzen duten hainbat erabakitzaileen sareak osatuko du. 
Filialetan kokaturik dauden erabakitzaileen agintaritza eta erantzukizun maila 
desberdina izan daiteke. Bi aldagai garrantzitsu daude, elkarri lotuak biak: enpresa 
multinazionalaren zentralizazio maila orokorra eta erabakitzailearen jatorria eta 
erabakitzailea  izendatzeko ardura noren esku dagoen. 

 
a) Enpresa multinazionalaren zentralizazio maila  
 
Multinazionalean erabaki gunea zentralizaturik egon daiteke Etxe nagusian, edo 

deszentralizatu egin daiteke bere erregio dibisio edo atzerriko ezarpenen artean. Hain 
zuzen ere, enpresa multinazionalean, filial bakoitzari dagokion agintaritza-maila finkatu 
beharreko aldagaia da. Erabaki garrantzitsu gehienak pertsona gutxiri dagozkienean, 
kontzentrazioa gertatzen da. Erabakitze-ahalmen horren kontzentrazioa Etxe nagusian 
gertatzen denean, zentralizazio deritzo. Aldiz, multinazional deszentralizatuetan 
menpeko enpresa unitateetan badago erabakiak hartzeko nolabaiteko ahalmenik, 
autonomi eta erantzukizun maila bat izatea ezinbestekoa baita. 

 
Teoria ekonomikoaren arabera hiru arrazoi daude enpresa multinazional batek 

bere erabaki ahalmena filialen artean delegatu ez dezan (Dunning, 1992, 222): 
 

1. Mozkin zentro autonomoak izan daitezkeenez, filialaren helburuek ez dute beti 
bat etorri behar parte diren ETNaren Etxe nagusiarekin. Ikuspegi desberdin hau 
areagotu egin daiteke honako kasuetan: a) desberdintasunak daudenean filiala eta 
Etxe nagusiaren helburu edota helburuak lortzeko estrategien artean; b) filialak 
hartutako edo ez hartutako erabakiek kostu edo mozkinak sortzen dituztenean 
(filialarentzat kanpokoak diren arren, Etxe nagusiarentzat barnekoak izan daitezke). 
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2. Beste arrazoi bat erabaki hartzearen eta eskatzen dituen zerbitzuen kostu erreala 

herrialde hartzailean jatorrizko herrialdean baino handiagoa izatea da. 
 
3. Arrazoi batengatik edo bestearengatik erregio dibisio edo atzerriko ezarpenen 

aldean, Etxe nagusia erabakiak hartzean eraginkorragoa delako.  
 
ETNak zentralizazio/delegazio binomioaren kostu/mozkina azterketa eginez 

erabakitzen du filialen eskumenak areagotzea edo murriztea. Hymer-ek (1970) enpresa 
multinazionalaren antolaketa egitura eta filialekiko antolaketa politika metropoli eta 
kolonien arteko harremanarekin alderatzen du, erabaki hartze prozesua maila 
desberdinetan banatzen delako.  

 
Erabaki maila desberdinak zuzendaritza maila desberdinekin baliokideak izan 

daitezke. Aipatu zuzendaritza mailen artean dagoen agintaritza-erlazioen multzoak 
aginte-katea osatzen du. Agintaritza delegazioa menpekoei lanak esleitu, eta horiek 
burutzeko askatasuna eta aginpidea ematean eta behar bezala burutu den ala ez ikusteko 
kontrolatzean datza.  

 
Antolaketa eta estrategiaren artean dagoen harremanari lotuz50, enpresaren 

zentralizazio edo integrazio maila erabakitzeko garrantzitsua izango da enpresaren 
estrategia orokorra ezagutzea; zein Porter-en arabera (1986, 18), sektorearen 
ezaugarriak eta enpresak balio-kateko jarduerak koordinatzeko eta konfiguratzeko 
moduen arabera egongo den. Zentzu honetan, Porter-i jarraituz (1986, 18), ekonomi 
sektoreak, eta beraz enpresak, lehiaren arabera eskala bateko bi muturren artean kokatu 
litezke: globalak edo multidomestikoak. Sektore multidomestikoetan, lehia egoera 
herrialde bakoitzaren barruan finkatzen da, eta ez dago beste herrialdeetan enpresak 
duen lehia egoeraren menpe. Abantaila konpetitibo garrantzitsuena Etxe Nagusiak 
burutzen duen Know-how-aren transferentzia da, baina herrialde bakoitzarekiko 
espezifikoa izaten jarraitzen du.  Nazioarteko jarduerak zorroko jarduerak balira bezala 
zuzenduak izan daitezke. Filial bakoitzak ia funtzio denak buru ditzake, autonomia 
handiarekin jokatuz, izan ere, estrategia, egoera lokalaren arabera erabat 
determinaturik dago. Horregatik, sektore multidomestiko batean nazioarte-mailan 
lehiatzea aukera bat da, enpresak jatorrizko herrialdean soilik aritzea erabaki baitezake. 
Nazioarteratzeko bidea hartzen badu, berriz, atzerriko merkatuetan sartzeak eta 
lehiatzeak suposatzen dituen kostu extrak estaltzeko abantaila bat izan beharko du.  

 
Sektore globaletan, berriz, enpresa baten lehia egoera herrialde batean, beste 

herrialdeetan duen lehia egoerak nabarmenki baldintzaturik dago eta alderantziz. 
Eragiketak mundu mailan erlazionaturik daude, eta beraz, enpresek mundu-mailan 
lehiatu behar dute. Horrela, estrategia mundu mailarako erabaki eta koordinatzen da, 
mundu mailako integrazioak abantaila suposa dezakeen aldi bakoitzean: munduko 
merkatuko segmentu bateko aukeraketa, eskala ekonomiak ekoizpena 
kontzentratzeagatik, etab. Halere, kasu honetan ere, herrialdeen arteko 
desberdintasunak kontuan hartu behar dira. Enpresak herrialde-mailan zentratutako 
estrategia edo merkatu edo herrialde segmentuetan lehia dezake; baina estrategia 
globala duten lehiakideekiko arrisku maila handiarekin. 

 

                                                 
50 Jarduera sektorea, estrategia eta antolaketa egituraren arteko harremana zuzendaritza 

estrategikoaren ardatzetako bat da Chandler-engandik hasita ( 1962).  
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Azterketa enpirikoek, hala ere, erakusten dute, agintaritza delegazioa ETNetan 

aldagai gehiagoren arabera dagoela (Dunning, 1992, 226). Hainbat ikerketen emaitzak 
jasoz, zentralizatzeko/deszentralizatzeko joeran eragina duten aldagaiak laburbiltzen 
dira 4.4. taulan51: 
 
          4.4. Taula. Zentralizazioa vs deszentralizazioa erabakitze-prosezuan 
 

Zentralizatzeko presioak Deszentralizatzeko presioak 
Baliabideen ikuspegi globala hartzeko beharra. 
 
Datu globalak jaso eta kontrolatzeko beharra. 
 
Ekoizpen razionalizatua beharrezkoa denean. 
 
Zentroaren trebetasun mailak delegazioa 
ezinezkoa bihurtzen duenean. 
 
Gatazkak sor daitezkenean filial eta Etxe 
nagusiaren artean. 
 
Estrategikoki arlo oso sentikorrak daudenean. 
 
Filialen kudeaketan  esperientzia falta denean. 
 
Merkatu lehiakorretako filialek autonomia 
gehiago dutenean merkatu mopolistikotan baino. 
 
Herrialde garatuetako filialek hirugarren 
mundukoek baino autonomia gehiago izan ohi 
dute. 

Jabegoa konpartiturik dagoenean. 
 
Filialak autonomia nahi duenean. 
 
Erabaki hartze prozesuaren abiadura gakoa da. 
 
Bertako inguruaren ezaugarriak garrantzitsuak 
direnean. 
 
Bertako zuzendaritza talde ona kontratu eta 
promozio aukerak eskaintzea beharrezkoa 
denean. 
 
Erabaki prozesuan bertakoen partaidetza 
bultzatu nahi denean. 
 
Gobernu hartzaileen presioak. 
 
Filialen tamaina eta esperientzia. 

 
Iturria: Dunning (1992, 226). Egokitua. 

 
Ikusten dugun bezala, enpresa multinazionalaren zentralizazio/deszentralizazio 

teinkan hainbat aldagaik eragiten dute. Bakoitzak eragiteko duen modua eta indarra 
ezagutzea ez da erraza; are gutxiago beraien eragin bateratua. Gainera, antolaketa 
egituran eta erabakitze-gunearen osaketan eragina duten beste faktore batzuk ezin 
ahaztu ditugu: 

  
• ETN baten zentralizazio maila aldatu egin daiteke enpresaren funtzioen arabera; 

hots, filialek finantza, ekoizpen, hornikuntza, merkataritza, pertsonal eta berrikuntza 
alorretan autonomia maila desberdina izan dezakete. Laugarren puntuan ikusi dugun 
moduan, Porter-entzat erabakia «balio katearen» jardueren koordinazio eta 
konfigurazioak baldintzatuko du (1986, 26)52. 

 

                                                 
51 Dunning-etik egokitutako taula (1992). Halaber, Dunning-ek Young, Hood eta Hamill-ek 

(1985) multinazionaletako filialen agintaritza ahalmenaren azterketei jarraituz, zentralizazio 
/deszentralizazio mailan eragina duten faktoreak jasotzen ditu. 

52  Porter (1986, 35): «A firm may standardize (concentrate) some activities and tailor (disperse) 
others. It may also be able ot standardize and tailor at the same time thorough the co-ordination of 
dispersed activities, or use local tailoring of some activities (e.g. different product position in each 
country) to allow standardization of others (e.g. production)». Kapitulu honetako laugarren 
puntuan garatu dugu Porter-en ikuspegia. 
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• Erabaki eta erantzukizunen banaketa Etxe nagusi, erregio dibisio eta atzerriko 

ezarpenen artean dinamikoa da, aipatu aldagaien bilakaeraren arabera. Baina, 
aldagaiak berdinak izanik ere, Etxe nagusiko zuzendaritza talde berri batek kontrola 
hartzea, edo betiko zuzendariek enpresaren estrategia aldatzea, nahikoa izan daiteke 
kanpo politikaren norabidean eragiteko, eta beraz, zentralizazio joerak piztu edo 
ahultzeko (Dunning, 1992, 232).  

 
• Jaso ditugun emaitzak multinazional handiei zuzendutako ikerketa enpirikoetan 

oinarritzen dira. Azkeneko urteetan azaldu diren multinazional txikietan, atzerriko 
ezarpenek enpresa guztiarekiko izan dezaketen garrantzia kontuan hartuz, 
hurbilagotik kontrolatzera bultzatzen ditu. 

 
• Azkenik, informazio eta garraio teknologietan egon diren aurrerapenek filial eta 

Etxe nagusiaren arteko harremanak erraztu dituzte, eta beraz, zentralizazio 
/deszentralizazio dialektikan elementu berriak azaldu dira, Etxe nagusiaren eta 
filialaren arteko koordinazioa errazten dutenak, hala nola, informazio, merkataritza 
eta pertsonen  fluxuen abiadura. 

  
b)  Etxe nagusi eta filialetako zuzendarien jatorri eta eskumenak 
 
Zuzendaritza maila desberdinak azaltzen dira enpresa multinazionalean, hiru 

ataletan banatutako piramide hierarkikoa osatuz: goi-mailako zuzendaritza, bitarteko 
zuzendaritza eta zuzendaritza operatiboa (Hendry, 1994, 81). 

 
Goi mailako zuzendaritza piramidean goiko mailako erpinean dago, Etxe 

nagusian hain zuzen. Multinazionalaren epe luzerako planak garatzeaz arduratzen diren 
lehendakari eta giltzarri diren beste zuzendari batzuk osatzen dute. Erabaki hartze 
prozesuaren goi maila, enpresaren helburuak finkatu, epe luzerako estrategia zehaztu, 
informazio fluxuak koordinatu eta antolaketa prozedura eta kontrolak ezartzeaz 
arduratuko litzateke. Horrela, zein produktu ekoiztu, zein merkatutan aritu, zein enpresa 
sortu edo likidatu dira har ditzaketen erabaki batzuk. Horretarako, multinazionalaren 
unitate desberdinen artean baliabideak berbanatzeko ahalmena du. 

 
Bitarteko zuzendaritzan Etxe nagusiko zein atzerriko dibisio buruen mailako 

arduradunak eta, zenbaitetan, filialetako zuzendari garrantzitsuenak daude. Bitarteko 
zuzendariak goi-mailako zuzendariak baino gehiago arduratzen dira arazo espezifikoez. 
Bigarren maila honetan, goi mailan finkatutako helburu eta estrategiak ekozipen eta 
salmenta helburuetara bideratzean datza, horretarako beharrezkoak diren eginbehar eta 
betekizunak banatuz.  

 
Zuzendaritza operatiboa garatutako planak martxan jartzeaz arduratzen da; hots, 

beheko mailak, aurreko mailetako planifikazio prozesuen ondoren exekutatu edo 
egikaritu egin behar du erabakitako guztia. Filialetako zuzendari eta fabrika buruak 
kokatuko lirateke maila honetan. 

 
Etxe nagusiko eta kanpo ezarreretako erabakitzaileen jatorria zein den, 

erabakitzaileak izendatzeko ardura noren esku dagoen, eta dituzten funtzioak zeintzuk 
diren zehaztea garrantzitsua da multinazionalaren erabakitze prozesua ezagutzeko. 
Adibidez, zenbait adituren arabera (Hendry, 1994, 80; Dunning, 1992, 230), filialen 
erabakitzaile nagusien nazionalitateak eragin dezake filialak lekututa dauden 
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herrialdean, edo Etxe nagusiaren herrialdean, ekonomikoki integratzeko izan dezaketen 
joeran.  

 
Etxe nagusiko zuzendariek atzerriko ezarpenei buruz duten ikuskerak, ETNaren 

izaera eta zuzendariak izendatzeko modua baldintzatuko du. Perlmutter-ek (1969, 1985) 
nazioarteko lau enpresa mota desberdintzen ditu goi mailako zuzendariek kanpo 
ezarrerekiko duten jarrera edo zuzendaritza ikuspegiaren arabera53. Orientazio horiek 
erabaki gunearen kokapen desberdina izatera eragin lezakete, eta antolaketa egituran 
eragina izango lukete.  

 
1.– Multinazional etnozentrikoak. Erabaki estrategiko nagusiak Etxe nagusian 

hartzen dira, eta kanpo ezarrerek autonomia mugatua dute. Gakoak diren 
jarduerak, adibidez enpresen zuzendaritza, jatorrizko herrialdean nahiz atzerrian, 
Etxe nagusiko pertsonek burutzen dituzte. Enpresa multinazionala, oro har, 
jatorrizko herrialdeari begira egongo litzateke.  

  
2.– Multinazional polizentrikoak. Kanpo ezarrera bakoitza izaera propio eta 

desberdina duen erakundea da, nor bere burua kontrolatuz. Hala ere, Etxe 
nagusiak finantza aldagai garrantzitsuenak eta inbertsio erabakien gain kontrola 
gordetzen du. Kanpo ezarrerak bertako zuzendarien esku daude; baina Etxe 
nagusiko zuzendaritza orokorra, jatorrizko herrialdeko pertsonek osatzen dute. 
Herrialde-hartzaileei zuzendutako politikak eta zentralizazioa konbinatzen dira. 

 
3.– Multinazional erregiozentrikoak. Kanpo ezarrerak hainbat erregioetan 

banaturik aurkitzen dira. Erregio mailako zuzendariek autonomia handia dute 
beren lurraldeari dagozkien erabakietan; baina pertsonen mugimenduak erregio 
barruan burutzen dira soilik, eta goi mailako zuzendaritza jatorrizko herrialdeko 
zuzendarien eskuetan dago.  

 
4.– Multinazional geozentrikoak. Mundu osoari zuzendutako estrategiak 

garatzen ditu. Beharginen kontratazio, garapen eta sustapena bakoitzaren 
ahalmenen arabekoa da, nazio irizpideen aurretik. Horrela, zuzendaritza nagusia, 
eta beste hainbat lanpostu, enpresak jarduten duen hainbat herrialdeetako 
pertsonez osaturik dago.   

 
Perlmutter-en iritziari jarraituz, enpresaren orientazioak jatorrizko herrialdearen 

ezaugarriek eta enpresaren tamainak, nazioarteratze maila eta ezaugarriak islatuko 
lituzkete.  

 
6.3. Enpresa multinazionalaren integrazio eta orientazio geografiko-estrategikoa 
 
Bartlett eta Goshal-ek (1989, 65) enpresa multinazionalen gaineko tipologia 

garatuago bat eskaintzen digute. Sailkapena burutzeko hainbat ezaugarri hartzen dituzte 
kontuan, besteak beste, antolaketa egitura, administrazio kontrola, zuzendaritzaren 
jarrerak kanpo jarduerei buruz, kanpo ezarreren funtzioa eta ezagupenaren garapena eta 
hedapena. Lau ETN mota bereizten dituzte: 

 

                                                 
53 Laugarren ikuspegia, erregiozentrikoa, 1985ean gaineratu zuen Pelmutter-ek. 
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1. Antolaketa eredu «multinazionala». Deszentralizatutako enpresen federazio 

baten gisa antolaturik dago. Kanpo ezarrerek autonomia handia dute eta batez ere 
lekuturik dauden herrialdeari begira daude, bertako nahi eta premiei erantzuteko. Estatu 
Batuetako enpresek mundu gerren arteko garaian Europan hedatzeko erabili zuten 
eredua litzateke.  

 
2. Antolaketa eredu «nazioartekoa». Koordinatutako federazio modukoa litzateke. 

Eredu multinazionalaren kanpo ezarrerak zorroko inbertsio independenteen modukoak 
diren bitartean, nazioarteko ereduak kontrol handiagoa burutzen du. Izan ere, munduan 
zehar banatutako Etxe nagusiaren eranskinak edota hatzaparrak dira. 1950 eta 1960ko 
hamarkadetako enpresa multinazional estatubatuarren hedapen eredua izan daiteke, 
beraien marketing eta teknologia nagusitasunean oinarritua.   

 
3. Antolaketa eredu «globala». Estuki kontrolatua egitura zentralizatuarekin. 

Aktiboak eta erantzukizunak oso zentralizaturik daude. Kanpo ezarrerek ezin dezakete 
produktu berririk garatu, ez eta estrategiarik aldatu. Etxe nagusiko zuzendaritzak 
garatutako planen arabera burutuko da ekoizpena eta banaketa atzerriko kokapenetan. 
Mende hasierako lehenengo multinazionalak, edota 1970 eta 1980ko  multinazional 
japoniarren  antolaketa modua, eredu honetan kokatu daitezke. 

 
4. Antolaketa eredu «transnazionala». Aldi berean, integrazio globala eta 

atzerriko herrialdeekiko malgutasuna lortzea ahalbidetzen duen egitura garatu nahi du 
multinazional eredu honek. Espezializatutako ahalmen eta baliabideen sare konplexu 
eta malgua litzateke. Munduan zehar banatutako kokapen anitz eta desberdinen arteko 
antolaketa ez litzateke hierarkia eta Etxe nagusi batekiko menpekotasunean oinarrituko. 
Antolaketa barruko unitateen arteko koordinazioa da gakoa, ikuspegi lokala eta 
eraginkortasun globala lortzeko.  

 
Lehenengo hiru ereduak, edota beraien arteko hibridoak, momentu historiko 

konkretuetan sortu badira ere, gaur eguneko multinazionalen artean aurkitu daitezke. 
«Antolaketa transanzionalak», berriz, aurreko hiru ereduen alderdi hoberenak 
konbinatu nahi ditu, eta gaur eguneko multinazional aurreratuenek bilatzen duten 
antolaketa eredua islatzen du. Antolaketa egitura baino gehiago, zuzendaritzaren 
ikuspegia islatzen du54. 
 

                                                 
54 Eredu transnazionala nekez aurki daiteke errealitatean, baina zenbait enpresa 

multinazionaletan (General Electric, Procter and Gamble, Ericsson) malgutasun hori lortzeko kezka 
soma daiteke. Bartlett eta Goshal-en hitzetan (1989, 10): «Most managers seemed to understand 
very clearly the nature of the strategic task they faced; their main problem was developing and 
managing the organizational capability to implement the new and more complex global strategies». 
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4.5. Taula. Enpresa multinazionalen tipologia 

 
Ezaugarriak Multinazionala Nazioartekoa Globala-klasikoa Transnazionala 
Antolaketa egitura Deszentralizatua. Integrazio 

apala  
 

Federazio koordinatua,  
Edo zentralizazio malgua 

Zentralizatua. 
Zuzendaritza zentrala 

Espezializatutako ahalmen  
eta baliabideen sare konplexua, 
malgua eta anitza 
 

Administrazio kontrola Ez formala, soilik  
finantza kontrola 

Plangintza eta kontrol  
sistemak. Harreman 
estua Etxe nagusi eta  
fililaren artean  

Baliabideen eta  
erabakien kontrol 
zentralizatua 

Koordinazio eta lankidetza 
prozesu konplexua, erabaki  
hartze konpartitua 
 

Ikuspegi estrategikoa 
 

Zorroko negozio 
independente gisa. Filialek 
aukerak bilatu eta ustiatu 

Etxe nagusiaren jardueren
gehigarri gisa. Etxe  
nagusiaren ahalmenak  
egokitu eta hobetu 

Ekoizpen eta banaketa  
guneak dira. Etxe  
nagusiaren estrategia  
estandarra da 

Osagai, produktu, baliabide, 
pertsona eta informazio 
fluxuen sare konplexua.  
Ikuspegi lokala, eraginkortasun 
Globala. Berritzaileak 
 

Ezagupenen eta  
trebetasunen  garapena  

Unitate eta herrialde 
bakoitzean garatzen  
eta gordetzen da 

Ezagupena zentroan  
garatu eta zabaldu egiten 
da 

Ezagupena zentroan 
garatu eta gordetzen da. 
Zentralizazioa 
 

Ezagupenak nonahi  
sortu eta denen artean 
konpartitzen banatzen dira 

Iturria: Bartlett eta Goshalletik egokitua (1989, 65). 
 

Bartlett eta Goshal-en lanak ETNaren egitura berritzaile eta arinaren abantailak 
azpimarratzean beste ikerlari batzuekin bat egiten dute: Hedlund eta Rolander-ek 
“antolaketa heterarkikoez” mintzo dira; Kogut-ek “sare globalak” aipatzen ditu; White 
eta Poynter-ek «antolaketa horizontalak» (Hendry, 1994). Egile horien arabera, gaur 
eguneko merkatu global eta konplexuetan, malgutasunean eta barne eta kanpo 
lankidetzan oinarritutako sare gisako antolaketa multinazionalak lehia abantailak 
sortzeko oinarrian aurkitzen dira. Nolanahi ere, egiaztapen enpirikoetan baino ikerketa 
normatiboetan oinarritzen dira aipatu ekarpenak; batik bat, «antolaketa ideal» bat 
irudikatzen dutelako. 

  
Orain arte ikusi ditugun egile desberdinek enpresa multinazionalak sailkatzeko 

erabilitako terminoak zenbait kasutan nahasmenerako bide izan daitezke; adibidez, 
Porter-entzat enpresa globalak direnak, Barlett eta Goshal-ek transnazionalak lirateke. 
Aurreko ekarpenak sintetizatu eta ordenatzeko saiakera 4.6. taulan ikus daiteke. 
Enpresa multinazionalaren antolaketa egitura, orientazio geografikoa eta estrategia 
erlazionatzen dira (Sundaram eta Black, 1992, 729).  

 
4.6. Taula. Enpresa multinazionalen definizioen antolaketa-eskema 

 
Iturria  Atributua     
Perlmutter  (1969) Zuzendaritza jarrera     Etnozentrikoa Geozentrikoa Erregiozentrikoa    

          
Polizentrikoa 
 

Porter  (1986)         Sektorea eta balio       
katearen koord. eta 
konfigurazioa 
 

 Globala   Multidomestikoa 
 

Bartlett eta Goshal 
(1989)          

Multinazional 
ereduak   ezaugarri 
orokorra             

Globala  Transnazionala 
Global konplexua 

Nazioartekoa  Multinazionala 

Hedlund (1986) Antolaketa-egitura        Hierarkia   
(U-forma)   

Heterarkia  
Sarea  

Heterarkia 
Klan erakoa            

Hierarkia  
(M-forma) 
 

Iturria: Sundarm eta Black-etik (1992, 729) egokitua. 
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Andreff-i jarraituz, bestalde, multinazional bat globala dela esan daiteke soilik 

ondorengo zortzi ezaugarriak betetzen baditu (1996, 53): 1) merkatuaren eta 
lehiaketaren ikuspegi mundiala badu; 2) ondo ezagutzen ditu bere lehiakideak; 3) ardatz 
hirukoitzaren  barnean jarduerak kontrolatzeko ahalmena du; 4) jokalari globala bezala 
jarduten du; 5) teknologia garatuko jarduerak burutzen ditu; 6) herrialdeen abantaila 
konparatiboen arabera kokatzen ditu jarduerak; 7) jarduerak ekoizpen malgua eta 
informazio teknologia berrien bidez koordinatzen ditu; 8) filialak internazionalki 
integratutako sarean antolatzen ditu eta beste multinazionalekin hitzarmen sareetan 
integratzen da. 
 

Bukatzeko, eta laburbilduz, azpimarratu nahi dugu, enpresa multinazionalen 
ardura nagusia atzerrian filialak sortzetik, mundu mailako filialen sarean sortzen diren 
harremanak optimizatzera igaro dela. Sachwald-en iritziz, ezaugarri hau ekonomiaren 
nazioarteratzetik globalizaziora eman den jauziaren adierazle nagusia litzateke (1994, 
26). 
 

7. Ondorioak 
 
Kapitulu honetan, enpresaren nazioarteratzea, eta batik bat ETNa, aztertzen duten 

teorien errepasoa egin dugu. Nazioarteko merkataritzari buruzko teoriak, hasieran lehia 
perfektuko balizkoetan oinarriturik, libreganbioaren aldeko argumentuei sostengu 
teorikoa ematen die. Merkataritza askearen printzipioen arabera, herrialdeek abantailak 
lor ditzaketen ondasun gutxi batzuen ekoizpen eta esportazioan espezializatu behar 
dute, eta ia beste guztia beste herrialdeetatik inportatu.  

 
Merkataritza askearen aldeko eta kontrako argumentuak, libreganbioa eta 

babesgintza, hainbat ekonomi testu liburuetan aurki ditzakegu (Calcholiades,1992, 
Krugman,1994; Rainelli, 1994; Zurbano, 1998). Auzi honetan eztabaidatzen dena da 
merkataritza askeak herrialde guztientzat, eta bertako biztanleentzat ere, oparotasuna 
ekartzen ote duen55. Dena den, badirudi, praktikan, munduko herrialde gehienetan 
merkataritza askearen aldeko ikuspegia nagusitzen ari dela, MMEaren hitzarmenen 
garapenak erakusten duten moduan. 

 
Bestetik, azpimarratu behar da AIZak azaltzen dituzten teoriak anitzak direla eta 

logika desberdinak jarraitzen dituztela, eta enpresen internazionalizazioaren fenomenoa 
azaltzen duen teoria bukatu eta osorik ez dago oraindik; are gutxiago, kooperatiba 
enpresa kontuan hartzen duenik. Gure azterketan, Uppsalako eskolaren ekarpenari 
garrantzia eman diogu, transnazionalizazio prozesua modu sekuentzialean azalduz; 
nazioarteratzeko zioetan, barneratze teorian oinarrituz, atzerriko merkatuetako bitarteko 
aktiboen barneratzea azpimarratu dugu. Dunning-ek teoria horien oinarrizko ideiak 
jasoz paradigma ekletikoa osatu zuen, eta enpresek atzerrian inbertitzeko duten joera, 
hiru faktoreen eragin bateratuari egozten dio: jabego, kokapen eta barneratze abantailei. 
Nola nahi ere, ekarpen berriak ere aztertu ditugu, enpresen arteko lankidetza testu 
inguru berrian, enpresa baliabide eta ahalmen talde gisa azpimarratu dugu. 

 
Teoria horiek ikuspegi baliotsuak eskaintzen dituzte enpresa multinazionalaren 

jarduerei buruz, eta, oro har, bat datoz nazioarteratze prozesua enpresa lehiakorragoa 

                                                 
55 Egile hauen iritziz, nazioarteko merkataritzaren oztopo guztiak ezabatuz, elkartrukeetan 

parte hartuko luketen herrialde guztientzat ondorio onuragarriak lor daitezke. 
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eta eraginkorragoa bihurtzeko bide gisa azpimarratzean. Horrela, gainera, enpresa 
multinazionalak, merkatua barneratuz, mozkin handiagoak lortzeaz gain, edo 
horrexegatik, gizartearen premiak eta nahiak hobeto asetzen dituela irudi dezake aipatu 
teorien arabera. Enpresa multinazionalak giza garapenerako jokatzen duten paperari 
buruzko argumentuak ere, aldekoak zein kontrakoak, hainbat liburuetan aurki daitezke 
(Dunning, 1992; Dickens, 1998¸ Andreff, 1994). 

 
Ez dugu murgildu nahi merkataritza askea eta enpresa multinazionalaren inguruko 

ezbai orokorrean; ikusgune kontrajarrien balorazio kritikoa eta erantzun bat eskaintzea 
ez da lan honen helburua. Nola nahi ere, merkatuak askatzeak eta merkatuak 
barneratzeak eskala handiko ekoizpen eta banaketara bideratutako ekonomi eta enpresa 
eredua ekarri duela ikusirik, gizarte ekonomiaren eta demokrazia industrialaren 
ikuspegitik56, zenbait gogoeta eginez bukatuko dugu kapitulua. 

 
Enpresen kontzentrazio eta hazkundeak, antolaketa hierarkiko multinazional 

handien garapena dakar. Kapitala nagusi den antolaketa erraldoi hauek herrialde 
desberdinetako jardueren eta lan komunitateen gaineko kontrolean oinarritzen dira. 
Eragiketak eraginkorragoak bihurtzeko delegazio eta deszentralizazio politikak burutu 
baditzakete ere, oro har mozkin/kostu azterketaren araberako erabakien ondorio dira, 
eta beti ere Etxe nagusiaren interesen arabera.  

 
Zenbait autorek, munduan banatuak dauden ekoizpen unitateen arteko harreman 

hierarkikoak ordezkatzen duen lankidetza eta koordinazioan oinarritutako enpresa 
multinazional eredu berri baten agerpena aldarrikatu dute (Goshal eta Bartlett, 1989). 
Espezializatutako baliabide eta ahalmenen sare honek, harreman heterarkikoak 
bultzatuz, Etxe nagusi eta filialaren menpekotasun harremana aldatuta ere, eta zenbait 
autorek herrialde batetiko dituen loturak ahultzen ari direla azpimarratzen badute ere 
(Dunning, 1992), aldaezin jarraitzen duena kapitalarekiko, herrialdekoa zein 
nazioartekoa, duen menpekotasuna da. Hain zuzen ere, multinazional globalak, leku 
batekiko konpromezua ez du hainbat lekuekiko ordezkatzen, baizik eta ezabatu egiten 
du (Beck, 1998).  

 
Horrela, ETN handiaren balioek demokrazia industrialaren balio antagonikoak 

irudikatzen dituzte, bertan lan egiten duten lan komunitateak ez ezik, estatu eta 
gizarteak berak ere, kontuan hartu ez edota beren interesen aurrean makurrarazteko 
bezain ahaltsuak direlako.  

 
Halaber, demokrazia industrialaren esparruan mugitzen diren antolaketen garapen 

baldintzak zailagoak bihurtzen dituzte. Izan ere, esportaziora eta atzerriko ekoizpenera 
bideratutako enpresa handien garapenak, herrialde batean egon daitekeen sektoreen 
arteko oreka haustea dakar, atzerritik datozen produktuak tokiko industriak merkatutik 
kanpo utziz horrela, enpresa batzuk ixteaz gain, bizitzeko modu eta kulturak 
desagertzen dira. Edo bestela, lan praktika berdinak bereganatu behar dituzte, aldi 
berean multinazional bihurtuz. Halaber, enpresa erraldoi hauentzat lan egiten duten 
enpresak, menpeko filialen antzera, Etxe nagusiak ezartzen dituen ekoizpen eta zerbitzu 
baldintzetara nahi eta nahiez egokitu behar dute.  

 

                                                 
56 Ekonomia autogestionario, ekologiko eta sostengarriaren baloreetan oinarriturik. Hau da, 

ekonomia kapitalistaren beste garapen eredu batean oinarriturik. 
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Horrela, merkataritza askeak eta ETNek, kapitalismo globalaren paradigma eta 

indar eragile gisa, logika ekonomikoari soilik erantzuten dion masa ekoizpen eta masa 
kontsumo eredua islatzen dute. Espezializazio eta salgaien garraioaren ondorioz 
ingurugiro arazoak areagotzen dira, eta herrialde eta pertsonen arteko desberdintasunak 
murrizten ez dute behar beste laguntzen; alderantziz, desberdintasunak finkatu eta 
zenbait kasutan areagotzen laguntzen dute (Mander, 1996).  

 
Horregatik guztiarengatik, ez zaigu iruditzen elkartasunean, demokrazian eta 

ingurugiroari errespetuan oinarrituriko gizarteak sortzeko bide baliagarririk islatzen 
dutenik, eta ekonomia autogestionario, ekologiko eta sostengarri baten aurkako 
ikuspegia irudikatzen dute. 

 
Gauzak horrela, gure lanaren ondorengo bi urratsak aipatuko ditugu. Lehenbizi, 

enpresa multinazionalen gizarte erantzukizunari buruz gogoetari helduko diogu. Eta 
ondoren, Arrasateko Kooperatiba Esperientziak ekonomiaren globalizazioari aurre 
egiteko multinazional bihurtzeko hartu duen bidea aztertuko dugu. Azterketa horrek, 
kooperatiba multinazionala izatera eraldatzeko modua erakutsi ez ezik, multinazionalak 
demokratizatzeko aukerei buruz gogoeta egiten lagunduko digu. Izan ere, pentsatzen 
baitugu, derrigorrezkoa dela, multinazionalek duten garrantzi eta ahalmena ikusirik, 
beraien demokratizazioaren gaia azaleratu eta jorratzea, nahiz eta zenbaiti ameskeria 
iruditu. Hain zuzen ere, multinazionalak, kapitalaren kontrola eta mozkinaz gain, beste 
oinarri batzuk izan ditzakeela pentsatzen dugu,  herrien arteko merkataritza harremanek 
abantaila konparatiboaz eta errentagarritasunaz gain izan ditzaketen bezala. 
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V. Kapitulua: Enpresa transnazionalaren gizarte erantzukizuna eta jokabide kodeak 
 
 

1. Sarrera 
 
Kapitulu honetan, ETNaren gizarte erantzukizuna zertan den aztertuko dugu. 

Laburbilduz, esan daiteke, azken urteotan ETNen gizarte erantzukizuna areagotzeko 
ekimenak ugaritu egin direla. Enpresen jokabide arduratsua eta gizarte erantzukizuna 
bultzatzeko hainbat bide jorratu izan dira, hala nola, konbentzioak, legeak eta 
merkataritza hitzarmenak, nazioarteko erakundeen ekintzak, klausula sozialak edota 
presio kanpainak, besteak beste.  

 
Kapitulu honetan jokabide kodeak eta inguruko ekimenak izango dira aztergai. 

Horrela, kapituluaren egituraketari dagokionez, ETNaren gizarte erantzukizun soziala 
abiapuntu harturik, jokabide kodeen sailkapenak, bilakaera historikoa eta egungo 
ekimen garrantzitsuenak aurkeztuko ditugu. Helburua ekimen horiei buruzko egungo 
egoeraren berri ematea da, tresna horien sendotasun-abantaila eta ahultasun-
desabantailei buruzko gogoetan ere murgildu asmoz. Bestalde, tresna horiek enpresaren 
gizarte-orientazioaren onerako tresnak diren edota erantzukizunari, eta oro har, etikari 
probetxu komertziala ateratzeko saioa baizik ez diren ere aztertuko da. 

 
Azterketa baliagarria izango zaigu hurrengo atalera begira. Izan ere, MCC 

Korporazioak mundu zabalean duen agerpenean eta ikuspegi sozialetik dituen arazo eta 
erronketan oinarriturik, kanporako sarbidea sozialki definitzeko jokabide kodeen 
aplikazioari buruz zenbait gogoeta egingo baititugu. 

 
2. Enpresa transnazionalen gizarte erantzukizuna 
 
Hasieratik esan behar da ETNek herrialdeen ekonomia eta gizarteetan, eta bereziki 

industrializatu gabekoetan, hazkunde eta garapen ekonomikorako joka dezaketen papera 
positiboa oso garrantzitsua izan daitekeela (Durán, 2001); jakina denez, ordea, ETNen 
jardueraren inguruan badira arreta nabarmenak. ETNei buruz gehien aipatzen den 
ezaugarria enpresa horiek lekuan lekuko gobernuen erregulazioak ahultzeko erakusten 
duten indar itzela da; hau da, nazio estatuen araudietan eta ekonomia politiketan 
eragiteko duten ahalmena (Buhour, 1996; Murray, 2000; UNRISD, 1995); hau da, 
transnazionalek, beraien mugikortasunagatik eta aukeratzeko duten ahalmenagatik indar 
handia erakusten dutela (Leaver eta Villegas, 1997; Murray, 2000). Sarritan baldintza 
egokienak non lortu, han kokatzeko aukera izaten dute ETNek; horregatik, enpresa 
horien eraginari buruzko arreta ekonomia aldagaiei loturik ez ezik, oro har gizarte eta 
giza eskubideetan eragiteko duten ahalmenari buruz ere aztertu izan da. 

 
Bestetik, esan daiteke, enpresaren ingurunea gero eta lehiakorragoa bilakatu dela 

merkatuek globalizazio prozesuarekin batera bizi izan duten desarauketarekin. Egoera 
horretan enpresak ez ezik estatuak ere beraien lehiatzeko ahalmena areagotzen saiatu 
dira, merkatu kuota irabazi, ekonomia hazkundea bultzatu eta, azken batean, balizko 
zirkulu birtuosoa itxiko lukeen bizitza kalitatea areagotzeko asmoz. Lehiakortasun 
preziatuaren diskurtsoa, ordea, erabat erretorikoa bilakatu da askotan, eta zerbaitetarako 
tresna ezean helburu ere bilakatu dela esan daiteke (ikus, erretorika horri kritika, 
esaterako, The Group of Lisbon, 1994; Krugman, 1997). 

Bada, esan bezala, enpresaren ingurune orokorrak aipatu aldagai horien baitan bizi 
duen aldaketa egoera honetan, enpresaren gizarte erantzukizuna zertan den aztertzea 
interesgarria dirudi, eta bereziki, noski, ETNen kasuan. Urte asko dira enpresek 
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gizartearen ongizateari lagunduko dioten helburuak bereganatzearen beharraz eta 
komenigarritasunaz hitz egiten dela (ikus, esaterako, laburpen egoki bat Aguirre 
Sábada, Castillo Clavero eta Tous, 1999). Oro har, esan daiteke, nekez uka daitekeela 
enpresak, publikoek ez ezik baita pribatuek ere, gizartearekiko duen erantzukizuna. 
Milton Friedman Nobelaren “a corporation’s social responsability is to make a profit” 
esaldiak errealitatean zertara eraman gaitzakeen ezaguna da: ingurugiroari konpondu 
ezineko kalteak eragitera, kontsumo-produktuen inguruko istiluetara edo lehiakortasun 
preziatuaren bila lan-baldintzen geroz eta gehiagozko murrizketetara. Edozein enpresa, 
pribatua edo publikoa izanik ere, esfera publikoaren partaidea da, helburu eta ondorio 
publikoak baititu; hortaz, bere jarduera publikoak legitimatu behar du (Castillejo, 1998). 
Finean, enpresaren jarduera enpresan interesak dituzten talde guztiek legitimatu beharko 
luketela azpimarratu nahi da.  

 
Hala, azken urteetan, interes taldeez hitz egiterakoan stakeholders kontzeptua 

aipatu izan da sarritan, −besteak beste, enpresaren bezeroak, hornitzaileak, akziodunak, 
sindikatuak edota langileak beregain hartzen dituen terminoa−, shareholders 
(akziodunak) termino murriztaile tradizionalaren kontrajarria litzatekeena. Badirudi 
termino aldaketa horiek ez direla hutsalak, eta enpresaren erantzukizunari buruzko 
ikuspuntu berriztatzaileak, nolabait ere zabalagoak liratekeenak, bilakatzen hasi direla 
(ikus, adibidez, Aguirre Sábada, Castillo Clavero eta Tous, 1999). Aldaketa horren 
pizgarri nagusia enpresa bertatik baino bere ingurune orokorretik datorrela esan daiteke, 
gaur egungo gizartea baita enpresa eta ingurune sozialaren arteko gero eta integrazio 
handiagoa eskatzen duena. Aipagarria da azken urteetan hiritarrek, zenbait gizarte-
taldeen gidaritzapean, enpresa-gizarte auziari buruz, eta bereziki, enpresa-ingurugiroa 
auzi zehatzari buruz erakutsi izan duten arreta berezia. Herrialde garatuetako gero eta 
kontsumitzaile gehiagok ondasun eta zerbitzuak eskuratzerakoan kalitatea edo prezioaz 
gainera kontuan izaten dituzte, halaber, horiek lortzeko prozesuetan ingurugiroari edo 
langileen lan baldintzei errespetua (Campana y Mújica, 1999).  

 
Merkataritza, kontsumo eta ekoizpen arloetan ingurugiroari buruzko arreta berezi 

edo paradigma berde baten hedapenaren ezaugarritzat har daitezke, besteak beste, 
azken urteotan ezarri diren ingurugiro arauak, estandarrak eta ziurtagiriak (ISO 14000, 
esaterako), edota produkzio eta kontsumo biologiko eta ekologikoaren hedapena. Oro 
har, gizartearen eta kontsumitzaileen arreta edo sentiberatasun areagotze horretan eragin 
itzela izan du hirugarren sektoreaz ezagutu izan den hedapenak. Sektore horren 
ordezkari nagusitzat hartzen dira 90. urtearen hamarkadan indar areagotze handia izan 
zuten Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE) eta bestelako mugimendu sozialak1. Era 
bertsuan, gai sozialei buruz enpresen gizarte erantzukizuna areagotzeko ekimenak ere 
asko areagotu dira azken urteotan2; batik bat, ETNek garapen bidean diren herrialdeetan 
erakusten duten indarra nolabait mugatzera zuzendu izan direnak. Enpresaren 
erantzukizunaren auziaren inplikazioak oso zabalak izanik, kontuan izan behar da 
erlazioak dituela (Gesualdi, 1998; Europako Batzordea, 1999). Balizko paradigma 
sozial berri honen inguruko saiakeren artean aipagarri dira enpresen, eta batik bat 
ETNen gizarte erantzukizuna areagotzeko azken urteetan merkataritza, kontsumo eta 

                                                 
1 Nazioarte mailan aintzatetsitako Gobernuz Kanpoko Erakundeen kopurua 6.000tik 26.000ra hazi 
omen da 1990. urtearen hamarkadan (The Economist, 1999). 
2 Argi dago ingurugiroari buruzko gaiak ere sozialak direla, bai noski; hemen, ordea, termino 
honekin, enpresak gizartearengan dituen bestelako eraginak jaso nahi dira, bereziki, lan baldintzei 
buruzkoak.  
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ekoizpen etikoaren inguruan garatu diren ekimenak; besteak beste, jokabide kodeak, 
gizarte auditoria eta kontabilitatea (corporate social accounting eta social auditing), 
edota etiketa edo label sozialak.  

 
3. Jokabide kodeak. Definizioa eta sailkapenak 
 
Jokabide kodeak, oro har, hala defini daitezke: enpresaren eta gizartearen arteko 

harremanetan, enpresak, bere borondatez, errespetatzeko konpromisoaz onartzen dituen 
eskubide eta estandar minimoak edota garatu nahi dituen politika ildo nagusiak3. 
Estandar, oinarri edo gida horiek enpresak berak edota enpresa elkarteek, gobernuz 
gaindiko erakundeek, gobernuz kanpoko erakunde edo beste erakunde batzuk, 
sindikatuek adibidez, sustatzen dituzte.  

 
Egungo jokabide kode gehienak, era baterakoak edo bestelakoak izan, guztiak ere 

ETNei begira garatu izan dira, bereziki enpresa horiek industrializatu gabeko 
herrialdeetan burutzen duten jarduera mugatzeko, hain zuzen. Duela gutxi Nazioarteko 
Lan Erakundeak4 azterturiko 215 kodeen artean %80 baino gehiago enpresa 
multinazionalei buruzkoak dira (ILO, 1999).  

 
Jokabide kodeak oinarrizko ezaugarri desberdinen arabera defini daitezke. Alde 

batetik, jokabide kodeen jarduera esparruen arabera bereiz daitezke. OECD erakundeak 
buruturiko ikerkuntza baten arabera bost esparru nagusi bereiz daitezke (USCIB, 2000; 
Castillejo, 1998):  

 
• negozio jarduera zuzenak edo bidezkoak  
• legeak betearazi beharra  
• bidezko lan baldintza eta eskubideak  
• ingurugiroa  
• enpresen hiritartasuna (corporate citizenship) 
• ETNen jarduera orokorrari buruzkoak  

 
Azken hauek globalizazio prozesuaren aktore nagusitzat jotzen diren ETNen 

jarduera mugatzeko kode orokorrak dira; besteak beste, ingurugiroa, lan baldintzak, 
lekuan lekuko ezaugarri soziokulturalei buruzko errespetua, transferentzia prezioak 
edota teknologia transferentziari buruzko betebeharrak jasotzen dituztenak (Dunning 
1993; Castillejo, 1998). Edonola ere, argi utzi behar da, ingurugiroari buruzkoak alde 
batera utziz jokabide kodeek azken urteotan oso esparru zehatzaren ingurunean hartu 
dutela indarra: gutxieneko lan baldintza egokiei buruzko auziaren ingurunean, eta 
bereziki enpresa multinazionalei loturiko arloan (Murray, 2000; Leaver eta Villegas, 
1997). Are gehiago, lan baldintzei buruzko jokabide kodeak nazioartean lan baldintzak 
hobetzeko aukerari buruzko debatearen oinarri bilakatu dira azken urteetan (ILO, 1999); 
ezagunenak, adibidez, umeen lana eta lan behartuak debekatzen dituztenak dira. Esan 
behar da, era berean, egungo jokabide kode gero eta gehiagok eredu integratzailea 
proposatzen dutela, hala nola, hainbat esparrutako ekimena hartzen dutela beren gain.  

                                                 
3 Ez dira nahastu behar, ordea, enpresek bere antolaketaren gidaritzari buruz, bere borondatez 
ezartzen dizkioten kode etikoekin (codes of corporate governance delakoekin, alegia). 
4 The International Labor Organization, ILO edo OIT akronimoaz ezagutzen dena, 1919an sortutako 
nazioarteko erakundea da. Nazio Batuen barneko erakunde autonomoa da; lan baldintzak eta 
langileen bizi maila hobetzea helburu duen erakundea da. 
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Bestetik, jokabide kodeen aplikagarritasunaren arabera jarduera-kodeak eta eredu-

kodeak bereiz daitezke (ILO, 1999). Lehenengoak enpresa edo enpresa elkarteetan 
zuzenean aplikatzen dira jokabide zehatz batzuei jarraitzeko konpromisoarekin; kode 
horiek enpresak berak edo beste erakunde batek (enpresa elkarteak, Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak edo sindikatuek, kasu) garatutako arau sortak dira. Atxikipen-kodeak dira, 
enpresak, bere borondatez, kode horietara atxikitzea edo ez aukeratzen baitute. Besteak, 
eredu-kodeak, enpresek beren jokabide kode propioak garatzeko ereduak baizik ez dira. 
Eredu-kodeak enpresa elkarte, sindikatu, GKE, gobernu edota gobernuz gaindiko 
erakundeek argitaratzen dituzte. Kode horiek atxikipen-kodeak ez diren arren, partzialki 
edo osotasunean ere jaso ditzakete enpresek beren jokabide kodeetan. 

 
Sailkapenekin bukatzeko, kodeak sortzen dituzten erakundeen arabera ere bereiz 

daitezke. Nagusienak hauek dira: 
 
• Enpresa pribatuek bultzaturiko ekimenak. 
• Estatuek, estatu-elkarteek eta nazioarteko gobernu arteko erakundeek 
bultzaturikoak. 
• Gobernuz Kanpoko Erakundeek bultzaturikoak. 
 
Egun aurki daitezkeen kode gehienak enpresa banakoek sortu dituzten barne 

kodeak dira, beren erakundean zehar erabiltzeko helburuaz sorturikoak, alegia. Era 
berean gero eta jokabide kode gehiago hibridoak direla esan daiteke, hainbat agenteen 
elkarlanez sorturikoak baitira; enpresa, gobernu edota beste interes talde batzuen artean 
(esate baterako, sindikatu, talde ekologista edo giza eskubideak bermatzea helburu 
duten erakundeak) garatutakoak dira. Era berean, gobernuen arteko erakundeek eta 
nazioarteko erakundeek sorturikoak ere aipagarri dira.  

 
Zuzenbidearen alorretik argi utzi behar da, jokabide kode horiek, oro har, baita 

estatuek onarturikoek ere, ez dutela nazioarteko lege izaerarik eta beraz ez dutela 
enpresentzat betearaztekotasunik (ILO, 2000). Dena den, lege ez izanik, isun edo 
santzioen bidez betearazgarritasunik ez duten arren, nolabaiteko betearazgarritasun 
mekanismoak ere badira, adibidez, zenbait antolaketa eta erakundeek bertako partaide 
izateko jokabide koderen bat betetzea ezartzen baitute. Era berean, azpimarratu behar da 
jokabide kode eta antzeko ekimenak nazioarteko eta lekuan lekuko arautegiaren 
osagarritzat hartu behar direla (Jeffcott eta Yanz, 1999), eta ez ordezkotzat; esaterako 
lan baldintzak arautzen dituzten arloko kodeak, ez dira inolaz ere nazioarteko eta nazio 
lan arauen ordezkagarritzat hartu behar (Europako Batzordea, 1999), akats handia 
litzateke.  

 
4. Jokabide kodeen bilakaera historikoa 
Egungo egoera sakonean aztertzen hasi aurretik, jokabide kodeen esparruan 

gertatu den bilakaera aztertzea interesgarria litzateke. Edonola, esan behar da, jokabide 
kodeen historia nekez labur daitekeela, izan ere behar beharrezkoa litzateke eta kodeei 
buruzko ekimenak aztertzeaz gainera, ekimen horiek ekonomia eta historia dimentsioan 
integraturik azaltzea, garaian garaiko arretak, indar-artikulazioak, eta ondorioz, 
ekimenetan izandako eraginetan murgilduz. Hortaz, arreta berezia beharko luke, kasu, 
nazioarteko merkataritza eta inbertsioei buruzko erregulazioek izan dituzten 
aldakuntzak aztertzeak (batik bat GATT eta bere oinordeko den Munduko Merkataritza 
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Erakundearen (MME) inguruan sorturikoak; ikus, adibidez, laburpen antzera Buhour, 
1996). Dena den, atal honetan jokabide kodeen bilakaerari gainbegirada laburra baino 
ez zaio emango, egungo egoeraren azterketa sakonagoari ekin aurretik. 

Lehenengo jokabide kodetzat 1937. urtean International Chambre of Commerce 
ICC erakundeak sortu zuen Code of Standards of Advertising Practice delako ekimena 
hartzen da (Murray, 2000; ILO, 2000; USCIB, 2000). Hala ere, kontuan izan behar da 
kode horrek, bai zegokion esparruarengatik, eta baita erakunde bultzatzailearen 
ezaugarriengatik ere, ez duela arreta bereziegirik merezi. Aitzitik, arreta handia merezi 
dute Bigarren Mundu Gerra amaitu ondoren, eta nazioarteko erakunde berriak sortu eta 
ETNen jardueraren areagotzearekin batera burutzen hasi ziren ekimenek. Bide 
horretatik, 1960. urtearen hamarraldiaren azken urteetan saiakerak egin ziren ETNen 
jarduera erregulatu ahal izateko (Murray, 2000; USCIB, 2000 ). Era bertsuan, 1970. 
urtearen hamarraldian atzerriko inbertsioen hazkundearen inguruko arretak, eta bereziki, 
ETN handien indarraren hazkundeari buruz bizi zen giro kritikoak, enpresengan presio 
soziala sortu zuen jokabide kodeak ezartzeko (Durán, 2001; ILO, 1999). Hala, enpresa 
horien eragina kontrolatu nahiaz, International Code of Fair Treatment for Foreign 
Investment izenekoa sortu zuen 1972. urtean aipatu ICC erakundeak (Murray, 2000; 
Castillejo, 1996); ETNen eta gobernuen arteko harremanetan eragitea zuen helburu 
kode horrek. Dena den, ETNen indarra eta pisua mugatzeko ahaleginen artean, 
aipagarriena Nazio Batuen zenbait agentziek buruturiko ekimenak lirateke (UNRISD, 
1995; Leaver eta Villegas, 1997). Esaterako, 1974. urtean Center for Transnational 
Corporations (CTC) erakundea sortu zen, transnazionalek munduan zehar, eta bereziki, 
industrializatu gabeko herrialdeetan desberdintasunak areagotzeko zuten joera 
aztertzeko eta mugatzeko. Sortu bezain laster CTC erakundea transnazionalen eragiketei 
buruzko informazio baliagarria ematen hasi zen. Halaber, ETNentzako jokabide kode 
bat garatzen hasi ziren. Kodeak agintari publikoen ustelkeriaren aurkako debekuak, 
ingurugiroari dagokionez enpresek bete beharreko baldintzak eta lan baldintzei buruzko 
mugak jasotzen zituen, besteak beste (Leaver eta Villegas, 1997). 

Bestalde, aipagarri da, halaber, 1976. urtean OECD erakundeak ezarritako 
Guidelines for Multinational Enterprises, ETNen jarduera mugatzea helburu zuen 
ekimena; besteak beste, informazioaren gardentasuna, lehiakortasuna, finantziazioa, 
zergak, enplegua, lan eta industria harremanak, ingurugiroa eta zientzia eta teknologiari 
buruzko gaiak jasotzen zituen (Durán, 2001; Dunning, 1993; Castillejo, 1998). Era 
berean aipagarria da 1977. urtean Nazioarteko Lan Erakundeak ezarri zuen Tripartite 
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy. 
Gobernu, sindikatu eta enpresa elkarteek sinatutako aldehiruko akordio honek enplegua 
eta hezkuntza, lan baldintzak eta lan harremanei buruzko gomendioak ematen zituen 
(Durán, 2001). Industrializatu gabeko herrialdeetan multinazionalek ekonomia eta 
gizarte garapena lortzeko ekarpenak egitera bultzatzen ditu aldarrikapenak. Edonola ere, 
urteek aurrera egin ahala, OECD eta ILOren kodeen sustapena atzeratu egin zen, 
mendebaleko herrialde garatuek bizi izan zuten krisiarekin, multinazionalen aurrean 
gizartearen presioa txikitu egin baitzen. Laburbilduz, biak alderatuz, zera esan daiteke 
ILO kodea, OCDE erakundearenaren aldean, oro har, zehatzagoa dela, esan bezala lan 
alorrari loturikoa soilik, eta zenbait kasuetan besteak baino baldintza garaiagoak 
eskatzen dituela, esaterako soldatei buruz. OCDE-ren tresnak, adibidez, ez ditu aipatzen 
osasuna eta segurtasuna, eta trebakuntza ere oso gainetik aztertzen ditu (Murray, 2000).  

1980. urtearen hamarraldian jokabide kodeei buruzko arreta, ikerkuntza eta lana 
murriztu ez ezik, erabat gelditu ere egin zen. Atzeraldi hau herrialde industrializatuetan 
ez ezik garapen bidean ziren herrialdeetan ere burutu zen krisi eta merkatuak gidatutako 
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politika desarautzaileak medio. Esaterako, urte horietan alferrik saiatu ziren Nazio 
Batuak aipatu jokabide kodea ezartzen (Leaver eta Villegas, 1997). Ondoren, 1990. 
urtearen hamarraldian, globalizazio prozesuaren areagotzearekin batera, eta bereziki, 
GATT eta MMEren eraginpean gertatu den nazioarteko merkatuen desregulazio 
prozesuarekin, berpizkunde garaia izan zen jokabide kodeen aldeko ekimenetan. 
Aurrerakada esanguratsu horren faktore nagusitzat GKE eta gisa horretako bestelako 
mugimendu sozialek hamarraldi horretan izan zuten indar areagotzea eta hedapena 
aipatzen da, eta baita zenbait lobby eta talde politikoen presio politikoaren indartzea 
(Murray, 2000; USCIB, 2000). Bistakoa da azken urteetan ekimenei buruzko arreta 
izugarri hazi dela5. 

 

5. Egungo jokabide kodeak eta horien inguruko ekimenak 
 
Gauzak horrela, gaur egun, jokabide kodeen inguruan aniztasuna da nagusi. 1998. 

urtean ILO erakundeak buruturiko ikerketa baten arabera egun 200 jokabide kodetik 
gora daude munduan (ILO, 2001; Europako Batzordea, 1999). Hortaz, atal honetan, eta 
laburpen gisa, jokabide kode ekimen nagusienak sailkatuko dira. 

 
Kontuan izan behar da, baina, ondoren jasotzen diren ekimen hauek era 

guztietakoak direla, bai hartzen duten esparruari buruz eta baita aplikagarritasunaren 
arabera; hala nola, badirela jarduera edo atxikipen-kodeak direnak eta baita eredu-
kodeak direnak ere. Era berean, ikusiko denez, gero eta ekimen gehiago da hainbat 
aktore edo agente desberdinen artean sortuta. Sailkapena6, erakunde bultzatzaileen 
ezaugarrien arabera burutuko da: lehenik zenbait estatu edo estatu-elkartek 
bultzaturikoak; nazioarteko gobernu arteko erakundeek bultzaturikoak gero; ondoren 
enpresa eta enpresa-elkarteek bultzaturiko ekimenak; Gobernuz Kanpoko Erakundeek 
bultzaturikoak; eta bukatzeko, arauketa eta zertifikazioaren inguruan lan egiten duten 
erakundeek bultzaturikoak aipatuko dira. 

 
a) Estatu eta estatu elkarteek bultzaturikoak. 

 
Estatu edo estatu elkarteek bultzaturiko ekimen asko da herrialde 

industrializatuetan. Aipagarriak dira, esaterako, Europar Batasunak eta Estatu Batuek 
bultzaturiko ekimenak. Adibidez, hainbat sektore esparruko ekimenak jarri dira abian 
Europar Batasunean azken urteetan; hala, 1997an, Europako ehungintza eta jantzigintza 
sektoreetan jokabide kodea ezarri zen, lan behartuak eta umeen lana galarazten dituena 
(Europako Batzordea, 1999). Europako oinetakoen industrian ere 1995 urtean onartu 
zen jokabide kode bat (1997an berritu dena). Dena den, Europako Batasunaren ekimen 
                                                 
5 Arreta berriarekin tira-birak ere nagusitu ziren, nonbait. Hala, egoera berri horren adibide gisa, 
aipagarri da 1993. urtean Nazio Batuen baitan alor honi buruz gertatu ziren zenbait aldaketa. 
Nazioarteko erakunde horrek presioak jaso zituen nonbait, eta zenbait aldakuntzen ondorioz CTC 
erakundea, Commission on International Investment and Transnational Corporations delakoan eraldatu zen, 
Nazio Batuen UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) erakundearen baitan askoz ere 
pisu, indar, eta ondorioz, ekimen eta oihartzun ahulagoa duen agentzia gisa (UNRISD, 1995; Leaver 
eta Villegas, 1997); zenbaiten ustez, gainera, ETNen indarra mugatu eta orekatu beharrean, garapen 
bidean diren herrialdeetan atzerri inbertsioak erraztea helburu duten enpresa horien laguntzaile 
bilakatu delarik (Leaver eta Villegas, 1997; Corporate Europe Observatory, 2000).  
6 Sailkapenerako iturri nagusiak Murray, 2000; USCIB, 2000; Castillejo, 1998; ILO, 2000; Fernández 
Scimieri, eta Campana eta Mújica, 1999 izan dira. 
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nagusiena, Europako Parlamentuak 1999. urtean hartutako erabaki baten ondorioz ezarri 
zen7. Erabaki horren bidez Europako Batzordeari eta Europar Kontseiluari garapen 
bidean diren herrialdeetan jarduten duten Europako enpresentzat jokabide kode bat 
garatzeko agindua luzatu zitzaien (Code of Conduct for European enterprises operating 
in development countries). Erabaki ez lotzearazle horrek, era berean, jarraipen 
(monitoring) mekanismo bat, Parlamentuaren baitan epaimahaiak sortzeko beharra eta 
label sozialen sorkuntza sustatu beharra jasotzen zituen. Jokabide Kode ereduak 
ingurugiro, gizarte eta bizitza estandarrak izango lituzke kontuan, nazioarteko 
erakundeek ezarritako hainbat ekimenetan oinarriturik (besteak beste, ILO, OECD eta 
Nazio Batuen aldarrikapenak).  

 
Europako Batasunaren baitan ere, aipagarria da Europako Batzordeak sustaturiko 

European Initiative for Ethical Production and Consumption (IEPCE) (Europako 
Batzordea, 1999; USCIB, 2000). Ekoizpen eta kontsumo etikoa bultzatu nahi duten 
agente ekonomiko nagusiak biltzen dituen forum europar bat da (langileak, sindikatuak, 
gobernuak eta GKEak). Europako Batzordea, besteak beste, GKEen lana finantzatzen 
ari da. Bidezko merkataritzaren (fair trade) aldeko ekimenak ere bultzatu nahi ditu, 
garapen bidean diren herrialdeentzako garapen ekonomiko eta sozial iraunarazgarria 
lortu ahal izateko (Europako Batzordea, 1999). IEPCEren helburua jokabide kodeak 
ezarri nahi dituzten enpresa eta bestelako erakundeei kode eraginkor eta egokiei buruz 
informazioa (mundu osoko jokabide kode eta ekoizpen eta kontsumo gaien inguruko 
elkarteei buruzko dokumentazio basea osatu nahi da), trebakuntza sustatzea eta 
esperientziak partekatzea. Azken batean, agente horien arteko elkarlana bultzatu nahi da 
ekimen honen bidez .  

 
Estatu Batuen eredua, U.S. Model Business Principles delakoa, 1996. urtean ezarri 

zuen bertako gobernuko Merkataritza Sailak. Labur esanda, printzipio horien bidez 
estatu batuar administrazioak enpresei Estatu Batuetako legeak eta lekuan lekuko 
araudia kontuan izanik jokabide kode boluntarioak ezartzera bultzatzen ditu (USCIB, 
2000). 

  
b) Nazioarteko gobernu arteko erakundeek bultzaturikoak. 

 
Hauen artean bi multzo bereiz daitezke: oinarrizko lan eskubide eta baldintzak 

betetzea helburu dutenak, −ILOk proposatzen duena adibidez−, eta ETNen politika 
ekonomikorako jarraibide izan nahi dutenak, −besteak beste OCDE eta Nazio Batuek 
proposaturikoak−. Azkeneko horien oinarrizko helburua ondorengoa da: ETNen 
atzerriko inbertsioen herrialde hartzaileentzat garrantzitsuak izan daitezkeen gaiei 
buruzko informazioa eta jokabide irizpideak ematea, besteak beste, jabegoa, teknologia 
transferentzia, informazioaren zabalkundea, enplegua eta heziketa, lan baldintzak, 
zergak, lehiaketa eta ingurunea bezalako gaien ingurukoa. Horrekin, enpresa horiek 
herrialde hartzaileen ongizatearekin bat datozen politikak hartzera bultzatu nahi dira 
(Dunning, 1992). 

 
Bilakaera historikoari buruzko atalean azaldu zenez, ILOren 1977. urteko 

Tripartite Declaration delakoa, abiapuntu garrantzitsua izan da, lan arloko jokabide 

                                                 
7 Erabakia 1999. urteko urtarrilaren 15ean hartu zen Richard Howitt parlamentari britaniarrak 
bultzaturik. Erresoluzioaren testua eskuragarri dago Interneteko http: 
 // www.citinv.it/associazioni/CNMS/archivio/convenzioni/parlamentoeu.html helbidean 
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kodeetan. Ildo beretik, erakunde horrek 1998. urtean Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work izenekoa erabaki zuen (1995. urtean Kopenhagen burutu 
zen Social Summit-aren konklusio gehienak beregain hartzen dituenak). Oinarrizko lan 
estandarrei buruzko akordioa jasotzen da (Europako Batzordea, 1999); besteak beste, 
langileak elkartzeko askatasuna, hitzarmen kolektiborako eskubidea, lan behartuaren 
debekua eta diskriminazioa eta umeek egindako lana modu eraginkorrean ezabatu 
beharra jasotzen ditu. Aldarrikapen horrek jokabide kodeak ezartzeko garaian eragin 
handia izan du eredu antzera. Kontuan izan behar da ILOren hitzarmen bat ez den arren, 
ILOren partaide guztiek, partaide izate soilarengatik, beharrezkoa dutela printzipio 
horiei jaramon egitea, errespetuz.  

 
Bestalde, nabarmendu beharko litzateke OECD erakundeak 1976. urtean 

ezarritako Guidelines for Multinational Enterprises direlakoak 2000. urteko ekainean 
berritu zirela (Durán, 2001), izan ere erakunde horrek ezartzen zituen zenbait gomendio, 
esaterako, erabat zaharkituta geratu baitziren beste foru batzuek luzatu izan dituztenen 
aldean eta, era berean, egungo ekonomia errealitatera doitzeko printzipio orokor berriak 
ere beharrezkoak ziren eta8. 

 
Nazio Batuek ere hainbat ekimen burutu izan dituzte azken urteotan. Aipagarriena, 

ordea, UN Global Compact delakoa da. 1999. urtean garatzen hasi zen akordio orokor 
horrek Nazio Batuen eta sektore pribatuaren arteko elkarlana bultzatzea du helburu; 
zehazki, giza eskubideak sustatzeko, lan baldintzak hobetzeko eta ingurugiroa 
babesteko, hain zuzen. Horretarako, Nazio Batuak beste hainbat agenterekin elkarlanean 
aritu dira: 50 bat enpresa handietako ordezkariak, nazioarteko sindikatuen ordezkariak, 
giza eskubidea eta ingurugiroa babestea helburu duten 12 Gobernuz Kanpoko Erakunde 
eta beste zenbait nazioarteko erakunde (ILO, kasu). Ekimen hau, ETNen gizarte 
erantzukizuna areagotzeko ekimen gisa uler daitekeen arren, ezin daiteke jokabide 
kodetzat hartu, enpresen jokabidea jarraitzea eta ziurtatzea ez baita sartzen Nazio 
Batuen konpetentzien artean (USCIB, 2000). Nolabait esanda, 1970. urtearen 
hamarkadan ETNen kontrola eta jarraipena sustatzen zituen bezala, egun Nazio Batuek 
enpresa horiekin elkarlana sustatzen dute. Estrategia aldaketa hori oso kritikatua izan da 
zenbait GKEn aldetik, Nazio Batuen ETNei buruzko jarrera aldaketaren adibide 
nagusitzat erabili izan dutelarik (Corporate Europe Observatory, 2000; Leaver eta 
Villegas, 1997). Nazio Batuei buruz aipagarri da halaber 2000. urteko ekainean bultzatu 
zen Guidelines for Corporate Social Responsibility programa (USCIB, 2000).  

 
Ekimen horiek guztiak, esan bezala, askotan, beste jokabide kode batzuen iturri 

bilakatu izan dira (hala nola enpresek bultzaturiko jokabide kodeak ekimen orokor 
hauen zenbait aldarrikapenetara atxikitzea ohizkoa izaten da, adibidez, OLI 
erakundearen kasuan). 
 

c) Enpresa eta enpresa-elkarteek bultzaturiko ekimenak 
 

Enpresa mundutik hainbat jokabide kode jaulki izan da azken urteotan (ILO 
erakundeak buruturiko ikerketa baten arabera 200 kodetik gora). Horien artean enpresa 
banakoek eta elkarteek, bereziki jarduera sektorekoek, jaulkitakoak bereiz daitezke. 
Enpresak sorturiko kode horiek paradoxikotzat eta eztabaidagarritzat hartu izan dira, 

                                                 
8 Ikus aldarrikapenaren testua Interneteko www.oecd.org/daf/investment/guidelines/mnetext.htm 
helbidean. 
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izan ere enpresaren sorkuntza izanik, nolabait ere enpresaren eta enpresaz kanpoko 
agenteen arteko harremanean enpresaren indarra mugatzeko sortu izan baitira (Murray, 
2000). Hurrengo atalean aztertuko denez, horietako ekimen asko eta askok, sortzeko 
arrazoi defentsiboa izan dutela nabarmena dirudi; hau da, GKE eta kontsumitzaileen 
informazio kanpaina eta boikoten aurrean beren enpresa edo marka irudia garbitzeko 
helburuarekin sortu direla (Leaver eta Villegas, 1997; Murray, 2000; UNRISD, 1995).  

 
Gisa berean, asko dira zenbait sektoreren inguruan bilakatu diren enpresa-elkarte 

ekimenak. Esan behar da ekimen horiek zenbait jarduera sektore berezietan zentratu 
direla, esaterako, jantzigintza arloan lan baldintza eta giza eskubide alorrak helburu 
dituztenen artean, eta industria kimikoa ingurugiroaren babesa helburu dutenen artean. 
Kode hauetako asko defentsiboak eta pasiboak izan ohi dira halaber, enpresa-elkarteek 
beren partaideei gutxieneko estandar batzuk ezartzen dizkiote, baldintzak murrizteko 
tentazioa izango luketen enpresen jokabideak ez dezan industria edo jarduera sektore 
orokor baten izena eta irudi publikoa zikindu (UNRISD, 1995).  

 
Esaterako, aipagarri da Fair Labor Association ekimena Estatu Batuetako 

jantzigintza arloan, bereziki kiroletako oinetakoen alorrean, Apparel Industry 
Partnership sektore elkarteak garatutakoa da, 1996 urtean administrazio estatu 
batuarraren sustapenaz sortu zena (Mújica, 1999; USCIB, 2000). Aipatu ekimena 
enpresa, giza eskubideen aldeko elkarte, sindikatu, erlijio elkarte, kontsumitzaileen 
aldeko elkarte eta unibertsitateetaz osaturik dago. Nazioartean zehar langileen 
eskubideak babestea da elkartearen helburua. Horretarako, jarduera sektore horretan 
ezarri ahal izateko jokabide kode bat eta jarraipen sistema (monitoring system) bat 
ezartzen ditu, enpresak beren lan harremanei buruzko informazio gardena ematera 
behartzen dituena. Era berean, enpresa horien azpikontratatzaile eta hornitzaile nagusiei 
ere hedatzen zaiei kode hori aplikatu beharra. Egun, elkarte horretan 12 enpresa, 20 
GKE eta 139 unibertsitate ari dira ekimenean parte hartzen.  

 
d) Gobernuz Kanpoko Erakundeek bultzaturiko ekimenak. 

Sarreran aipatu denez, azken urteetan erakunde hauen indarra eta areagotzea 
handia izan da; jokabide kodeen arloan ere nabarmena izan da hedapen hori, asko baitira 
garatu izan diren ekimenak. Aipagarria da, gisa berean, azken urteotan aktore hauek 
enpresek jaulkitako ekimenen negoziaketan jokatu izan duten papera (Europako 
Batzordea, 1999). Bestalde, erakunde horietan den aniztasunagatik, beharrezkoa da, 
askotan, ekimen horiek bultzatzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeen ezaugarriak 
sakonean aztertzea; hau da, zeintzuk diren erakundearen bultzatzaileak, baliabideak, 
agente desberdinak ordezkatzen dituen ala ez, edota zeintzuk diren erakundearen baitan 
indar artikulazioak. 

 
Erakunde hauek hasieran kontra baziren ere, esan daiteke haize berria ekarri dutela 

jokabide kodeen mundura. Izan ere, erakunde horiek jarrera aktiboagoa hartzen ari dira 
ETNek nazioarteko erakundeetan −batez ere Nazioarteko Lan Erakundearenean− 
oinarritutako kodeak onar ditzaten.  

Ekimenen artean heterogeneotasuna da nagusi. Batzuk produktu eta zerbitzuen 
kontsumoan zentratzen dira, beste batzuk merkataritzan eta beste batzuk berriz 
ekoizpenean. Era berean, ekimen batzuk lan baldintzen alor zehatz batean zentratzen 
dira, adibidez, umeen lanean (ikus gai honi buruzko gogoeta interesgarria Minondo, 
2001). Bestetik, batzuk oso ekonomia jarduera esparru mugatuari buruzkoak dira, 
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esaterako oso ezagunak dira hainbat herrialdetan jantzigintzan GKEek burutzen dituzten 
kanpainak: Europan, Clean Clothes Campaign delakoa, kasu eta Estatu Batuetan, 
Worker Rights Consortium (WRC) delakoa, Estatu Batuetako college eta unibertsitateen 
logoak daramatzaten jantziak ekoizten dituzten enpresen lan baldintzak aztertzea eta 
egiaztatzea helburu duen ekimena.  

 
Ekimen hauen beste ezaugarri bat elkarlana da. Esaterako, gero eta gehiago 

enpresekin parte hartzen dute interesdun anitzeko kodeen garapena bultzatzeko. 
Askotan erakunde hauek bultzaturiko ekimenak, errealitatean, hainbat agenteen arteko 
elkarlanean bultzaturikoak izaten dira. Adibidez, Erresuma Batuetan Ethical Trading 
Initiative erakundeak bultzaturiko ekimena sustatu da (ETI, 2001; Europako Batzordea, 
1999). Ekimen horren helburua, ILOren aldarrikapen berrian oinarritzen den jokabide 
kode bat ezartzea da. GKE horren gidaritzan enpresa, sindikatu eta beste Gobernu 
Kanpoko Erakundeek parte hartzen dute; halaber, bada Erresuma Batuko gobernuko 
Nazioarteko Garapenerako Sailaren begirale bat.  

 
GKEek ekarritako berrikuntza nabarmenena jokabide kodeen diseinu eta garapena 

enpresaren zuzendaritza eta akziodunen esparru murritzetik ateratzea izan da. Hain 
zuzen ere, GKEen iritziz, oro har,  kodeak ez dira unilateralki inposatuak izan behar, 
baizik eta kodeak eragingo dituen langileen partehartzea jasotzen duen prozesu baten 
ondorio izan behar dute. Halaber, enpresak kokaturik dauden herrialdeen interesak eta 
Nazioarteko erakundeek ezarritako baldintza minimoak kontuan hartu behar dituzte. Eta 
gainera, kodeen diseinuan parte hartzen duten Iparreko GKEek Hegoaren partehartzea 
bilatu behar dute kodeen garapen, ezarpen eta jarraipenean. 

e) Arauketa eta zertifikazioaren inguruan lan egiten duten erakundeek 
bultzaturikoak. 

 
Edonola ere, azken urteotan interes handiena jaso izan duten ekimenak arauketa 

eta zertifikazioaren inguruan lan egiten duten erakundeek bultzaturikoak dira. Ekimen 
hauek batzuetan GKE-k bultzaturiko ekimentzat hartzen direnez, eta formalki hala 
direnez, argi utzi beharko litzateke ez dutela zerikusi handirik aurrekoekin, nola 
helburuak hala horiek lortzeko ezartzen dituzten bideak edo tresnak, oso bestelakoak 
baitira.  

 
Arauketa eta zertifikazio ereduari jarraitzen dioten ekimenek ISO 9000, ISO 

14000 eta lan baldintzei buruzko normalizazio, estandarizazio eta ziurtapen prozesuek 
munduan zehar izan duten arrakasta nabarmenaren ildoari jarraitzen diote.  

 
Hala, azpimarragarri da 1997. urtean indarrean jarri zen Social Accountability 

8000 ekimena, ekimenarekin batera sustatzen den SA 8000 arau eta ziurtagiriaz ere 
ezaguna dena (Camporro, 1999). Ekimen horrek, hein handi batean, aipaturiko estandar 
arrakastatsu horiek aplikatu duten lan metodologia analogoa aplikatzen du enpresaren 
erantzukizun arlora. Beraz, Social Accountability 8000 ekimenak, jokabide kode bat 
garatzeaz gainera, forma aldetik aipatu arautegi eta estandarren antzeko kodearen 
ziurtapen eta auditoria prozesuak ere proposatzen ditu (Camporro, 1999). Ordea, kasu 
honetan estandarra ez da International Standard Organization (ISO) erakundeak 
bultzaturikoa, Social Accountability International erakundeak bultzaturikoa baizik. 
Erakunde hori aurretik Council on Economic Priorities Accreditation Agency 
izenekoaren oinordekoa da, eta egun enpresen erantzukizun soziala areagotzea helburu 
duen Council on Economic Priorities (CEP), New York-en egoitza nagusia duen GKE 
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bati loturiko erakundea da (Camporro, 1999; USCIB, 2000). Estandar honek OLIren 
hitzarmenak, Giza Eskubideen Deklarazioa eta Nazio Batuen Umeen Eskubideei 
buruzko Hitzarmena ditu oinarri. Betearazteko auditore independenteak ezartzen ditu, 
eta prozesua gainbegiratu ahal izateko erantzukizuna ematen die GKE eta sindikatuei. 
Social Accountability International erakundeak SA 8000 arautegiaren edukia enpresa, 
GKE eta sindikatuekin ez ezik, ziurtapen eta auditoria enpresa espezializatuekin ere 
ezarri zen (Moya, 2000; Camporro, 1999; USCIB, 2000). SA 8000ren epe luzerako 
helburua gero eta enpresa gehiago arau horren arabera ziurtaturik edukitzea da; era 
horretan enpresek arauak betetzeaz gainera, aukera eduki dezaten enpresa azpikontratatu 
eta hornitzaileen artean ere ziurtapena dutenen artean aukeratzeko.  

 
Era bertsuan, 1999. urteko azaroan AA 1000 arauaren edo estandarraren inguruko 

ekimena jarri zen abian (Morrós, 2001). Arau hau Institute of Social and Ethical 
Accountability (ISEA) delakoaren ekimenez sortu zen, enpresen erantzukizun soziala 
eta jokabide etikoak indartzeko konpromisoa duen erakunde profesionala. ISEA 
erakundea sortu zutenen artean enpresak dira nagusi, hala nola British Telecom (BT), 
The Body Shop eta Ben & Jerry’s Homemade. Estandar honen esparrua gizarte auditoria 
eta kontabilitatea (corporate social accounting eta social auditing) delakoa litzateke.  

 
6. Jokabide kodeak eta enpresen helburuak 
 
Hainbat helburu edo arrazoi izan ditzakete enpresek beren antolaketetan jokabide 

kodeak ezartzeko edo aplikatzeko. Aplikazio hori, aurreko puntuan enpresek berek 
kodeak sustatzeko ekimenez esan den legez, paradoxikotzat har daiteke, boluntarioak 
izanik, enpresak bere jarduerari jartzen dizkion mugak baitira. Hortaz, ekimen horiek 
ezartzearen zergatia aztertzeak beharrezkoa dirudi9.  

 
Oro har, aipatzen diren arrazoi edo helburuen artean hiru multzo nagusi aipa 

daitezke: enpresaren etikaren, eta zehatzago esanda, enpresaren hiritartasun 
kontzeptuaren (corporate citizenship) inguruan jasotzen diren argudioak; bestalde, 
enpresaren barne zuzendaritza eta kudeaketa arloarekin zerikusia dutenak, hau da, 
management sistemarekin zerikusia dutenak; eta bestetik, enpresaren kanpoko zenbait 
agenteren eskaerekin zerikusia dutenak, enpresaren merkataritza politiken alorrarekin 
zerikusi handia izaten dutenak, hain zuzen. 

 
Enpresaren etika orokorraren arlotik ematen diren argudioen arabera jokabide 

kodeek enpresaren hiritartasuna sustatzea dute helburu; bada, azken urteetan enpresa 
arloan etika eta gizarte erantzukizuna arloetan gertatu den interes areagotzearen ondorio 
lirateke ekimen horiek (Zadek, Hojensgard eta Raynard, 2000). Esaterako, aipatzen da 
lekuan lekuko komunitateekin elkartekidetza azpimarratzeko ezar daitezkeela kodeak 
(USCIB, 2000). Esan behar da, askotan, planteamendu etiko eta filantropiko horietan, 

                                                 
9 Ez da auziari buruzko inkesta edo lan enpiriko handirik burutu; Europako Batzordeak enpresa, 
sindikatu eta GKEen artean burututako inkesta labur baten arabera, jokabide kodeak ezartzeko 
motibazio handiena zein den galderari erantzunez %80ak garapen bidean diren herrialdeetan lan 
baldintzak hobetzea aipatu zuten; %40 baino gehiagok, era berean, enpresaren izen ona babestea; 
%25 inguruk kontsumitzailearen kontzientzia ona; %20 inguruk enpresaren langileriaren motibazioa 
aipatzen zuen; eta, azkenik ,%10ek beste helburu batzuk ere aipatu zuten (1998 urtean Bruselan 
burutu zen “Monitoring of Codes of Conduct and Social Labels” Workshop-ean parte hartu zuten 100 
enpresa, sindikatu eta GKEen artean buruturiko inkesta; EB, 1999). 
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finean, utilitarismoa aipagarria dela (eta agian enpresaren ezaugarriak eta helburuak 
direnak izanik, nekez izan daitezke bestelakoak). Hala, adibidez, azken urteetan 
enpresaren etika eta gizarte erantzukizunari buruz garatu diren proposamen asko eta 
askok, balore etikoen inguruan lortzen den kohesioak enpresari lehiakorra izateko 
aukera ematen diotela azpimarratzen dute (ikus, adibidez, Cortina, 1999; Campana y 
Mújica, 1999). Sozialki arduratsuak diren enpresak kontsumitzaileen lehentasuna eta 
hobespena izan dezaketen neurrian lehiakorragoak izan daitezkeela esaten da; hein 
horretan, enpresa arduratsuak enpresa lehiakorrak direla, hain zuzen (Campana y 
Mújica, 1999). Gisa berean, nolabait ere enpresa bikain edo eszelentearen ezaugarri bat 
litzateke etikari edo gizarte erantzukizunari buruzko ardura; enpresa-etika kontzeptuen 
sinbiosia, enpresa bikain edo eszelentea izateko premisa ere ezarri izan delarik (Cortina, 
1999; Mirmi, 2000). Nolabait ere garai postindustrialeko enpresa etika apotema ospetsu 
bilakatu dira “Etikak saldu egiten du”, “etika errentagarria da” eta gisa berekoak. Hein 
batean, beraz, enpresaren zuzendaritza eta merkataritza alderdiekin erlaziona daitezke, 
azken batean, planteamendu etiko orokor hauek ere.  

 
Zuzendaritza edo kudeaketa arlotik, berriz, enpresek jokabide kodeak balio 

erantsia areagotzeko ezartzen dituztela esaten da (USCIB, 2000). Azken urteotan, 
enpresen administraritza eta management arlotik azpimarratu izan da enpresatik kanpora 
begira ez ezik enpresaren barne antolaketari begira ere balore etikoen inguruan lortzen 
den kohesioak enpresari lehiakortasuna areagotzeko aukera ematen diola. Enpresa 
lehiakorrak izango dira, baita barnera begira ere, maila desberdinetako erabakiak balore 
etikoen arabera hartzen direnaz jabeturik taldearen lan-giroa hobetzearen ondorioz 
(Cortina, 1999). Hortaz, kodeen helburua enpresaren lehiakortasuna areagotzeko 
langileen motibazioa hobetzea izan daiteke; hots, kodeek, bereziki lan baldintzei eta 
harremanei buruzkoek, modu eraginkorrean ezartzen badira produktibitatea areagotu 
dezaketela (Europako Batzordea, 1999). Halaber, zuzendaritza alorretik aipatzen da, 
enpresa transnazionalek izaten dituzten enpresa matrize eta geografikoki urruti dauden 
filialen arteko antolaketa harremanetarako jokabide kodeak marko egokia izan 
daitezkeela enpresaren zuzendaritza jarduerari begira (Murray, 2000).  

 
Gehienetan, baina, enpresek jokabide kodeak kanpoko zenbait agenteen eskaerei 

erantzuteko ezartzen omen dituzte (Europako Batzordea, 1999; Murray, 2000; 
UNRISD, 1995; Mújica, 1999; Jeffcott eta Yanz, 1999). Zehatz esanda, kontsumitzaile 
elkarte eta bestelako gizarte taldeek luzaturiko geroz eta handiagoak diren eskaerei 
defentsiboki aurre egiteko, eta azken batean, guztiak ere merkataritza politiken 
alorrarekin zerikusi handia duten helburu edo arrazoiei begira. Enpresentzat kodeak 
beren irudi korporatiboa hobetzeko harreman publikoetarako tresnak direla aipatzen da 
(Leaver eta Villegas, 1997; Murray, 2000), eta ez kontsumitzaile edo bezeroei begira 
soilik, baita hornitzaileei, langileei, sindikatuei, akziodunei edota administrazio 
desberdinei begira ere; finean, enpresan interesa duten talde guztiei begira (stakeholders 
direlakoei begira); esaterako, aipagarri da enpresaren horniketa katea (supply chain) 
ziurtatzeko kodeen ezarketak izan dezakeen eragina (Murray, 2000).  

 
Helburu horrek dirudi, beraz, ohizkoena, zenbait industrietan erabat garrantzitsua 

baita, bereziki kontsumoko ondasunak ekoizten dituztenetan, enpresaren izenaren edo 
markaren babesa; hortaz, enpresak kostu/irabazi interes kalkulua egin ondoren 
abantailak daudelarik ezartzen omen dituzte jokabide kodeak (Murray, 2000). Ezaguna 
da, gainera, jokabide kode ekimenak, oro har, sektore jakin batzuetan zentratu izan 
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direla (ILO, 1999): lan indarrean intentsiboak diren kontsumo-ondasunak ekoizten 
dituzten sektoreetan (ehungintza, jantzigintza, larrua, oinetakoak edo jostailuen 
industrietan, besteak beste). Bestalde, gehienetan markari buruz oso desberdinduak 
dauden kontsumo-ondasunak ekoizten dituzten enpresek ezartzen dituzte. Aitzitik, ez da 
ekimen ezagunik bitarteko eta ekipamendu ondasunak ekoizten dituzten enpresen artean 
(adibidez, egun munduan SA 8000 estandarra duten X enpresen artean ez dago enpresa 
bakar bat ere bitarteko edo ekipamendu ondasunik egiten duenik), eta ezta ere produktu 
desberdindu gabeak ekoizten dituzten enpresen artean (zenbait enpresa-talde edo 
sektore ekimenak alde batera utziz gero, askotan ere produktuen desberdintzapen 
saiakuntzetaz ere har daitezkeenak, halaber). Labur esanda, nolabait ere izena edo 
marka babestea eta produktuaren desberdintzapenari laguntzea lirateke jokabide kodeak 
ezartzeko arrazoi nagusienak; hots, enpresaren merkataritza politikari loturikoak.  

 
7. Etiketa edo label sozialak 
Jokabide kodeekin oso erlazionaturiko ekimentzat har daiteke azken urteotan 

hedatzen hasi diren label edo etiketa sozialak. Enpresak ekoizten eta merkaturatzen 
dituen ondasunak zein baldintzetan egiten diren jakiteko zenbait enpresa eta sektore 
elkarte, beren borondatez, produktuei etiketa sozial bereziak ezartzera eraman ditu 
(Europako Batzordea, 1999; Zadek, Lingayah eta Forstater, 1998). Label sozialak 
kontsumitzaileari zuzendurikoak dira, eta, oro har, ondasun jakin baten ekoizpenean lan 
baldintza oinarrizkoak errespetatuz burutu direla ziurtatzeko helburua duten etiketa gisa 
defini daitezke (Zadek, Lingayah eta Forstater, 1998). Lan harreman, giza eskubide edo 
antzeko edukiak lituzkeen arau edo kode jakin bat betetzen duen enpresari, erabat 
independentea litzatekeen kontrol eta jarraipen erakunde batek label bat emango lioke, 
eta kontsumitzaileek aukera izango lukete hala, produktu baten eta besteen artean 
aukeratzeko.  

 
Egun indarrean dauden label sozialak, gehienetan, jokabide kodeekin gertatzen 

zenaren antzera, defentsiboki ezarri izan dira, kontsumitzaile arduratsuen aldetik izan 
diren eskariei aurre egiteko. Hala, egun hedatzen ari dira, ekologia eta ingurugiro arloan 
gertatu zen antzera, gizarte arloan ere labelak edo etiketak (oraingoz zabalduenak 
umeen lanaren debekuari buruzkoak dira, adibidez, Rugamark labela, Indian ekoizten 
diren alfonbren produkzioan umeek parte hartzen ez dutela bermatzea helburu duen 
labela).  

 
Label edo etiketa sozialek jokabide kodeen ezarketaren hurrengo urrats naturala 

dirudite. Izan ere, eta bereziki jokabide kodeak ezartzeko arrazoia edo helburua 
komertziala denean, enpresa jakin batek kode bat betetzen duela interes taldeei 
ezagutarazteko bideak anitzak izanik, enpresak ekoizten duen produktuari ziurtapen, 
etiketa edo label bat jartzeak dirudi guztien artean eraginkorrena.  

 
Merkataritza politika alor hutsetik aztertuz gero, label soziala produktua 

desberdintzeko tresna bat da (Vertinsky eta Zhou, 2000), kontsumitzailearengan 
fideltasuna eta produktua erosterakoan gainprezioa ordaintzea helburu duena. Eta hala 
dela azpimarratu daiteke, kontsumitzaileek erosketetan eragina izan dezaketen juizio 
etikoak egiten baitituzte. Hala, ebidentziek erakusten dutenez herrialde garatuetan ba 
omen da kontsumo arduratsurako joera (Environics International, 1999); 
kontsumitzaileek nahiago omen dituzte produktu etikoak. Aipa daiteke, kasu, azken 
urteetan social issue marketing eta cause marketing inguruan burutu diren ekimenek 
izan duten arrakasta (Simon, 1995; Ann, 1994), besteak beste enpresa eta Gobernuz 
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Kanpoko Erakundeen arteko aliantzaz bilakatu direnak (produktu jakin baten salmenta 
prezioaren portzentaia jakin bat Gobernuz Kanpoko Erakundeen ekimenen bati ematea 
publizitatzen duten marketing kanpainak, kasu).  

 
Ikuspuntu horretatik, kontsumitzaileak edo merkatua litzateke, azken batean, 

gizarte gaiei buruzko sentsibilitate handiagoa edo txikiagoa erakutsiz, baldintza horiek 
betetzen dituzten produktuak positiboki diskriminatuko lituzkeena (Fernández Scimieri, 
2000); hots, kontsumitzailea litzateke, erosketa arduratsuaren bidez, nolabait ere 
enpresaren jarduera eta gizarte erantzukizuna, bai ingurugiroa, lan baldintza edo 
bestelako gai sozialei buruz, mugatuko lukeen agentea (Murray, 2000). Kontuan izan 
behar da, ordea, horretarako, hala nola kontsumitzaileak benetan indarra izateko, indar 
hori artikulatu egin behar dela. Enpresak, ohizko kostu-irabazi analisiaz, lan baldintza 
apalek sor ditzaketen balizko irabaziak, kontsumitzaileen protesta edo publizitate 
kanpaina negatiboen ondorioz sor daitezkeen kalteekin alderatu ditzakeen bezala, 
etiketadun produktuek sor ditzaketen irabaziak ere lan baldintzen hobekuntzek ekar 
ditzaketen kostuekin alderatuko lituzke (gainera, aipatu denez, lan baldintzen 
hobekuntzak produktibitatean eta kostuetan ere eragin positiboa izan dezaketela kontuan 
izanik).  

 
Zenbait esparrutatik, bereziki Europar Batasuneko erakundeen artetik, label 

sozialen sorkuntza interes handiz hartu izan da, eta label horiek ardatz nagusi lituzketen 
ekimenak garatzen ari da (ikus Europako Batzordea, 1999). Label Sozialak aldaketa 
sozial positiborako tresna izan daitezkeela aipatzen da, ingurugiro sektorean izandako 
esperientzi eta ebidentziek langileei onurak eta kontsumitzaileen eta enpresen 
jokabidean aldaketak sor ditzaketela pentsarazten dute eta (Zadek, Hojensgard eta 
Raynard, 2000). Finean, jokabide kodeak eta label sozialak munduan zehar langileen 
lan baldintzak hobetzeko mekanismo eraginkorrak direla azpimarratzen da. Dena den, 
nola kode hala labelak, eraginkortasunez ezarri ahal izateko, hainbat lirateke saihestu 
beharreko zailtasun eta ahultasunak.  

 
8. Jokabide kode eta label sozialen eraginkortasuna eta zailtasunak 
 
Jokabide kodeek, ahaltasun handiko ekimenak izanik, badituzte halaber, gure 

iritziz, hainbat arazo edo zailtasun. Alde batetik, aipagarria da enpresek jokabide kodeak 
ezar ditzaten mekanismo betearazlerik (enforcement) ez izatea (Leaver eta Villegas, 
1997). Gabezia hori oso nabarmena izaten da, kasu, gobernuek, nazioarteko gobernu 
erakundeek edota Gobernuz Kanpoko Erakundeek bultzaturiko ekimenetan. Hala, argi 
ikusten da, −ETNen indarra mugatzeko, bereziki−, ILO, Nazio Batuak edo OECD 
bezalako erakundeek ezarri izan dituzten ekimenetan, gehienetan ez-lotesleak izaten 
diren aldarrikapenak proposatzen direla. Indar betearazle nagusienak gobernuak edo 
nazioarteko gobernu erakundeek izan beharko zuketen noski, baina dirudienez, ez dago 
horretarako beharrezkoa litzatekeen eraginkortasuna erakusten duen indar artikulaziorik.  

 
Azken urteetan, dena den, zabaltzen ari dira nazioarteko merkataritzan zenbait 

estatu edo estatu-elkartek, esaterako Europar Batasunak, beste hirugarren batzuei lan 
baldintza jakin batzuk errespetatuz gero ezartzen dizkioten merkataritzarako onurak 
(Generalised System of Preferences izenekoen markoan aplikatzen direnak; Mújica, 
1999; Fernández Scimieri, 2000; Europako Batzordea, 1999). Aurrerago aztertuko 
denez, zenbaitek gisa horretako mekanismoak ezkutuko protekzionismotzat hartzen 
dituzte, eta beste batzuek berriz, aitzitik, oinarrizko lan baldintzak ekiditean 
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oinarritutako konkurrentzia desleialari aurre egiteko bide zilegitzat hartzen dute 
(Campana, 1999). 

 
Ekimenak ezarrarazteko presio handiena enpresaren stakeholders delakoen aldetik 

gertatu beharko litzateke; besteak beste, enpresen akziodunen aldetik gertatu daitekeena 
(Leaver eta Villegas, 1997). Edonola ere, mekanismo, indar edo presio betarazle 
eraginkorrenen artean gehien aipatzen dena kontsumitzaileen indarra da (Murray, 2000; 
Mújica, 1999; Campana, 1999). Sarritan aipatzen da kontsumitzailea dela erosketa 
arduratsuaren bidez nolabait ere enpresa handien gehiegizko indarra mugatzeko gai den 
agente bakarra (Murray, 2000). Badirudi, ordea, kontsumitzaileen indarra nekez bidera 
daitekeela ILO, Nazio Batuak edo OECDE erakundeen jaulkitako jokabide kode 
zabalen betearazletasuna lortzera. Aitzitik, indar hori batik bat enpresa jakinengana 
bideratu izan da, eta esan denez, enpresa horiek koderen batera atxikitzeko edo ekimen 
propioa sortzeko arrazoi nagusitzat hartzen da.  

 
Aintzat hartu behar da, ordea, askotan kontsumitzailearen indarra eta 

nagusitasuna, errealitatean, enpresen boterearen eta kontzentrazioaren aldean erretorika 
hutsa bilakatzen dela10; izan ere kontsumitzaileak benetako indar eraginkorra izateko, 
indar hori artikulatu egin behar da, batu eta bideratu, eta ez da lan makala. Betidanik 
kontsumitzaileen muturreko tresna boikota izan da. Ildo horretatik, azken urteetan 
oihartzun handia izan dute zenbait enpresen baldintza txarrak salatzeko bere produktuak 
ez erosteko hedaturiko presio kanpainek (Murray, 2000; Gesualdi, 1998).  

 
Tresna horiek sortzen diren helburuetarako askotan eraginkorrak izanik, dituzten 

arazoak ere azpimarratzea ezinbestekoa deritzogu, baldin eta duten eraginkortasuna 
mantendu nahi bada. Alde batetik, argi eduki beharko litzateke muturreko tresnak direla, 
eta ondorioz, hala erabili beharko liratekeela, hala nola, muturreko kasuetan; ezaguna 
baita horrelako kanpainen eraginkortasuna kanpaina kopurua hazi ahala murriztu 
daitekeela, saturazioa medio. Bestetik, boikot kanpaina ezartzen duen erakundearen 
onarpen, legitimazio eta sinesgarritasunaren auzia dago. Kanpainak bideragarria izateko 
bultzatzen duen erakundeak gutxieneko onarpen bat izan beharko du, noski, eta badirudi 
Gobernuz Kanpoko Erakundeen arloan dagoen aniztasunak ez duela gehiegi laguntzen. 
Hortaz, beharrezkoa dirudi kontsumitzaileen arteko indar artikulazioa eta antolakuntza 
areagotzea eraginkortasunaren onerako. 

 
Hurrengo arazo nagusia sinesgarritasunarena litzateke (oro har, jokabide kode 

guztien arazo litzatekeena, baina bereziki enpresa eta enpresa taldeek bultzaturiko 
ekimenetan nabarmentzen dena). Enpresa batek jokabide kode bat onartzen duela, eta 
bere antolaketan ezarri eta betetzen duela aipatze hutsak ez du bermatzen benetan kodea 
betetzen duenik. Horretarako, eta ekimen hauen etorkizunarentzat, ezinbestekoa da 
kodeak betetzen direnaren sinesgarritasuna bermatuko duen segimendu (monitoring) 
sistema eraginkorrak artikulatzea. Azken batean, segimenduaren eraginkortasunean 
datza jokabide kode eta label sozialen gakoa (Macdonald, 2000; Europako Batzordea, 
1999; Campana, 1999). 

Segimenduak duen garrantzia begi-bistakoa da nork eta nola egin beharko lukeen 
auzi teoriko eta praktikoari buruz ikuspuntuak desberdinak eta kontrajarriak agertzen 

                                                 
10 Ikus, adibidez, gai honi buruz Mishaw Nobelaren argudioak; Mishaw, 1984. 
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direla nabaritzen den heinean11. Zenbaiten ustez, gobernu edo administrazioek ez lukete 
jarduera horretan parte hartu beharko, eta segimenduan GKEek balio handiko papera 
joka dezakete, erakunde horiek duten hedapen eta onarpena geroz eta handiago den 
neurrian balioa handiagoa izango delarik (Fernández Scrimieri, 2000). Halaber, debatea 
ere bada ipar aldeko edo hego aldeko GKEek, segimendua zeintzuk burutu beharko 
luketen auziari buruz (Jeffcot eta Yanz, 1999). Batzuek hegoaldeko erakundeei rol 
zabalagoa eman nahi diete; posible denean, kasurako, langile elkarteei emanez aukera 
hori. Bestalde, beste jarrera batzuk, −zenbait langile elkarterenak, adibidez−, kritikoak 
dira oso irtenbide horrekin, GKEek sindikatuei tradizionalki dagozkien rolak 
bereganatuko bailituzkete era horretara (Jeffcot eta Yanz, 1999; ILO, 1999). Enpresa eta 
enpresa elkarte aldetik ere badira mesfidantzak, hauen iritziz GKEek defendatzen 
dituzten helburuak interes publiko edo orokorrekoak diren arren, erakunde horiek 
pribatuak izanik, beren kideen izenean eta onerako aritzeko legitimazioa omen dute 
soilik (Organización Internacional de Empleadores, 1999). Ezinbestekotzat hartzen da, 
edonola ere, jarduera horiez arduratzen direnen profesionaltasuna bermatzea, besteak 
beste, ekimen horiekin loturiko auditorien gardentasuna eta negozioetako datuak 
konfidentzialki erabili asmoz (Europako Batzordea, 1999).  

 
Beste agente batzuen iritziz, erakunde zertifikatzaile batek burutu beharko luke 

segimendua (Europako Batzordea, 1999); hala nola, SA 8000 eta AA 1000 eta antzeko 
arauek proposatzen dituzten ereduak lirateke segimendurako baliagarrienak 
(nazioarteko arau ezagun diren ISO 9000 eta ISO 14000 bezalako arauen segimendua 
burutzeko erabiltzen diren ereduen baliokideak liratekeenak, hain zuzen). Eredu horiek 
ere badituzte, hala ere, hainbatetan azaleratu diren zailtasunak12. Alde batetik araua 
ezartzen duen erakundearen sinesgarritasunari buruzkoa aipa daiteke. Nazioartean 
arauak ezartzen dituzten hainbat eta hainbat erakunde dago; guztiek, ordea, ez dute 
sinesgarritasun maila bera, eta argi dago eredu horiek eraginkorrak eta baliagarriak 
izateko erakunde arautzaile sinesgarri baten bermea eduki beharko luketela oinarri. 
Azpimarragarria da, esaterako, ISO (International Standard Organization) erakundeak 
ezartzen dituen arau tekniko eta ekonomikoek duten segimendu zabala. Beste batzuena, 
berriz, askoz ere mugatuagoa eta ahulagoa da, eta horregatik, zenbaitek, erakunde 
“arautzaile” horien profusioa kritikatu izan dute, eta ISO erakundeak berak jaulkitako 
arau edo estandar bat komenigarriago ikusten dute (Camporro, 1999).  

 
Edonola ere, arauketa erakundearen auzian baino segimenduari buruzko arazoaren 

gakoa zertifikazio prozesuan eta bertan parte hartzen duten agenteen eraginkortasun eta 
sinesgarritasunean datza. Nazioartean ondo ezagunak diren ISO 9000 eta ISO 14000 
munduko arauketa erakunde nagusienak jaulkitako konfiantza osoa duten arau, 
zertifikazio prozesu eta ziurtagiri multzoak ere baditu segimenduari loturiko aipatu 
arazoak: askotan beren eraginkortasuna oso apala izaten dela, zertifikazio sistemaren 
kontrolpean izan arren, arau horiek kalitate zein ingurugiroari buruzko fikziozko 

                                                 
11 Ikus, kasu, ekimen desberdinen segimenduari buruz enpresa eta langileen ikuspuntu erabat 
kontrajarriak; Organización Internacional de Empleadores, 1999 eta CIOSL, 1999. 
12 Aipagarria da, adibidez, SA 8000 ereduaren oinarriak ezarri dituen Council on Economic Priorities 
(CEP) erakundeak jaso dituen kritikak. Besteak beste, erakunde hori osatzen duten eta azken batean 
araua sortu duten enpresa transnazionalen partaidetza gehiengoa, eta baita arauketa eta zertifikazio 
prozesua bera ere salatu dira (LARIC, 1999). Ikus LARIC langile elkarteak plazaratutako kritika 
bortitza eta CEP erakundeak berak salaketa horri egindako erantzuna; LARIC, 1999; CEP, 1999). 
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sistemak sortzen dituztela (Casadesús eta Heras, 1999; Desmarets, 1995). Proposaturiko 
SA 8000 eta antzeko ekimenekin parekorik gerta daitekeela argudiatzeak bidezkoa 
dirudi; are gehiago, produktu edo produkzio prozesu batean gai sozialei buruzko 
ezaugarriak neurtzea eta baloratzea, politikoagoak izanik, gai tekniko edo ekonomikoei 
buruzkoak baino zailagoak diren heinean (Vertinsky eta Zhou, 2000). Era bertsuan, 
zertifikazio prozesuetan parte hartzen duten agenteen eraginkortasun eta 
sinesgarritasunari buruz ere hainbat kritika zabaldu izan da; besteak beste, 
nabarmenduz, profesional horien independentzia eza eta lan baldintzei buruz duten 
hezkuntza eskasa (Jeffcot eta Yanz, 1999; ILO, 1999lima). Laburbilduz, nahiko argi 
ikusten da segimenduari buruzko lana, ezinbestekoa izanik, zailtasunez jositakoa dela, 
eta beraz, arreta eta azterketa eskatzen dituela.  

 
Bestetik, segimenduari loturiko beste arazo bat enpresa askok erabiltzen duten 

azpikontratazioari loturikoa da. Ezaguna denez ETNek ekoizpenaren azpikontratazioa 
asko erabili izan dute, bereziki jantzigintza eta ehungintza arloan. Teknika horren bidez, 
besteak beste, ekoizpen prozesuan gerta daitezkeen gehiegikerien erantzukizuna ez 
bereganatzea lortu dezakete enpresek. Horregatik, zenbaiten ustez, enpresa horiek era 
berean beren azpikontrataturiko hornitzaileei jokabide arduratsua eskatu beharko liekete 
(Leaver eta Villegas, 1997). Errealitatean, Nike, Liz Claiborne, the Gap eta Reebok 
enpresa ezagunek, kasu, kodeak dituzte beren azpikontrataturiko enpresen lana 
arautzeko. Aurrerapauso handia den arren, kode horiek betearazteko eta jarraipena 
burutzeko mekanismo egokirik ere ez dagoela diote GKE eta antzeko erakundeek. 
(Leaver eta Villegas, 1997). Bestalde, aztertu beharko litzateke, halaber, 
zenbaterainokoa den enpresa batek bere azpikontrataturiko enpresekiko duen kontrol 
maila langileen lan baldintzei buruz hobekuntzak eskatzeko. Enpresek argudia dezakete 
nekez eska daitekeela horrelako erantzukizunik, erlazio komertzialek ez baitute halako 
erlazio hesturik sortzen (ikus horrelako argumentuak Organización Internacional de 
Empleadores, 1999).  

 
Label sozialen ezarpenaren zailtasun eta eraginkortasunari buruz jokabide kodeen 

gainean aipaturiko antzekoak azpimarra daitezke. Labelak benetan eraginkorrak izateko 
egokiak, argiak, sinesgarriak, zehatzak eta bideragarriak behar dute izan (Europako 
Batzordea, 1999). Kasu honetan ere labela emango zukeen erakundearen 
sinesgarritasuna bermatzeak ezinbestekoa dirudi. Etiketen ezarpena (labeling) gidatuko 
duten estandarrak edo baldintzak ez badira taxuz zehazten, enpresek inolako oztoporik 
gabe erabil ditzakete giza-eskubide edo lan-harremanei buruzko labelak, eta era berean 
kontsumitzaile kontzientziadunak are zailtasun handiagoa izango luke gizartearekiko 
erantzukizunaz jokatzen duten eta iruzurra egiten duten enpresen produktuak 
bereizterakoan. Hots, kontsumitzailea saltzaileak eta zertifikatzaileak egindako 
iruzurretik babestea garrantzitsua da (Vertinsky eta Zhou, 2000), eta ez soilik iruzurra 
egiten duen enpresak ateratzen duen probetxu ez bidezkoagatik, baizik eta bereziki 
iruzur horrek era honetako ekimenen izen onean, eta azken batean, kontsumitzailearen 
arduran izan dezakeen eragin negatiboarengatik. 

 
Era bertsuan, ekimenen dibertsitatearen alderdi negatiboa aipatzea beharrezkoa da, 

izan ere ekimenak edonola hedatzen badira, inolako kontrol eta segimendurik gabe, 
merkatuak, beste ziurtagiriekin gertatu den antzera, label eta etikaz josi daiteke, 
kontsumitzailearengan saturazio horrek dakarren ezjakintasuna eta horren ondorioz 
sortzen den mesfidantza nagusitzen direlarik. Hala ere, kontuan izan behar da agente 
desberdinen artean dauden interes desberdinak ikusita nekez artikulatu daitekeela label 
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sozial bakar bat. Egun, esaterako, nabarmena da saturazio hori hainbat produktutan; 
produktu biologiko eta ekologikoetan, kasu. Kontsumitzaile arduratsu eta 
informatuenak nekez bereiz ditzake produktu bakoitzak beregain hartzen dituen 
atributuak, informazioa manipulatzen baita, eta bereziki oraindik ez baitago 
normalizazio edo estandarizazio egokirik label edo etiketa horietan, eta nekez izango da 
interesak oso desberdinak baitira. Horretan administrazioek zeregin handia dute, 
betidanik bere konpetentzia izan den erregulazioa beregain hartzea baita13.  

 
Azpikontratazioaren hedapenak ere badu eraginik label-en erabilerari buruz. 

Label-en ezarpena ez litzaioke azken produktuari lotu beharko soilik, bestela 
alferrikakoa litzateke ekimena; hau da, labelak produktuaren trazabilitate osoa bermatu 
beharko luke (produktua ekoizten parte hartu duten guztiek betetzen dituztela label-ak 
ezartzen dituen baldintzak). 

 
Label sozialetan, jokabide kodeekin gertatzen zen antzera, segimenduan eta 

egiaztapena bermatzean ezartzen da arreta nagusiena (Zadek, Lingayah eta Forstater, 
1998; Europako Batzordea, 1999). Zenbaiten ustez GKEek hartu beharko lukete funtzio 
hori beregain, administrazioa alde batera utziz (Fernández Scimieri, 1999). Aitzitik, 
beste batzuen ustez, botere publikoaren parte hartzea garrantzitsua da label horien 
eraginkortasuna areagotzeko (Europako Batzordea, 1999; Zadek, Lingayah eta 
Forstater, 1998); besteak beste ondorengo ekimenen bidez: lan baldintza, merkataritza 
eta kontsumo arloari buruz hezkuntza eta kontzientziazioa areagotuz; esparru sozialean 
praktika egokiak burutu dituzten enpresa sariak ezarriz; label pribatu sinesgarriak 
sustatzeko pan-Europear estandarrak garatuz; produktu labeldunak publikoki 
promozionatuz (hau Munduko Merkataritza Erakundearen arauen kontra jotzeko 
arriskua duen arren); erantzukizun sozialeko kontsumoa sustatzeko sari fiskalak 
erabiliz; edota Europar Batasunaren baitan label sozial bat ezarriz (nahiz eta 
ikerkuntzak azpimarratzen duenez label eraginkorrenak gizarte zibil mugimendu 
jakinekin loturikoak diren). 

 
9. Ekimenen efektu ez desiragarriak 
 
Bukatzeko, jokabide kode eta label sozialek, oro har, izan ditzaketen zenbait 

efektu ez desiragarri garrantzitsu aipatzea ere ezinbestekoa da. Esaterako, gehienetan 
aipatzen dena jasotzea beharrezkoa deritzogu: jokabide kodeek eta antzeko ekimenek, 
beste edozein arau, estandar edo label-ekin gertatzen den antzera, nazioarteko 
merkataritzarako mugasariz kanpoko oztopo gisa erabil daitezkeela (Fernández 
Scrimieri, 2000; Leaver eta Villegas, 1997); eta aipaturikoa bereziki azpimarratzen da 
industrializatu gabe edo garapen bidean diren herrialdeen kasurako.  

 
Jokabide kode eta antzeko ekimenak betidanik izan dira protekzionismoaren 

auziarekin loturik, eta iritziak kontrajarriak dira oso. Garapen bidean diren herrialdeek 
sarritan salatu izan dute merkataritza zigorrak ezartzeko amenazoekin beren garapen 
mailari buruz desproportzionatuak diren lan baldintzak ezartzea merkataritzari oztopoak 
jartzea dela, eta hala egiten dela zenbait sektoretan, dumping sozialaren aitzakiaz 
herrialde industrializatuek lehiakortasun txikiagoa erakusten duten sektoreetan, hain 
zuzen (Fernández Scrimieri, 2000). Bada, kontsumitzaile eta gizarte taldeez gain, 

                                                 
13 Esaterako, Europar Batasunak Eco eta Bio terminoak produktuetan ezarri ahal izateko duela gutxi 
jaulki duen arauarekin egin duen antzera. 
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industrializaturiko herrialdeetako produktoreak ere agente nagusia omen dira 
produktuen ekoizpenean baldintza hobeak ezar ditzatela eskatzen dutenen artean 
(Minondo, 2000). Beste ikuspuntu batzuen arabera, eskaera hori zintzoa eta zilegizkoa 
litzateke, konpetentzia desleialtzat hartzen den dumping soziala mugatzeko egiten omen 
dena; hots, herrialde industrializatuenak baino askoz lan baldintza okerragoetan (soldata 
oso apalak, gizarte asegurantza babesik gabe, mugagabeko lan ordutegiak, etab.) 
ekoizten dituzten produktuak baldintza egokiekin produzitzen diren produktuen aldean 
konpetentzia desleiala direlako (ikus dumping sozialari buruz, Oyarzun de la Iglesia, 
1997).  

 
Planteamendu horiek kritika gogorrak jaso dituzte. Alde batetik, aipatu izan da lan 

baldintza apal horiek ez dutela aipatzen den bezalako eraginik merkataritzan lehiatzeko 
ahalmena zehazteko orduan, ez dutela, alegia, horrelako eraginik lehiakortasunean, eta 
beraz dumping sozialak ez daukala, alor honetan behintzat, inolako oinarririk 
(Fernández Scrimieri, 2000). Baita ere, herrialde garatuentzat, bereziki Europarentzat, 
ezkutuko ekonomiaren aldetik egiten den dumping sozialak eragin handiagoa duela 
aipatzen da (Dehesa, 2000). Are gehiago, batzuen ustez, jokabide kode eta antzeko 
ekimenek, garapen bidean ari diren herrialdeen lan eta bizitza baldintzak hobetu ordez, 
okertu ere egin ditzaketela esaten da (Murray, 2000). Esaterako, umeen lanari buruzko 
auzian arazo hau aztertu izan da (ikus Minondo, 2000; Fernández Scrimieri, 2000). 
Etikoki bereziki, baina baita ekonomikoki ere erabat defendagarria diren neurriak dira 
lan mota horien gaineko debekuak (ezaguna da gizaki horien hezkuntzak etorkizunerako 
garapen ekonomikorako betetzen duen papera garrantzitsua). Dena den, azpimarratu 
beharko litzateke, halaber, jokabide kode edo bestelako ekimenek ume edo adin 
txikikoen lana galarazi eta inongo alternatibarik ez badute proposatzen, zenbait 
herrialdetan egoerak okerrera egin dezakeela, alde batetik bere lana familia aurrera atera 
ahal izateko beharrezkoa baita, eta bestetik, ume eta adin txikikoek ezin dutenean lanik 
egin izaten dituzten alternatibak oraindik ere okerragoak izan daitezkeelako (Minondo, 
2000).  

Eta antzeko zerbait gerta daiteke, oro har, lan baldintzekin. Planteamendu 
sinplistak alde batera utzi eta garrantzitsua litzateke inplikazio desberdinetaz jabetzea. 
Esate baterako, orokorrean gertatu beharko lukeen ekonomi garapen prozesu baten 
baitan gertatuko dela lan baldintzen hobekuntza oro har eta aipaturiko adin txikiko eta 
umeen lanaren desagerpena zehazki14. Aipatu beharko litzateke, halaber, ebidentzia 
enpirikoaren arabera batezbesteko enpresa multinazionalek enpresa lokalek baino 
soldata eta lan baldintza hobeak eskaintzen dituztela (Durán, 2001; Dunning, 1993). 
Erakunde guztiak jabetu beharko lirateke lekuan lekuko komunitatea, gizartea, eta 
egoeraren dinamika ulertu gabe eta kontuan hartu gabe hartzen diren erabakiek, eta 
horien ondorioz ezartzen diren kodeek, baldintzak hobetu beharrean, egoera okertu 
dezaketela.  

 
Hala ere azalpen mota honen arriskuak nabarmentzea ere garrantzitsua da. 

Sarritan, horrelako planteamenduak muturrera ere eraman izan dira, eta erlatibista eta 
oportunista hutsak bilakatu dira (ikus gai honi buruz Castillejo, 1996). Horien ustez, 
esate baterako, ETNen jokabideak lekuan lekuko balore eta ohitura sozialen araberakoa 

                                                 
14 Ikerketetan, esaterako, jaso izan da per capita errenta eta umeen lanaren arteko korrelazio 
negatiboa (Fernández Scrimieri, 2000). Pentsa daiteke inor gutxik  duela gogoko bere seme alabak 
lanera bidali beharra, ez egun lanean ari diren ume horien gurasoei eta ez beren umeak ere lanera 
bidaltzen zituzten herrialde industrializatuetako hiritarren arbasoei. 
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beharko luke izan. Hala, garapen bidean diren herrialdeen bizitza baldintza txarrak 
direnez, halakoak direla, halaber, lan baldintzak, eta ezer gutxi egin daitekeela hori 
galarazteko. Are gehiago, baloreen unibertsaltasun ezaren ideia bera ere erabiltzen dute 
kodeen baliagarritasun eza proposatzeko edo horien aplikazioan nolabaiteko 
malgutasuna aldarrikatzeko15. 

 
Beste zerbait ere nabarmendu beharko litzateke: jokabide kodeak eta aipaturiko 

antzeko ekimenak ezartzerakoan merkataritzarako oztopoez eta lan eta bizitza 
baldintzak hobetu ordez, okertu ere egin ditzaketela esaten denean, beste akats bat ere 
egiten dela. Akatsa, agian, lehiakortasunari buruzko diskurtso zabaldu eta ez 
errealistaren ondorio izan daiteke, zeinetan nazioarteko merkataritza elkarren artean 400 
metroko lasterketa bat bailitzan, elkarren artean lehian ariko liratekeen herrialdeen 
arteko lasterketa bat bezala irudikatzen den (ikus planteamendu hauei buruzko kritika 
interesgarria Krugman, 1997). Kodeak edo antzeko ekimenak, enpresei, eta bereziki 
ETNei (sarreran esan bezala nazioarteko merkataritzaren bi herenak mugitzen dituzten 
enpresak) aplikatzeko sorturikoak dira, horietan lan eta giza baldintzen etengabeko 
murrizketak (race to the bottom egoerak) ekiditeko sorturikoak. Ez dira, beraz, herrialde 
jakin baten baldintzak zuzenean aldatzeko tresnak, eta ondorioz, ez lirateke herrialde 
jakin baten nazioarteko merkataritzarako oztopo bilakatzen. Hori bai, beste zerbait 
litzateke herrialde jakin batean ezarri nahi diren lan baldintza gutxienekoei buruzko 
ekimenak (Generalised System of Preferences delakoen inguruan aplikatzen direnak, 
kasu). Beraz, enpresei zuzendutako ekimenak, zerbait izatekotan, ETN horien jarduerari 
jartzen zaizkion oztopoak lirateke, ekimen horiek sortzerakoan azpimarratzen duten 
helburua, hain zuzen (enpresek aplikatzerakoan erakusten zituztenak sarritan 
bestelakoak baziren ere).  

 
Era berean, ordea, eta bukatzeko, esan beharko litzateke baita ere, enpresa 

transnazionalei zuzenduta aplikatzen diren kode eta ekimenek herrialde jakin bateko 
baldintzak hobetzeko erakusten duten limitazioa. Izan ere, ekimenak edukia duela eta 
benetan aplikatzen dela suposatuz ere, kontuan izan beharko litzateke lan baldintza jakin 
batzuetan izango luketela eragina soilik, eta ez zuzenean behintzat, herrialdeko beste 
hainbat enpresetako baldintzetan, eta bereziki ezkutuko ekonomian (zeharka agian izan 
dezakete, nolabait, adibidez proposatzen den produktuaren trazabilitatearen kontrolaz, 
langileriaren kontzientziazioaz, mimetismo hutsaz, etab).  
 

10. Ondorioak 
 
Jokabide kodeak eta antzeko ekimenak, enpresek bere jarduera boluntarioki 

autoerregulatzeko tresnak izanik, paradoxikoak dira. Badirudi enpresaren entzutea 
babestea dela bereziki jokabide kodeak aplikatzearen enpresen arrazoi nagusiena, ezen 
zenbait industrietan erabat garrantzitsua baita, bereziki kontsumoko ondasunen 
esparruan, enpresaren izenaren babesa. Horregatik ekimen hauek gizarteko hainbat 
agenteren mesfidantza eta oposizioa ere jaso dute sortu eta hedatzen hasi diren une 
beretik.  

                                                 
15 Aipagarria da esaterako zenbait ETN ezagunen aldetik nola defendatzen den argumentu hau, 
lekuan lekuko balore, kultura eta ohiturek merezi duten errespetua, ekoizpen baldintzei buruz; eta 
nola, bestetik, merkataritza politika aldetik, adibidez, produktu eta zerbitzuen kontsumoari buruz 
proposatzen duten eta sortzen duten tradizio, kultura edo ohituren aldaketari buruz ezer ere ez 
dioten.  
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Gure ustez, dena den, kodeak helburu komertzialarekin, hau da, erlazio publikoak 
hobetzeko helburuarekin aplikatzea ez litzateke arazoa, baldin eta eduki egokia izanik 
enpresetan eraginkorki eta benetan betetzeko aplikatuko balira16, arazoa zera da, kodeak 
eta antzeko ekimenak hutsalak izatea, ez eraginkorrak eta erlazio publikoetarako 
makillajea baino ez izatea. Kontua da askoren ustez azken helburu komertzialaz 
aplikatzen diren kodeek nekez izan dezaketela benetako eraginkortasunik. Eta are 
gehiago, iritzi kritikoenen ustez, onenean ere entretenigarriak baino ez lirateke 
ekimenak, kontsumitzaileen ardura manipulatzeko eta ekiditeko tresnak hain zuzen, eta 
txarrenera administrazioaren erregulazioen ordezkoak, osagarriak izan beharrean17.  

Edonola ere, ekimenen eraginkortasuna areagotzeko ezinbestekoa deritzogu 
kodeen bateratzea sustatzea. Alde batetik, kodeen arteko harmonizazio prozesua 
nahitaezkoa iruditzen zaigu kontsumitzailearengana eraginkorki iritsi ahal izateko, 
ekimenen heterogeneotasunak eta dibertsitateak saturazioa ekar baitezake, beren 
eraginkortasunaren txarrerako. Estandarizazioa, halaber, hornitzaile eta enpresa 
azpikontratatuen onerako izango litzateke, bereziki jokabide kode desberdinak dituzten 
hainbat enpresa desberdinentzat lan egiten dutenen kasuan. ILO berak aipatzen duen 
antzera, merkatua, bere kabuz, beste inolako nazioarteko marko koherenterik izan 
ezean, oraingoz behintzat ez da gai izan unibertsalki onartuak eta ekimen pribatuak 
dauzkan aipatu arriskuak ez dituenak liratekeen arauak sortzeko (Campana, 1999). 
Laburbilduz, sektore pribatuaren ekimenak ugaltzen ari dira eta horrek legitimazio eta 
erreferentzia lana egingo lukeen agente jakin baten lana gero eta beharrezkoagoa egiten 
du. 

Ekimenen segimenduak duen garrantzia ezin daiteke uka. Argi dago segimendua 
profesionalek burutu behar dutela; profesional horiek akreditatu ahal izateko beharra 
dago, ordea, profesionalismoa eta independentzia bermatu ahal izateko. Hau da, beste 
estandar eta arauekin gertatzen den gisara, alor honetan ere arauketa, akreditazio eta 
zertifikazio sistema argi eta garbia ezarri beharko litzateke, sistema horretan 
administrazioak duen azken erantzukizuna nabarmenduz −izan ere, azken batean, 
administrazio edo gobernuek bete izan eta betetzen baitute oraindik ere, erregulatzaile 
paperik nagusiena−. Bada, ekimenen eraginkortasuna bermatzeko, Europako 
Batzordeak dioen antzera (Europako Batzordea, 1999; ILO, 1999lima), ezinbestekoa da 
aurrera, pausoz pauso eta agente desberdinen arteko bazkidetza-elkarlanean egitea; nola 
gobernu, langile-elkarte, enpresa hala ipar eta hegoaldeko Gobernuz Kanpoko 
Erakundeen arteko elkarlanean. Bazkidetza lan horrek, epe luzerako helburu nagusiak 
beti ere aintzat harturik, ikuspuntu errealista eta pragmatikoak ere nahitaezkoak lituzke; 
kontuan izan behar da, gainera, errealitateak anitzak direla, eta ondorioz, hainbat aukera 
eta eredu aztertu behar direla egoera bakoitzari ahalik eta egokien doitzeko. 

 
Ikusi da, halaber, ekimen hauek sor ditzaketen efektu ez desiragarriei buruzko 

auzia konplexua dela, inplikazio sakonak eta anitzak baititu. Ezinbestekoa iruditzen 
zaigu, adibidez, jokabide kodeen aplikazio praktikoak langileen lan baldintzetan ez ezik 
bizitza baldintzan duen eragina ere aztertzea, beti ere epe motzerako pragmatikotasuna 

                                                 
16 Ezaguna da irizpide eta ekimen etikoak, Roberto Velasco irakasleak dioen bezala (Velasco, 1996), 
enpresa eta ekonomia munduan, sarritan, oso etikoak ez diren arrazoi eta irizpideei jarraituz aplikatu 
izan direla. 
17 Sindikatu eta gizarte mugimenduetako aktibista askok oso eszeptikoki eta mesfidantzaz ikusten 
dituzte borondatezko kode horiek, lan baldintzen arauketaren balizko pribatizazioaz ere hitz egiten 
dute (ikus Jeffcot eta Yanz, 1999) 
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eta epe luzerako ikuspegia bateratzen saiatuz, eraginkortasun urriko planteamendu ez-
errealista eta oportunista zein erlatibista sinplistak alde batera utzirik. 

 
Esan den bezala, bestetik, beti ere argi utzi beharko litzateke kode eta ekimen 

hauek herrialde jakin bateko baldintzak hobetzeko erakusten duten limitazioa. Hortaz, 
azpimarratu beharko litzateke, industrializatu gabeko herrialdeetako enpresen lan 
baldintzak bizitza baldintzarekin batera hobetuko direla, ekonomia garapenarekin, 
alegia; besteak beste, ekonomia hazkundea, garapen teknologikoa, hezkuntza sistemaren 
hobekuntza eta errenta zein aberastasunaren banaketa egokiaren bidez. Hala bada, 
herrialde garatuetako kontsumitzaileen eskaerei erantzunez ETNek jokabide kodeak 
ezarri eta lan baldintzen hobetzeak bizitza baldintzak hobe ditzakeen arren, ez lukete 
agian mesedegarriagoak liratekeen beste neurri batzuen ordezko edo estalki izan 
beharko: enpresa horien irabaziak bertako komunitatean berrinbertitzeko beharra, 
ingurugiroari babesa, transferentzia teknologikoa edota transferentzia prezioen arauketa, 
besteak beste. Finean, enpresa horien kontrolari buruzko beste hainbat neurri, −OECD 
edo Nazio Batuen kodeetan jasotzen direnen antzekoak−, betegarriak izatea oso 
beharrezkoa litzateke. Kontua ordea betikoa da, katuari joarea jarriko dionik aurkitzea; 
bestela esanda, nola artikulatu nazioz gaindiko enpresen indarra mugatuko duen nazioz 
gaindiko indar eragile bat?  

 
Erregulazio testuinguru horretan ikusi beharko litzateke jokabide kode eta antzeko 

ekimenenen auzia. Auzi konplexua, finean, inplikazio sakonak eta anitzak dituena, eta 
beraz, azterketa eta hausnarketa sakonak eskatzen dituena, ezagutza esparru 
desberdinetatik, gainera.  
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1. Sarrera 
 
Ekonomiaren globalizazioak sakonean eragin du Arrasateko Kooperatiba 

Esperientziaren (AKE) eredu ekonomiko eta sozialean. Azkeneko hamarkadetan 
eraldaketa esanguratsuak gertatu baitira kooperatibetan eta beraien arteko 
harremanetan. Hala, autonomoak ziren kooperatiba multzoa izatetik, industri, finantza 
eta banaketa arloan ez ezik, ikerketa eta unibertsitate alorretan ere jarduerak burutzen 
dituen korporazio bat osatzera igaro dira. Halaber, kooperatibek nazioz gaindiko 
produkzio ezarrerak bultzatu dituzte, eta kapital elkarteen sorrera eta soldatapeko 
langileen kontratazioa erruz ugaritu dira, Arrasateko Esperientzia sozioekonomikoaren 
kooperatiba izaera errotik eraldatuz.  

Laugarren atal hau, AKEren sorrera eta garapenaren hainbat ardatz azpimarratuz 
hastea komenigarria dela iruditu zaigu. Hala, AKEren bilakaera aztertuko dugu 
lehenbizi, sintesi lana eginez, batipat1. Gero, zuzendaritza bateratua eta enpresa 
estrategia komuna duen korporazioa sortzeko aukeratutako antolaketa egitura eta 
estrategia zuzendaritza estiloa izango ditugu ikergai. Hori guztia, kooperatiben nazioz 
gaindiko ezarrerak bultzatzeko korporazioaren garrantzia aztertzeko baliagarria izango 
da. Helburu horrekin, korporazioaren nazioarteratze plan estrategikoak aztertu ditugu, 
departamentu zentralen funtzioari arreta berezia eskainiz.  

Helburua, beraz, AKEren garapenaren azalpenetik abiatuta, gaur eguneko 
antolaketa eta estrategia eredua, nazioarteratzeari zuzendua batik bat, agertzea da. 
Ikuspegi historikoa hiru arrazoiengatik izango zaigu baliagarria: batetik, MCC 
Korporazioaren (Mondragon Corporación Cooperativa-ren) egungo antolaketa eta 
estrategiak ulertzen lagunduko digu; bestetik, kooperatiben nazioarteko ibilbidea 
aztertzeko erreferentzia izango da; eta azkenik, Arrasateko esperientziaren 
nazioarteratzeak sortu dituen erronken inguruan gogoeta egiteko gakoak aurkitu ahal 
izango ditugu. 

 
2. Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren garapena  
 
Gaur egun (MCC Korporazioa) bezala ezagutzen den enpresa taldea, 1991ean 

sortu zen kontratu pribatu batek lotzen zituen kooperatiba enpresen elkarte gisa 
(Bakaikoa, 1995, 158). Baina bere jatorria lehenagokoa dela esan daiteke; 
Korporazioaren eraketa AKEren beste urrats bat baino ez baita. Hala, esperientzia 
honen abiapuntua, eta beraz MCC Korporazionarena, lehenbiziko kooperatiba enpresa 
sortu zen urtean, 1956an, aurki dezakegu. Edo atzerago oraindik, Joxe Mari 
Arizmendiarreta apaiz Markinarra Arrasatera iritsi eta Lanbide Eskola sortu zuen 
garaian kokatu dezakegu, 1940ko hamarkadan hain zuzen.  

 
Arizmendiarrieta, AKEren iradokitzailea ez ezik, sortzaile gisa ere kontsideratu 

daiteke: bere pentsamenduak eta ekimenek kooperatiben garapena taxutu, eta 
kooperatibei kohesiorako oinarri ideologikoa emango die (Larrañaga, 1998). 
Arizmendiarrietarentzat AKEk enpresa batzuk baino barrenago pentsamendu bat, 
filosofia bat, islatzen du (Azurmendi, 2000). Bere pentsamenduak hainbat iturrietatik 

                                                 
1 Arrasateko Kooperatiben sorrera eta garapenaren azterketa zehatza burutzea ez da lan honen 

helburua. AKEren bilakaeran sakontzeko ikus,  adibidez, Gorroño (1975), Larrañaga (1998), Whyte 
(1988) eta Ormaetxea (1993, 1998).  
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edan zuen, filosofo pertsonalista eta elizaren doktrina sozialetik batik bat; baina baita 
sozialismotik ere. Halaber, ezin ahaztu dezakegu euskal tradizio sozialaren eragina 
(Azurmendi, 1992). Arizmendiarrietaren helburua, lankidetzaren eta autoeraketaren 
ildotik, pertsonen eta gizartearen eraldaketa proiektu bat abian jartzea izango da. 
Eraldaketa pertsonak, beste edozeren aurretik, nagusi diren kooperatiba-enpresak 
sortzen lagunduz gauzatu zuen. Hain zuzen ere, Arizmendiarrietan, azpimarragarriena, 
ideia eraldatzaileak praktikara eraman eta gakoak izango ziren erronkak aurrikusi eta 
burutzeko izan zuen ahalmena da2. 

 
1956ean, Arizmendiarrietak eta bere lan taldeak Ulgor, lehenengo kooperatiba, 

sortu zutenetik, kooperatiba elkarteen garapena Euskal Herrian etengabea izan zen. 
Adierazgarria da, hogei urte baino lehenago, 1974an, hirurogei kooperatiba industrial 
baino gehiagoz eta 13.000 langilez osaturiko kooperatiba sarea hedatu zela AKEren 
inguruan (Aranzadi, 1976, 440). Testuinguru ekonomikoa oso aldekoa izan zuten 
kooperatibek hasierako hamarkadetan: 1956-1975 hedapen ekonomikoaren garaia izan 
zen espainiar estatuko merkatu itxian, eta kooperatiba enpresek ongi aprobetxatu 
zituzten aukerak, alor hedakorretan finkatu eta azken teknologiak erabili baitzituzten 
(Gorroño, 1975, 163). Honez gain, lortutako emaitzak ia ez ziren banatzen bazkideen 
artean, baizik eta inbertsio berriak egiteko edota kooperatiba berriak sortzeko, eta 
beraz, enplegua sortzeko erabiltzen ziren (Whyte, 1998, 42). Hala, zuzendaritza talde 
gazte eta nahiko profesionalaren eskutik, etengabeko hazkuntza bizkortua bizi izan 
zuten Arrasateko esperientziari atxikitako kooperatibek3. 

 
Arrasateko taldearen arrakastaren beste bi gako honakoak izango lirateke: 

kooperatibek hasieratik erakutsi zuten elkartzeko gaitasuna, elkartasunaren printzipio 
kooperatiboaren ildotik, eta elkarketa horiek gauzatzeko egitura berriak sortzeko 
ahalmena (Gorroño, 1975; Whyte, 1988). Halaber, lankidetza izpiritua eta horren 
ondorioz sortutako egiturak funtsezkoak izango dira ondoren sortu zen Korporazioaren 
garapena ulertzeko. Elkartzeko gaitasuna bi eratara gauzatu zen: alde batetik, bigarren 
mailako kooperatibak sortuz, laguntza kooperatibak; eta bestetik, eskualdeko taldeetan 
bilduz. 

 
Euskadiko Kutxaren sorrera, 1959. urtean, urrats garrantzitsua izan zen, 

kooperatiba elkarteen egitura finantzarioa sendotzeko ez ezik, kooperatiben arteko 
harremanak indartzeko ere. Euskadiko Kutxari bigarren mailako kooperatiba izaera 
eman zitzaion, hots, kooperatiben gainetik hauei laguntzeko zegoen erakundea. Honela, 
Arrasateko esperientziak, kooperatiben ohiko finantzaketa arazoari –hauek mugatua 
baitute sarrera kapital merkatura– irtenbidea eman zion, eskualdeko biztanleen 
aurrezkiak kooperatibetara bideratuz. Euskadiko Kutxa, berarekin lan egiteko 

                                                 
2 Gaur eguneko kooperatiba sistemaren oinarriak 1950. hamarkadan zehar finkatu ziren, 

adibidez, finantzaketa, ikerketa eta heziketa eta gizarte segurantza alorrean. Perez Callejak honela 
dio (1995, 187): «Como todo lo que concibió Arizmendiarreta, el eclecticismo revela su capacidad 
para alimentar ideas contrapuestas y hacerlas funcionar, que es la señal identificadora del pensador 
y el hombre de acción, y el reflejo de un genio estratégico de primera magnitud». 

3 Kooperatiben ohiko ahuleziak gaindituz, Arrasateko kooperatibek, hasieratik, enpresa 
ikuspegi zorrotza erakutsi zuten. Arizmendiarrieta, J.M. (1966, 8): «Queremos dejar constancia de 
que desde el primer momento se tuvieron presentes las exigencias de la empresa moderna y, por lo 
tanto, se adoptó una fórmula que hiciera viable su desarrollo bajo todos los aspectos: económico, 
técnico, social y financiero, pero no como una entidad de segunda división apta para un muy 
limitado campo de actividad, sino aplicable a un sector amplio de la economía». 
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«elkarketa kontratuak» sinatzen zituzten kooperatibei finantzaketa baldintza hobeagoak 
eskaintzeaz gain, hauen sustapenaz, aholkularitza-lanez eta kontrolaz arduratzen zen 
(Whyte, 1988, 69). 

 
Kooperatiben babeserako sortutako bigarren mailako beste kooperatiba batzuk 

edo gainegiturak «Lagun Aro», bazkideen gizarte asegurantza sistema kudeatzen duena, 
eta «Ikerlan», ikerketa eta garapen zentroa izan ziren. Guztira bigarren mailako 12 
kooperatiba zeuden kooperatiba guztiak elkartzeko ez ezik, enpresa zerbitzuak 
emateko, besteak beste, finantza iturriak bideratzeko, kooperatiba berriak sortzeko, 
heziketa, ikerketa eta bestelako zerbitzuak eskaintzeko. 

 
Gainegiturak kooperatiben euskarri eta lokarri izan badira, eskualdeko taldeak 

elkartasunaren adierazgarritzat har ditzakegu (Whyte, 1988; Ormaetxea, 1998). 
1964ean Deba Goiena bailarako kooperatibek eskualdeko lehenbiziko taldea sortu 
zuten, Ularco, geroago Fagor deitua. Eskualdeko taldean parte hartzen zuten 
kooperatibak, arriskua banatzeaz gain, elkarlanean aritu ziren taldearen garapena 
bultzatzeko. Taldeko enpresen galdu-irabaziak denon artean banatzen zituzten. Lanesku 
haborokinak zituzten elkarteetatik lanesku beharra zuten kooperatibetara igortzen 
zituzten langile-bazkideak. Eskala ekonomia eta koordinazioaren abantailak lortzen 
zituzten, batez ere, giza baliabideetan bazkide berrien aukeraketa zentralizatuz eta 
heziketa programak garatuz, eta alderdi finantzarioan, proiektu berrietan denak batera 
parte hartuz. 1980. urtearen inguruan, eskualdeko hamaika taldeetan kokaturik zeuden 
produkzio eta zerbitzu kooperatibek Arrasateko kooperatiba-mugimenduaren bloke 
garrantzitsuena osatzen zuten4. Talde hauek osatzeko irizpidea hurbiltasun geografikoa 
zen, eta beraz, talde soziologikoak adierazten zituzten. 

 
Arrasateko esperientziaren arrakastaren gakoen artean, testuinguru ekonomikoa, 

Arizmendiarretaren eragina, oinarrizko kooperatibak antolatzeko modua ekonomi, 
finantza eta merkataritza alorretan eta beraien arteko koordinazioa lortzeko 
gainegiturak sortzeko ahalmena aipatu ditugu. Bada, halere, ahaztu ezin dugun eta 
hainbat ikerlarik azpimarratu duten beste alderdi bat, kultur aldagaia hain zuzen. Euskal 
Herrian kokaturik egoteak, AKEri industria tradizioa eta tradizio komunitarista eta 
elkarlanaren kultura jasotzeko aukera eman dio (Gorroño, 1975, 160; Azurmendi, 2000, 
16). Arrasateko eredua beste lurralde batzuetara ez zabaltzeko arrazoien artean, faktore 
etnikoak eta komunitarioak izan duen eragina kontuan hartzekoa litzateke (Bradley, 
1985, 114)5. 

 

                                                 
4 Bazkideen % 66, salmenten %65, esportazioen %79, inbertsioaren %70. Ularco edo Fagor 

zen talderik zaharrena eta handiena, eta berak bakarrik birmoldatzen zuen galdu irabazien %100a; 
besteek, Maherco, Learko, Goilan, Goikoa, Orbide, Indarco, Haltzari, Urola eta Urkidek, zerotik 
%70era bitarteko  birmoldaketa mailak zituzten. 

5 Bradley (1985, 114): «Dentro de un sistema tipo Mondragón surge un conflicto entre los tres 
objetivos: a) elevada movilidad; b) acumulación de capital, c) incentivos estructurados 
apropiadamente para la reinversión de superávit. Por razones comunitarias, y quizás étnicas, la 
movilidad naturalmente baja de los cooperativistas de Mondragón ha  hecho que disminuyera el 
conflicto potencial entre estos objetivos, y ha permitido un crecimiento y una acumulación 
rápidos». 
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6.1. Taula. Arrasateko kooperatiba-mugimenduaren garapen estrategikoa 
 

 
 

0. Urratsa (1943) 
Lanbide heziketako eskolaren sorrera 

 
1. Urratsa  (1956tik aurrera) 

Lehenengo kooperatibak: Ulgor, Arrasate, Copreci, Ederlan... 
 

2. Urratsa   (1959) 
Finantza erakunde propioaren sorrera: “Euskadiko Kutxa” 

 
3. Urratsa  (60. hamarkadaren bukaeratik aurrera) 

Estaldura kooperatiben sorrera: Ikerlan, Lagun Aro, Lankide Export... 
 

4. Urratsa  (1968) 
Auzolagun emakumeez osaturiko kooperatibaren sorrera 

 
5. Urratsa   (1964tik aurrera) 

Eskualdeko taldeen garapena: ULARCO, GOILAN... 
 

6. Urratsa  (1970) 
Eroskiren sorrera −San Jose Kontsumo Kooperatibatik (1958) abiatuta− 

 
7. Urratsa   (1987-89) 

Kooperatiben I eta II Osoko Biltzarrak 
Arrasateko kooperatiba taldearen sorrera 

 
8. Urratsa  (1989) 

Fagor taldeak Fabrelec S.A. eta Victorio Luzuriaga S.A. erosi zituen 
Coprecik atzerriko lehenengo fililala sortu zuen Mexikon 

 
9. Urratsa  (1991tik aurrera) 

MCC Korporazioaren sorrera 
Kooperatiba talde sektorialen garapena 

MCC Inversiones-en sorrera 
 

10. Urratsa  (1995tik aurrera) 
Nazioarteratzeko plan estrategiko korporatiboa 

Nazioz gaindiko ezarreraren hedapena 
 

11. Urratsa  (1997)   
Mondragon Unibertsitatea 

 
12. Urratsa (2001) 

«Garai berrikuntza gunea»ren  sorrera 
 
        
   Iturria: Nik egina. 
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 Horrekin guztiarekin, AKEk kultura propioa garatu ahal izan du  (Greenwood et 
al, 1991). Arrasateko kooperatiben jarrera pragmatikoa eta errealista azpimarratu dute, 
kooperatiben arazo endemikoei ebazpideak aurkitzeko izan duten ahalmena 
azpimarratuz (Thomas eta Logan, 1991, 254; Whyte, 1988, 5). Zelaiak Arrasateko 
berezko kulturaren  bi ardatz azpimarratzen ditu (1997, 65): «Balore kristauak eta, 
zehazki “altero directio” edo “besteen aldeko joera” eta helburuen alde gure burua 
emateko gogoa» eta «lan eta austeritate izpiritua». Dena den, honek ere izan du 
bilakaerarik, Ormaetxeari jarraituz, Arizmendiarretak abian jarri zuen eraldaketa 
proiektuaren hastapenetan kutsu kristaua nagusi zen; baina gero aldatuz joan da: 
«Kooperatibismoa bere lehen hamasei urtetan, sakonki kristaua izan zen. Izena ere hala 
zuen: Solidaridad Humana y Cristiana. Fundatzailea bera apeza zen, eta bere mezuan 
oinarri kristaua oso garbia da. 70eko hamarkadan jende berria hasi zen etortzen 
kooperatibetara, unibertsitatetik, ekonomistak, abokatuak, injineruak,... eta aro 
erromantikoa hasi zen: kooperatibismoak Euskadiren aldeko apustu gogorra egin zuen 
(...). 1990-91tik aurrera, pragmatismoaren aroa hasi zen, eta oraindik ez da bukatu» 
(Ormaetxea,  Larrun, 1999, 11). 

 
AKEren ibilbide luzean, erabakiorra izan zen Arrasateko taldearen bilakaeran, 

1980 hamarkadako krisia. Bi arrazoirengatik bereziki. Batetik, kooperatibek  krisialdia 
gainditzeko izan zuten ahalmena azpimarratu behar da. Krisiak gogor astindu zituen 
euskal enpresak, eta euskal eredu ekonomikoaren bizkarrezurraren beherakada ekarri 
zuen, altzairugintza eta untzigintzarena batik bat. Euskal Herriko industrian ehun mila 
lanpostutik gora galdu ziren, eta langabezi mailak %25a gainditu zuen. Kooperatibetan, 
berriz, ez zen enplegurik galdu. 1980. urtetik 1985.era lanpostuak 18.733 izatetik 
19.161 izatera igaro ziren. Krisi garaia enplegu –eta kooperatiba elkarte– galerarik 
gabe gainditzeko elkartasunak izan zuen garrantzia erabatekoa izan zen. Enplegu maila 
mantentzeko arazoak zituzten kooperatibetako langileak lan aldetik hobeto zebiltzan 
kooperatibek jasotzen zituzten. Galerak zituzten kooperatibei eskualdeko taldeek 
laguntza ematen zieten, eta, kasu larrienetan, Euskadiko Kutxaren enpresa dibisioak 
zuzendaritza eta finantzen kontrola hartzen zuen kooperatiba zulotik atera arte (Whyte, 
1988, 169). 

Bestetik, krisialdi ekonomikoak eta inguru ekonomikoaren aldaketak kezka eta 
hausnarketa ugari sorrarazi zituen AKEren ordura arteko ereduari buruz. Izan ere, 
espainiar estatua Europako merkatu batuan sartzera zihoan. Kooperatibetako 
arduradunak, gainera zetorren lehia internazionalari erantzuteko, ordura arteko 
antolaketa eta koordinazio ereduak jadanik ez zuela balio pentsatzen hasi ziren. Beste 
hainbat gauzen artean, mehatxu horren aurrean, ezinbestekotzat jotzen zen kooperatiben 
arteko harreman ekonomikoak sendotzea: nazioarteko konkurrentziari egokitzeko 
eskala ekonomiak lortzeari, eta beraz, enpresen tamaina handitzeari lehentasuna eman 
behar zitzaion.  Ormaetxearen hitzetan, «etorkizuna ziurtatzeko ahalmenak batu beharra 
zegoen» (1990, 13)6.  

 
1987an, kooperatiba guztiek berregituraketa prozesu bati hasiera emanez, 

Kooperatiben Biltzarra eratu zuten, eta Arrasateko Kooperatiba Taldea lanean hasi zen. 
                                                 

6 Horrela sektore bereko enpresa batzuk biltzen hasi ziren: zenbait enpresa marka bakarrarekin 
lehiatzen hasi ziren –Fagor taldeko kooperatibek marka hori erabiliko dute bere produktuentzat–,  
merkataritza sareak eta atzerriko ordezkaritzak konpartitzeko esperientziak egin ziren, erreminta 
makinak ekoizten zituzten enpresek  talde bat osatu zuten.  Helburua kooperatiben arteko sinergiak 
aprobetxatzea zen.  
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Kooperatiben lehenbiziko Biltzarrean, besteak beste, AKEren printzipioak finkatu 
ziren7, eta ordainketa, bat-lau t´erditik, bat-sei tartera zabaldu8. Bigarren Biltzarrean, 
1989ko abenduan, kooperatiben arteko elkartasun fondoa eta kooperatiben arteko 
hezkuntza eta sustapen fondoa eratu ziren, eta kooperatibentzat finantza eta ekonomi 
erregimena finkatu. Jadanik, Korporazioa sortzeko oinarriak ezarririk zeuden.  

 
1989an, lehenengo kanpo erosketak eta atzerriko ezarpenak datoz: Fagor 

Etxetresnak kooperatibak Fabrelec S.A. eskuratu zuen. Fabrelec enpresan 
bederatziehun langilek ziharduten, eta Fagor Etxetresnak kooperatibaren dimentsio eta 
merkatu kuota handitzea ahalbidetuko zuen. Fagor Ederlanen tamaina handituz merkatu 
kokapena sendotzeko, mila eta berrehun langile zituen Victorio Luzuriaga S.A. erosi 
zuen. Urte berean, Coprecik joint venture hitzarmen baten bidez Mexikon enpresa 
berria ireki zuen, hango merkatuari eusteko: Cp Mexico de C.V.. Fagor Taldeko 
kooperatibetako zuzendariak sinetsita zeuden lehiakorra izateko gakoa tamaina zela, eta 
ohiko jokatzeko modua gainditu beharra zegoela (Ormaetxea, 1998, 568). 

 
Aldaketa handia hirugarren kongresuan etorri zen, 1991ko abenduan; orduan 

eratu baitzen MCC Korporazioa. Kooperatibak jadanik ez daude Euskadiko Kutxaren 
bidez elkarturik, ez eta eskualdeko multzoetan bildurik ere. Korporazioaren 
sorrerarekin sektore multzoetan biltzen dira kooperatibak9. 

 
3.  MCC Korporazioaren ezaugarri nagusiak 
  
Egun, MCC Korporazioa ehun eta hogei enpresa baino gehiagoz osatutako 

enpresa multzoa da. Enpresa horiek lau taldetan banatuta daude: Finantza, Industria eta 
Banaketa, Ikerketa eta Prestakuntza-arloekin batera. Produktu-merkatua irizpidearen 
arabera, enpresa-sektore berean jarduten duten kooperatibek sektore taldeak osatzen 
dituzte; alegia, negozio berean dauden kooperatibak, antzerako bezero, ondasun, 
teknologia, marketing edota harreman estrategikoak dituztenak. Guztira hogeitahiru  
talde sektorial eratu dira. Talde sektorialak edo agrupazioak dibisioetan kokaturik 
daude. Horiek enpresa-sektore berean jarduten duten MCCko enpresek osaturiko 
«babeserako erakundeak» dira. Finantza Dibisio bat, Banaketa Dibisio bat eta zazpi 
Industri Dibisio daude. Gaur egun, honako egitura du MCCk: 
 
                                                 

7 AKEaren printzipioak honako hamar hauek dira: I. Sarrera librea; II. Lanaren subiranotasuna; 
III. Kudeaketan parte hartzea; IV. Interkooperazioa; V. Izaera unibertsala; VI. Antolamendu 
demokratikoa; VII.  Kapitalaren bitarteko eta menpeko-izaera; VIII. Ordainketa solidarioa; IX. 
Gizartearen eraldaketa; X. Hezkuntza. Beraien adierazpen zehatza ezagutzeko ikus: www. 
mcc.es/euskera/principios.html. 

8 Ordainketa tartea zabaltzea kooperatibetan gatazkatsua izan zen, hainbat Batzar Orokorrek 
hasiera batean atzera bota zutelarik. Gaur egun, MCCn ordainketa tarteen sistema malgua 
aplikatzen da.  

9 Eskualdeko taldeak ahulduz eta desagertuz joan dira. FAGOR  TALDEA bakarrik geratu da, 
baina funtzio mugatuekin. Hala, Deba Goienako kooperatibak Fagor eskualde taldeko kide izateaz 
gain, sektore taldetan txertaturik aurkitzen dira; eta emaitzen birmoldaketa, adibidez, bi multzo 
horietan egiten dute.  

Bestalde gogoratu behar dugu zenbait kooperatiba MCCk islatzen zuen prozesu integratzailetik 
kanpo geratu zirela. Adibidez, Oñatiko ULMA kooperatibako bazkideek MCCn parte ez hartzea 
erabaki zuten. Gaur egun, hala ere, ULMAko eta MCCko zuzendariak kooperatiba Korporazioan 
integratzeko bideak lantzen ari dira. 
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6.1. Irudia: MCC Korporazioaren antolaketa egitura 
 
 

 
 
    Iturria: MCC Korporazioa. 

 
3.1. MCC Korporazioaren dimentsio ekonomikoa 
 
Finantza taldea. Euskadiko Kutxa (lehenagoko Langileen Aurrezki Kutxa) eta 

Lagun Arok osatzen dute bereziki, 2000an 2.614 kide zituen talde honek. Azken 
urteetan bazkide kopuruari dagokionez antzera mantendu da; baina negozio bolumena 
ikaragarri hazi da. Lau arlotan banatzen da finantza taldea: bankua, gizarte 
aurrikuspena, finantzen inguruko produktuak eta aseguruak. Euskadiko Kutxa kreditu 
kooperatibaren baliabide propioak 845 milioi euro ingurukoak dira, kaudimen 
koefiziente oso garaia du eta Estatutuko finantza erakunde errentagarrienen artean 
aurkitzen da. Lagun aro, berriz, MCCko kooperatiben gizarte aurrikuspenerako 
erakundea da. 2000. urtean, ondare patrimoniala 2.250 milioi eurokoa izanik, 
kooperatibisten osasun laboral zerbitzua eta prestazio sozialak –erretiroa, 
alarguntasuna, ezintasunak, etab.– ondo bermaturik daude. Lagun Aro, bere ondare-
fondoen errentagarritasuna lortzeko finantza bitartekaria ere bada: Arocartera-k, Lagun 
Aroren zorroko elkarteak, Seguros Lagun Aro S.A., Aroleasing S.A. eta Arofinance 
S.A. kontrolatzen ditu. Lainter S.A.ak, berriz, "Max Center" komertzial zentroak 
kudeatzen ditu. 

 
Industri taldea. 2000. urtean, 25.593 beharginek osatzen zuten talde industrialak 

ehun enpresatik gora biltzen zituen, zazpi dibisio eta 15 talde sektorialetan banaturik. 
Autogintza, Osagaiak, Eraikuntza, Etxea, Ekipamendu industriala, Injineritza eta 
Ondasun ekipoak, eta Makina-erreminta. Euskadiko industria, oro har, eta Gipuzkoakoa 
bereziki, talde hauetan islaturik aurki daitezke. Kooperatiben lehenengo bi 
hamarkadetan (1960-1980), kapital sozialaren ekarpenei interesak ordaindu ondoren 
batez besteko mozkin netoak salmenten %7,6 izan ziren, eta enplegua batez bestez %10 
hazi zen. Hurrengo hamarkadan (1980-1990), eta hurrengoaren hasieran (1991-1993), 
emaitza kaxkarrak lortu ziren, salmenten %0,5 ingurukoak, eta enplegua %2,1 hazi zen 
soilik. Halere, 1985-1991 urteen artean errentagarritasuna salmenten %4,5ekoa izan 
zen, eta enpleguaren hazkundea, berriz, %4 eta %5 tartekoa. 1993tik aurrera, 
errentagarritasunak, enpleguak eta salmentek goranzko joera nabarmena erakutsi dute, 
hein handi batean nazioarteko hedapenean oinarriturik. Horrela, 2000. urteko salmentak 
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3.170 milioi eurokoak izan dira, ia erdia kanpo salmentei dagokielarik, eta inbertsioak, 
azkeneko urteetako hazkunde joerari jarraituz, 294 milioi eurokoak. 

 
Banaketa taldea. Eroskik eta Consum-ek osatzen dute batik bat. Azken urteetan, 

hazkunde nabarmena bizitzen ari da dibisioa enplegu mailan eta inbertsioetan: 2000. 
urtean, guztira, banaketa taldea 25.008 beharginek osatzen dute. Eroski eta Consum 
kooperatibek espainiar estatuko banaketa enpresa talderik garrantzitsuena osatzen dute. 
1970. urtean hainbat kooperatiben bateratzearen ondorioz sortu ondoren, Eroskiren 
hazkundeak marka guztiak hautsi ditu. Gaur egun, bere salmentak 3.895 milioi 
eurokoak dira, eta inbertsioak 416 milioi eurokoak. Eroski taldea 796 supermerkatuk, 
569 autozerbitzuk eta frankiziak, 47 hipermerkatuk, 26 cash and carry-k, 24 
gasolindegik, 104 bidaia bulegok, 7 kirol dendak eta lau jatetxek osatzen dute. Eroski 
taldearen hedapena espainiar estatuari begira dagoen arren, Frantziako hegoaldera ere 
zabaldu ditu bere jarduerak, Promodés enpresa frantsesarekin lau hipermerkatu eta 15 
supermerkatu kudeatzen baititu. 

  
Ikerketa eta Prestakuntza. Ikerlan, Ideko eta MTC (Maier Technology Center) 

ikerketa zentroak teknologia berriak ikertu eta garatzen dituzte. Azpimarragarria da, 
bestalde, 1997an Mondragon Unibertsitatea eratu zela, eta injineritzak eta bestelako 
ikasketa teknikoak, enpresa ikasketak eta psikopedagogia eta magisteritza ikasketak 
egin daitezke. Egun, 3.500 ikasle inguruk burutzen dituzte beren ikasketak 
Unibertsitatean. 2002. urtean, «Garaia berrikuntza gunea» abian jarriko da unibertsitate, 
enpresa, eta ikerketa zentroen elkarlanerako bilgune izateko asmoarekin. 
 

Ondoren, MCCren azken urteetako enpleguaren bilakaera erakusten duten zenbait 
irudi erakutsiko ditugu. AKEn 1970. urtean 8.743 langile ari baziren lanean, 2000. 
urtearen bukaeran 53.377  izatera igaro dira. Horrek, urtez urteko batez besteko %5,8ko 
hazkundea adierazten du. 

 
                              6.2.Irudia. Enpleguaren bilakaera (19752000) 

 
 

 
 

                         Iturria: MCC Korporazioa. 
 

2000. urtearen bukaeran MCCk zituen 53.377 langileetatik, %48 banaketa 
taldeari atxikirik zegoen eta %46,8 industria taldeari.  
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6.3.Irudia. Langileria (2000-12-31) 
 

Industri Taldea 
25.593 langile 

%48 

Korporazio Jardue. 
612 langile 

%1,2 

Finantza Taldea 
2.614 langile 

%4 Banaketa Taldea
25.008 langile 

%46,8 

LANPOSTUAK GUZTIRA: 53.377 
 

                
Iturria: MCC Korporazioa. 

 
Enpleguaren aldagaiari erreparatuz, ikus daiteke 1995etik 2000. urtera industri 

taldeak eta banaketa taldeak izan duten gorakada; finantza taldeak, berriz, antzerako 
tamaina izaten darrai. 
 

                  6.4. Irudia. MCCko langileria  taldeka (1995-2000) 
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Iturria: Nik egina. 
 

Bilakaera honen ondorioz, MCC Korporazioa Euskal Herriko talde industrial 
garrantzitsuenean bilakatu da, eta estatuko seigarrena10. Ildo honetatik, 1999an, MCCk 
Euskal Autonomi Elkartera (EAEra) egindako ekarriak, barne produktu gordina (BPG), 

                                                 
10 Salmenten irizpideari jarraituz, MCC estatuko seigarren enpresa ez finantzarioa da Repsol, 

Telefónica, Endesa, El Corte Inglés  eta Cepsaren atzetik. Europa mailan 185. lekuan kokatuko 
litzateke (Actualidad Económica 2000-9-17). Finantza enpresak kontuan hartuz, salmentei 
dagokienez, hamargarrena bihurtzen da, eta enplegu ranking-ean zazpigarrena (Actualidad 
Económica 2000-10-30). 
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enplegu, balio erantsi eta esportazioei dagokienez honakoak dira: Kooperatiba taldeak 
urte horretan sortutako balio erantsia EAEko BPGren %4,5 izan zen; industrian 
portzentaia %6 arte igotzen da. Honek suposatzen du EAEn sortzen diren aberastasun 
22 pezeta bakoitzeko bat MCCn parte hartzen duten enpresetatik datorrela. Kopuru 
horiek garrantzitsuagoak dira Gipuzkoan, MCCk sortutako balio erantsiaren BPG 
osoaren %8,3 eta industrialaren %12,7 suposatzen baitute. 

 
Halaber, 1999an 45.272 langile ziren MCCk partaidetza nagusia zuen elkarte eta 

kooperatibetan. Horien erdia EAEn aritzen zela kontuan hartuz, Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako enplegu guztiaren %3,2 osatzen zuten, eta industri-enpleguaren %7,3. 
Gipuzkoan kooperatiba taldea lanpostuen %6,2ra iritsi zen eta industri alorreko 
lanpostuen %14,1era. Honek, zazpi langile industrialetatik bat, MCCko talde 
industrialaren eremuan aritzen zela adierazten  du.  

 
Esportazioei dagokienez, MCCk, talde industrialak batez ere, 167.000 milioi 

pezeta esportatu zituen, fakturazioaren %45a, hain zuzen. EAEren esportazioen %11,6 
suposatzen zuen, eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, esportatutako produktu 
industrial guztien %29,6 ziren. Lanpostuko esportazioen batez bestekoa 10,1 milioi 
pezetakoa izan zen MCCn, EAEko industri-enpresen batezbestekoa, berriz, 6,4 milioi 
pezetakoa  izan zen. 

  
3.2. MCC Korporazioaren antolaketa eredua  
 
MCC Korporazioaren sorreraren helburuetako bat zuzendaritza batasuna lortzea 

da (Bakaikoa, 1995, 162). Baina MCC ez da kapital enpresez osaturiko «holding» bat, 
non unitate zentralak enpresen kapitalean duen partehartzearen ondorioz agindu 
dezakeen; baizik eta koordinazio eredua bilatu da Korporazioa eratzeko (Zelaia, 1995, 
67). Zentralizazio eta autonomiaren arteko teinkan oinarritzen da taldea: kooperatibek 
estrategiaren lerro nagusiak finkatzeko eskumena eta baliabideak eman dizkiote zentro 
korporatiboari; baina kooperatiba bakoitzak badu ahalmenik plangintza estrategikoa 
burutzeko. 

 
MCCko kooperatiben eredu estrategikoa azaltzeko, komenigarri iruditu zaigu 

Korporazioaren zuzendaritza organoen funtzioetatik abiatzea. Organo nagusiak 
Kooperatiba Biltzarra eta berau ordezkatzen duen Batzorde Iraunkorra dira. Baina 
enpresa funtzio eta erabaki garrantzitsuenak bere gain hartzen dituen organoa Kontseilu 
Nagusia da (ikus 6.5. irudia): 

 
Kooperatiba-Biltzarra.  MCCren subiranotasun eta ordezkapen-organo 

nagusia da, eta atxikitako kooperatiba guztien ordezkariez dago osatua. 
Gehienez 650 biltzarkidek osatzen dute.  Biltzarraren helburua AKE hobetzea 
eta Korporazioaren garapen harmonikoa bultzatzea da; horretarako jarduerak 
koordinatu eta planifikatu egingo ditu, zuzendaritza-estrategia bateratuan 
oinarrituta. 

 
 Batzorde Iraunkorra.  Kooperatiba Biltzarra ordezkatzen duen gobernu-

organoa da eta hamazortzi kidek osatzen dute, Korporazioaren bederatzi 
dibisioak ordezkatzen dituztenak.  Bere oinarrizko eginkizuna Biltzarrak 
harturiko erabaki eta politikak gauza daitezen bultzatzea eta kontrolatzea da, 
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MCCren enpresa bilakaerari etengabeko jarraipena eginda, eta baita Kontseilu 
Nagusiko lehendakaritzaren kudeaketari ere. 

 
                    6.5. Irudia. MCCren erakunde egitura eta plangintza estrategikoa 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   Iturria: MCC Korporaziotik egokitua. 
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    Iturria: MCC Korporazioa, egokitua. 

Kontseilu Nagusia. Korporazioaren organo betearazlea da, eta 
lehendakariak, dibisioko bederatzi lehendakariordeek, MCCko departamentu 
zentraletako zuzendariek eta idazkari nagusiak osatzen dute.  Kontseilu 
Nagusiak Korporazioaren estrategiak eta helburuak elaboratu eta aplikatzeko 
erantzukizuna du. Dibisio, talde eta oinarri-kooperatiben politikak koordinatzen 
ditu, guzti horien garapen ahalik eta harmoniko eta eraginkorrena bultzatuz.   

Dibisioa. Dibisioek Korporazioa egituratzen dute, bere jarduerak interes 
berezia duten merkatuetarantz bideratuz. Dibisio buruek Kontseilu Nagusiko 
lehendakariak finkatutakoaren ildotik, bere dibisioko plangintza estrategikoa 
zuzenduko dute, eta sektore taldeen plangintzetan parte hartu.  

Sektore-Taldea. Talde honen eginkizun nagusia kooperatibek garatu 
beharreko kudeaketa operatiboa zuzendu eta koordinatzea da, beren dibisioaren 
estrategia kontuan hartuta. Taldearen adierazpen eta subiranotasun-organo 
nagusia Biltzar Nagusia da, eta ordezkaritza eta gobernu-organoa, berriz, Talde 
Kontseilua. Zuzendari nagusia da taldeko agintari edo betearazle nagusia.  
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4. MCC Korporazioaren nazioarteratzeko eredu estrategikoa 
 

4.1. MCC Korporazioaren estrategia eredua 
 
MCCko plangintza estrategiko eredua nahiko konplexua da, antolaketako egitura 

maila eta agintaritza gune desberdinek parte hartzen dutelako. MCCren oinarrizko 
helburuak eta politika orokorretan oinarritzen den enpresa politika Kontseilu Nagusiak 
finkatzen du, baina Kooperatiba Biltzarraren onespenarekin. Enpresa politikak sektore 
taldeko plangintza estrategikoak bideratuko ditu. Sektore taldeen plangintza dibisio eta 
departamentu zentralek eztabaidatu, berrikusi eta zuzenduko dute. Azkenik, 
Korporazioaren plan estrategikoan sektore taldeen eta Korporazioaren helburuek bat 
egiten dute; baina, beti ere, Arrasateko Esperientziaren oinarrizko printzipio, xede eta 
baloreetatik urrundu gabe (6.6. Irudiak azaltzen du prozesua). 

 
6.6. Irudia.  MCCren egitura estrategikoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                         Filosofia iradokitzailea 
 
 
 
 
         
         
        
 
 
 

Enpresa politika 
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      Oinarrizko helburuak

 
 C agrupazioa 

 KORPORAZIOAREN PLAN ESTRATEGIKOA 

Oinarrizko Printzipioak

B agrupazioaA agrupazioa

Politika orokorrak

Baloreak Xedea

Iturria: MCC Korporazioa. 
 

Enpresa taldeen zuzendaritza estrategikoaren estiloak unitate zentralak menpeko 
antolaketetan duen eragina baldintzatuko du, batik bat plangintza eta kontrol 
jardueretan. Goold eta Campbell-i jarraituz (1989), oinarrizko hiru estilo desberdintzen 
dira enpresa taldeak zuzentzeko: plangintza estrategikoa, kontrol estrategikoa eta 
kontrol finantzarioa. MCC Korporazioak aukeratu duen zuzendaritza estrategikoaren 
ereduaren arabera, negozio unitate arduradunek autonomia dute enpresa planak 
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garatzeko; baina zentroak negozio unitateen planen lerro nagusiak finkatu eta 
aurkeztutako planak berrikusten ditu. Halaber, emaitzen kontrola burutzen du, ikuspegi 
kuantitatibo batetik baino, ikuspegi kualitatibotik. Hala, MCCn aplikatu nahi den 
estiloa «kontrol estrategikoarena» litzateke (Bakaikoa et al, 1999, 239).  

 
MCCren barne egiturari begiratuz ere, ikus daiteke hainbat sektore desberdinetan 

aritzen direla kooperatibak, normalean hainbat negozio edo produktu merkatutan 
banaturik. Zentroak sektore bakoitza ondo ezagutzea oso zaila da. Halaber, 
kooperatibek autonomia handiz jokatu izan dute. Horrek guztiak «plangintza 
estrategikoaren» ereduaren aplikazio orokorra zaildu egiten du MCCn. Bestetik, 
«kontrol finantzarioaren» ereduari jarraituz, zentroak finkaturiko helburu ekonomikoen 
arabera, hala nola, mozkin eta merkatu kuoten arabera, epaitzen da menpeko unitateen 
lana. Horregatik, MCCko kooperatiben giza baloreek eta kudeaketa estiloak kontrol 
finantzarioa baztertzea bultzatu zuten (Bakaikoa et al, 1999, 239)11. 

 
Zentro korporatiboak dibisio independenteak sortu ditu, eta beraiekiko kontrol 

estrategikoaren politika darama. Dibisio barruan, berriz, zentro desberdinek duten 
eragina eta kontrola areagotu egiten da; hala, dibisio buruek eta sektore talde buruek 
kooperatiben plangintzan partehartze zuzenagoa izateko helburua dute. Horrela, 
negozio unitateek estrategia ausartagoak burutu ditzakete, lehia abantaila handiagoak 
lortzen saiatu, eta nazioarteko garapena bultzatu; alegia, plangintza estrategikoaren 
estiloak eskaintzen dituen abantailak (Goold eta Campbell, 1989). 

 
Koordinazio eredua, zentralizazio eta autonomiaren arteko tentsioan oinarritua, 

Korporazioko maila desberdinetako zuzendariak izendatzeko dagoen sisteman, hau da, 
agintaritza katea osatzeko ereduan islatzen da. Hala, Kontseilu Nagusiko lehendakaria 
Kongresuko Batzorde iraunkorrak aukeratzen du, eta berak proposatuko ditu 
dibisioetako lehendakariordeak, Batzorde Iraunkorrak izendatu ditzan. Dibisioko 
lehendakariordeak proposatuko du sektore talde bakoitzeko zuzendaria, sektore taldeko 
Kontseilu Errektoreak onartu dezan. Halaber, sektore taldeko zuzendariak proposatu 
beharko du kooperatibako zuzendaria edo gerentea, kooperatibako Kontseilu 
Errektoreak onespena eman diezaion.  

 
Oinarriko kooperatiben ikuspegitik, zuzendariak kooperatibaren aginte nagusiena 

du enpresa-funtzioekin zerikusia duten gai guztietan, baina bere jarduera bere taldeko 
zuzendari nagusiak zuzentzen edo bideratzen du, nahiz eta gain begiratzea Kontseilu 
Errektoreari dagokion. Hots, kooperatibako gerenteak Kontseilu Nagusiko 
lehendakaritik datorren aginte kateari, batetik, eta zuzentzen duen kooperatibaren 
Kontseilu Errektoreari, bestetik, erantzuten dio, tirabirak sor ditzakeen egitura sortuz. 
Izan ere, agintaritza kooperatibako Batzar Orokorrak izaten darrai, Korporazioaren 
parte izateko edo irteteko erabakia barne; baina MCCko kide izatea erabakitzen duen 
momentutik, hainbat eskumen Korporazioaren esku utzi behar ditu12. 
                                                 

11 Bestalde, MCC Korporazioan zentroaren eskumen garrantzitsua bilakatu den baliabideen 
esleipenak kontrol estrategikoaren funtzioa berrindartzen du. Korporazioak sektore talde 
desberdinetan identifikatu diren aukeren artean banatu beharko ditu baliabideak, horrela sektore 
talde eta kooperatiben gain duen eragin ahalmena nabarmen areagotuz. Goold eta Campbell-i 
(1987) jarraituz, unitate indartsuenen hazkundea bultzatzeko joera erakusten dute kontrol 
estrategikoa aplikatzen duten konpainiek.  

12 Kooperatiba bateko zuzendariaren hitzek argi uzten dute: «MCC kanpotik ikusita korporazioa 
da, eta nazioarteratze kontuarekin, beste edozein  multinazionala dirudi. Barrura jaitsiz gero, MCCren influentzia 
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Azaldu dugun antolaketa eta estrategia ereduak MCC Korporazioaren ildo 

nagusiak jasotzen ditu. Gaur egun, hala ere, MCCren errealitatea oso desberdina da 
sektore talde eta dibisioen artean. Koordinazio eta integrazio mailak ez dira berdinak 
sektore talde eta dibisio guztietan. Integrazio maila txiki edo ertaineko multzoak 
osatzen dituzte kooperatiba gehienek. Hala, emaitzen birmoldaketa mailak ere 
desberdinak dira kooperatiben artean13. Izan ere, oso zaila da autonomoak izan diren 
negozio desberdinen arteko konbergentzia bat-batean lortzea; kooperatiba bateko 
lehendakariorde baten arabera, epe luzerako proiektua da, eta «poliki, baina gelditu 
gabe doa». 

 
4.2. Korporazioaren Nazioarteratzeko Plan Estrategikoa 

 
1993ko udan, IV. Kooperatiben Biltzarrak onetsitako 1994-1996 ekitaldietarako 

MCCren enpresa politikaren definizioak, «nazioarteratzea» Korporazioaren oinarrizko 
helburu gisa jasotzen zuen lehenbiziko aldiz14, eta Korporazioaren Plan Estrategikoaren 
ardatza bihurtu zen. Ondoren, Naziorteratzeko Plan Estrategiko Korporatiboa (NPEK) 
garatu zuen Korporazioak. Kontseilu Nagusiko lehendakari Canceloren hitzetan (1996, 
27): «Nazioarteratzea, MCCk lortu nahi duen oinarrizko helburua izateak, munduko 
merkataritza harremanen azelerazioak eta globalizazio prozesuen garapen gorakorrak, 
1994ko abenduan, Kontseilu Nagusia Korporazioarentzat nazioarteratzeko plan berezia 
egiteko erabakia hartzera bultzatu zuten». 

 
Korporazioaren partehartzea nazioarteratzean 
 

Ikuspegi orokor batetik, Korporazioak plan estrategikoarekin zera lortu nahi zuen: 
kooperatiben kanpo hedapena dinamizatzea, sektore taldeen ekimenak koordinatzea, eta 
aurkezten zitzaien erronka-aukeretan arrakasta izateko posibilitate handiagoak 
bermatuko zituzten babes eta laguntzarako plataforma korporatiboak diseinatzea 
(Cancelo, 1996, 27). 1995eko urtarrilean diseinatu zen metodologiak, NPEKa lantzeko 
Boston Consulting Group aholkularitza enpresaren laguntza jasotzea, eta sektore talde 
eta kooperatibetako atzerriko jardueretako arloan aritutako ordezkari iaioek parte 
hartuko zuten hogeitahiru lan talde osatzea aurrikusten zuen. Hainbat informazio 
bilketa, eztabaida eta azterketen ondoren, 1995eko ekainaren erdialdera Kontseilu 
Nagusiak plana onetsi zuen. 

 
NPEKak kooperatiben nazioarteratzean Korporazioaren partehartzearen lerro 

nagusiak jasotzen zituen. Horrela, MCCko egitura maila desberdinek kooperatiben 
nazioarteratzean zituzten funtzioak banatzen ziren (Cancelo, 1996, 113): 
                                                                                                                                               
maila kooperatibekiko nahiko txikia da. Kooperatiben autonomia maila nahiko handia da. Hots, gatazka 
elementurik sortzen bada, erabaki ahalmena kooperatibaren asanbladan dago. Kasu honetan zentroak ez du 
kapital nagusitasunik eta beraz, ez du erabakitzen. Presioa egin dezake, zuzenki edo zeharka, baina azken 
erabakia kooperatibaren Batzar Orokorrean dago». 

13 Alegia, sektore talde bateko kooperatiba guztiek, beraien artean banatzeko, birmoldaketa 
fondo batera zuzentzen dituzten soberakin gordin guztien zatia desberdina da. 

14 Beste oinarrizko helburuak garapena, errentagarritasuna, bezeroaren asetasuna eta inplikazio 
soziala ziren. Politika orokorrek oinarrizko helburuak erdiesteko kudeaketa estrategikorako 
jarraibideak eta ekintza bideak finkatzen dituzte.  MCC politika orokorrak 2001-2004 ekitaldirako 
honela definitu dira: Lehiakortasuna, Nazioarteratzea, Komunikazioa, Berrikuntza, Enpresa 
Garapena, Enplegua, Pertsonak eta Finantzaketa.  
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1. Sektore taldeen zereginak izango dira: 

• Kooperatiben nazioarteratze estrategiak koordinatu eta sustatzea. 
• Sektore taldeen nazioarteratze estrategia propioa definitzea. 
• MCC mailarako nazioarteko jarduera alorrak proposatzea. 
• Beraien estrategiak atzerrian ezartzea. 
 

2. Dibisioei dagokie: 
• Agrupazioen nazioarteratze ikuspegia bateratzea. 
• Plan sektorialen arteko sinergia posible guztien gauzatzea bermatzea. 
• Dibisioaren nazioarteratzearen aurrerapena eta arrakasta kontrolatzea. 
 

3. MCCko zentro korporatiboaren ardura izango da: 
• Nazioarteratze plan sektorialak integratu eta nazioarteko jarduera alor globalak 
definitzea. 
• Beharrezkoa izango den nazioarteko azpiegitura sortu eta kudeatzea. 
• Kooperatiba eta sektore taldetik kanpo zabalkundeari  laguntzea finantza, 
zuzenbide, teknologia eta pertsonal alorretan. 
• Beste talde batzuekin epe luzerako harreman korporatiboak finkatu eta 
mantentzea. 

 
     6.7. Irudia. Naziorateratzeko Plan Estrategiko Korporatiboen Metodologia 
 

 

 
Nazioarteratze 
Diagnostikoa 

I Dibisioaren 
Plana

Plangintza 
Markoa 

Plangintza 
Prozesua 

II Dibisioaren
Plana

... Dibisioaren
Plana

I. Urratsa      II. Urratsa   III. Urratsa 
Plangintza Markoa     Planen Garapena      Integrazioa eta Definizioa 

Nazioarteratze 
Batzordea 

Kontseilu 
Nagusiaren 
Bilera 

NPEK 
Batzorde 
Teknikoa 

Kontseilu 
Nagusiaren 
Bilera 
 

Korporazioaren 
laguntzaren 
definizioa 

Iturria: NPEK 2000-2004. Egokitua. 
 

Nazioarteratzeko bigarren plan estrategikoak (2000-2004) dakarzkien aldaketen 
artean bi azpimarratu daitezke: batetik, plangintza estrategikoaren prozesuaren 
deskribapena jasotzen du; eta bestetik, Departamentu Zentralen ekarpena 
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nazioarteratzean zehatzago aztertzen da. Bestalde, nazioarteko plangintza estrategikoen 
prozesua deskribatzen du, 6.7. irudian ikus daitekeen bezala. 

 
Departamentu zentralen funtzioari dagokionez, 6.8. irudian ikus daiteke 

laburbildurik. MCC Korporazioaren kanpo hedapenaren ardura nagusia, kooperatiba eta 
dibisioez gain, «Nazioarteko Eragiketen» sailak du. Berari dagokio atzerriko 
hedapenaren plangintza eta Korporazioko beste sailek izango duten partehartzearen 
koordinazioa. 

 
6.8. Irudia. Departamentu zentralen papera nazioarteratzean  

                
 
 

 Iturria: 2000-2004 NPEK. Egokitua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•MCCren nazioarteratzea sustatu 
 
 
•Planifikazio eta kontrol estrategikoa 
 
 
•Nazioarteko kudeaketa ahalmena garatu 
 
•Finantza zerbitzuetara sarbidea erraztu 
 
 
•Esperientzien hedapena eta  lehiakortasun   
teknikoa bermatu 
 
•Bilakaera instituzionala eta juridikoa, baita 
sozietate bilakaera ere, hobetu 
 
•Atzerriko ezarpen ekimenei sustapen indarra 
eskaini 

 
Nazioarteko Eragiketak 

Idazkaritza Teknikoa 

Gestio Soziala 

Finantza Kudeaketa 

Garapen Tekno. eta Kal. 

Idazkaritza Orokorra 

Enpresa Sustapena 

  Kontseilu 
   Nagusia 

   Iturria: 2000-2004 NPEK. MCC Korporazioa. Egokitua. 
 

 
Ondoren, zabalago, nazioarteratzean dituzten zereginak jasoko ditugu: 

 
Nazioarteko Eragiketak 

1. Nazioarteko agerpena lideratzea. 
2. MCCren garapena bultzatu merkatu handietan: Bulego korporatiboak, 

estrategia erregionalak, Korporazio delegazioen koordinazio lana sustatzea. 
3. Printzipio eta baloreekin bat datorren nazioarteko hedapena bultzatu: aldagai 

honen garrantzi estrategikoaz sentsibilizatzea, aldagai hau kontuan hartuz 
proiektu berrietan. 

4. Negozio handien internazionalizazioan laguntzea: bezero handien nahiak eta 
premiak aztertuz, nazioarteratze borondatea intentsitatez agertuz, negozio 
desberdinen elkarrekintza bultzatuz. 

5. Enpresa txiki eta ertainen nazioarteratzea bultzatzea. 
6. Korporazio harremanen nazioarteko sarea garatzea, bezero, instituzio eta 

beste talde kooperatiboekin. 
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7. Aukerak identifikatu eta atzerriko ezarrera eta euskarriak razionalizatzea. 
8. Sustapen eta garapen soziala bultzatu nahi duten kooperatibei laguntzea, 

kooperatibek agerpena duten herrialdeetan zentratuz eta Prodesoren 
kudeaketa bultzatuz. 

9. Negozio planekin bat ez datozen potentzial handiko eremu ekonomikoen 
interesa piztea. 

10. Erosketen nazioarteratzea sustatzea, delegazio eta harreman instituzionalen 
bidez. 

 
Idazkaritza Teknikoa 

1. Plangintza eta kontrol estrategikoaren bidez kooperatiben nazioarteratzea 
bultzatzea. 

2. Nazioarteratzeari bideratutako baliabide korporatiboen kudeaketa. 
3. Atzerriko inbertsioen-erosketak, enpresa berriak, joint venture-ak 

bideragarritasun azterketa zehatza ziurtatzea, arriskua eta errentagarritasuna 
aztertuz. 

4. Nazioarteko komunikazio eta irudi politika finkatzea. 
5. Marka global eta ezagunen erabilera sustatzea. 
6. Korporazioaren markaren erabilera koordinatzea. 
7. Teknologia berrien erabilera sustatzea. 

 
Giza Kudeaketa 

1. Nazioarteratzeko kontratazio politika sustatzea. 
2. Kanpoko egonaldiak jasotzen dituzten karrera-planak definitzea. 
3. Nazioarteratze mailan beharrezko den heziketa eman. 
4. Atzerriko ezarpenetarako zuzendaritza ekipoen aukeraketan aholkatzea. 
5. Ordainketa politikan nazioarteko aldagaia sartzea. 
6. Nazioarteko esperientzien elkartrukea ziurtatzea. 

 
Finantza Kudeaketa 

1. Atzerriko inbertsio proiektuak finantzatzeko beharrezko fondoen lorpena 
kudeatzen laguntzea, Korporazio tresna eta kanpo finantzaketaren bidez. 

2. Atzerriko ezarpenen dibisa arriskuak murrizten laguntzea. 
3. Nazioarteko aseguruen programa eskaintzea. 
4. Atzerriko ezarpenei buruzko informazioa jaso eta manipulatzea. 
 

Garapen teknologikoa eta kalitatea 
1. Kudeaketa ereduaren nazioarteratzea bultzatzea. 
2. Informazio eta komunikazio teknologien ezagupena bultzatzea eta 

Korporazioaren negozioetan duten eraginaren jarraipena. 
3. Prodesoren nazioarteratzea laguntzea. 
4. Unibertsitate eta ikerketa zentroen nazioarteratzea bultzatzea. 
5. Nazioarteko ezagupen zentroekin harremanak lantzea. 
6. Taldearen teknologiak negozio berrietan erabiltzeko aukerak identifikatzea. 
7. Nazioarteko bazkide teknologikoak bilatzea. 
8. Taldearen teknologia babestea. 
9. Proiektu teknologiko estrategikoentzat fondoak bideratzea. 

 
Idazkaritza Orokorra 

1. Nazioarteratzearen erakunde efektuak modu jarraian bultzatu eta hobetzea. 
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2. Nazioarteratzearen sozietate egituraren eraginkortasuna bultzatzea. 
3. Esperientziak eta kudeaketa ekarri,  kooperatiba sistema hedapenarekin 

bateragarri egiteko, eta sozietate mailan filialetako langileak integratzea. 
4. Administrazio publikoarekin harreman instituzionalak lantzea. 
5. Atzerriko ezarpen prozesuetan aholkularitza juridikoa koordinatu eta 

bultzatzea. 
 
 Enpresa sustapena 

1. Inbertsioen analisian zehaztasuna bermatzea kooperatibei lagunduz. 
2. Negozio berriak bilatu eta sortzea. 
3. Aurreko esperientzia korporatiboetatik ezagupenak ekartzea. 
4. Proiektuen bideragarritasuna bermatzea, azterketa ekonomikoen bidez. 
5. Hitzarmenen eraikuntza eta aprobetxamendua bultzatzea. 
6. Kooperatiben negozioentzat erabilera komuneko plataformak eraikitzea. 
7. Zerbitzu espezializatuen erabilera koordinatzea, hala nola, enpresen 

balorazioa, «due dilligences», etab. 
 
MCCko Kooperatiben nazioarteratzea, batik bat, esportazio eta atzerriko inbertsio 

zuzenen bidez egiten ari da; bi kasuetan Korporazioaren partehartze nabarmenarekin.  
Kanpo ezarpenak eta esportazio sustapenean, Korporazioak jokatzen duen papera, 
Departamentu Zentralen eginkizunak aztertuz ikus daiteke15. Ondoren, Korporazioak 
atzerriko merkatuetan kooperatibek duten agerpena areagotzeko sortutako nazioarteko 
bitartekoak aipatuko ditugu. Horien artean azpimarratu ditzakegu16: 

 
 a) Korporazio delegazioak: Korporazioaren interesak ordezkatzen dituzte 

kokaturik dauden atzerriko herrialdeetan. Delegazioek  kooperatiben kanpo jarduerak 
sustatzea dute helburu, negozio aukerak sortuz, hala nola, produktu bukatuen 
esportazioa, hornikuntzen inportazioa edota tokiko ezarpenak. Azken kasuan, erosi 
daitezkeen enpresak bilatzen dituzte, balizko bazkideekin kontaktatzen saiatzen dira 
edota finantzaketa lor dezakete. Nola nahi ere, garrantzi handia dute tokiko 
administrazioarekin eta bertako enpresa taldeekin bultzatu ditzaketen harremanek. 
Egun, MCCk hainbat delegazio ditu, besteak beste, Txinan, Europako hainbat 
herrialdeetan (Frantzia eta Erresuma Batua), Indian eta laster Hegoamerikan ere 
(Mercosur-eko merkatuari begira). 
 

b) Beste ordezkaritza batzuk: MCC Korporazioak munduan zehar duen harreman 
anitzek osatzen dute. Adibidez: «EUSCOL-MCC Mondragon Kolonbia», interes 
ekonomikoko taldea –MCCk, hamabost kooperatibek eta tokiko bazkide batek 
partehartzen dute–; «INDOBASK» Asiako hego ekialdean, MCCk beste euskal enpresa 
batzuekin eratutako agentzia honetan, %7ko partehartzea du; «MONDRAGON- 
ZAGROS S.A.», MCCk Ekialde ertaina eta Asiako hego mendebaldera begira dagoen 
elkarte honetan %90eko partehartzea du.   
 
 

                                                 
15 Dena den, hurrengo kapituluan Korporazioak atzerriko inbertsio zuzenetan duen ekarpena 

landuko dugu, oinarrizko kooperatibetako zuzendarien ikuspegitik . 
16 Bitarteko hauez gain, gogoratu behar dugu, MCCko dibisio, agrupazio eta kooperatiba 

bakoitzak nazioarteratzeko tresna propioak dituela. 
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Korporazioaren nazioarteratze plan estrategikoen aurrikuspenak  
 

II. Plan Estrategikoko aurrikuspenen arabera, 2004. urtean berrogei eta hamazazpi 
produkzio unitate izango ditu MCCk munduan. Kanpoko ekoizpena %14ra iritsiko da, 
MCCren kanpoko ezarreretan beharginak 6.000 inguru izango dira eta MCCren 
nazioarteko salmentak 520.000 milioi pezetatik gora izango dira, alegia, salmenta 
guztien erdia baino gehiago. 
 
  6.2. Taula. Nazioarteratze prozesuaren bilakaera eta erronkak 2004. urterako 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           1995            1999    2004 
 
 Nazioarteko salmentak /S. Totalak  %35  %47  %57,4 

 
 Nazioarteko Erosketak  /E. Totalak  %12  %27,6  %35,4 
 
 Atzerriko pertsonala / P. Totala  %0,5  %8,6  %23,2 
 
 
 Merkataritza euskarriak         93    122 

 
   Ekoizpen Euskarriak      5    19      57 

    Iturria: 20002004 NPEK. Egokitua. 
 
 
 II. NPEKaren (2000-2004) ezaugarri garrantzitsuenak honela laburbil ditzakegu: 

bigarren planean finkatutako helburuak lehenengo planekoen jarraipena dira. Izan ere, 
lehenengo planaren antzera, epe luzeko ikuspegitik finkatu ziren hiru faseen artean, 
(esportazioa, nazioarteratzea eta globalizazioa) planifikazio aldi hau ere 
«nazioarteratzean» kokatzen da. Hala, ikus daiteke atzerriko merkatuetan lortu nahi den 
agerpena areagotu egiten dela, bai delegazio komertzialen aldetik eta baita ezarpen 
industrialen aldetik ere. Atzerriko inbertsioen kopuru eta zenbatekoak eta atzerriko 
negozio bolumenak bereziki esanguratsuak bilakatzen dira, zenbait kasutan 
kooperatiben negozioen hazkunde bide nagusi bihurtuz.  

 
II. plana I. NPEKarekin alderatuz, desberdintasun aipagarrienak honakoak dira 

gure iritziz: MCCko gune korporatiboaren, hau da, Departamentu Zentralen, zereginak 
kooperatiben nazioarteratzea sustatzeko zeintzuk diren jasotzen du II. planak, beronen 
parte garrantzitsuena bihurtuz. Bigarrenik, Sustapen departamentua lehenengo 
planifikazio aldian sortu gabe zegoen, edo hobeki, Idazkaritza teknikoko azpi saila zen; 
bigarren planean, berriz, departamentu gisa azaltzen da. I. eta II. planetan 
nazioarteratzearen alderdi estrategiko, ekonomiko eta finantzarioak azpimarratu eta 
garatzen dira, alderdi sozialak bigarren mailan geratuz. Alderdi sozialetik, kezka 
nagusia kooperatiben nazioarteratzeak sortuko dituen zuzendaritza beharrak dira, eta 
planak horrek dakarren problematika jasotzen du (heziketa, zuzendarien karreren 
diseinua, etab.). Kanpo ezarpenetako lan komunitateen ikuspegitik, I. planak 
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nazioarteko politika sozialari buruzko inolako erreferentziarik ez du egiten; bigarren 
planean, jadanik aipamen batzuk jasotzen dira, nahiz eta, gure iritziz, oraindik ere oso 
zehaztugabeak eta lausoak izan17. 
 

5. Ondorioak:  MCCren  ezaugarri  bereziak 
 

1956. urtean lehenbiziko kooperatiba sortu zenetik, Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoa etengabe hedatu da, lehenbizi Euskal Herrian, kooperatiba 
sozietateen bidez, eta azkeneko urteetan Euskal Herrian eta atzerrian, batik bat kapital 
elkarteen bidez. Hedapenerako ahalmen honen gakoa, batik bat, kooperatibek beraien 
arteko koordinazio sistemak garatzeko duten ahalmenean datza. Lehenbiziko 
interkooperazio esperientziak, Euskal Herrian sakabanaturik zeuden kooperatibei 
laguntzeko eta biltzeko sortu ziren, Euskadiko Kutxa eta eskualdeko taldeen bidez. 
Ondoren, sortutako gainegiturek ere oinarri bat ematen diote; hala nola, finantza arloko 
Euskadiko Kutxaz gain, azpimarratu daitezke gizarte aurrikuspenean Lagun Aro, 
heziketan Mondragon Unibertsitatea eta ikerketan Ikerlan bezalako zentroak.  

 
Azpimarragarria da, baita ere, AKEk bere egiturak egokitu, erakunde berriak 

sortu eta estrategia eta kudeaketa eredu berriak garatzeko erakutsi duen gaitasuna, 
alegia, egokitzapen ahalmena. 1991tik aurrera, enpresen arteko lankidetza-harremanak 
sendotu egin dira. Egun, industri kooperatibak multzo estrategikoetan biltzen dira, eta 
sektore taldeak dibisioetan, eta hauek banaketa eta finantza arloekin bat eginez MCC 
Korporazioa osatzen dute. Globalizazioak eragin handia izan du berregituraketan; 
Arrasateko kooperatibek jarduten duten ekonomi alorrak goitik behera aldatu baitira: 
barne merkatu babestu batetik, krisi garaiak medio, atzerriko lehiakideei irekita dagoen 
merkatu batera igaro dira, gero eta inguru lehiakor eta globalizatuagoan. Egun, 
Arrasateko enpresen etorkizuna berrikuntza, eta merkataritza eta atzerriko agerpen 
ahalmenaren arabera dago.  
 

Kooperatiben arteko koordinazio sistemak nazioarteko erronkari aurre egiteko 
egokitu dira. MCC Korporazioak, berari atxikiriko enpresen garapena eta hedapena, 
barne merkatuan nahiz atzerrian, sustatzen du. Nazioarteko jardueren sustapenean,  
Korporazioko egiturei, agrupazioei, dibisioei eta departamentu zentralei funtzio 
garrantzitsuak egotzi zaizkie, batik bat zuzendaritza estrategiko bateratua bultzatu eta 
kooperatiben ekimenetan ekonomikoki, finantzarioki eta antolaketa ikuspegitik 
laguntzeko.  

 
Korporazioaren antolaketa eta estrategia eredua zentralizazio eta autonomiaren 

arteko teinkan oinarritzen da; alegia, behetik gorako federazio eredua eta goitik 
beherako agintaritza katea konbinaketan. Beraz, hirugarren kapituluan ikusi dugun 
tipologiari jarraituz, «koordinazioan»  oinarritutako kooperatiba taldea da. Lehenbiziko 
                                                 

17 Hala, NPEKek alderdi sozialak kontuan ez hartzeko duten joera kritikatzen da teorian eta 
praktikan. Adibidez, M. Olabe Fagor taldeko kontseilu sozialeko kideak honela adierazten du: 
«Llama poderosamente la atención que siendo las cooperativas empresas de economía social, esto 
es, destinadas a rentabilizar la empresa teniendo presentes objetivos y valores sociales, no tengan en 
el plan estratégico un apartado específico de temas sociales a cumplimentar durante los próximos 
cuatro años» (TU Lankide, 2001 Urtarrila, 35). Bere iritziz, Korporazioaren eta kooperatiben plan 
estrategikoek gai sozialak jaso beharko lituzkete, hala nola, osasuna, enplegua, ingurugiroa, 
minusbaliotasunak eta nazioarteratze gaien inguruan; beti ere, lortu beharreko helburuak, epeak, 
garatu beharreko neurri eta ekintzak, erantzukizunak eta ardurak zehaztuz. 
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botere zentroa, Kooperatiben Biltzarrak osatzen du, zein kooperatiben bazkideen 
ordezkariek osatzen duten. Botere exekutiboa, berriz, Kontseilu Nagusia eta 
lehendakariaren esku geratzen dira lehen mailan: Korporazio osoarentzat enpresa 
politika komuna diseinatzeko eskumena izango du, eta horretarako zuzenki kudeatuko 
duten interkooperazio fondoak eta finantza plataformak, adibidez, MCC Desarrollo, 
MCC Inversiones eta MCC Fundazioa, nazioarteratzeak sortzen dituen behar 
finantzarioei erantzuteko funtsezkoak izango direnak. 
 

Zuzendaritza estrategikoak, Goold eta Campbell-en «Kontrol estrategikoaren» 
sistemen logika jarraitzen du: kooperatibek estrategiaren lerro nagusiak finkatzeko 
eskumena eta baliabideak eman dizkiote zentro korporatiboari; hala ere, kooperatiba 
bakoitzak gordetzen du ahalmenik plangintza estrategikoa burutzerakoan.  

 
Hori guztia, kooperatiben nazioarteratze plangintzan ongi ikusten da. 

Korporazioak kooperatibak nazioarteratzeko akuilatuko ditu, hainbat bitarteko 
ekonomiko, finantzario eta pertsonalak eskura jarriz, beti ere interes handiena duten 
negozio eta merkatuei lehentasuna emanez18. Alegia, AKEren hedapenerako, 
koordinazio sistemak garatzeko eta egokitzeko ahalmena kooperatiben nazioarteko 
garapena bultzatzeko bide izateko helburua duten NPEKetan islatzen dela ondoriozta 
dezakegu.  

 
AKEk lehenengo etapan sortu zituen erakundeak garapen, elkartasun eta 

defentsarako tresna egokiak izan ziren. 1990etik aurrera, globalizazioaren garaian, 
«kooperatiben arteko interkooperazioa», koordinazio sistema konplexuagoetan 
egituratu da: MCC Korporazioan eta bitarteko erakundeetan, eta atzerriko enpresa 
hedapenerako funtsezkoa izan da. Etorkizunean ere, Interkooperazioa erakundeak eta 
bitartekoak egituratzeko, atzerrikoak barne, oinarrizko osagaia izango da. 

                                                 
18 Bestetik, zuzendaritza estrategikoan eta enpresa taldeetan oinarritutako kudeaketa ereduak eta 

bitarteko ekonomiko eta finantzario ahaltsuen garapenak, alderdi ekonomikoak alderdi sozialen aurretik 
lehentasuna hartzeko arriskua areagotzen du. Dimentsioa eta erronkak handiagoak diren neurrian, pertsonen 
arteko lankidetzan oinarritutako enpresatan baldintza ekonomiko finantzarioak nagusitzeko arriskua sortzen 
da, batik bat gaur eguneko globalizazio ekonomikoaren testuinguruan. Alderdi hauek, nola nahi ere, 
hamabigarren kapituluan landuko ditugu. 
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ERANSKINA: MCCren beste datu ekonomiko eta finantzario batzuk 
 

 1. Sarrera 
 

Atal honetan MCC Korporazioaren oinarrizko datu ekonomiko eta finantzarioak 
aurkeztuko ditugu, aztertzen ari garen mugimendu sozioekonomikoaren ikuspegi 
orokorra izateko. Halaber, hurbilketa honek ere ondorengo galderari erantzuten hasteko 
balio dezake, hots, globalizazio prozesuak zer nolako eragina izan du Arrasateko 
kooperatiba mugimenduan? MCCren dimentsio ekonomiko eta finantzarioaren azken 
urteetako bilakaerari erreparatzea garrantzitsua izango da gure iritzia osatzen joateko. 
 
  Hala ere, azterketa egiten hasi aurretik hiru oharpen egin behar ditugu: 
 

Hasteko, MCC Korporazioa jarduera oso desberdinak burutzen dituzten 
antolaketez osaturik dagoen errealitate sozioekonomikoa dela gogoratu behar dugu, 
industri, banaketa eta finantza alorretan, eta ikerketa eta heziketaren eremuan 
diharduten antolaketek osatzen baitute. Horrela izanik, bi motatako mugak izan ditugu 
analisia egiterakoan: lehenengo eta behin, MCC taldearen heterogeneitatearen 
ondorioz, Urteko Kontuetan datozen datu kontsolidatuekin egin daitezkeen analisi 
ekonomiko-finantzarioak mugaturik daude; industri, banaketa eta finantza alorretako 
jardueren datu bateratuek azterketa ekonomikorako esanguratasun parte bat gal 
baitezakete.  

 
Bigarrenik, azterketaren emaitzak ezin izan ditugu sektoreko edo antzerako beste 

enpresa talde batzuen emaitzekin alderatu. MCC Korporazioaren konplexutasunak ez 
du mota honetako konparaketarik ahalbideratzen. Analisia esanguratsuagoa izan dadin 
enpresaz enpresa, edo, gutxienez, sektorez sektore egin beharko litzateke, eta  horrelako 
lana gure ahalmen eta asmoetatik kanpo geratzen da. 
 

Hirugarrenik, barne eta kanpo merkatuetako datuak ez dira bereizten analisi 
honetan. Adibidez, atzerriko ezarpenen egoera balantzeak, sortutako balio erantsiak 
edota emaitzen banaketa interesgarriak izango lirateke, gure ikerketaren ikuspegitik, 
baina urteko kontuek ez dute horrelako bereizketarik egiten, eta guk ezin izan dugu 
beste bideetatik lortu.  

 
Hala ere, azterketa honen bidez, taldearen errealitate ekonomikoa eta bere 

bilakaera ezagutzeko aukera izango dugu. Horrela, analisia hiru partetan banatzen da: 
lehenbizi, Korporazioaren oinarrizko hainbat datu aurkeztuko ditugu, Korporazioaren 
ikuspegi zabal bat izateko. Bigarrenik, egiturazko analisia burutuko dugu, Egoera 
Balantzeak aztertuz. Hirugarrenik, ekonomi analisiaren bidez Korporazioaren balio 
erantsia eta emaitzak aztertuko ditugu. 
 

Denbora dimentsioari dagokionez 1995etik 1999ra arteko urte tartea aztertzea 
erabaki dugu, hain zuzen, Korporazioa internazionalizazioaren bidean urrats 
garrantzitsuak ematen hasi zen garaia.  
 

2. Egiturazko azterketa 
 

Ekonomiako egituraz hitz egiten dugunean egoera jakin bateko ezaugarri diren 
elementuen eta haien arteko erlazioaz ari gara. Azterketa honetan, MCCren Egoera 
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Balantzearen nondik norakoak islatzen saiatuko gara. Horrela, kooperatiben inbertsio 
eta finantza egiturak argitzearren, inbertsioei edo aktiboari pixka bat erreparatuz gero, 
konturatuko gara 1995-1999 tartean inbertsio esanguratsuak egin zirela MCCk osatzen 
duen ibilgetuan, gauza nabaria baita gora egin zuela partida honek.  
 

6.3. Taula. MCCren Egoera Balantzea (milioi pezeta) 
 
KONZEPTUA  1995   1996   1997  

AKTIBOA Bal abs Bal erl Bal ind Bal abs Bal erl Bal  ind Bal abs Bal erl Bal ind

Ibilgetu Netoa 210.847 %17,13 %100 253.984 %17,13 %120,46 299.034 %19,40 %117,74

Aktibo Zirkulant. 1.020.079 %82,87 %100 1.228.192 %82,87 %120,40 1.242.587 %80.60 %101,17

Aktibo Osoa 1.230.926 %100 %100 1.482.176 %100 %120,41 1.541.621 %100 %104,01

Baliab. Propioak 285.378 %23,18 %100 332.775 %22,45 %116,60 394.240 %25,56 %118,47

Emaitzak 26.972 %2,19 %100 35.887 %2,42 %94,72 52.316 %3,39 %145,86

Kanpo Baliabid. 918.576 %74,62 %100 1.149.401 %78,55 %121,56 1.147.381 %74,46 %99,82

PASIBOA 1.230.926 %100 %100 1.482.176 %100 %120,41 1.541.621 %100 %104,01

 

  

KONZEPTUA  1998   1999  

AKTIBOA Bal abs Bal erl Bal nd Bal abs Bal erl Bal  ind 

Ibilgetu Netoa 336.421 %17,69 %112,5 380.324 %18,91 %113,05 

Aktibo Zirkulantea 1.564.980 %82,31 %100 1.630.690 %81,09 %104,20 

Aktibo Osoa 1.901.401 %100 %100 2.011.014 %100 %105,76 

Baliabide Propioak 473.064 %24,88 %120 552.649 %27,48 %116,82 

Emaitzak 68.907 %3,62 %100 76.479 %3,80 %110,99 

Kanpo Baliabideak 1.359.430 %71,50 %118,48 1.381.886 %68,71 %101,65 

PASIBOA 1.901.401 %100 %100 2.011.014 %100 %105,76 

Iturria: Urteko kontuak (19951999) 
 

MCCk 1995etik 1999ra bitarteko balantzeak adierazten duen bezala, MCCren 
partida guztiek urteak joan urteak etorri gora egin dute. Hona hemen MCCren 
balantzearen partida bakoitzaren punturik nabarmenenak: 
 

Aktibo finkoa. MCCren ibilgetua 1995. urtearen amaieran 210.847 milioi 
pezetakoa zen. Gero urtetik urtera goranzko bideari eutsi dio eten gabe. Horrela, 
1999ko urte bukaeran 380.324 milioi pezetakoa zen. Nabarmentzeko modukoa da ez 
dutela urtero sektore berdinek ekarpen bera egin. Izan ere, 95ean banaketa-taldeko 
kooperatibek gorakada handia izan bazuten ere (7.598 milioi), industria-taldeak 15.286 
milioi pezetatako ibilgetua erdietsiz gorakada handia izan zuen urte horretan. 1996. 
urtean, berriz, %20,5 hazi zen. Esan liteke hemen faktore askok eragin zuela, besteak 
beste, industria-taldeko enpresek, osotara eginiko inbertsio handiek eta lege-xedapenen 
arabera balantzeak eguneratzeak, erreserbak nabarmen hazi baitzituzten. 1997. urtean 
ere, aktibo finkoek %17,7 gora egin zuten, eta bide horretan ikusteko handia izan zuten 
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62.837 milioi pezetako inbertsioek. Gauza bera gertatu zen 1998. urtean ere, oro har 
gora egin zuen arlo honek, portzentaian pittin bat gutxixeago bada ere (%12,5). 
Aurreko urtean bezala, hemen ere inbertsioak aurreko urtearekiko %13 igo zirenez, oso 
esanguratsuak izan ziren. Azkenik, 1999. urtean, inbertsioak %13,1 handitu ziren, 
guztira 38.268 milioi pezetakoak izan zirelarik.   
 

Aktibo zirkulatzailea. Aktibo zirkulatzailea, zifra absolutuak begiratuta, 
1995ean gehien hazi zen ondasun-masa da: 134.551 milioi pezeta. Igoera hau gehien 
batean finantza taldea dela medio eman zen. Izan ere, Euskadiko Kutxak maileguetan 
eginiko inbertsioa eta banku artekoan eginikoa handia izan baitzen, hain zuzen 103.675 
milioi pezetakoa. Aurreko urtean bezala, 1996an aktibo zirkulanteak dezente egin zuen 
gora (%20,4). Igoera horren %90a finantza-taldetik (Euskadiko Kutxa, Lagun Aroren 
fondo patrimoniala) dator. 1997. urtean, aldiz, igoera txikia izan zuen arlo honek. 
Horren arrazoia, batetik, aurreko urtean izandako igoera handia, eta bestetik, merkatuan 
interes tasek jasandako jaitsiera izan zen. Haatik ordea, 1998. urtean arlo hau %25,9 
hazi zenez, aurreko urteko tendentziari buelta eman zion. Igoera honen %87a 
Euskadiko Kutxak bezeroei emandako mailegu eta Lagun Aroren errenta finkoko 
baloreen diru-zorroan zetzalarik. 1999. urtean ostera, %4,2 gehitu zen. Igoera horren 
%67a industria-taldetik dator, hain zuzen negozio kopuruak gehitu eta kooperatiba 
berriak sartu zirelako. 
 

3. Azterketa ekonomiko- finantzarioa 
 

MCCren pasiboari begiratzen badiogu, argi ikusten da erakunde honek 
autofinantzaketari ematen dion garrantzia.  
 

6.4. Taula. MCCren Baliabide propioak 

Kontzeptuak 1995 1996 1997 1998 1999 % %5.urt.ig.

Baliabide Propioak 285.378 332.775 394.240 473.064 542.449 100 %90,08

Kapitala 62.948 68.128 81.635 99.929 134.055 24,71 %112,96

Lagun-Aroren O.F.    111.691 123.080 150.055 184.844 218.217 40,23 %95,37

Erreserbak 110.739 141.567 162.550 188.291 190.177 35,06 %71,73

Iturria: Urteko kontuak (19951999) 
 

Baliabide propioak. Atal honek izandako bilakaera urtez urte aitatzen badugu, 
urtero partida ezberdinek zerikusia izan zutelako da. Horrela, MCCren baliabide 
propioak dezente sendotu ziren 1995. urtean zehar. Igoera %10,2koa izan zen, batez ere 
urte honetako irabaziek (285.378 milioi) eragin zutelako. 1996. urteko eragiketan 
baliabide propioek berriro gora egin zuten (%16,6). Arrazoia: errentagarritasunak oro 
har hobetu izana, eta gorago aitatu moduan, balantzeak eguneratzearekin erreserbak 
dezente igo izana ere. 1997. ekitaldian ere, atal honek %18,5 gora egin zuen, hain zuzen 
urte horretan errentagarritasun ona eman zelako, eta soberakinak kapitalizatzeko 
politikari jarraitu zitzaiolako. 1998an ere, ez zegoen atzera egiterik nonbait, izan ere, 
%20 gora egin baitzuten. Hori horrela gertatzeko, batez ere emaitza onek dute 
ikustekoa, horiek Korporazioaren garapena finantzatzeko inbertitu baitziren gehienbat. 
Oro har, 1999. urtean ere, baliabide propioak %16 igo ziren. Aurreko urtean bezala 
emaitza onak eta irabaziak autofinantzatzeko bideratu zirelako.  
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Adieraztekoa da etapa honetan erreserbek asko egin zutela gora. Horren 
arrazoia, hein batean behintzat, 1996. urtean balantzeak eguneratu izana da. Horrela, 
1995ean 110.739 milioi pezetakoak baziren, 1999 amaieran 190.177 milioi pezetakoak 
ziren, epe horretan %58,22 igo zirelarik. Zentzu horretan, baliabide propioek (kapitala 
eta erreserbak) 1995ean pasiboaren %23,18 inguru suposatzen zuten eta 1999. urte 
amaieran, berriz, %27,48.  
 

Bestalde, esan beharra dago MCC handitzen doan heinean, urtetik urtera 
bazkideei dagozkien interesak eta monetarizatutako itzulketak garrantzi handiagoa ari 
direla hartzen. Aipatzekoa da modu berean, MCCren kapital iraunkorrak (kapitala, 
erreserbak eta epe luzeko hartzaileak) pasibo osoaren %32 inguru suposatzen duela. 
Horrek esan nahi du, lehen aitatu modura, autofinantzaketa maila polita dagoela MCC 
taldean.  
 

Kanpoko bazkideak.  MCC aztertzen hasiz gero, ezin utzi aipatu gabe gero eta 
gehiago diren kanpoko bazkideak. Horrela, atal hau gehienbat Erosmer, S.A. eta honen 
sozietate filialak eta Lagun-Aroren Ondare Fondoren portzentaiek osatzen dute. Ildo 
horretan, 1995ean 25.732 milioi suposatzen zuten, eta 1999an, berriz, 42.835 milioi 
pezeta. Ikusten den moduan, kontu honek nabarmen gora egin du, eta besteak bezala, 
osotara badu bere eragina pasiboaren egituran. 
 

Epe luzeko hartzaileak. Negozioak gora egin duen heinean, urte bat baino 
gehiagoko epe-muga duten hartzaileak, MCCn beste partidek bezalatsu, finantzaketa-
iturri honek ere gora egin du. Horrela, 1995. urte amaieran 129.471 milioi pezetakoa 
zen, eta 1999 amaieran, berriz, 275.338 milioi pezetakoa. Aipatzekoa da, portzentai 
handi batean Euskadiko Kutxako bezeroek epe finkoan jarritako aurrezkiei dagokiela. 
Baita ere, Lagun Aron epemuga duten obligazioen erreserbei; hauek, gainera, 
kapitalizazio-prestazioak hartzen dituen kolektiboarekin hartutako obligazioei aurre 
egiteko balio baitute. 
 

Epe motzeko hartzaileak. Zenbait balantzetan ez bezala, MCCren balantzean 
partida honek esanahi handia du. Izan ere, 1995ean pasibo osoaren %64,2 suposatzen 
zuen. Hala ere, esan beharra dago, hori horrela bada hein handi batean Euskadiko 
Kutxak kudeatzen duen banku-dirutan zegoen kopuruagatik dela, besteak beste, urte 
horretan atzemandako baliabideak 77.819 milioi pezetakoak izan zirelako. Aipatzekoa 
da halaber, erakunde honek inbertsio-fondo, pentsio-planen eta aurrezki-plan aseguruen 
bidez pilatutako diru-kopurua. 1996an ere aurreko urteko ildoari jarraitu zion %23,1 
haziz, eta 182.405 milioietatik %83 finantza taldeari zegokion, batez ere Euskadiko 
Kutxari. Inbertsio fondoak eta pentsio-planak aurreko urtean bezala %40 igo ziren. 
1997. urtean, aldiz, partida honi pixka bat murriztea tokatu zitzaion (%-3,5). Murrizketa 
honen arrazoia Aurrezki Kutxan eman ziren epe laburreko inbertsioetara dedikatzen 
ziren bolada bateko zorren gutxitzea izan zen. Baina bestalde, gora egin zuten inbertsio 
fondoek eta pentsio-planek. Haatik 1998ko ekitaldian partida honek gora egin zuen 
nabarmen %29,9rekin eta horietatik %81 Finantza-taldeari zegokion. Aurreko urteetan 
bezala inbertsio-fondoek eta pentsio-planen kopuruak gora egin zuen, atal honek 
urtearen bukaeran osotara 424.102 milioi pezetako saldoa zeukalarik. 1999an 1997an 
bezala, partida hau %6,5 gutxitu zen. Murrizketa hori oraingoan Lagun Arori zegokion, 
izan ere, 108.555 milioi pezetetan gutxitu baitzituen hartzaileekiko, justuki epe 
laburreko inbertsioetara aplikatzen zen zorra murriztu zelako. Urte honetan aipatzekoa 
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da, Aurrezki Kutxako inbertsio-fondoetako diru kopuruaren zati bat (%12) epekako 
ohiko gordailuetara aldatu zela. 
 

4. Balio erantsia 
 

Merkatuko prezioan kalkulaturiko ekoizpenaren balioa eta bitarteko 
kontsumoaren artean dagoen aldea da balio erantsia. Hori horrela, MCCk 1995ean 
lortutako balio erantsi globala 197.606 milioikoa izan zen. Gutxi gora behera Industria- 
taldeak %41 lortu zuen. Oso gertutik jarraitu zion Finantza-Taldeak %39rekin, eta 
gainontzeko %20a Banaketa-Taldeari zegokion. Langileriaren gastuak %7 igo ziren, 
hala ere Balio Erantsia baino puntu erdi bat gutxiago hazi ziren, modu horretan 
langileen eraginkortasuna hobetu zelarik. Gastu finantzarioek ere gora egin zuten erruz, 
hain zuzen azken urte horietan merkatuko baldintzak gogortu zirelako. 1996an MCCren 
balio erantsiak berriro gora egin zuen, aurreko urtearekin alderatuz gero, %16,2.  
Industriagintzak %43ko ekarpena egin zuen. Finantza-taldeak %38rekin hurbiletik 
jarraitzen zion, eta azkenik, Banaketa-taldeak, %19. 1997an aurreko urtearekin 
alderatuta gora egin zuen %16,6an. Urte honetan ere gehien ekarri zuena Industri taldea 
izan zen  %43rekin. Finantza-taldeak, berriz, %38, eta Banaketa-taldeak %19. 1998an, 
aurreko urtearekiko %14,6 hazi zen. Beti bezala, Industriak %42rekin gehien lagundu 
zuen, Finantza-taldeak %36, eta Banaketa-taldeak %22. 1999an ere aldaki honek gora 
egin zuen, nahiz eta pixka bat gutxixeago aurreko urteekin alderatuz gero, hain zuzen 
%7,5. Aurreko urteetan bezala, industriagintzak %44. Finantza-taldeak, berriz, %31, eta 
Banaketa-taldeak, %25 ekarri zuten hurrenez hurren. Ondorengo koadroan ikus liteke 
urtez urteko bilakaera: 
 

6.5. Taula: MCCren balio erantsia 
 

 
 

KONTZEPTUA 

1995 1996 1997 1998 1999 

 Zenb. % Zenb. % Zenb. % Zenb. % Zenb. % 
Balio erantsia 

Langileria-gast. 

197.606 

(94.244) 

100 

(47,7) 

229.524 

(107.577)

100,0 

(46,9)

267.621 

(118.641)

100 

(44,3)

306.588 

(140.687) 

100 

(45,9) 

327.318 

(159.969)

100,0 

(48,9) 

Barne errendi. 

Gastu finantza. 

103.362 

(41.381) 

52,3 

(20,9) 

121.947 

(42.414) 

53,1 

(18,5)

148.980 

(36.414) 

55,7 

(13,6)

165.901 

(32.970) 

54,1 

(10,7) 

167.349 

(27.105) 

51,1 

(8,3) 

Cash-flowa 

Amortizazioak 

61.981 

(21.850) 

31,4 

(11,1) 

79.593 

(24.388) 

34,6 

(10,6)

112.566 

(28.854) 

42,1 

(10,8)

132931 

(33.376) 

43,4 

(10,9) 

140.244 

(38.268) 

42,8 

(11,6) 

Kudeaketa-ema. 

Dot. eta bestel. 

Lag.A.ren in.te. 

40.131 

(2.245) 

(10.914) 

20,3 

(1,1) 

(5,5) 

55.195 

(7.324) 

(11.984) 

24,0 

(3,1) 

(5,2) 

83.712 

(18.900) 

(12.496) 

31,3 

(7,1) 

(4,7) 

99.555 

(17.192) 

(13.456) 

32,5 

(5,6) 

(4,4) 

101.976 

(9.828) 

(15.669) 

31.2 

(3,0) 

(4,8) 

Ekit.emaitza 26.972 13,7 35.887 15,7 52.316 19,5 68.907 22,5 76.479 23,4 

Iturria: Urteko kontuak (19951999). 
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5. Emaitzak 
 

1995eko emaitzak, 6.6. taulan ikus daitekeen moduan, 26.972 milioi pezetakoak 
izan ziren,  aurreko urtearekin alderatuz gero %19,2ko igoera eman zen. 1996an, berriz, 
1995. urtean baino %33,1 gehiago. Sortutako Balio Erantsia kontuan hartuz gero, 
ohartuko gara berorren %15,7 suposatzen duela. Hobekuntza polit hori, azken 
ekitaldian jarduera-tasa handiagoa zelako eta barruko kostuak gutxitu zirelako eman 
zen batik bat. 1997an soberakinak 52.316 milioitara igo ziren. Horrek esan nahi du 
aurreko urtearekiko %45,8 igo zirela. 1998an, 1997an lortutakoarekin konparatuz gero, 
%31,7ko hobekuntza eman zen. Balio Erantsiaren %19,5. Beraz, aurreko urtearen 
antzekoa. Hala ere, azpimarratzekoa da Lagun Arok, pasiboa eguneratzeko 
erreserbetarako zuzenduriko %5,6, osotara 1997an baino %7,7 gehiago. 1999. urtean 
aurreko urtean baino %2,4 gehiago. Alabaina, esan behar da, pasibo aktuariala 
eguneratzeko Lagun Arok bere erreserbetarako aplikatutako interes teknikoa dela-eta, 
murriztu zirela ustiapeneko emaitzak. Hain zuzen, interes tekniko hori aplikatzeak 
1999ko emaitzetatik 15.669 milioi murriztea suposatu zuelako, 1998. urtean baino 
%16,4 gehiago. 
 

Azkenik, lehen esandakoaren haritik, nabarmentzekoa da kooperatiba-
erretornoetan eta erreserba-fondoetan kapitalizatutako soberakin garrantzitsua: urtero 
%75-77 inguru. Horrezaz gain, aipatzekoa da, halaber, kooperatiben irabaziak 
banatzeko modua. Oro har, kooperatibek berez duten izaeragatik irabaziak bertan 
kapitalizatzen dituzte hein handi batean. Bien bitartean, akzioz osaturiko enpresa 
batean, irabaziak, zergak ordaindu eta erreserbetan jarri beharrekoa jarri ostean, 
akziodunen artean banatzen dituzte. Hori horrela, esaterako, 95ean eta 96an MCCren 
emaitzen %70 inguru bertan kapitalizatu zen. Zer ikusi handia izan zuen sozietate 
zergaren portzentai txikiak, 1999ko datuekin, %6,2 besterik ez baitzen izan. 
 

6.6. Taula MCCren emaitzen banaketa 
 

Kontzeptuak 1995 1996 1997 1998 1999 99ko ban.    

Sozietate-zerga 

Hezk.eta Koop. Sustak. 

E. aport. eta gau itzul. 

Kapitalizatutako emait.  

1.791 

1.913 

4196 

19.072 

2.637 

2.451 

5.169 

25.630 

3.372 

3.153 

6.915 

38.876 

4.292 

3.978 

7.555 

53.082 

4.707 

4.667 

8.216 

58.889 

%6,2 

%6,1 

%10,7 

%77,0 

Ekitaldiko emaitzak 26.972    35.887 52.316 68.907 76.479 %100 
     Iturria: Urteko kontuak (1995-1999). 
 

Neurri handi batean, kapitalizatutako emaitzak, inbertsio berriak egiteko erabili 
dira MCCn. 6.9. irudian ikus daitekeen moduan, MCCk 1993tik 1998ra 285.000 milioi 
pezetako inbertsioak burutu ditu, batik bat enpresaren dimentsio handiagoa, 
lehiakortasuna eta negozioen garapena lortzeko.  
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6.9. Irudia. MCCren inbertsioaren bilakaera (1993-1998) 
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Iturria: Urteko kontuak (1995-1999). 

 
 

Esan liteke, MCCren datu ekonomiko eta finantzario hauen azterketatik ateratako 
ondorio gisa, hedapen urteak izan direla AKEko kooperatibentzat. Gure iritziz, oso 
sendo hazten eta gorpuzten doan erakunde baten emaitzak dira. MCCk merkatuan 
egunetik egunera esangura handiagoa duen taldea osatzen du. Ibilbide honetan, jakina, 
ikusteko handia du, kapitulu honetan frogatu ahal izan dugun moduan, kooperatiben 
artean zuzendaritza, finantza eta inbertsio koordinazio sistemak garatzeko duen 
ahalmenak. Emaitza hauek, halaber, erakusten digute MCC Korporazioak garapen 
ekonomiko eta enplegu sorrerarekin azkeneko urteetan azaldu duen konpromezua.  
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1. Sarrera 
 
Ekonomi testuinguru berriari egokitzeko, MCCko kooperatibek bultzatu dituzten 

estrategien eremuan, negozioen ikuspegi transnazionalaren garapena azpimarratzen ari 
gara lan honetan. Izan ere, 1990eko hamarkadan, hamalau kooperatibek hogeitik gora 
atzerriko ezarpen burutu dituzte, aurrerago aztertuko dugun bezala, beraien izaera ez 
ezik Korporazioarena ere errotik eraldatuz1.  

 
Atal honetan kooperatiba horien nazioarteko ibilera azalduko dugu, atzerrian 

abian jarri dituzten enpresei arreta berezia eskainiz. Azterketa sektorez sektore egingo 
da, hots, MCCren dibisio desberdinetan biltzen diren kooperatiben esperientziak 
elkarrekin jasoz. Ondorengo orrietan zehar, ikuspegi orokor bat eman nahi da 
kooperatiben nazioarteratze produktibotik begiratuta. Beraz, helburua ez da enpresa 
bakoitzaren nazioarteratze estrategia sakontasunean aztertzea; horrek enpresa 
bakoitzaren eta kokaturik dagoen sektorearen azterketa zehatzagoa eta zorrotzagoa 
eskatuko bailuke, ikerketa honetarako finkatu ditugun helburuak gaindituz (kooperatiba 
bakoitzaren esperientziarekin tesi bat egin daitekeela pentsatzen dugu). Gure xedea, 
hain zuzen ere, ikuspegi zabaletik, MCCko kooperatiben multzoak, oro har, nazioartean 
emandako urratsen nondik norakoak eskaintzea da; ondoren, nazioarteratze prozesuaren 
ezaugarri orokorrak identifikatu, eta demokrazia industrialaren ikuspegitik eman diren 
urratsak aztertu ahal izateko.  

 
Nolanahi ere, dibisio bakoitzaren nazioarteko ibilera ulertzeko esanguratsuak 

diren esperientziak jaso baino lehen, sektorearen ezaugarri orokor batzuk aurkeztu 
ditugu, dibisioaren izaerak hurbilpen orokorra ahalbidetzen duenean bederen. Kasu 
horietan, halaber, sektoreak euskal ekonomian duen garrantziaz mintzatzen gara. 
Ondoren, dibisioak MCC Korporazioan duen kokapena, pisu eta egituraren aipamenak 
egiten dira. Segidan, dibisio bakoitzaren nazioarteratze produktiboan jartzen dugu 
arreta; baina beste alderdi batzuk ahaztu gabe; merkataritza nazioarteratzea, adibidez, 
nazioarteratze prozesuaren aldagai garrantzitsua baita. Halaber, internazionalizazio 
produktiboaren prozesuarekin erabat erlazionaturik dagoen hazkunde estrategia ere 
kontuan hartzen dugu. Hain zuzen ere, kasu gehienetan enpresen eta dibisioen 
nazioarteratze produktiboaren prozesuaren aurretikoak izan baitira barne merkatuko 
garapena eta merkataritza nazioarteratzea ere. Horrela, MCCko kooperatibek atzerriko 
enpresekin barne merkatuan burutu dituzten joint venture-ak, adibidez, nazioarteratze 
estrategiatzat propioki har ez badaitezke ere, zentzu zabalean oso aldagai garrantzitsua 
dira enpresaren kokapenerako nazioarteko merkatuan, eta, beraz, esperientzia horiek 
ere jasotzen saiatu gara nazioarteratze garapenaren sintesi honetan.  

 
Kooperatiba bakoitzarentzat azaldu edo karakterizatuko dugun nazioarteratze 

prozesuan antzekotasun eta puntu komunak ikus daitezke. Baina baita ere 
desberdintasunak eta ñabardura propioak, hala nola, enpresaren ezaugarrietan, 
inbertsioen sorrera urteetan, jomuga diren herrialdeetan, arrazoien egokitzapenean, 
antolaketan, intentsitatean edota garapenean. Alderdi horiek hurrengo kapituluetan 

                                                 
1 Atzerrian ezarpenak burutu dituzten kooperatibak MCC Korporazioan gutxiengo bat diren 

arren, oro har, nazioarteratze prozesuan inplikaturiko kooperatibak handienak eta garrantzitsuenak 
izan dira, enplegu eta fakturazioari dagokionez. 
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aztertuko ditugu. Honakoan, bada, MCC Korporazioak mundu zabalean duen ezarpen 
produktiboen sarea nola joan den iruten ikusiko dugu, dibisioz dibisio, kooperatibaz 
kooperatiba eta filialez filial. 

 
2. Etxea dibisioa  
 
Sektoreari hurbilpen orokorra 
 
Etxetresnen sektorea lerro zuri, lerro marroi eta tresneria txikiko produktuak 

ekoiztu eta merkaturatzen dituzten enpresek osatzen dute. Atal honetan, dena den, 
MCCko Etxea dibisioaren ezaugarriak kontuan hartuz, lerro zuriari buruz mintzatuko 
gara, batik bat. Lerro zuriaren alorrean hiru ekoizpen eremu daude munduan: Europa, 
Estatu Batuak eta Japonia2. 1980. hamarkada arte, gutxi gorabehera, hiru gune horiek 
nahiko estankoak ziren, eta estatu mailako enpresa anitzek osatzen zuten estatu 
bakoitzeko eskaintza. Azkeneko hamarkadetan, berriz, sektoreak bizi izan duen 
berregituraketa prozesuaren ondorioz, lerro zuriaren alorra geroz eta kontzentratuago 
eta nazioartekotuagoa dago. Horrela, Europar Batasunean, adibidez, bost enpresek 
merkatuaren salmenten %60 baino gehiago burutzen dute: Electrolux suediarra %25eko 
merkatu kuotarekin liderra da, ondoren Bosch Siemens talde alemaniarra dator (%16), 
Whirpool estatubatuarra gero (%12) eta, azkenik, Merloni eta ELFI italiarrak, bakoitza 
%10arekin (Anfel, 2000). 

 
Lerro zuriaren sektorean, merkatuko gehiegizko eskaintzak lehia areagotu egin 

du, eta aipatu kontzentrazio prozesua pizteaz gain, enpresak kostuak murriztu eta 
merkatu berriak bilatzera bultzatu ditu (FCAVN, 1995). Izan ere, Europako kasuarekin 
jarraituz, barne merkatua asetua dago, eta lehia gero eta biziagoa da, barne merkatuan 
ez ezik, esportazio eremu hurbilenetan ere. Horrela, sektore honetako nazioarteratze 
joera aspaldikoa den arren, azken urteetan ekoizleek fabrikazio zentro berriak abian 
jarri dituzte atzerrian. Proiektu berriak, ororen gainetik, Europako ekialdean, Asian, 
Brasilen eta Mexikon kokatzen ari dira.  

 
Estatu espainiarrean, aipatu kontzentrazio eta berregituraketaren ondorioz, hiru 

enpresa talde nagusi daude gaur egun: a) Fagor Etxetresnak, Fabrelec edo Edesa 
enpresa barne, merkatuko liderra da %24,9 merkatu kuotarekin; b) Bosch Siemens 
taldea,  Balay eta BS Electrodomésticos barne hartzen dituena (%22); eta c) Electrolux 
taldea (%12,7), non Corberó eta Ibelsa (Zanussi) ere aurkitzen diren3. Bestetik, Merloni 
(%4,3), Whirpool (%4,6), Teka taldea (%6,4), Candy (%3,5) eta Domar  (%2,4) 
aurkitzen dira (Nielsen, 2000). Halaber, nabarmendu daiteke, estatuko egoerari 
erreparatuz, Fagor kooperatiba izan ezik beste enpresa guztiak atzerriko 
multinazionalen esku daudela4. 
                                                 

2 Sektore horrek 1995ean mugitzen zuen negozio-zifra 50.000 milioi euroren inguruan zebilela 
estimatzen zen,  eta horietatik %50 Europari zegozkion, %30 Estatu Batuei eta %20 Japoniari. 
Europaren nagusitasuna sektoreko produktu gehientsuenetan kokatzen da (FCAVN, 1995).  

3 Nielsen aholkularitza enpresaren arabera (2000. urteko datuak). 
4 Sektorearen argazkia osatzeko aipatuko ditugu, baita ere, EAEn kokaturik dauden beste bi 

enpresa: lehenengoa, Candy italiarraren esku dagoen Mayc enpresa Bergararra; eta bigarrena, 
1998an Daewoo multinazionalak Gasteizen eraiki zuen hozkailu fabrika berria. Koreako Daewoo 
konpainiak jadanik nahiko beteta zegoen Europako merkatura ekoizpen ahalmen handiko 
lehiakidea sartzea ekarri zuen, eta beraz, ohiko lehiakideen merkatu kuoten jaitsiera. 
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Etxetresnen alorrak pisu berezia dauka EAEn. ACEDE EAEko etxetresna 

industrien clusterrak, sektoreari buruz emandako datuen arabera, lerro zuriko 
produktuen ekoizpenak EAEko enpleguaren %2 sortzen du. ACEDEn batzen diren 
enpresek Euskadiko salmenten %85 osatzen dute, eta Espainiakoen %48.5 

 
Etxea dibisioa MCCn 
 
MCC Korporazioaren Etxea dibisioa, ondoren azaltzen den organigramak 

erakusten digunari jarraituz, hiru agrupazio, sei kooperatiba eta bost kapital enpresek 
osatzen dute.. 

 
   7.1. Irudia. Etxea dibisioaren antolaketa egitura 
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Iturria: MCC. Egokitua. 
 
Etxea dibisioa aztertzeak, ororen gainetik, Fagor Elektratresnak Koop. E.az hitz 

egitera bultzatzen gaitu. Fagor Etxetresnak dibisioko enpresa liderra izateaz gain, 
MCCren industri taldeko enpresa handiena ere bada, fakturazioan ez ezik langilerian 
ere. Fagor Etxetresnak 1959an sortu zuten eskola profesionaleko bost gaztek, 
Arizmendiarretaren gidaritzapean, eta AKEren historian azaltzen den lehenbiziko 
enpresa da. Kooperatiba honen garapena izugarria izan zen 1960 eta 1970eko 
hamarkadetan, EAEko enpresa industrial handienetako bat izatera iritsi arte. 1980. 
                                                 

5 Hiru produktu bukatuen ekoizleak eta beste zazpi osagaien fabrikatzaileak. Sektorea Euskal 
Herrian, ikus www.euskadi.net/sectores_industriales/electrod_c.htm. 
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hamarkadan, merkatu batuak ekarri zituen lehiakide berrien mehatxuari eta ondoriozko 
sektorearen birmoldaketari erantzun behar izan zion. Hala, 1990ean, egoera larrian 
aurkitzen zen Basauriko Fabrelec-ek kapital enpresa bere esku hartu zuen, gerora 
kooperatiba bihurtu dena. 1994 arte atzerrian filialik sortu ez zuen arren, azkeneko 
urteetan urrats handiak eman ditu nazioartean. Gaur egun, kooperatiba honek mundu 
zabalean dituen bost ekoizpen ezarpenetan hozkailuak, garbigailuak, ontzi-
garbigailuak, labeak eta gas-berogailuak nahiz termo-berogailuak ekoizten ditu.  

 
Fagorrek lidergoari eusten dio Euskal Herriko eta Espainiako merkatuan; Fagor, 

Edesa eta Aspes markako produktuak gehien saldutakoen sailkapenetako lehen tokietan 
kokatuz. Aldi berean, esportazioek gora egin dute urtetik urtera, batez ere, Europar 
Batasunera eta Europa ekialdera egindakoek; horrela, 1999. urtean, bi lurralde horietara 
egindako salmentak, hurrenez hurren, esportazioen %62 eta %28ra iritsi ziren. 1995etik 
1999ra fakturazioa eta irabaziak laukoiztu egin ditu Fagorrek. 2004 ekitaldirako 
salmentak 170.000 milioira iristeko helburua dute, eta horietatik %53 kanpo salmentak 
izango dira (2000n %40 ingurukoak besterik ez ziren). 

 
Barne merkatuko enpresa liderra izatea, lehiakorragoa izateko eta hazten 

jarraitzeko ez da nahikoa. Cataniaren hitzetan, dibisioko lehendakariordea,  «Fagorrek 
nazioartera zabaltzeko estrategiari eutsi nahi dio, etxeko tresnak saltzeko merkatu 
berriak aurkitu nahian. Sektore honek, barne merkatuan, eskaintza ugaria eta eskari 
murritza daukan bitartean, munduan badira hazkunde nabarmenak dituzten merkatuak, 
adibidez Eki Europan, Asian...». Gomez Acedo kooperatibako zuzendariak 
nazioarteratze helburua honela zehazten du: «Fagor etxetresnak-en helburua kanpo 
salmentak erdia baino gehiago izatea da». Bai esportazioen bidez, bai kanpo 
ekoizpenaren bidez. Horregatik, bide desberdinak eta estrategia anitzak burutu ditu 
Arrasateko kooperatibak.   

 
               7.1. Taula. FAGOR ETXETRESNAK taldea6 
 

1999 Herrialdea Partizipazioa Langileria Aktiboak* Salmentak* 
Fagor Etxetresnak  
(Etxe Nagusia) 

Arrasate 
eta Basauri  3.846 72.773 118.740 

Extra Electromenager Maroko % 100 130 500 2.000 
MCLean Argentina % 50 371 1.500 3.500 
Wrozamet Polonia % 76 1.650 4.500 13.000 
Geyser- Gastech Gipuzkoa % 50    
Guztira   1.294 14.369 18.575 

*Milioi pezeta.  
Partizipazioa: MCCren partehartzea ere kontuan hartuz. 
Iturria: Enpresako iturriak. Nik egina. 
 
Fagor Etxetresnak kooperatibak, Arrasateko lantegiez gain, ekoizpen zentroak 

ditu Marokon, Argentinan eta Polonian. Lehenbiziko ezarpena Marokon egin zuen 
1994an. Bertako enpresa batekin batera Fagor Extra Electro Menager S.A. elkartea 
                                                 

6 Fagor Etxetresnak-ek baditu menpeko beste kapital enpresa batzuk, atzerrian nahiz estatuan, 
taula honetan jaso ez ditugunak. Adibidez: Fagor Electro Menager S.A.; Fagor Lusitania 
Electrodomesticos L.D.A.;  Fagor America Inc.; Udala S.A.; Fagor Electro S.R.O.; Fagor Polska, 
S.P.O.; Fagor Hungaria Kereskedelmi Kft.; SEPSA; Fagor Confort,U.K.. 
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eratu zuen. Enpresa joint venture hitzarmen baten ondorio izan zen; bertako bazkideak 
aktiboak, langileak, merkatuko ezagupena jarriko zituen, eta Fagorrek produktuak. 
Handik urte gutxira, halere, bazkidearekin izandako arazo katramilatsu batzuk medio, 
Fagorrek kapitalaren %100a eskuratu zuen. 130 langilez osaturiko Mohammedia-ko 
lantegian (1999ko datua), hozkailuak, garbigailuak eta berogailuak muntatzeko, osagai 
eta lehengaiak, ekoizpenaren parterik handiena, Arrasatetik bidaltzen dira. Lantegiaren 
helburua bertako merkatua asetzea da, Marokok etxetresnentzat dituen mugasari 
handiak ekidinez. Alegia, Marokon ekoiztutako produktuak ez dira Europara bueltan 
ekartzen.  

 
1996an, Mercosur-era zabaltzearren, MCCko kooperatibak McLean, S.A.I.C.I.A. 

enpresa argentinarraren zati bat erosi zuen. Ia porrot egoeran zegoen enpresa honen 
kapitalaren %50 kontrolatzen du euskal kooperatibak gaur egun (Fagorrek %36 eta 
MCC Inversionesek %14), eta beste %50 MABE elkartearen esku dago7. McLeanek bi 
lantegi zituen: bata, Buenos Aires inguruan, eta bigarrena, San Luisen. Patrick eta 
Sacoll markekin merkaturatzen ditu bere produktuak, hozkailuak batik bat, eta 
Mercosur-eko herrialdeak ditu helburu: Argentina, Brasil, Paraguay eta Uruguay. 
Gomez Acedoren iritziz, enpresa hau erosteko arrazoiak hiru dira: marka, kostuak 
(garraio eta ekoizpen kostuak) eta muga-sariak. Fagorrek ahalegin eta inbertsio handiak 
egin dituen arren, ez du lortu enpresa erabat zuzentzea, eta Argentinaren krisi 
ekonomikoaren ondorioz emaitza negatiboak izan ditu azken urteetan (1998-2001). 
2000an, Fagorrek eta MABEk McLean-en berregituraketa bati ekin zioten, Buenos 
Aires-eko lantegia merkataritza filiala bihurtuz. San Luis-eko planta, berriz, mantentzea 
lortu dute. 

 
 1999an Arrasateko kooperatibak Poloniako Wrozamet, S.A. enpresa erosi zuen 

enkantean. Gomez Acedo gerenteari jarraituz, Europako ekialdeko agerpena sendotzea 
izan zen erosteko arrazoi nagusiena. Fagorrek eta MCC Inversionesek enpresa 
poloniarraren kapitalaren %76a erdibana eskuratu zuten, 5.200 milioi pezetako 
inbertsioa eginez; beste %17 Poloniako altxor publikoaren esku dago. Gobernuak 
Wrozamet enpresa publikoa pribatizatzea erabaki zuenean, 1.700 behargin inguru 
zituen8. Wrozamet enpresaren Mastercook marka Eki Europan nahiko ezaguna da. 
Horregatik, Poloniako merkatuaz gain –38 milioi inguru biztanle inguruko merkatuan 
jadanik %50eko merkatu kuota dute Mastercook-en sukaldeek–, Alemanian, Txekiar 
Errepublikan eta Baltikoko herrietan zabaldu nahi ditu Fagorrek bere  produktuak.  

 
Hasieran sukaldeen gama zabaltzeko lan egin dute, baina laster garbigailu eta 

hozkailuen muntaiari ekin nahi diote Poloniako lantegian. Halaber, Fagor marka 
Poloniako merkatuan zabaltzeko lanetan dihardute. Hala ere, Gomez Acedoren arabera 
«Fagor ez da batere ezaguna herri horretan, eta ahalegin handia izango da 
ezagutaraztea». Bukatzeko nabarmendu nahi dugu, Fagor apustu sendoa egiten ari dela 
Wrozameteko lantegian, inbertsio egitasmoek erakusten duten bezala: 2001-2004 
egitasmo estrategikoaren arabera 5.000 milioi pezetako inbertsioak egingo dituzte.  

                                                 
7 MABE sozietatea Mexikoko lerro zuriko alorrean enpresa liderra da. Kapitalaren %49 

General Electric multinazional estatubatuarrarena da, eta beste %51, berriz, hainbat mexikar 
inbertsoreen esku dago.  

8 Bigarren kapituluan ikusi dugu Europako ekialdeko pribatizazioek atzerriko inbertsio 
zuzenaren fluxu ugari erakarri dituztela azkeneko hamarkadan zehar. 
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Geyser Gastech S.A. joint venture-a Fagor kooperatibak eta Alemaniako 
Vaillantek erdi bana eratutako enpresa da. 1998an Bergaran kokatutako lantegi honek 
400 pertsona inguru enplegatzen ditu, eta Europako gasezko ur berogailuen ekoizle 
nagusia da (Europako ekoizpen osoaren %40). Lehiakideen arteko lankidetza hitzarmen 
bereziari erantzuten dio Geyser-Gastech-ek. Izan ere, beren ekoizpena biltzeko 
beharrezkoa izan zen bakoitzak bere aldetik zituzten lantegiak ixtea9. Bi enpresek 
elkarrekin Europan duten lidergoari eutsi nahi diote, Bosch enpresarekin lehia bizian; 
baina merkatu berrietara ere jotzen hasi dira, Eki Europara batik bat. Bi marka nagusiak 
mantendu ditu Geyser-ek,  Fagor eta Vaillant markekin merkaturatu baitu ekoizpena. 
Kooperatibak dituen beste markekin ere ekoiztu dituzte berogailuak, Edesa, Aspes, 
Westinghouse izenak erabiliz, hain zuzen. Halaber, markistentzat ere lan egiten dute, 
hots, Geyser-ek adibidez, Otsein, eta Corberó-k beraien izenekin salduko dituzten 
produktuak ekoizten ditu. Bi enpresek proiektu berriak martxan jartzeko elkarlanean 
jarraitzeko asmoa erakutsi dute10. 
 

 1996-1997 urteetan zehar, Fagorrek garbigailuak eta berogailuak ekoizteko 
lantegia izan zuen Egipton: Fagor Fresh.  Fagorren bazkidea Fresh taldea izan zen, oso 
ezaguna Egiptoko etxetresna elektrikoen alorrean, eta aurretik Fagorrekin merkataritza 
harremanetan ibilitakoa. Kasu honetan ere, bertako gobernuak atzerriko etxetresnei 
ezarritako mugasari handiak ekiditeko eratu zen erdi banako joint venture hitzarmena 
(500 milioi pezetako inbertsioa eta 100 pertsonako langile taldea). Esperientzia honek, 
hala ere, gutxi iraun zuen. 1997an, bazkidearen zuzendaritzan izandako aldaketek 
proiektua moteltzea ekarri zuten, eta mugasarien jaitsierekin batera, Fagorrek bertan 
behera utzi zuen joint venture hitzarmena. Bere partea bazkideari saldu, eta, berriz ere, 
esportazioen bideari ekin zion.  

 
Hazkunde prozesuarekin jarraitzeko, MCCko etxetresna ekoizlea Txinara begira 

jarri da. Txinako Shangai Vacuum Flash konpainiarekin batera presio-eltze lantegi bat 

                                                 
9 Vaillant-ek Alemanian produkzio lerroa itxi zuen, 300 lanpostu inguruko galera sorraraziz. 

Joh. Vaillant GmbH. & Co-k 17 filialetik gora ditu Europan. Bere Etxe nagusia Alemaniako 
Remscheid hirian dago, eta Europako liderra da berogailu eta ur bero sanitarioa sortzen duten 
produktuen fabrikazioan. 5.600 beharginek osatzen dute Vaillant taldea, horietatik 1.000 inguru 
Europako ezarpenetan daude, eta fakturazioa 920 milioi eurokoa da. 

10 Lantegi berriak langile kooperatiboak eta ez kooperatiboak ditu. Fagorrek itxi egin zuen bere 
lantegia, eta bertan lan egiten zuten 200 langileak Bergarako kapital enpresa berrira aldatu ziren, 
Fagorreko kooperatibako bazkide izaera galdu gabe (zerbitzu-eginkizunean daude). Horrela, 
Kontseilu Soziala osatzeko aukera izan dute Geyser Gastech lantegian, eta Fagorreko Batzar 
Orokorrean parte hartzen dute. Besteak, 200 behargin inguru, soldatapeko langileak dira, eta 
sozietate anonimoetan ohi denez, sindikatu eta enpresa komiteen bidez egituratzen dituzte lan 
harremanak. Langile kooperatibistek Fagor kooperatibatik jasotzen dute beraien soldata; 
soldatapeko langileek, ordea, Geyser-etik ( enpresa barruan ere ekoizpena ere desberdindu egiten 
da: badaude Vaillant-en lineak, hiru, eta Fagorrekoak, lau. Lehenengoetan, batez ere soldatapeko 
langileek lan egiten dute, eta bigarrenean kooperatibako bazkideek. Adierazgarria da, azken 
urteetan, behin baino gehiagotan gertatu izana, lerro bateko langileek greba egitea erabaki duten 
bitartean, beste lerrokoek, Fagorrekoek, lanean jarraitzea). Zuzendaritzari dagokionez, enpresako 
lehendakaria Fernando Gomez Acedo da, Fagor Etxetresnak kooperatibako gerentea, eta Geyser-
en  kudeaketaren ardura hiru gerentek, bi Vaillant-etik eta bat Fagorren aldetik, izan dute 2000. 
urtera arte. Urte horretan, Fagorretik etorritako zuzendari bat, kooperatibako bazkidea, bihurtu 
baita zuzendari orokor. 
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zabaltzeko asmoa du: Shangai Minidomésticos Cookware Ltd.. Fagorrek elkartean 
gutxiengo partizipazioa izango duen arren, Shangaiko enpresarekin sinatu dituzten hiru 
hitzarmenen bidez, enpresaren kontrol estrategikoa eskuratu ahal izango du: 
merkataritzakoa bat, teknologia transferitzeko bestea, eta hirugarrena, produktua 
erosteko. Alegia, Fagorrena izango da produktuen diseinua, eta Fagorrek erosi eta 
merkaturatuko du enpresaren ekoizpena. Horrela, urtean 200.000 presio-eltze ekoiztea 
espero dute, estatuko merkatuari begira. 

 
Fagor Etxetresnak-en nazioarteko hedapena hasi besterik ez da egin. Asian, 

Errusian eta Hego Amerikako zenbait lekutan enpresa hedatzeko proiektuak aztertzen 
ibili dira; baina leku horietako azkenaldiko krisi ekonomiko larrien ondorioz, 
«inpasse»an utzi behar izan dituzte asmo horiek oraingoz. «Zuhurtzia behar da» 
dibisioko lehendakariorde Cataniaren iritziz.  

 
Fagor Industrial Koop. E.ak etxetresna elektriko industrialak ekoizten ditu. 

1996. urtean, Kolonbian, sei hilabetez, ekoizpen lantegia ireki zuen, 100 milioi 
pezetako inbertsioa eta 21 langilerekin. Rivesa Industrial S.A. Fagor Industrial eta 
Rivesa enpresa kolonbiarraren arteko hitzarmenaren ondorioz sortu zen (%51 Fagor 
Industrialek eta %49 Rivesak). Lehenik eta behin, Andeetako komunitateetara 
(Kolonbia, Venezuela, Ekuador) eta aurrerago Mercosur-era begira jartzeko asmoa 
zuen konpainiak. Baina, enpresa bideragarria ez zela ikusirik, Rivesa Industrial itxi, eta 
merkataritza filiala eratu zuten. 1997tik, Fagor Industrialek badu beste ekoizpen 
ezarrera bat Espainiako hegoaldean, Lucenan (Cordoban) hain zuzen. Fagofri S.A. 
Cordobako lantegiaren %51 Fagor Industrialen esku dago, eta beste %49a sektorean 
aritzen diren beste pertsona fisiko batzuk dute. Bertan lan egiten duten 150 
pertsonetatik, gutxi gorabehera, inor ez da Oñatitik joan. Gero eta gehiago dira han 
ekoizten diren produktuak, besteak beste, hozkailuak, eta preparazio estatikoa eta 
neutroa, eta urtetik urtera handitzen ari da.  

 
Bestalde, Fagor Industrial kooperatibako zuzendaritzak adierazi digunez, barne 

merkatuko hazkunde aukera jadanik agorturik dago. Hazkundea atzerrian lor daiteke 
soilik, eta beraz, munduan zehar hedatzeko asmo sendoak dituzte, esportazioen bidez ez 
ezik, kanpo ezarreren bidez ere, bezeroengandik ahalik eta hurbilen egoteko, bertako 
ekoizle irudia lortzeko. Kanpo ezarrera txikiak, 2.000.000$ ingurukoak, egin nahi 
dituzte hainbat herrialdetan, besteak beste, Turkian, Polonian eta Mexikon. 

 
3. Osagaiak dibisioa 
 
Sektoreari hurbilpen orokorra 
 
MCCko Osagaiak dibisioak etxetresna sektorearentzat osagaiak ekoizten dituzten 

enpresak biltzen ditu. Osagaien sektoreak, autogintzakoak edo etxetresnetakoak izan, 
zerbitzatzen dituzten enpresen estrategiek baldintzaturik egon ohi dira. Halaber, 
osagaien alorreko enpresa bakoitzak ekoizten duen produktu bakoitzaren arabera, 
enpresaren inguru partikularra (sektorearen egiturazko elementuak edo indar 
konpetitiboak Porter-en terminologiaren arabera) desberdina da. Horregatik, osagaiak 
ekoizten dituzten enpresei buruz orokorki hitz egitean, kontuan hartu behar da 
sektoreko enpresa bakoitzaren egoera oso desberdina izan daitekeela.  
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Nolanahi ere, etxetresna ekoizle multinazionalentzat osagaiak ekoizten dituzten 
enpresei buruz esan dezakegu, beren bezeroen kontzentrazio eta nazioarteratze joerek 
ere eragina izan dutela osagarrien azpisektorearen bilakaeran. Gainera, industri arloan 
nagusi diren joerak ere islatzen dira: ekoizle handiek produktu bukatuaren geroz eta 
parte handiagoen ardura uzten dute enpresa osagarrien esku, eta hornitzaileak pieza 
solteak egitetik, parte osoagoak eta produktu bukatuaren garapen teknologikoan 
laguntzera pasa dira. Enpresak beraien funtsezko gaitasunetan espezializatzen dira, 
gainontzeko produktu eta zerbitzuak azpikontratatuz. 

 
Hornitzaileen eta azpikontratatzaileen ardura eta partehartzea gero eta 

garrantzitsuagoa da; baina, aldi berean, ekoizle handiak hornitzaileen kopurua 
murriztuz doaz; hornitzaileek prezio eta kalitate egokiarekin, zerbitzu malgu eta azkarra 
(hurbiltasuna eskatzen duena) eskaini behar dute, ekoizleak «just in time» gisako 
antolaketa ereduan oinarritzen baitira geroz eta gehiago. Gainera, horrelako harremanak 
ekoizpen ilararen kate begi guztietan zabalduz doaz, mailaz maila, nahiz eta intentsitate 
desberdinarekin. Etxetresnen osagarri alorrean aritzen diren euskal enpresa gehienek 
ACEDE clusterrean parte hartzen dute11. Talde honetako enpresek EAEko sektorearen 
%90 osatzen dute. Estatuan duten pisu erlatiboari erreparatuz, erdia inguru izango 
litzateke. EAEko ekonomian duen partehartzea oso txikia da, hala ere, ekonomikoki 
duen garrantzi estrategikoa handiagoa da, bai balio erantsiaren ikuspegitik, esportazioen 
aldetik, edota teknologia mailagatik. 

 
 
 7.2. Taula: ACEDE clusterraren parametro ekonomikoen bilakaera 
 

 1999 Hazkundea 
1995-1999 (%) 

Beharginak 2.900 %31 
Salmentak 50.183 %47 
Esportazioak 28.554 %85 
Inbertsioak 4.662 - 
I+G gastuak 1.614 - 

Iturria: ACEDE. Egokitua. 
 
 
7.2. taulak erakusten digu azkeneko bost urteetako bilakaera sektorearentzat 

positiboa izan dela, hain zuzen ere, jasotako irizpideetan igoera nabarmenak ikus 
daitezke. Taulak erakusten dituen datuez gain, ACEDEren datuetan oinarrituz baita ere, 
nabarmendu behar dugu esportazioak salmenten %32 izatetik, %43 izatera igaro direla, 
eta ekoizkortasun hazkundea %12koa izan dela. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Nabarmendu behar dugu, cluster honetako enpresa gehienak MCC taldekoak direla: Copreci, 

Orkli, Maier, Alecop, Tajo, Consonni eta Peap S.A. Azken hau ezik, beste guztiak MCC taldekoak 
dira. Hots, ACEDEko osagai enpresen zazpitik sei kooperatibak dira. 
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Osagaien dibisioa MCCn 
 
Ziur aski, osagaien alorrean aritzen diren enpresek MCCko dibisio integratu eta  

nazioartekotuena osatzen dute. Lau produktu lerro ekoizten dira: lerro zuria, etxea-
konfort eta elektronika, eta laugarren atal bat aurreko lerroetan kokatu ezin daitezkeen 
negozio unitateekin osatua. 2000. urtean, 60.000 milioi pezeta inguruko salmentek eta 
3.900 langilek osatzen zuten dibisioa. Aurreko puntuan ikusi dugun moduan, bezero 
globalizatuak dituzte dibisio honetako enpresek, eta beraiei erantzuteko hurbiltasuna, 
berrikuntza eta lehiakortasuna ezinbestekoak dira. Alegia, enpresak nazioarteratzeko bi 
indar eragile daude: bezeroei jarraitzea edota beraiengandik hurbil egotea, batetik, eta 
lanesku merkea dagoen kokapenak bilatzea, bestetik.  
 

7.2. Irudia. Osagaien dibisio agrupazioaren organigrama 
 

3

Zerco

Copreci-Mexico

Osagaiak

Eika Koop

Matz-Erreka Koop

Copreci Koop

Orkli Koop

Embega Koop

Tajo Koop

Fag. Electrónica Ko

Consonni Koop

Manchalan

Thailand Electronics

Burnco

Omico

Czeika

Foundeik

Orkli U.K.

Zerco

 
Iturria: MCC. Egokitua. 
 
Copreci Koop. E.a etxetresna elektrikoentzako osagarrien fabrikatzaileak 

nazioartera hedatzeko urratsak ematerakoan punta-puntan ibili den enpresa izan da bere 
sorreratik, 1963an hain zuzen. M. Diez de Zeriori jarraituz, 1960 eta 1970eko 
hamarkadetan kooperatibaren zuzendariek Europako merkatuetara zabaltzea 
estrategikoa zela pentsatu zuten, ez diru eta merkatu gehiago irabazteko, baizik eta 
beste herrialdeetako enpresa kulturetatik hurbilago egon eta ikasteko. Estatu mailako 
merkatua Europaren testuinguruan txikia zela ikusi zuten. Barne merkatuaren 
errentagarritasuna oso handia zen arren, «tranpa horretan erori gabe», marjinak askoz 
ere txikiagoak zituzten Europako merkatuetara zabaltzea oso garrantzitsua iruditu 
zitzaien orduko zuzendariei.  
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Halaber, azpimarra daiteke Arrasateko esperientziaren lehenbiziko atzerriko 

ezarpena Coprecik burutu zuela Txilen; Cemco S.A. enpresa hain zuzen ere. 
Lehengaien hornikuntza kontrolatzeko integrazio bertikalaren estrategiari jarraitzen 
zion erosketa izan zen, enpresa honek letoia ekoizten baitzuen, Copreciren 
produktuentzat lehengai garrantzitsua. Copreciren kontrolpean egon zen urteetan zehar, 
1979tik 1983 bitartean, 65 langile izan zituen batezbestez. 

 
Gaur egun Copreci taldea, mundu zabalean dituen bulego komertzialez gain, 

Aretxabaletako egoitza nagusiak eta Mexiko, Txekia eta EEBBetako enpresek osatzen 
dute nagusiki12.  

 
   7.3. Taula. COPRECI taldea  
 

1999 Herrialdea Partizipazioa Langileria Aktiboak* Salmentak* 
      
Copreci Aretxabaleta   918 11.723 15.069 
Omico S.L. Gipuzkoa  50 507 866 
Cp Mexico de C.V. Mexiko % 75 246 1.462 2.077 
Recycomex S.A.C.V. Mexiko % 26 11 129 89 
Zerco S.r.o. Txekiar E. % 45,8 59 444 417 
Burnco Systems LLC EE. BB. % 50 10 105 57 
Guztira   1.294 14.369 18.575 

*milioi pezeta. 
Iturria: Copreci. Nik egina. 
 
Copreci de Mexico S.A. de C.V. Mexikoko Guadalajara hirian, Jalisco estatuan, 

kokaturik dago. Coprecik 1989an eratutako erdibanako joint venture hitzarmenaren 
bidez parte hartzen du. MCCko kooperatibak makinak eta know how-a jarri zuen, 
Aretxabaletatik eramandakoak, eta Sintrak13 instalazioak. Egun, %75 Copreciren esku 
dago eta %25 Sintraren esku. Sukaldeko osagaiak, gas erregulatzaileak eta labe 
osagaiak ekoizten dituzte. Ezarpen honen arrazoia, Agrupazioko marketingeko 
zuzendariaren iritziz, Mexiko eta Estatu Batuetako bezeroak –barbakoa eta gas 
sukaldeen merkatua– hemendik zerbitzatzeko zituzten arazoetan zetzan. Hau da, 
Asiako eta Amerikako beste lehiakide batzuen aurrean, Aretxabaletatik egiten ziren 
esportazioek lehiakorrak izateari utzi zioten, beste kostu arrazoien artean, dolarrak oso 
kotizazio apala zuelako. Bi aukera zeuden: merkatua utzi, edo sarrera plataforma 
merkeagoak bilatu: «Orduan bazkide bila hasi zen kooperatiba –bazkide industrialen 
bila, dolarrak jarriko zituzten bazkide finantzarioak ez baitziren falta–. Nahiz eta 
bakarrik ezartzeko ahalmen teknologiko eta finantzarioa izan, ezarpena bazkide baten 
eskutik egitea egokiagoa zela erabaki zuten, batez ere, kultura desberdina izanik 
administrazioarekin, langileekin eta zerbitzuen hornitzaileekin harremanak errazteko». 
Hala, ez zen erraza izan martxan jarri eta merkatuan kokatzea; gainera, enpresa behar 
                                                 

12 Hain zuzen ere, dibisio honetako enpresa handiek, Coprecik adibidez, nazioarteko ateak 
zabaltzen lagundu die kooperatiba txikiagoei, besteak beste, bezeroekin harremanak erraztuz, 
katalogo bateratuak eskainiz eta merkataritza sareak erabiltzen utziz. Halaber, dibisio honetako 
enpresek nazioartean delegazioak eta ordezkaritzak elkarrekin osatu dituzte.  

13 Sintra, industri talde mexikar oso dibertsifikatua da: gas banaketa, eta beste osagaiak.  Egun, 
Vizcaino eta Gerber familiek kontrolatzen dute taldea.  
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baino baliabide gutxiagorekin hasteak areagotu egin zituen zailtasunak. Baina, 
pixkanaka lantegia sendotuz eta negozio lerroak zabalduz joan dira, eta Coprecik 
NAFTAko merkatuan lehiakortasuna hobetu eta bezeroengandik hurbil kokatzea lortu 
du. 

 
Copreci de Mexicok balbulak egiteko osagai guztiak (pernoa, gorputza eta konoa)  

inportatzen zituen 1998 arte. Pernoa eta konoa Recyde S.A. Elgetako enpresak ekoizten 
zituen. 1998an, Recyderekin akordio batera iritsi zen Copreci, Mexikoko beharrak 
asetzeko Mexikon hornikuntza planta bat ireki zezan. Horrela sortu zen Recycomex 
S.A.C.V.. Pertsona gutxi eta instalazio oso mekanizatuak ditu. Ekoizpenaren %100 
Coprecirentzat da, nahiz eta aurrerantzean beste bezero batzuk bilatzen hasiko den. 
Coprecik, bere konpromezua erakusteko, % 26ko partizipazioa eskuratu zuen.  

 
Burnco Systems LLC (Chattanooga, Tennesse) Estatu Batuetakoa Burner 

Systems International, BSI enpresarekin, joint venture bidezko hitzarmenaren ondorioz 
sorturiko enpresa da (%50eko partaidetza bazkide bakoitzak, eta guztira 50-60 milioi 
pezetako inbertsioa). 1999an, enpresa eratu zenean, hamar pertsonek lan egiten zuten, 
eta NAFTAn duen presentzia sendotzea zuen helburu. 2001 urtean, 30 langiletik gora 
dabiltza. BSI bazkideak gas tuboak ekoizten ditu, eta Copreci Mexikok gas balbulak. 
Burnco Systems-en bi osagaien azpimuntaia egiten dute, Whirpool multinazionalari 
saltzeko.  

 
1995ean, Coprecik Switch controls International B.V. erosi zion Control 

Internacional enpresa holandarrari. Nijmegen (Holandan) kokaturik dagoen lantegi 
honetan etxetresnentzako erregulazio sistemak, ontzigarbigailu eta garbigailuentzako 
presostatoak, ekoizten ziren. %100eko erosketa honek bere produktuen gama osatzea 
ahalbidetu zion Copreciri. 1995ean langileria 40 pertsonek osatzen zuten. Ezarpen hau 
egiteko helburua know how-aren eskuratzea izan zen. Hain zuzen ere, Coprecik 
produktu berri bat ekoizteko teknologia lortu zuen. Hala produktu berriak alde batetik, 
eta Holandako kokapenak, bestetik, Alemania eta Frantziako merkatuetan gehiago 
sakontzeko aukera eskaintzen zioten kooperatibari. 1998an, halere, Holandako lan 
kostuak, ingurugiro erregulazioak eta ekoizpeneko beste kostuek fabrikaren itxiera 
bultzatu zuten, eta produkzioaren lekualdatzea (produktua, aktiboak eta bezeroak) 
Aretxabaletako egoitza nagusira.   

 
Zerco  S.R.O. Moravia enpresarekin Txekiar Errepublikan joint venture hitzarmen 

baten bidez Europako ekialdeko etxetresnen sektorea hornitzeko sorturiko enpresa da. 
Mora-Moraviak14 osagaiak ekoizteari utzi ondoren, Coprecik eta Orklik hartu zuten 
konpromezua, hornikuntza kontratu baten bidez. Horretarako, 1996an  MCCk Mora-
Moraviaren esku zegoen Zercoren %66 eskuratu zuen. Honela banaturik: Coprecik 
%28a, Orklik beste horrenbeste eta MCC-k %10aren jabegoa. Zercok balbulak, kanilak 
eta gas segurtasun sistemak ekoizten ditu, batez ere Europako ekialdean kokatu diren 
etxetresnen sektoreko bezero multinazionalentzat. Erosketa honekin Coprecik 

                                                 
14 MoraMoravia enpresaren dibisio batek sukalde integralak ekoizten ditu, eta MCCren 

osagaien agrupazioaren bezeroa da 1990. hamarkadatik aurrera. Txekiar errepublikako pribatizazio 
prozesuen ondorioz inbertsio fondoak kudeatzen dituen finantza talde ingeles baten esku geratu 
zen MoraMoravia. 
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merkatuko sarbidea lortzen du; baina, baita Europako etxetresna ekoizle handien 
hurbileko jarraipena egiteko kokapen estrategikoa ere. 

 
Kooperatiba desberdinek elkarrekin burutzen duten nazioarteko lehenbiziko 

esperientzia da hau. Horrela, MCCko kooperatibek bakoitzaren arriskua gutxiagotzea 
lortu, eta merkatuan egoera indartzen dute. Hala ere, gaur egun, Zercoren jabegoa 
berrantolatzeko prozesuan dago: alde batetik, bezero ingelesak bere partizipazioa utzi 
dezakeelako; eta bestetik, Orkli kooperatibak, hornikuntza kontratua erosi ondoren, eta 
lehiakide berri baten arriskua neutralizatu eta gero, Txekiar Errepublikan burutzen 
dituen jarduerak Ordiziako lantegian zentralizatzeko asmoa azaldu duelako. 

 
Omico S.L. enpresa, berriz, Arrasaten kokaturik dago. Omin Spa enpresa 

italiarrarekin batera burututako hitzarmenaren bidez sortutako joint venture-a da. 
Etxetresnen sektorearentzat hagatxoak, labeentzako parrilak eta ontzi garbigailuentzat 
saskiak ekoizten eta saltzen ditu. Aretxabaletako kooperatibak kapitalaren %50eko 
partehartzearekin hasi bazen ere, egun % 35era jaitsi da, eta ondorioz, kudeaketaren 
ardura bazkide italiarraren esku dago. 

 
Horiei proiektu berriak gaineratu behar zaizkie. Hedapen prozesu honekin 

jarraituz, Copreci Italian kokatu da 2001. urtean bertan erosi duen enpresa baten bidez. 
Enpresaren %100 eskuratu du. Bi lantegiko enpresa da, guztira 110 langile inguru, bat 
Venecia inguruan, eta bestea Forlit-etik hurbil,  Electrolux multinazionalaren ondoan.  
Coprecik, orain arte, gas osagaien kontroletan espezializatu da, eta arlo horretan 
lidergoa lortu eta asko hazi da Europan eta Amerikan. Orain, enpresaren gama 
osatzeko, tuboak edo gas eroaleak egiteko fabrika italiarra erosi du15. 

 
Era berean, Brasilen kokatzeko asmoak oso aurreratuak daude: zentzu honetan bi 

ezarpen aurrikusten dira Brasilen (Sao Paulo inguruan), bat abian jarriko lukeen jabego 
osoko ezarpena goi mailako produktuak ekoizteko, eta bestea, erosketa partizipatu 
baten bidez, batik bat gama ertaineko produktuei begira. Asiara zabaltzea ere aztertzen 
ari da 2001-2004 egitasmo estrategikoaren arabera. Aipagarria da etxetresna 
elektrikoetarako osagarriak egiten dituen kooperatiba enpresa honek urteotan egin duen 
ahalegina nazioartera hedatzeko, eta horren emaitza da Gipuzkoako enpresa 
garrantzitsuenetako bat izatea negozio bolumenean eta atzerriko presentzian.  

  
Orkli kooperatiba, Goierriko emakumeentzat lanpostuak sortzeko helburuz 

Copreciren eskutik enpresa atal gisa sortu zen. 1982an enpresa independente bihurtu 
zen, eta, egun, MCCren osagai dibisioko enpresa garrantzitsua da. Goierriko 
kooperatibak kalefazio eta ur beroarentzat diren erregulazio, segurtasun eta kontrol 
osagaiak ekoizten ditu. 500 beharginetik gora ditu Orklik, eta bere alorreko liderra da. 
Zuzendariaren hitzetan: «Azkeneko urteetan lehiakideak banan-banan mendean hartu 
eta merkatutik atera ditugu. Segurtasun termoelektrikoko elementuak ekoizten dituzten 
bezero eta lehiakideek  pixkanaka jarduera hau egiteari utzi eta gure esku utzi dute» .  

 
Enpresaren nazioarteratze politika esportazioetan oinarritzen da, eta epe labur eta 

ertainerako helburua ekoizpena Zaldibian kokaturik dagoen Etxe nagusiko langitegian 

                                                 
15 Produktu gama zabaltzeko asmoarekin ere, erretzaileak egiteko lizentzia bat erosi diote 

Elektroluxi.  
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zentralizatzea da. Fakturazioaren hiru laurdenetik gora (%77) esportazioak dira, 
Europar Batasunera nagusiki, baina baita Hegoamerika eta NAFTAra ere. Gainera, 
hogeita hamar herrialde baino gehiagotan duen merkataritza egiturari esker, bezeroei 
tokian tokiko zerbitzua emateko beharrezkoak diren gertukotasun eta harremanak ditu 
enpresak. Hala, Orkliren balbula eta segurtasun termo-elektrikoko piezak mundu osoko 
berogailu eta berotze-sistemetan aurki daitezke. 

 
Hala ere, Orklik badu ekoizpen filialik atzerrian. Horrela, Coprecirekin batera 

Zerco S.R.O.ren erosketan parte hartu zuen. Zuzendariaren iritziz, helburu nagusia, 
beste arrazoien artean, lehiakide potentzial berri bati ateak ixtea izan zen. Zenbait 
urtetan Txekiar Errepublikan ekoizten aritu ondoren, bere partea Copreciren esku 
uzteko asmoa erakutsi du. Zercon duen partehartzeaz gain, beste filial txiki bat du 
Erresuma Batuan: Orkli U.K.. Enpresa hau Ingalaterrako bezero nagusia zen –brikolaje 
biltegi txikietara egiten zuen banaketa–. 1998an, enpresa egoera larrian zegoelarik, 
bertako bederatzi laguneko lan taldea kontratatu eta aktiboak eskuratu zituen. Baina, 
diogun bezala, batez ere Orkliren produktuen banaketa-lana egiten dute, eta, 
zuzendariaren iritziz, Ordizian burutzen dituen jarduera nagusiekiko marjinala da.  

 
Fagor Electronica Koop. E.a 1966. urtean sortu zen enpresa independente gisa; 

hala ere, 1959rako hasi zuen bere ibilera, Ulgorrentzako seleniodun plakak eta 
artezgailuak ekoiztuz, lizentzia alemaniar baten babespean. Gaur egun, osagai 
elektronikoetan espezializatu da, eta hiru negozio bereizten dira: lehenengoa, 
erdieroaleak potentzia diodoak, bigarrena, seinale tratamendua teknologia digital 
eta analogikoa eskaintzen ditu telebisten harrera sisteman, eta hirugarrena, osagai 
elektronikoak elektratresnetarako bereziki, baina baita autogintza eta bestelako 
industrietarako ere. 

 
Fagor Thailand Electronics ezarpena MCCk buruturiko inbertsioen artean 

aurrenekoen artean kokatzen da, eta Asiako lehenbizikoa da Arrasteko esperientzian. 
1980. hamarraldiaren bigarren zatian, Fagor Elektronikaren zuzendaritza erdieroaletako 
negozioko produktu bat jadanik ez zela lehiakorra jabetu zen. Bi lehiakide multzok 
produktu hobeak eskaintzen zituzten: batetik, Asiako hegoekialdeko lehiakideek askoz 
ere kostu txikiagoarekin ekoizteko gai ziren; bigarrenik, multinazional handiek 
(adibidez, Texas Instruments eta General Semicontactor) katalogo zabalagoak 
eskaintzen zituzten. Fagor Elekronikak, enpresa txikia izanik, ezin zuen multinazional 
handien eremuan lehiatu, eta bere produktuak merketu behar zituen. Hain zuzen ere, lan 
kostuek garestitzen zuten produktua. Fagor Elektronikako zuzendaritzak hiru aukera 
zituen: bat, osagaiaren ekoizpena bertan behera utzi; bi, osagaiaren ekoizpena 
azpikontratatu, adibidez Asia hegoekialdeko lehiakide bati, eta gero Fagor markarekin 
saldu; eta hiru, lan eskuaren kostuak merkeagoak ziren atzerriko herrialderen batean 
ekoiztu. Enpresaren produktu edo osagai horrek kooperatibaren katalogoan zuen 
garrantzia ikusirik, 1992an enpresa berria eraikitzea erabaki zuten Tailandian. Sektore 
elektronikoaren munduko ekoizpen poloan, horrela lehia gaitasuna sendotu eta 
bezeroenganako hurbiltasuna lortuz16.  

 

                                                 
16 Fagorren esportazioak negozio osoaren %60 ingurukoak izan ziren 1999. urtean. 

Esportazioen %30 Asiara bideratu ziren; %27 Alemaniara, %19 Frantziara eta geratzen den beste 
%24 gainerako herrialdeetara. 
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Hutsetik hasita eraikitako jabego osoko filiala da Thailand Electronics. 100 
pertsonek, gehienak landatik etorritako emakume gazteak, osatzen dute Bangkok-en 
kokatzen den enpresa. 1990. hamarraldian zehar, lantegiak Arrasatera bueltan bidaltzen 
ziren osagaiak ekoizten zituen; baina 1999. urtean ekoizteari utzi zioten, bertako 
langileak kaleratuz, Bangkok-en ekoizten zuten osagaia, berriz ere, Arrasateko Etxe 
nagusian egiten hasi baitziren. Hain zuzen ere, Fagorreko injineruek garatutako 
aterabide teknologikoan oinarrituz, 15 beharginek lehen 100ek egiten zutena egin 
dezakete. Tailandiako fabrika, hala ere, 2000. urtean berriz ere martxan jarri zuten, lan 
esku ugari eta merkearen beharra duten osagaien ekoizpenean lagungarri izateko. 

  
Etxeberrian, Bizkaian, kokaturik dagoen EIKA Koop. E.a izan da dibisio honetan 

atzerriko bidea hartzen azkena. Txekiar Errepublikan bi enpresa abian jarri baititu 
2001ean: Czeika eta Foundeik. Czeikak S.R.O.-eko hogeita hamabost langileak 
sukaldeentzako plaka elektrikoak ekoizten hasiko dira, geroago beste osagai batzuk 
egitea espero duten arren. Horrela, 2002. urterako 110 langiletik gora eta 1.500 milioi 
pezetako salmentak izatea espero dute. Bere bezero garrantzitsuenak etxetresnen 
ekoizle alemaniarrak, txekiarrak eta poloniarrak, Wrozamet enpresa kasuko, izango 
dira.  Foundeik S.R.O. Mora-Moraviari erositako enpresa da (EIKAk %60 eta %40 
MCCk). Foundeik burdin galdategia da, eta 250 lagunek egiten dute lan. 2001. urteko 
salmentak 1.050 milioi pezetakoak izatea espero dute, erdia gutxi gorabehera EIKA 
kooperatibara bideratua izango da. Ekoizpenaren beste erdia, bezero alemaniar eta 
txekiarrei zuzendu zaie. Erosketa hauekin EIKAren nazioarteko salmentak %80 inguru 
izatera iritsiko dira. 

 
MCC Korporazioaren nazioarteko bigarren plan estrategikoaren arabera, osagaien 

dibisioan, %5etik %8 ingurura haziko da nazioarteko ekoizpenaren balio erlatiboa. 
Nazioarteko ezarpenak ugarituko diren arren, ekoizpenaren parterik garrantzitsuena 
dibisio honetako kooperatibek Etxe nagusietan ekoizten jarraituko dute. 

 
4. Autogintza dibisioa  
 
Sektoreari hurbilpen orokorra 
 
P. F. Drucker-ek «industrien industria» bezala definitu zuen auto ekoizleen 

sektorea munduko ekonomiako arlo globalizatuenen artean kokatzen da (Dicken, 1998). 
Korporazio transnazional erraldoiek osatzen duten arlo honetan, 20 ekoizle inguruk 
auto ekoizpen osoaren %90etik gora burutzen dute. Ekoizpenaren gehiengoa Estatu 
Batuetan, Europan eta Japonian kokatzen da; baina 1990eko hamarkadan ekoizpen 
gune berriak azaldu dira munduan. Horietako inbertsio gune bat Hegoamerikan kokatu 
da, Brasilen hain zuzen, konpainia europar eta estatubatuarren eskutik batik bat.   

 
Autogintza industria muntaia industria bihurtzen ari da azkeneko hamarkadetan  

(Womack, Jones eta Ross, 1991). Hainbat mota eta ezaugarritako hamaika osagai 
elkarrekin jartzen dituzte ekoizleek. Osagaien ekoizpena enpresa espezializatuen esku 
dago, eta horietako garrantzitsuenek, auto ekoizleen bilakaerari jarraituz, 
transnazionalizazio bidea hartu dute. Hain zuzen ere, auto ekoizleek munduko 
produkzio gune guztietarako produktu estandar berdina eta just in time zerbitzua 
eskatzen diete hornitzaile izan nahi duten enpresei. Ekoizleen tamaina eta negoziazio 
boterea kontuan izanik, autogintza osagarrien hornitzaileentzat ekoizle handien 
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esanetara makurtzea ezinbestekoa da. Ildo honetan, «ekoizleak nora, hornitzaileak 
hara» esaldiak definitu dezake autogintza sektoreko enpresa laguntzaileen estrategia. 
 

Halaber, autogintzako ekoizle handien estrategia globalaren arabera, hornitzaile 
izateko banakako osagaien eskaintzak baino, sistema osoak eta katalogo zabaletan 
oinarritutako eskaintzek izango dute aukera gehiago. Hain zuzen ere, gaur egun, 
autogintzako hornitzaileek pieza solteak ez ezik, sistema osoak edo moduluak diseinatu 
eta ekoizten dituzte. Horren ondorioz, parte osoak egiteko ahalmena duten 
hornitzaileak, eta pieza solteak egin ditzaketenak bereizten dira sektorean. 
Lehenengoak auto ekoizleen hornitzaile izango dira, eta pieza solteak egiten dituztenen 
bezero. Hots, autogintza hornitzaileen kopurua oraindik ere murrizten joango da. 
Horregatik, autogintza arloan ematen ari diren erronka berriei erantzuteko, dimentsio 
jakin bat izatea estrategikoa bilakatu da17. 

 
Oraindik ere, autogintza hornitzaileek hirugarren baldintza bat bete behar dute, 

hots, produktu berrien garapenerako ikerketan punta puntan ibiltzeko gai izan behar 
dira, ekoizleek autoen berrikuntzan laguntzen duten hornitzaileak aukeratzen baitituzte. 
Horrek, ekoizleen etorkizuneko proiektuen norabidea ondo ezagutzea, eta nor bere 
alorreko teknologia ondo menperatzea eskatzen du. Beraz, eta laburbilduz, 
autogintzako enpresa osagarriek berrikuntzan aitzindari izan behar dute, pieza solteak 
baino sistema eta moduluak diseinatu eta ekoizteko ahalmena izan behar dute, eta 
mundu mailako hornikuntza plataformak eratzeko gai izan behar dute. Gakoa leku 
egokian eta momentu egokian egotea, eta eskaintza erakargarria izatea da.  

  
Autogintzaren alorreko industriak berebiziko garrantzia du MCCn ez ezik, EAEn 

ere. ACICAE EAEko autogintzarako osagarri industrien cluster-ak sektoreari buruzko 
kaleratutako txostenaren arabera (ACICAE, 1999), autogintzarako osagarrien 
ekoizpena EAEn industri sektore nagusia da. Guztira 260 enpresa eta 50.000 langile 
aritzen dira alor honetan, eta EAEko BPGaren %19 sortzen du18. Autogintzarako 
osagarriak ekoizten dituzten enpresek bilioi bat pezeta baino gehiago fakturatu zuten 
EAEan 1999an. EAEko autogintzarako osagarrien industriak Espainiako Estatukoaren 
%20 hartzen du.  

 

 

 

                                                 
17 Ibilgailuen sistema bakoitza sei korporaziok monopolizatuko dute, eta ondoren hornitzaile 

zuzenentzat –Tier 1 deritzanentzat– lan egiten duten hornitzaileak datoz. Azken hauetan, nolanahi 
ere, posible izan daiteke merkatu tarteak aurkitzea ekoizle espezializatuentzat (Acicae, 1999). 

18 Azken portzentaia hori %25era iristen da Mercedes auto ekoizlea eta Irizar auto ekoizleak 
aintzat hartuta. Kalitatearen ikuspegitik, bestalde, txostenak erakutsi du autogintzarako osagarrien 
enpresen %94ak ISO kalitate egiaztagiria duela. 
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7.3. Irudia. Osagaien euskal industriaren bilakaera (enplegua eta salmentak) 
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Iturria: ACICAE 

 

Aipatu txostenari jarraituz (ACICAE, 1999), ekoizpenaren %56 autogintzarako da 
zuzenean; %32 beste maila bateko hornitzaileentzako ekoizpena da, eta %12 ordezko 
osagarrien merkaturako. Sektoreak salmenten %88 Europan egiten du, eta %12 
Europatik kanpo. Azken portzentaia hori urtetik urtera handituz doa, Amerika eta 
Asiako auto ekoizleentzako hornikuntza gero eta ugariagoa delako. Aurrera begira, 
sektoreak dituen erronka nagusien artean bi azpimarratu ditu txostenak: 
internazionalizazioa eta enpresen arteko lankidetza bultzatzea. Enpresen tamaina txikia 
oztopo izaten baita egungo merkatu globaletara heltzeko. 

Autogintza dibisioa MCCn 

MCCko Autogintza dibisioko kooperatibak ez ezik, makina-erreminta dibisioko 
hainbat enpresa ere auto ekoizleentzat ari dira lanean. Autogintza, salmenta bolumenari 
dagokionez, Korporazioaren bigarren dibisio garrantzitsuena da, etxetresnetakoaren 
ondoren. Azkeneko urteetan, ekonomiaren globalizazioak nabarmen eragin dio 
dibisioari, bere izaera errotik aldatuz. Sektorearen erronka nagusiei erantzunez 
internazionalizazioa, enpresen arteko lankidetza eta berrikuntza izan dira dibisioko 
enpresen estrategiaren ardatzak. 

 217



VII. Kapitulua: MCC Korporazioaren nazioarteko kooperatiba holdingen garapena 
 
 
 

7.4. Irudia.  Autogintza dibisioaren organigrama 
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Iturria: MCC. Egokitua. 

 
Lankidetzaren gakoa enpresen arteko sinergiak lortzean datza. Dibisio honetako 

enpresa gehienek bezero berdinak dituztenez, a priori, sinergia asko lor daitezkeela irudi 
dezake; baina, gero, praktikan, ez da horrela gertatzen. Dibisioko arduradun baten 
hitzetan: «Enpresa errealitatea oso konplexua da, enpresa bakoitzak mundu bat osatzen 
du. Bezero berdinak dituzte enpresa guztiek, baina merkatu ikuspegitik banaturik daude, 
eta integrazioa lortzea oso zaila da». 

Nazioarteratzeari dagokionez, MCCko alor honek hazkundearen aldeko apustua 
egin du. Hazkundeak eskabide kopurua gehitzea eskatzen du, eskabide handiagoak 
lortzea, eta eskabide gehiago lortzeko merkatu berrietara zuzendu behar da. Mercosur 
eta Asiako herrialdeak, hala nola, India, Tailandia, Indonesia eta Txina, sektore 
honentzat merkatu berriak dira. Oraingoz, dibisioa Mercosur-eko merkatuan kokatu 
nahian dabil, Europako ohiko bezeroei jarraituz. Hurrengo pausuak ikusteke daude.  

Halaber, sektorearen eskakizunei erantzuteko joint venture-en bidea jorratzea 
ezinbesteko ikusi dute MCCko kooperatibek. Horrela, estatuan eta atzerrian hainbat 
hitzarmen garatu dituzte kooperatibek enpresa proiektu berriak sortzeko. Estatuan, batik 
bat, ETNekin egin  dituzte erdi banako enpresak, eta atzerrian bertako ekoizleekin aritu 
dira, bai enpresen partizipazioak hartuz, bai enpresa berriak abian jarriz. 
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 Ondoren, Cikautxo, Batz, Ederlan eta Maier koopoeratiben nazioarteko ibilerak 
aztertuko ditugu, nazioarteko ezarpenen kronologiari jarraituz. Baina, aurretik, MCC 
Korporazioaren ekimenez sustaturiko nazioarteko proiektua azalduko dugu, Promoauto 
esperientzia, hain zuzen. 

 
Promoauto Desarrollo Automoción S.A. EAEko bi industri talde 

garrantzitsuenetakoen arteko lankidetza hitzarmenaren emaitza da; hain zuzen ere, 
Gamesak19 eta MCCk 1999. urtean erdi bana sortu zuten, eta elkarrekin kudeatzen 
duten sozietatea da. Promoautok bere gain hartu zituen Gamesak Hegoamerikan zituen 
sozietate guztiak, autogintzarekin erlazionaturikoak, eta Gamesa Participaçoes holding-
-ean biltzen zirenak. Bi enpresa talde hauen artean Promoautoren %80 kontrolatzen 
dute; beste %20a Centrus izeneko Brasilgo Banku Zentraleko funtzionarioen inbertsio 
fondoarena da. Promoauto 12.000 milioi pezetako kapitalarekin jaio zen, eta epe erdi 
eta luzera beste horrenbesteko inbertsioak aurrikusi zituzten eragileek. Sozietateak 
hasieratik emaitza positiboak lortzea, eta fakturazioa biderkatzeko asmoa zuen bost 
urtetan; baina Argentinako eta Brasileko krisiak  salmentak eta emaitzak pentsatu baino 
makalagoak izatea ekarri du. 

 
   7.4. Taula. PROMOAUTO taldea  
 

Milaka pezeta  
ELKARTEAK 

 
JARDUERA 

 
EGOITZA 

 
PARTIZI-
PAZIOA 

KAPITALA ERRESERBAK EMAITZAK 

 
Batz do Brasil  Ltda. 
 
 
COIASA 
 
 
CRAMSA 
 
 
Promoauto componentes Ltda. 
 
 
Promoatuo Austral S.A. (**) 
 
GIASA 
 
 
Gamesa servicios Brasil Ltda.
 
Matriceria Austral  S.A. 
 
Promoauto participaçoes   
S.A (***)  

Autoentzako trokelak 
eta zati mekanikoak 

 
Autoentzako zati 

mekanikoak 
 

Autoentzako zati 
mekanikoak 

 
 

Autoentzako piezak 
 
 

Finantza inbertsioak 
 

Autogintza osagaien 
injinerutza 

 
Hornikuntzen mer-
katuratze zerbitzuak 

 
Tresneria ekoizpena 

 
Finantza inbertsioak 

 
Brasil 

 
Argentina 

 
 

Argentina 
 
 
 

Brasil 
 
 

Argentina 
 

Argentina 
 
 

Brasil 
 
 

Argentina 
 

Brasil 

 
%40 

 
%80 

 
 

%80 
 
 
 

%80 
 

%80 
 
 

%80 
 
 

%80 
 
 

%80 
 

%80 

 
240.378 

 
278.950 

 
 

987.351 
 
 
 

943.750 
 
 

2.479.722 
 
 

430.475 
 
 

58.739 
 
 

2.428.063 
 

11.164.437 

 
31.781 

 
(18.300) 

 
 

4.048.962 
 
 
 

(22.542) 
 
 

7.657.812 
 
 

38.896 
 
 

(55.999) 
 
 

3.395.859 
 

(17.470) 
 

 
(92.184) 

 
(3.941) 

 
 

79.797 
 
 
 

(510.462) 
 
 

20.071 
 
 

(260.645) 
 
 

(73.621) 
 
 

95.827 
 

26.736 

(*)      Lehen Gamesa Automotiva do Brasil Ltda izenarekin. 
(**)    Lehen Gamesa Interamericana  S.A. izenarekin. 
(***)  Lehen Gamesa Participaçoes  S.A. izena zuena. 
Iturria: Promoauto sozietatearen urteko kontuak (1999ko abenduak 31). 
 

                                                 
19 Gamesak burtsara irtetzean GACOA bere filiala kanpo utzi zuen. GACOAren esku dago 

Promoautoren %50. GACOAren %92 IBV Korporazioarena da (IBERDROLA eta BBVA 
bankua); beste %8 Tormusarena. GACOAren esku daude baita ere, %100eko partehartzearekin 
GAMEKO eta ABGAN.   
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Promoautoren helburua Mercosur-en, konkretuki Argentina, Brasil, Uruguay eta 
Paraguayn, autogintzari lotutako proiektuak bultzatzeko egindako lankidetza 
hitzarmena da. MCC taldeko lehendakari Antonio Cancelok elkarlanean jarduteko 
osagarritasuna  azpimarratzen du, «Gamesaren ahalmen teknologikoa, kudeaketa eta 
Hegoamerikan duen eskarmentua alde batetik, eta bestetik MCCk duen dinamismoa eta 
autogintzako ekoizle nagusiekin dituen harreman onetan oinarritzen da» (Egunkaria, 
199-02-05). 

 
Promoautok kokapen berezia du MCCren antolaketa egituran. Izan ere, ez baita 

inongo kooperatibari loturiko proiektua. Korporazioaren departamentu zentraleko 
zuzendaritzaren ekimenez sorturiko ekimena da20. Horrela, Promoautoren kapitaletik 
MCCri dagokion partea MCC Inversiones-en esku dago, egiturari dagokionez 
autogintzako arloan kokatzen da, eta lehendakari MCCko «Sustapen saileko» 
zuzendaria du. Korporazioaren departamentu zentralek bere kabuz industri arloan 
buruturiko enpresa proiektu nagusia da. Arrasateko esperientziaren bazkideen kontrola 
MCCko kongresuaren bidez eta MCC Inversiones-en bidez zeharka burutuko litzateke.  

 
Promoautok MCCko autogintzako kooperatibentzat plataforma gisa jokatzeko 

helburua du, sozietatearen lehendakari eta MCCko garapeneko saileko zuzendari J.M. 
Uzkudunen iritziz. Kooperatibak nazioarteko bidea hartzera bultzatu nahi ditu, eta, 
gero, bide horretan lagundu. Halaber, kooperatiben arteko sinergiak lortzea du helburu, 
esperientziak konpartitzetik hasita, hornikuntza, antolaketa eta merkaturatze arloetan 
ere. Ildo horretan, hainbat proiektu abian jartzen parte hartu du dagoeneko: Batz do 
Brasil-etik hasi, eta Fagor Ederlan, Maier eta Cikautxo kooperatibek bultzatutako beste 
batzuekin jarraituz. 

 
Batz Sistemas Koop. E.a 1963an sortu zen, eta Bizkaiko Igorre herrian kokaturik 

dago. Auto ekoizleen hornitzaile gisa trokelgintzan aritzen da. 1999. urtean planta 
berria zabaldu zuen Brasilen Gamesa taldearekin: Batz do Brasil. Fabrika berriaren 
kapitalaren %50 Batz-ek jarri zuen, eta  beste % 50a Gamesa Participaçoes-en esku 
zegoen. Ekintza hau MCC eta Gamesa taldeak Mercosur aldean autogintza arloko 
enpresa ekimenak bultzatzeko egindako akordioaren lehen emaitza izan zen, eta 
Promoauto esperientziaren abiapuntua kontsidera daiteke (Promoauto proiektua 
gauzatzean  Gamesaren partea Promoautoren esku geratu da).  

 
2000an, Sao Paulo-tik hurbil kokaturik dagoen Taubaté-n altxatu zuten enpresa 

berria, eta bertako auto industriarentzat katu-jasotzaileak,  pedalak eta  galga balankak 
ekoizten ditu. Izan ere, General Motors auto ekoizleak planta berria eraikitzera bultzatu 
zuen Brasilgo autoen muntai zentrotik hurbil. Igorreko kooperatibak 1997an Opel 
Corsa 2000rentzat blue Macaw galga balanka, eskuko galga eta pedal taldearen  
                                                 

20 FPK, S.A. ere Korporazioak bultzaturiko enpresa da; hain zuzen ere, 1993an jarri zuten 
martxan ehun pertsona inguruk lan egiten zuten Zamudioko enpresa. FPKren bultzatzailea MCCko 
Korporazioko autogintza dibisioa izan zen, eta Rütgers talde alemaniarra izan zuen bazkide, 
bakoitza kapitalaren %50ekin. Aurrerago, hala ere, MCC Inversiones-ek hartu du Korporazioaren 
ordezkaritza. Plastikozko lanak egiten ditu auto industriarentzat, motorren tapak eta insonorizazio 
kapsulak adibidez. Dena den, bere produktu nagusia plastikozko frontalak dira. Volkswagen etxeko 
Polo automobilarentzat ekoizten ditu bereziki, bai Landabeneko plantarako eta baita Bratislavarako 
ere. 2000. urtean izan zuten 3.000 milioiko fakturazioaren %80a produktu honi zegokion.  www. 
ruetgers-automotive.com/eng/produkte/fr_produkte.htm.   
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adjudikazioa lortu zuen, munduko hornitzaile esklusiboa bihurtuz. Hala ere, Batzek 
beste hornitzaile batzuentzat ere lan egiten du, Volkswagen eta Fiat, kasuko. 40 
behargin izango dituen lantegian mila milioi pezetatik gorako fakturazioa lortzea espero 
zuten 2.000. urterako. 

 
Kautxozko piezen garapena, eraldaketa eta salmentaren arloan diharduen 

Berriatuko Cikautxo Koop. E.a 1971an sortu zen, eta 1999. urtean eman zuen 
nazioarteko jauzia. Txekiar Errepublikan 400 milioi pezeta inbertitu zituen erdi 
Europako autogintza eta etxetresnen sektoreak21 kautxozko pieza teknikoz 
zerbitzatzeko, batik bat,  merkatu alemana. 40 langile dituen Cikautxo CZ S.R.O. 
enpresaren kapitalaren %100 Bizkaiko kooperatibaren esku dago. Laster 100 langile 
izateko helburua dute. Ezarpen produktibo honen gakoa, kooperatibaren zuzendariari 
jarraituz, lan eskuaren kostuan datza, Txekiar Errepublika ez baitago oso urrun. 

 
 Cikautxok Zaragozan duen enpresak ere antzerako helburuari erantzuten dio. 

Cikautxo Zaragoza S.L., 1998an eratu zuten,  kapitalaren  %99ko partehartzearekin, 
eta 50 pertsonatik gora ari dira lanean. Zaragozako enpresa hazkunde fasean dago, 
Txekiar Errepublikakoa bezala, baina ez kooperatibaren Etxe nagusia. Bittor 
Arrizabalaga kooperatibaren gerentearen iritziz, «Berritsuko egoitza nagusia, berriz, 
topean aurkitzen da (550 langile inguru 1999an), eta gainera, arazoak dauzkagu 
langileak lortzeko: zaila da guretzat jendea aurkitzea, heziketa dutenak eta heziketa 
barik ere bai, ez garestia, ez eta merkea ere, ez dago. Harrigarria da Euskal Herrian 
horrelako gauzak entzutea, baina horrela da. Eta horrek kanpora joatera behartzen 
gaitu». Halaber, bazkide kooperatiboaren lan kostuaren auzia planteatzen du: «Gure 
eskualdeko eta Zaragozako kostuak, adibidez, antzerakoak dira; baina kooperatibako 
bazkideak merkatuan dagoen langilearena baino kostu handiagoa dauka. 
Kooperatibako bazkideak batezbestez diru gehiago irabazten du». 

 
Cikautxok atzerrian egin duen azkeneko inbertsioa, berriz, Mercosur-eko 

merkatuan tarte bat egiteko asmoarekin burutu du 2001eko urtarrilean, Brasileko 
Paranoa S.A. enpresa erosterakoan. Gerentearen iritziz, «bertan egotea beharrezkoa 
da, eta hanka bat sartuta duen enpresa bat aurkitzeko beharrari erantzuten dio 
erosketak.  Kooperatibak partner-a (bazkidea) edo filiala behar zuen. Cikautxok ez 
baitu karterarik Hegoamerikan. Gainera, Brasilen enpresa gutxi daude gure 
beharretara egokitzen direnak, eta daudenak jadanik multinazionalen esku daude».  
Cikautxok, Promoautok eta MCC Inversiones-ek, Brasileko enpresaren  kapitalaren 
%35a eskuratu dute (%40, %40 eta %20 hurrenez hurren). Euskal enpresek, gainera, 
kapitalaren %100 eskuratzeko aukera gorde dute. Cikautxorentzat Korporazioaren 
partehartzea ezinbestekoa izan da; oso handia baita eragiketa Cikautxo bezalako 
enpresa batentzat. Presio handiko mangeren ekoizpenean espezializaturik dago Sao 
Paulo inguruan kokaturik dagoen enpresa, eta 1999an 5.000 milioi pezeta fakturatu 
zituen. 

 

                                                 
21 Autogintza sektoreko bezero garrantzitsuenak dira: Volkswagen taldea (VW, Audi, Seat eta 

Skoda), GM/opel, Ford, Renault, PSA Taldea (Peugeot/Citröen). Etxetresnen sektorean bezero 
garrantzitsuenak Bosch-Siemens/Balay, Electrolux/AEG/Zanussi, Fagor, Miele, Hotpoint eta 
Esswein. 
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Maier Koop. E.a 1973an sortu zen, eta plastikoaren eraldatuak ekoizten ditu. 
Bizkaiko enpresaren produktuak autogintza (%80), elektrotresna (%10) eta telefonia 
mugikorren (%10) alorretara bideratzen ditu. Munduko auto egile garrantzitsuenak 
bezero ditu, baita elektrotresna egile garrantzitsuenak ere. Maier taldeak ia 22.000 
milioi pezeta fakturatu ditu 2001 ekitaldian, eta horietatik %60 inguru nazioarteko 
salmentei dagokie. Bezerorik garrantzitsuenak honako hauek dira: Renault, PSA taldea, 
VW Taldea, GM/Opel, BMW, Mercedes, Jaguar, Nissan, Honda eta Toyota. 

 
Maier-ek 1.500 langile inguru eta sei lantegi ditu gaur egun: Ajangizen kokaturik 

dagoen Maier-en Etxe nagusia, Ferroplast Porriñon (Galizia), Maier Navarra Ultzaman 
(Nafarroa), Birminghamen Maier U.K. eta Chomeco (Erresuma Batua) eta Maier do 
Brasil, Sao Paulotik hurbil22.  Maierren produkzio jarduera produktuen garapen sendo 
batean oinarritzen da, MTC Teknologi gunearen bitartez. Azken hori Gernikako lantegi 
nagusiaren ondoan dago23.   

 
7.5. Taula.  MAIER  taldea 

 

2000 
HERRIALDEA PARTIZIPAZIOA

 
LANGILERIA 
 

AKTIBOAK* 
(milioi pezeta) 

SALMENTAK*
(milioi pezeta) 

Maier Koop. E. Ajangiz /Bizkaia  662 9.548 15.158 
Ferroplast  Galizia %51 206 1.702 2.816 
MaierNavarra Nafarroa %80 204 2.532 2.610 
 Maier U.K Erresuma Batua %60 57 2.563 150 
Chromeco Erresuma Batua %60 100 747 1.041 
Maier Brasil* Brasil %100 161 1.800 1.600 
Maier MTC  Ajangiz/Bizkaia %52,73 108 -- 921 
GUZTIRA   1.498   

*2002 urterako iragarpenak kudeaketa planaren arabera. 
Iturria: Maier. Nik egina. 
 
Maier-ek, 1990eko hamarkadan zehar jarraitu duen estrategiari erreparatuz, 

Gernikako lantegia handitu beharrean, beste lantegi batzuk zabaltzeko bideari jarraitu 
diola ikus daiteke. Zuzendaritzaren iritziz, lantegi berriak irekitzeko arrazoiak, hasieran,  
ekoizpen kostuak murriztu, bezeroei hurbildu eta bazkide berriekin lan egitea ziren. 

 
 Estrategia honi jarraituz, Galiziako “Ferroplast S.A.” enpresa 1991an erosi zuen 

Maier-ek MGI Coutier multinazional frantsesarekin batera24. 1998tik aurrera, O 
                                                 

22 www.innobask.com/maier/castellano/pages/140_globalizacion.html 
23Automozio, etxetresna eta kontsumoko elektronikarentzat pieza eta talde termoplastikoen 

ikerketa eta diseinuan espezializaturik dagoen zentro teknologikoa da Maier MTC. Industriaren 
eskabide bereziei erantzuteko, bezeroekin elkarlanean aritzen da. Kapitalaren gehiengoa, %52,73 
Maier kooperatibaren esku dago. Beste %47,27a hainbat bazkideren artean banatzen da: MCC 
Fundazioa (%36,33), MCC Zerbitzuak (%0,04), MGI Coutier multinazional frantsesa (%7,27) eta 
FPK, Korporazioaren erdi banako enpresa (%3,64). 

24 MGI Coutier Poullain-ek auto parteak fabrikatzen ditu, batik bat Frantziako auto 
ekoizleentzat. Renault eta Peugeotek batera salmenten %70 dira. MGIren produktuak plastikozko 
eta metalezko parteak osatzen dute, hala nola, leiho eta ate sistemak, eguzkitik babesteko sistemak, 
«sunroofs», –salmenten herena baino gehiago–, auto gorputza eta bidaiarien konpartimentuak, 
motorrak, gasolina injekzio sistemak. Frantziatik kanpoko auto ekoizleak (BMW, Fiat eta Ford) 
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Porriñon kokatzen den enpresa berriak 1.400 milioi pezetako inbertsioa eskatu zuen, eta 
lau bazkideren artean burutu zuten: Maier kapitalaren %51arekin, MGI Coutier enpresa 
frantsesak %44, Sedepak25 %4 eta Sodigak26 %1. 2.800 milioi pezeta inguruko 
fakturazioa duen Galiziako filialaren fakturazioaren hiru laurdenetik gora, Vigon 
kokaturik dagoen PSA-Citroën taldeari zuzendurik dago27. Hain zuen ere, hor aurkitzen 
da Ferroplast proiektua martxan jartzeko arrazoi nagusia. Hots, PSA-Citroën auto 
ekoizleak kapital frantsesa zuten hornitzaileak lehenesteko zuen politikari erantzuten 
zion MGI Coutier bazkide frantsesarekin egindako erdi banako enpresak28. 

 
Maier Navarra S.A.  eratu zuen MGI Coutier-ekin (ehun langile inguru eta 1.500 

milioiko inbertsioarekin sortu zen) Iraizotzen, Ultzamako bailaran. Maier kooperatibak 
%51ko partehartzea du, MGI Coutierrek %44 eta Sedepak, berriz, %5.  Enpresa 
termoplastikoen injekzioan espezializatu da. Nafarroako Volkswagenetik 
(fakturazioaren %35 zuzentzen dio) eta Zaragozako Opeletik duen hurbiltasuna izan 
zen Iraizotzen lantegia eraikitzeko arrazoia, Palentzia eta Zaragozako beste aukeren 
aurrean . 

 
Maier kooperatibaren bilakaerari erreparatuz, ikus daiteke enpresa berriak 

sortzeko estrategiaren bigarren urratsaren helburua nazioarteratzea izan dela. Maier 
U.K. 2000. urtean eraikitako enpresa berria da, eta 2.500 milioi pezetako inbertsioa 
eskatu zuen proiektuak. MCC Inversiones eta Maierrek elkarrekin burututako inbertsioa 
da, (kooperatibak kapitalaren %60 jarri du, eta Korporazioak %40). Ezarpenak bertako 
bezeroen exijentziei erantzuten die, Nissan, Toyota eta Honda multinazional 
japoniarrek bertatik, in situ, zerbitzatzea eskatzen baitzuten. Fabrika honetan 
automobilentzako aurreko saretxoak, kolpe-leungailuen zatiak, ikurrak eta abatz-
estalkiak ekoizten dira. 2000. urteko salmentak 150 milioi pezetakoak izan baziren ere, 
2001. urterako 2.159 milioiko fakturazioa iragarri dute.   

 
Aurreko ezarpenari 2001. urtean erosi berri duen Chromeco kromatuen enpresa 

gehitu behar zaio. Enpresa Masco Corporation delakoari erosi dio, eta autogintza 
sektorerako plastikozko piezak kromatzen dituen Erresuma Batuko enpresa 
garrantzitsuenetako bat da. Eragiketa honetan ere kapitalaren %40 Korporazioaren esku 
geratu da, eta %60 Maier-ek hartu du. Maier U.K. enpresatik hurbil dagoen enpresa 
honek, Maier taldeak Britaniako autogintza sektorean duen presentzia eta irudia 
sendotzen lagunduko du; alde batetik, kromatua erabiltzen duten bezeroei hurbileko 
zerbitzua eman ahal izango die –Nissan, Toyota eta Honda besteak beste–, eta bestetik, 

                                                                                                                                               
enpresaren salmenten %11 egiten dute. MGI Poullainek gainera produktu banaketa eta produktu 
lerroaren garapen zerbitzua eskaintzen du. Coutier familiak konpainiaren %64a kontrolatzen du. 
1999an 3.774 langile dituen enpresaren salmentak 429 milioi eurokoak izan ziren (mozkinak 10 
milioi euro). 

25 SEDEPA Maier Frantzian ordezkatzen zuen bulegoa da, Kooperatibak delegazio propioa 
irekitzea erabaki zuen arte, Maier France. 

26 SODIGA Galizia, kapital-arrisku elkartea, 1978an Galiziako garapen industriala bultzatzeko  
sortutako sozietatea da. 

27 Halaber, Bosch multinazionalarentzat konbiak (kotxeen aginte-mahaiko pieza ahokatuak) 
ekoizten ditu. Ekoizpena Volkswagen enpresako gama altuko autoei zuzendurik dago. Galiziako 
fabrikak, estatuko autogintzako hainbat enpresa osagarriri ere saltzen die. 

28 Ferroplast enpresaren salmenten %90 estatuan burutzen da, batik bat, Vigon kokaturik 
dagoen Citroën-Hispania auto ekoizleari daude zuzenduak. 
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bezero berriak eskuratu ahal izango ditu. Gainera, Etxe nagusiko kromatuen 
jarduerentzat osagarri izateko aukera emango du. 

 
Halaber, Maierrek Mercosur eremuan Volkswagen multinazionalarekin sinatutako 

eskabideari erantzuteko, 2001. urtean Maier Brasil eratu du. Alemaniako 
multinazionalak Sao Paulo inguruan duen fabrikan 2002. urtetik aurrera ekoiztuko duen 
“Polo” berriarentzat osagaiak ekoiztea da helburua hasieran; gerora, ordea, bezero 
berriak eskuratzen saiatuko litzateke. Aurrerago Txekian kokatzeko aukera aztertzen ari 
da. 10.000 milioi pezetako aurrekontua du nazioarteratzeko. 

  
2000. urtean fakturatutako 17.500 milioi pezetak datozen lau urteetan bikoiztu 

egin nahi dituzte Bizkaiko kooperatibako zuzendariek. Halaber, produkzio lantegi 
berriak zabaltzeko asmoa agertu dute (Txekiar Errepublikatik hasita ziur aski). 

 
Fagor Ederlan Kooperatibak, Etxe nagusiaz gain, estatuko eta atzerriko bost 

enpresa kontrolatzen ditu: Victorio Luzuriaga, Automodulos, Fit, Fagor Ederlan Borja 
eta Galdeo. Ederlan taldeak osagaiak eta moduluak ekoizten ditu autogintza 
sektorerako, eta bost negozioen arabera antolaturik dago: galga, esekidura, motorea, 
transmisio osagaiak eta aurreko esekiduraren ardatza. 2001. ekitaldirako 62.000 milioi 
pezetako salmentak iragarri zituen, zeinetatik %65a atzerriko salmentei dagokien. 
Ederlan, kapital elkarteak erosten eta eskuratzen MCC Korporazioko lehenbiziko 
enpresetako bat izan da. Eragiketa horiek, batez ere, barne merkatuan burutu zituen, eta 
egoitza nagusiaren osagarri izateko helburua zuten. Atzerriko pausua, berriz, ez du 
berandu arte eman, izan ere, 2000. urtera arte ez du enpresa proiekturik abian jarri 
atzerrian.  

 
Ondoren, Luzuriaga enpresaren erosketaren esperientzia azalduko dugu. Ez da 

nazioarteratze estrategien esparruko ekintza, baina kanpoko enpresen erosketa eta 
kudeaketa prozesuari buruzko informazio baliagarria eskain diezagukeelako jasotzen 
dugu. 1990. urtean, Fagor taldeak egoera ekonomiko larrian zegoen Luzuriaga enpresa 
eskuratu zuen. Luzuriagak hiru lantegi zituen, bi Gipuzkoan  (Usurbil eta Pasaia) eta 
bestea Nafarroan (Tafalla). MCCk kapital enpresen lan harremanen esparruan ematen 
zituen lehenbiziko urratsak izan ziren. Pasaiako planta 1994ean itxi zuten 
kooperatibako arduradunek, Usurbil eta Tafallako lantegiak, berriz, eraberritu eta 
bideragarri bilakatu dituzte. 1998an, Usurbileko langile taldeak enpresa kooperatiba 
bihurtzearen alde bozkatu zuen, aurretik hainbat saiotan kontra azaldu ondoren. Hala 
ere, aukeratutako bideak ez zuen administrazioaren onespena izan, eta prozesua 
geldiune batean aurkitzen da.   

 
Tafallako Luzuriagan, aldiz, esperientzia  beste norabide batetik abiatu da. 1968an 

sortu zen lantegiak garai hoberenean 1.100 langile izan zituen, baina 2000rako 850 
inguru ziren. Tafallako langileek behin eta berriz ezetz esan diote kooperatiba 
bihurtzeko aukerari, eta langile eta zuzendaritzaren arteko harremanak oso gatazkatsuak 
izan dira. Ildo horretatik, langileek hainbat mobilizazio eta greba burutu dituzte 1998 
eta 1999. urteetan zehar; zuzendaritzak, bere aldetik, lan erregulazioarako hainbat 
txosten aurkeztu ditu, eta aldi baterako enpresa ixtea ere egin zuen 1996ko maiatzean29. 

                                                 
29 Etxe nagusi eta filialen arteko harremanak nolakoak izan daitezkeen ulertzeko kasu 

adierazgarria eskaintzen du Luzuriagak; MCC ehun eta berrehun langile bitarte kaleratzeko asmoa 
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2000. urtean, MCCk ia 5.000 milioi pezetako inbertsioak iragarri zituen 2001. eta 2004. 
urteetarako, Luzuriagako zuzendariaren iritziz «enpresaren egonkortasuna eta  
malgutasuna lortzen laguntzeko» (Egunkaria, 16-9-2000). 

 
Luzuriagaren erosketak auzi moduko bat sortu du AKEn. Kapital enpresen 

mundura egindako lehenbiziko jauzia izanik, kooperatiba tradizio baten amaiera 
adierazten zuen. Urteetan zehar izan dituzten galerei aurre egin behar izan die 
kooperatibek, bazkideen irabaziak murriztuz. Harreman industrial gatazkatsuek 
MCCren irudi txarra sortu dute (mozkinetan soilik interesatutako Holding irudia). 
Baina beste aldetik, Fagor Ederlanen kokapena merkatuan sendotu zuen, eta enpresa 
eredu berri baten hasiera adierazten du. 

 
Hain zuzen ere, Luzuriagaren esperientziaren ondoren, Fagor Ederlanek hainbat 

kapital enpresa erosi eta sortu ditu, beste bazkide batzuekin ez ezik, bakarrik ere. Fagor 
Ederlanek ITT Industries Europe konpainiarekin –ITT industries-multinazioanalaren 
filiala30– FIT Automoción S.A. joint venture-a eratu zuten 1998an. MCC Inversiones-
ek eta Ederlanek kapitalaren %66a jarri zuten erdi bana. Bergaran kokatutako enpresak 
galga sistemak egiten ditu, materialen teknologia aurreratuenak erabiliz. FIT-en  bezero 

                                                                                                                                               
erakutsi zuen 1999an, lau enplegu erregulazio egin ondoren. Egunkarietako kroniketan oinarrituko 
gara gatazkaren bi aldetako iritziak jasotzeko. Jose Javier Olloqui Giza Baliabideetako zuzendariak 
adierazi zuenez, arrazoia eskaerak nabarmen jaitsi izana da:  «Egun eskaeretan arazo bat dugu. Ford 
enpresarentzako egiten genituen materialen eskaerak %30 jaitsi dira, Brasilgo eta Indiako plantentzako ez 
duelako gehiago lanik egiten». Olloquiren arabera, arazoa ez da soilik koiunturala: «Motorren merkatuaren 
joera autoentzako osagarriak aluminioz egitea da, eta guk aldiz, burdinaz fabrikatzen ditugu» esan du. 
Gainera, merkatuan eskaerak beherantz egin omen dute nabarmen datozen urteetan, eta hori dela 
eta, enpresak “beharrezkoa” deritzo langile murrizketa egitea (1999-09-09). Egunkariaren kronika 
adierazgarria da zentzu honetan (1999-11-18): «Enpresa batzordea osatzen zuten sindikatuek salatu dute 
Mondragon taldeak Tafallako lantegia “hiltzen utzi nahi duela”.(...) Jose Maria Arrizubieta eta Enpresa 
Batzordeko presidenteak Mondragon taldeak Tafallako lantegia baztertu nahi zuela eta ez zuela haren aldeko 
apusturik egiten salatzen zuen. Arrizubietaren esanetan, taldeak auto industrian sartzeko erabili ditu langileak 
«bere kooperatiben onurarako». Sindikatuek ohartarazi dutenez, zuzendaritzak ez badu «makinaria  berrian 
inbertsiorik egiten, lantegia hil eginen da, orain duena zaharkitua dagoelako». Enpresa Batzordeak dioenez, 
1995tik «deustarako balio izan ez duten» Plan Estrategikoak aurkeztu zaizkie. Orain aste batzuk hasitako 
negoziazioetan «erabakitzeko ahalmenik ez duen zuzendaritzarekin» mintzatzen ari direla salatu dute, halaber, 
langileek. Presionatzeko eskaera Gobernuari Enpresa Batzordeak dioenez, Taldea beste lantegi batzuetan 
inbertitzen ari omen da, baina Tafallan ez da horrelakorik gertatzen eta duten «makina  berrienak 23 urte ditu 
eta lan gehien egiten duenak 30 urtetik gorakoa  da». Gauzak horrela, sindikatuek eskatu diote Taldeari “zer 
egin nahi duen Tafallako lantegiarekin esateko”». Garai berean,  J.R Fernandez, Enpresa Batzordeko 
CCOO sindikatuko kideak azaldu zuen ulertezina zela Tafallako lantegiak produkzio industria 
ibilgailuentzako burdinurtu blokeetan oinarritu izana, eta Mondragon taldeko beste lantegi 
batzuetara eraman izana pieza txikien produkzioa, Eskoriatza (Gipuzkoa) herrian dagoen Ederlan 
enpresara (Etxe nagusira), hain zuzen. «Lantegia desegin dute, eta egoera tamalgarri batera iritsi gara. 33 
urteko makinak egiten ditu blokeak eta hain zaharkitua dagoenez, soilik ibilgailu industrialen zati txikiena eta 
bajuena egitera behartzen gaitu» azaldu zuen CCOOko kideak. (1999-11-18). MCCk, azkenik, 2000. 
urtean Tafallako galdategiaren etorkizuna bermatzeko 4.670 milioi pezetako inbertsioak iragarri 
zituen 2001-2004 urteetarako. 

30 ITT industries-en salmentak 1996an 1,2 billoi pezatakoak izan ziren. New York-eko burtsan 
kotizatzen duen enpresaren jarduerak hiru esparrutan banatzen dira: autogintza (ITT Automotive), 
armagintza eta elektronika (ITT Defense & Electronics) eta isurien teknologia (ITT Fluid 
Technology). ITT Automotive auto ekoizleentzako osagai eta sistemen munduko hornitzaile 
garrantzitsuenetakoa da. 
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bakarra Volkswagen auto ekoizlea da, FITek ekoiztutako galda pintza guztiak 
Alemaniako Branuschweig-ra bidaltzen baitira. Han, portamangetasean integratu eta 
ekoizpen zentro desberdinetara banatzen dira, beraien artean Nafarroako Landabenera. 
Gaur egun, ITTren ordez Continental AG-ren31 enpresa alemaniarra sartu da kapitalean, 
akzioen %34arekin32. 

 
FITen pertsonalaren egituran sakontzeak partizipatutako enpresa hauen antolaketa 

eta funtzionamendua ulertzen lagun diezaguke. FITen 79 behargin ari dira lanean. Lau 
Fagor Ederlanetik etorritako kooperatiba bazkideak dira –Zuzendaria, Injineru 
industriala, injineru mekanikoa, eta ekoizpen arduraduna–, eta enpresaren ardura 
nagusiak dituzte. Zuzendaritza taldean beste bi pertsona daude: kalitateko arduraduna 
eta kontrolerra, administrazio eta finantzez gain, bazkideei informazioa igortzeaz 
arduratzen dena. Beste 73 langileetatik, 38 finkoak dira, eta 28 behin behinekoak 
(zuzendaritzak finko bihurtzeko asmoa adierazi du 2001 eta 2002 urteetan zehar). 
Geratzen diren zazpiak, ETTetatik etorritako langileak dira. 

 
Fagor Ederlan Borja S.A.  Ezkoriatzako kooperatibak abian jarri zuen 1999an. 

Zaragozako Borja herrian kokaturik dagoen enpresaren kapitalaren %100 Eskoriatzako 
kooperatibaren esku dago. Fagor Ederlan Borjak, Front-corner izenarekin ezagutzen 
den produktuaren muntaia egiten du, hau da, esekidura, galga sistema eta direkzio 
eskua integratzen dituen modulua. General Motors/Opel-ek Zaragozan ekoizten duen 
Corsa autoarentzat bereziki egiten du.  

 
Automódulos S.A. 1998an sortu zen, eta Zamudion (Bizkaian) kokaturik dago 

Etxe nagusia (zuzendaritza); Izan ere, ekoizpena Zaragozan duen filial batek burutzen 
du osorik: Automódulos de Aragón (kapitalaren %100 Automodulosen esku dago). 
Zaragozako Opel auto ekoizlearentzat ardatz osoak ekoizteko eratu zen, nahiz eta Opel-
ek Brasilen eta Txinan dituen filialetara noizbehinka produktu batzuk saldu dituen. 
Hamaika pertsonek lan egiten duten enpresa honetan, ekoizpen prozesua oso 
automatizaturik dago, robotikan oinarriturik. Proiektua hiru bazkide talderen artean 
burutu zuten: batetik, Gestamp automoción33 %40; bigarren, %40 MCC (Mondragon 
Automoción, Fagor Ederlan, Batz eta MCC Inversiones) eta hirugarren, %20 Gamesa34.  

 
Nafarroako Altsasun kokaturik dagoen Galdan, S.A. galdategia 1999an jarri zuen 

abian Ederlanek. Proiektu honetan Ederlanekin batera Remetal S.A. enpresak parte 

                                                 
31 Continental Teves automozio osagaien multinazional alemana da. Informazio gehiago: 

www.ddd-online.com/continental/28031.html 
32 ITTkoei automozioko zenbait alor oso errentagarriak ez zirela iruditu zitzaien, eta saldu egin 

zuten. Horietako parte bat Continental autokoa. 
33 Gestamp automoción espainiako autogintza osagaien ekoizle handi eta garrantzitsuenetako 

bat da. Hainbat enpresa eta ekoizpen zentro ditu estatuan eta atzerrian. Gestamp-en kapitalean  
Solac altzairu ekoizle frantziarrak gutxiengo partea duen arren,  Gestamp Korporazioaren barruan 
kokatzen da. Holding honetan beste bi dibisio daude: Gonvarri eta Esmena. 2000. urtean 1.800 
milioi euroko salmentak izan zituen, eta 7.000 beharginetik gora aritu ziren lanean Korporazioak 
Batasun Europarrean eta Mercosuren dituen lantegietan. 

34 2001ean enpresaren jabegoa berregituratu da. Orain, honela osaturik dago: Promoauto 
%66,6, Fagor Ederlan %20 eta Batz Sistemas %13,5. Gestamp-ek, MCC eta Gamesaren arteko 
hitzarmenaren ondoren,  proiektua uztea erabaki du. 
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hartzen du, bakoitza kapitalaren %50arekin. Remetal35 Ederlanen aluminio hornitzailea 
da, eta hainbat negoziaketen ondoren 1998an elkarrekin galdategia martxan jartzea 
erabaki zuten, Ederlanek altzairuarekin erlazionaturiko teknologietan sakondu eta 
hornikuntza kontrolatzeko. Izan ere, integrazio bertikalari erantzuten dion estrategiaren 
ondorio da Galdan enpresa, bezero bakartzat Ederlan baitu. 

  
7.6. Taula. FAGOR EDERLAN taldea (2000) 

 
2000 Herrialdea Partizipazioa Langileria Aktiboak* Salmentak*
      
Ederlan K.E. Eskoriatza - 1.250 35.000 35.000 
Luzuriaga Usurbil %100 329 5.269 7.068 

Luzuriaga 
Tafalla %33 Ederlan 

%33 Fagor 
%33MCC Inversiones 771 10.226 7.166 

FIT automoción 
Bergara %33Ederlan, %33MCC, 

%34 Teves Continental 
 66 2.237 4.206 

Fagor Ederlan Borja** Borja %100 70 -- 12.000 

Automodulos 

Zamudio %20 Ederlan 
%20 MCC Inversiones 

%40 Gestamp 
%20 Gamesa 11 900 1.400 

Galdan 
Altsasu 

(Nafarroa) 
%50 Ederlan 
%50 Remetal 22 500 -- 

Fundiçao Brasileira/  
Ederlan do Brasil, S.A 

Brasil 
%51 Ederlan 350 -- 4.000 

Guztira      
*milioi pezeta. 
**2001 urteko datuak. 
Iturria: enpresaren datuak. 
 
 Ederlan kooperatibaren elkarte hedapenaren lehenbiziko helburua Europako 

merkatuan kontsolidatzea izan da. Ondoren, taldearen internazionalizazio estrategiari 
jarraituz Fundiçao Brasileira S.A. enpresaren kapitalaren %51 eskuratu du 2001ean. 
Galdategi hau Brasileko Minas Gerais estatuan kokatzen da, 4.000 milioi pezeta 
fakturatuko du 2001ean, eta 350 pertsonek lan egiten dute. Fagor Ederlan do Brasil 
S.A. bezala ere ezagutua izan den enpresa honek esekidura eskuen eta portamangeten 
mekanizazioa egiten du. Ezarpen honekin Mercosurren garatzen ari den auto 
industriaren hornitzaile izan nahi du Ederlanek.  

   
Fagor Ederlan taldearekin bukatzeko, enpresak hazten jarraitzeko asmo sendoak 

dituela aipatuko dugu. Horrela, 2001-2004 egitasmo estrategikoaren arabera, 100.000 
milioi pezetako salmentak gainditzea espero du, eta 30.000 milioi pezetatik gorako 
inbertsioak aurrikusi ditu. Plangintza estrategikoak jasotzen duen nazioarteratze 
estrategiaren arabera, Fagor Ederlan Erdi Europan eta NAFTAn kokatzeko proiektuak 
aztertzen dabil. 
 
                                                 

35 Remetal S.A. aluminio industriarentzat bigarren mailako aluminio aleazioak egiten dituen 
Bilboko enpresa da. Estatuan ez ezik, atzerrian ere ezarpenak ditu galdategi honek. Remetal S.A.  
Abengoa enpresa taldean kokatzen da. Abengoa Espainiako enpresa talde handi bat da 9.590 
langile dituena, horietako %42 atzerrian. Hainbat negoziotan aritzen den Abengoa enpresak 
Madrileko burtsan kotizatzen du, eta 144.122 milioi euroko salmentak izan zituen 2000. urtean.  
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Batez bestez, 2000. urtean autogintza dibisioaren kanpo ekoizpena %5era ez zen 
iristen, baina azken urteetan erakusten ari den joera inbertitzailearen ondorioz,  
Korporazioaren nazioarteratzeko bigarren plan estrategikoak erakusten duen moduan, 
atzerriko ekoizpenarekin fakturazio osoaren laurdenera iritsi daiteke. Hain zuzen ere, 
egitasmoak betetzen badira, hazkunde handiena duen dibisioa izango litzateke, 
ekoizpen osoarekiko portzentaian ez ezik, balio absolutuetan ere.   

 
5. Industri ekipamendua dibisioa  
 
Industri Ekipamendua MCCko dibisio heterogenoena da, zakua; beraz ez dio 

sektore bati erantzuten, baizik eta sektore desberdinak biltzen ditu. Alegia, batu ezin 
zitekeen guztia batzeko sortu zen dibisioa, eta kooperatiben eta agrupazioen arteko 
enpresa-merkatu integrazio maila oso apala da; halere, emaitzen birmoldaketa egiten 
da. Bi esperientzia paradigmatiko aurkitzen ditugu bertan, biak ere oso desberdinak: 
Irizar eta Dikar/Wingroup kooperatibenak. 
 

   7.5. Irudia. Industri ekipamendua dibisioa 
 

4

Rotok

Irizar-Maghreb

Tianjin Irizar Coach

Irizar-Brasil

Irizar-México

Orbea Koop

Eredu Koop

Wingroup Koop

Dikar Koop

Coinalde Koop

Alkargo Koop

Alecop Koop

Osatu Koop

Oiarso Koop

Elkar Koop

Danona Li. Koop

Hertell Koop

Ederfil Koop

Irizar Koop

Zerbitzu
Industrialak

Industri Ekipamendua

Osagaiak eta 
ekipo teknikoak

Aisia eta
kirola

Urola Koop

Wingroup Amazonia

Shanghai Dikar

Prodeso

HispacoldIrizar TVS

 
Iturria: MCC: Egokitua. 
 
 
Irizar kooperatibaren nazioarteko ibilera ikusgarria izan da, eta geldiezina dirudi. 

Irizar 1889an sortu zen, eta 1963 arte ez zen kooperatiba bihurtu. Gaur egun, MCC 
Korporazioaren kide ospetsuenetakoa da. Irizarrek luxuzko autobusentzako karrozeriak 
ekoizten ditu, eta estatuko liderra da, eta Europako bigarren ekoizle nagusia, Evobusen, 
Mercedes-en atzetik. 1999 urtearen hasieran buruturiko biltzarrak Irizar Group taldea 
eratzea onartu zuen. Izan ere, geroz eta gehiago dira Irizarrek kontrolatzen dituen 
enpresak: 1995ean, Txinan lantegi bat abian jarri zuen; bi urte geroago, Afrikara 
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zabaldu zen, eta Marokon planta berria altxatu zuen; 1998an Brasilera jo zuen, eta 
Caiorekin, bertako autobus enpresa batekin, lantegi berri bat jarri zuen martxan erdi 
bana. 1999an, Mexikora joan ziren Irizarrekoak, Queretarora hain zuzen; eta 2001. 
urtean Indian, beste joint venture-a eratu zuten. 7.7. taulak Irizar taldearen ezaugarri 
behinenak jasotzen ditu. 

 
7.7. Taula. IRIZAR taldea 

 
1999 Herrialdea Sorrera urtea Partizipazioa Langileria 
     
Irizar Ormaiztegi Gipuzkoa 1889 - 918 
Tiajin-Irizar, Coach Co. Ltd Txina 1995 %37,5 400 
Irizar Maghreb, S.A. Maroko 1995 % 34 151 
Irizar Brasil Brasil 1998 % 100 400 
Irizar Mexiko Mexiko 2000 % 100 150 
Irizar-TVS India 2001 % 50 550 
InternacionalHispacold Sevilla 1997 %65 - 

Iturria: Nik egina. 

Irizarren nazioarteko zabaltzearen abiapuntua 1991an dago. Urte horretan, ehun 
urte aurrerago sortutako enpresa, krisian murgildurik zegoen, eta irtenbidea aurkitu 
nahirik, zuzendaritza talde berria aukeratu zuen. Arduradun berriek, Koldo 
Saratxagaren gidaritzapean, hausnarketa prozesu baten segidan, goitik behera aldatu 
zuten enpresaren egoera urte gutxiren buruan. Gure iritziz, arrakastaren gakoak 
ondorengo elementuetan aurki daitezke: 

Motibazioa, lan taldeak eta lidergoa. Arrakastaren gakoa, Saratxagaren ustez, 
Irizarreko proiektuan datza: «Irizar pertsonengan oinarritutako proiektua da. Gurean 
ez dago nagusirik, ez lanerako ordutegirik, lan taldeak irekiak dira... horrelako 
ezaugarriek talka egiten dute Europako enpresa handiek lanerako dituzten ereduekin. 
Eta gure ereduak eman dizkigun emaitza ezin hobeak ikusita, horrek bereizi egiten 
gaitu». Zuzendaritza berriak partehartze eta helburuak lortzeko kultura hedatu du 
Irizarren. Langileek nahi dutena egiten ez badute ere, egiten dutena desiatzea lortu du 
zuzendaritzak. Zuzendaritza estilo baino «Harreman estiloa» deritzote. Dudarik ez dago 
Irizar proiektuan integratu eta inplikatutako langile taldea izatea lortu dela (631 
pertsonek 187 hobekuntza taldetan parte hartzen dute), eta hori, zuzendaritzaren 
lidergoari esker izan da36. 

Bezeroarengan arreta. Irizar enpresa bezeroari begira dagoen enpresa da; 
produktu bakarra ekoizten du Irizarrek, baina 250 erreferentzia desberdin izan 
ditzakeena, bezeroen nahietara ahalik eta hobekien egokitzeko. Harreman marketingean 

                                                 
36Enpresaren Bikaintasunari saria, EFQM-ren saria, irabazi zuen Irizarrek Europan 2001. 

urtean. Sari horrek enpresaren kalitatea osoa dela arlo guztietan (kudeaketan, kalitatean, 
produktuan, bezeroekin, zerbitzuan…) bermatzen du. Hautagaien artean Volvo, Nokia, British 
Telekom edo Opel bezalako enpresak zeuden. Sari hau eskuratzeko bideari 1995ean ekin zion. 
Erronka berriei erantzun nahian, kalitate osoa zuela erakusten zuten sariak eskuratzeko prestatzen 
hasi zen Irizar. ISO 9001 (produktuaren kalitatea bermatzen duen saria) eskuratu ostean, EAEn 
ematen den Enpresaren Bikaintasunari saria ere jaso zuen, urrezko Q-a. Horrekin batera beste 
hainbat sari ere jaso ditu Irizarrek. 
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kokatuko litzateke Irizarren estrategia. Bezeroen asetasuna lortu, bezeroak ahalik eta 
ondoen zerbitzatuz eta produktuei etengabe balioa erantsiz.  

Prozesuen berrinjinerutza. Irizarrek funtsezkoak ez ziren hainbat jarduera 
kanporatu zituen, eta autobusak ekoizteko prozesua goitik behera aldatu zuen 1994tik 
aurrera. Orain, ekoizpena talde autogestionatu eta multidiziplinarren bidez burutzen da.  
Berregituraketaren emaitzak ikusgarriak izan dira: 1991an langileen ekoizkortasuna 
2.500 pezetakoa bazen orduko, 1999an 25.000 pezetara iritsi  zen. Izan ere, Irizarrek 
BPR prozesua arrakastaz burutzeko barne baldintza guztiak biltzen zituen (Araujo, 
1998)37. 

Lankidetza hitzarmena. 1990eko hamarraldiaren hasieran Scaniarekin38 abian jarri 
zuten kolaborazio esperientziak oso emaitza positiboak izan ditu Irizarrentzat. Scaniak 
txasis-ak ekoizten ditu, eta Ormaiztegiko kooperatibak karrozeriak. Lankidetza 
hitzarmen honen ondorioz, erraztasun handiagoak izan ditu Irizarrek elkarlanean 
eginiko produktuak hainbat herrialdeetan banatzeko.  

Nazioarteratzea. Irizarren arrakasta eta hazkundea hein handi batean nazioarteko 
zabalkundean oinarritu  da. 1992an Irizarrekoek ikusi zuten Espainiako merkatua, nahiz 
eta liderrak izan, oso mugatua zela. Horregatik atzerrira joatea erabaki zuten, bi bidetik: 
bata, sarbidea konplikatua ez zen herrialdeetara esportatuz, eta bestea, kanpotik 
saltzeko oztopoak zeuden merkatuetan ezarriz. Mundua lau zatitan banatu zuten, ustiatu 
nahi zituzten merkatuen arabera. Merkatu estrategiko horiek honakoak ziren: Europa, 
Asia, Ipar Amerika eta HegoAmerika (Afrika eta Australia39 merkatu txikiak ziren). 
Europa Ormaiztegitik zerbitzatzeko aukera zegoen, eta beste merkatu estrategikoetan 
ekoizpen plataformak sortzen hasi ziren.  

Ormaiztegiko konpainiak 1990eko hamarkadan garatutako nazioarteko 
estrategiaren ardatza kanpo ezarpenak izan dira. 1995ean Txinan sortu zuen Irizar-ek 
atzerriko lehengo filiala: Tiajin-Irizar, Coach Co. Ltd.40.  Merkatua erakargarria izanik, 
eta bertara sartzeko zailtasunak kontuan hartuz (autobusek %80ko mugasaria zuten) 
bertan ekoizten hastea erabaki zen. Atzerriko enpresa hau jadanik Txinan kokaturik 
zegoen Alsarekin41 eta bertako enpresa publiko baten partehartzearekin, Tiajin-eko 
autobus enpresarekin, eratutako joint venture-a da42. Irizarrek %37,5eko zeharkako 
                                                 

37 BPRren bidez, (Business Process Reengineering), enpresaren prozesu klabeak oinarritik 
berrikusten eta birdiseinatzen dira kostu, kalitate, zerbitzu eta azkartasunean hobekuntza 
ikusgarriak lortzeko. Negozioa osatzen duten prozesu garrantzitsuenen inguruan jarduerak 
integratzen dira eta eragiketan garapena sostengatzeko antolaketa egokia eratzen da (Araujo, 1998 ). 

38 Scania autobus ekoizpenean munduko laugarrena da, eta Suedia, Danimarka, Polonia eta 
Brasilen ditu ekoizpen zentroak. 

39 Australia autobus merkatuari dagokionez Espainiakoaren % 20 besterik ez da. 
40 Txinako proiektua, hala ere, 1992an abiatu zen, Irizarreko kideak Txinara joaten hasi 

zirenean bazkide bila. 1993an bazkidea aurkitu zuten, eta 1993 eta 1994 urteetan zehar kontratua 
negoziatzen aritu ziren. Oso korapilatsua izan zen, kultura eta hizkuntza desberdinak ez ezik, 
hainbat arazo administratibo konpondu behar izan baitziren.  

41 Alsa/Enatcar Espainiako autobus garraio enpresa garrantzitsuena da. 2.500 langiletik gora 
dituen enpresa Txinan 1984tik kokaturik dago. Tiajin Taxi Company-rekin duen akordioaren 
ondorioz  bidaiarien ehun linea erregular baino gehiago ditu martxan Txina osoan zehar. 

42 Enpresa honek hiri barruko autobusak ekoizten ditu Tiajinen eta 1.200 langile inguru zituen 
hitzarmenaren garaian. Enpresa Tiajineko zerbitzu publikoen sailean kokatzen da, eta 360.000 
pertsonek lan egiten dute.  

 230



VII. Kapitulua: MCC Korporazioaren nazioarteko kooperatiba holdingen garapena 
 
 
 
partehartzea du Txinako filialean (Irizarrek Irizar-Alsa S.A.ren kapitalaren %70 du, eta 
Irizar-Alsak Tiajin-Irizarren %51), Alsa S.A.ren esku %15,3 dago, eta beste % 49 
Tianjin-eko autobus fabrikarena da. Alsak eskarmentua zuen Txinako merkatuan, eta 
Txinako enpresa beharrezkoa zen, batetik, sektore babestua izateagatik bertako enpresa 
batek kapitalaren %50 izan behar zuelako, eta bestetik, bertako enpresaren laguntza 
ezinbestekoa jotzen zelako. Egun, 1.500 milioi pezetako inbertsioa eskatu zuen 
enpresan 400 beharginek, gutxi gorabehera, egiten dute lan.  

Marokon filial bat sortzeko aukera 1996an sortu zen, Irizarrek Kadiri familia 
marokiarrak Rabatetik hurbil zuen autobus enpresaren %34 eskuratu zuenean. Irizar 
Maghreb deituko zen enpresa. Lantegi honetan 150 langile ari dira lanean, eta barne 
merkatuari begira dago, batik bat. Nahiz eta Afrikako ipar aldeko merkatua ere barne 
hartzen duen.  

 
1997an Irizarrek Brasilera jo zuen, eta Caio-rekin, bertako autobus enpresa 

batekin, lantegi berri bat jarri zuen martxan Sao Paulon: Irizar Brasil. Bazkide 
bakoitzak kapitalaren %50 jarri zuen. Lankidetzaren helburua Ormaiztegiko 
kooperatibarentzat Brasilgo merkatuan errazago sartzea zen43; baina 1998an, Brasil 
astindu zuen krisiaren ondorioz, Caiok bere partizipazioa Irizarri saldu behar izan zion. 
Gaur egun, Irizarrek enpresaren %100 kontrolatzen du. Gutxi gora behera 400 behargin 
dituen enpresaren helburua Brasilgo merkatuaren %10eko kuota lortzea eta  
Mercosureko merkatuak zerbitzatzeko plataforma bihurtzea da. 

 
Irizarrek atzerrian martxan jarri duen bosgarren lantegia Mexiko hiriburutik 

iparralderantz dagoen Queretaro hirian kokatzen da. Irizar Mexikon bi mila milioi 
pezetako inbertsioa egin zuen Irizarrek, eta ehun langile ari dira autobusentzako 
karrozeriak egiten. Planta berria EEBBetako eta Kanadako merkatuan sartzeko zubia 
izatea espero du Ormaiztegiko kooperatibak. Nolanahi ere, Mexikoko merkatua berez 
da garrantzitsua Irizarrentzat. Izan ere, Mexikon egiten diren bidaien %98 autobusez 
egiten dira, eta horrek merkatu handia mugitzen du, Mexikoko BPGren %7,5 errepide 
bidezko garraioak sortzen du. Bide horretatik jarraitzeko, Amerikako eskualde zabal 
horretan «enpresa irudia» zabaltzeko urrats garrantzitsua izan daiteke Mexikoko 
lantegia. 2001. urtean Mexikon %20ko merkatu kuota lortu nahi da, eta hurrengo 
urteetan Estatu Batuetan agerpena sendotzen joan. Berrehun langile izango ditu laster, 
eta egunean bi autobus, alegia 500 urtean, karrozatzeko ahalmena.   

 
Oraingoz, Irizar autobus konpainiak azkeneko ezarpena Indian egin du: 2001. 

urtean, 1.447 milioi pezeta inbertitu ditu autobusentzako produktuak egiteko enpresa 
berria sortzeko, bertako bi konpainiarekin, Ashok Leyland44 eta T.V.S.45, akordioa lortu 
                                                 

43 Caiok, hitzarmenaren garaian, 1.690 behargin zituen eta hiri barruko autobusak ekoizten 
zituen. Autobus merkatuko segmentu honen liderra zen, %40ko merkatu kuotarekin, eta 1996. 
urtean 27.000 milioi pezeta fakturatu zituen. 

44 Ashok Leyland 1948an sortutako enpresa honen egoitza Madrás-en dago, eta 13.600 
pertsonek lan egiten dute bertan. Hindujak enpresaren kapitalaren %70 kontrolatzen du, eta Ivecok 
beste %30. Autobus arloko liderra da eta 14.000 unitate saltzen ditu urtean (2000), eta bost urte 
barru 30.000 unitate saltzea espero dute. Kamioi merkatuan ere pisu handiko konpainia da, 25.000 
unitate saltzen baititu. 79.200 milioi pezeta fakturatzen dituen enpresa Indiako ranking-ean 14. 
enpresa da tamainari begiratuz. 

45 TVS enpresa 1991an sortu zen eta bere egoitza Madurain aurkitzen da. 24.000 pertsonek 
egiten dute lan eta 16 enpresek osatzen dute taldea, horietarik 6 Europako, Japoniako eta 
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ostean. Joint venture honek Irizar-Tvs Ltda. izena du, eta Madurai hirian izango du 
egoitza. 550 behargin izango dituen konpainia Indiako merkatuari begira eratu da.  

7.6. Irudia. Irizarren salmentak
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  Iturria: Enpresaren datuak. 

Irizarrek 1990eko hamarraldian garatutako estrategiaren emaitzak ikusgarriak 
izan dira: 1991an nazioarteko salmentak %17 ziren soilik, eta hiru herrialdetan 
banatuak (Israel, Grezia eta Frantzia); 1999an berriz, atzerriko salmentak %61 dira, 45 
herrialde baino gehiagotan banaturik. Fakturazioa hamarkada hasierakoa baino 30 aldiz 
handiago da. Irizarrek %20 inguruko urteroko fakturazio hazkundeak izan ditu 1990eko 
hamarkadan zehar. 2000. urtean  38.100 milioi pezetako fakturazioa lortu zuen, aurreko 
urtean baino %40 gehiago. Gaur egun, Irizarrek sei ekoizpen lantegi ditu lau 
kontinentetan kokatuak, eta munduko 65 herrialdetan izango du merkataritza agerpena. 
Herrialde hauetako biztanleria mundukoaren %85a da. 

 
Dikar/Wingroup kooperatiba elkarteak bi produktu lerro ditu: abankargako 

armak eta aisia eta kirolerako produktuak, batik bat, kanpin dendak eta gimnasia –edo 
fitness– aparailuak. Oso desberdinak dira bi negozioak: armak Estatu Batuetan saltzen 
dira soilik; aisi eta kirolerako produktuak, berriz, hasiera baten estatuan, gero Frantzian 
eta orain mundu osoan saltzen dira. Bi negozioen erantzukizunak mugatzeko Dikar 
enpresa bi kooperatiba elkartetan banatu zen: Dikar eta Wingroup. Bereizketa juridikoa 
da, izan ere enpresa bakarra bezala jokatzen baitute, langile eta bazkideak banatzeaz 
gain, urte bukaeran emaitzak banatzeko hitzarmenak dituzte. Armen negozioak Estatu 
Batuetako merkatuaren nitxo bat lortu du, eta banatzaile baten bidez saltzen dira. 
Eraldaketak aisi eta kirol produktuez arduratzen den sailetik etorri dira.  

 
Gimnasia aparailuen bezeroak banatzaile handiak dira: Eroski, Intergroup46 eta 

kate frantsesak, besteak beste, Carrefour, Champ eta Le Clerc. Batik bat, Europako 
azalera handietan aurkitu daitezke Wingruop produktuak; baina poliki-poliki mundu 
osoan hedatuz doaz (Asiako Hegoekialdean, –Malaisian eta Txinan adibidez–, 
                                                                                                                                               
Amerikako enpresekin burututako joint venture-ak dira. Tamainaren ranking-ean Indiako 
hamaikagarrena da 288.000 milioi pezeta fakturatzen dituen enpresa hau. 

46 Europako hainbat kooperatibek osatzen duten taldea:  Eroski,  eta kooperatiba italiarrak, 
norvegiarrak, danimarkarrak, alemanak... 
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Latinamerikan –Mexikon eta Brasilen– eta beste hainbat herrialdetan). Iñaki Otañoren 
hitzetan47: «Guk azalera handiko zentralekin negoziatzen dugu, eta akordioetara iristen 
gara prezio eta baldintzei buruz, eta gero, zentro komertzialak dituzten munduko 
edozein lekutan hornitzen ditugu. Azalera handiko konpainia hauen erosketa zentralak 
Asiako hego ekialdean daude; Intergroup-ek ere Hong Kong-en du burua. Izan ere, 
ekoizpen zentroak Asian kokatzen dira gaur egun». 

 
Arrazoi horrengatik, negozio honetako enpresek Asian kokatuak egon behar dute. 

«Honez gain, –Otañoren iritziz– bitartekariak kanporatzen joan dira banaketa arloan: 
Trading konpainiak saihesten dira ekoizleekin zuzenean aritzeko. Guk, (Dikar) trading 
konpainia gisa produktuak erosi eta banatzaile handiei saltzen genizkien. Horretaz 
gain, zerbitzu teknikoa eta mantenua eskaintzen genuen; baina merkatuaren egoera 
aldatzean, edo ekoizten hasi edo merkatutik kanpo geratuko ginen. Hau da, ekoizle 
moduan zaude katean, edo kanpoan geratzen zara. Bezeroen ezagupena genuen, 
kontaktuak, konfidantza... eta katetik ez irteteko ekoizten hasi ginen, han (Txinan); 
hemen ez baitzen posible, lehiakorra ez ginelako». Oinarrizko produktuak dira 
Dikar/Wingroup-ek ekoizten dituenak, eta, funtsean, prezioari soilik begiratzen zaie. 
Europako kalitate mailek eta kostuek –lana, batik bat– koste baxu horiek lortzea 
ezinezko egiten dute. «Oso kontzeptu desberdinak dira, hain prezio txikiko osagai eta 
piezak dituzten produktu horiek hemen ekoiztea ezinezkoa da. Izan ere, azalera 
handietan saltzen den guztia han ekoiztu da». 

 
Azalera handiko enpresentzat lan egiten duten hornitzaileak erabat menpekoak 

dira. Otañoren hitzetan: «Azalera handiak mugimendu konstantean aurkitzen ziren, 
aurkitzen dira eta aurkituko dira; eta guk mugimendu horiek somatzeko gai izan behar 
dugu, eta, gainera, etorri aurretik mugitu behar dugu, gero berandu izan daitekeelako. 
Hemen gauzak ez dira biharko, baizik eta atzorako. Azalera handiek markatzen duten 
bidean mugitzen ari behar duzu etengabe, baina beraiei aurrea hartzen». 
 

Hala, 1997an, Bergarako kooperatibak Shangai Dikar Leisure & Sports 
Equipment Co. Ltd. jarri zuen abian Txinan, hasieran kapitalaren %100arekin; baina 
2000. urtean, Dikar/Wingroup-ek eta Armotec konpainiak akzioak trukatzeko 
burututako hitzarmenaren ondorioz, Dikar Shangairen %25 eskuratu zuen Armotec-ek 
eta Dikar-ek Armotec-en kapitalaren %25 jaso zuen. Dikar Shangai eta Armotec 
antzerako enpresak dira, bai negozio aldetik, bai tamainaren aldetik, eta bietan 150 
behargin inguru ari da lanean. 

  
Wingroup Ifer do Amazonia 1998an Brasil astindu zuen krisiari erantzuteko 

sorturiko enpresa da. Brasilgo monetaren debaluazioaren ondorioz, Dikar/Wingroup eta 
Ifer do Amazoniak erdi bana burututako joint venture hitzarmenaren bidez jaio zen 
enpresa, eta 25 langile inguru hastekoak ziren lanean. Ekoizpena baino gehiago muntaia 
(soldadura, margoak eta muntaia) egiten da Amazonia estatuko hiriburuan, Manaus-en,  
kokaturik dagoen lantegi honetan. Baina bazkidearekin izandako gora beheren ondorioz 
proiektua geratu egin da, eta enpresaren etorkizuna erabakitzeke dago. 

 

                                                 
47 Ekipamendu industrialeko lehendakariordea eta Dikar Shangaiko Administrazio Kontseiluko 

lehendakaria da Iñaki Otaño. 
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Aipatu lantegiez gain, Dikar Wingroup-ek hiru merkataritza filial ditu: Brasilen 
Dikar do Brasil, Comercio, Importaçao e Exportaçao Ltda. eta Estatu Batuetan 
Wingroup North America Ltda. eta Wingroup France Frantzian. 
 

7.8. Taula. DIKAR/WINGROUP  taldea 
 

1999 
Noiztik Herrialdea 

Partiz. (%) Langil. 
Aktiboak 
(Milioi pta) 

Salmentak 
(Milioi pta) 

Dikar /Wingroup Koop. 1996 Bergara 
(Gipuzkoa) 

- 78 347.7000 681.7000 

Shangai  Wingroup 
Leisure&Sports Lda. 

1999 Shangai (Txina) %67 150,22 586.000 954.000 

Armotec 2000 Shangai (Txina) %25 150   
Wingroup  do Brasil (**) 1999 Brasil %67 8 282.000 292.000 
Ifer do  Amazonia (***)  Brasil     
W. North America(**) 2000 Georgia (EE. BB) %67 1 4.000 16.000 
Wingroup France (**) 2000 Paris (Frantzia) %100 1 1.000  

*milioi pezeta. 
**Merkataritza edo banaketa filiala 
*** Ifer do Amazonia, oraindik martxan jarri gabe dago enpresa, 2000. urterako iragarri bazen ere, 

bezero nagusiaren eskaera bertan behera geratzean proiektua geldirik dago.  
Iturria: enpresaren datuak. 

 
Industri Ekipamendua %14tik %30era atzerrian ekoiztuko du 2000-2004 

Korporazioaren nazioarteratze plan estrategikoaren arabera. Nazioarteko ekoizpen 
maila altuena izango duen dibisioa izaten jarraituko du. 

  
6. Injinerutza eta ondasun ekipoen dibisioa  
 
MCC Korporazioaren Injinerutza eta Ondasun Ekipoen Dibisioan oso ezaugarri 

desberdineko enpresak biltzen dira, hiru taldetan banaturik: Injinerutza eta 
Aholkularitza, Automatizazioa eta Kontrola eta Deformazioa.  

  
Atzerriko ezarpenei dagokionez, oso esperientzia urritza aurkitzen da dibisioan, 

eta batik bat, Ingeneritza eta Aholkularitza sektore taldeari loturik. Hala ere, talde 
honetako zuzendari J.R. Goikoetxearen iritziz: «Agrupazioaren erronka estatu mailako 
hedapena da oraingoz; epe ertainera nazioarteko hedapenari lehentasuna eman 
beharko zaion arren».  Audilan, Diara, Fagor Sistemas, LKS eta Ondoan izan ziren 
1992an agrupazioa sortu zuten kooperatibak. Baina 1996. urtera arte ez zen negozio eta 
sozietateen berregituraketa amaitu. Prozesuak hainbat aldaketa ekarri zituen, batez ere, 
Fagor Sistemas eta LKS, kooperatiba eta beraien filialetan. Berregituraketaren ondoren 
agrupazioa: LKS, LKS injinerutza, Mondragon Sistemas de Información, Ondoan eta 
Diara geratu ziren kooperatiba gisa, eta filial izaera hartu zuten LKS auditores, LKS 
tasaciones, Ondoan, S.A. Sei-Fagor eta Enyca-k. Fagor Sistemas muntaia sistematan 
espezializatu, eta beraz, Deformazio agrupazioan integratu da bere filialarekin batera. 

  
MCCen dauden agrupazio guztietatik hauxe izan daiteke sinergia gehien sor 

ditzakeena, agrupazioko zuzendari J.R. Goikoetxearen iritziz: «Antzerako bezeroak 
dituzte, eskaintzari dagokionez osagarriak izan daitezke eta jarduera berriak elkarrekin 
sortzen joateko aukerak daude. Halere, merkatuan eskaintza global bateratu batekin 
lehiatzeak antolaketen berregituraketa eskatzen du. Eta kooperatiba bakoitzak, bere 
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kultura, bere zuzendaritza estiloa, bere pertsonak ditu, eta ez da erreza integrazioaren 
bidetik abiatzea. Nolanahi ere, lankidetza eta integratzeko modu desberdinak sortu eta 
garatzeko bidean dabiltza» (TU lankide, 2000, Iraila, 24). 

 
7.7. Irudia. Injinerutza eta ondasun ekipoen dibisioa 
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Iturria: MCC. Egokitua. 
 

 
 Sei Fagor, Mondragon Sistemas de Información kooperatibaren (M.S.I. 

Koop. E.) ibilera bitxia da. Izan ere, Baionako Sei-Fagor, gaur egun filiala eta 
sozietate anonimoa dena, 1994 arte Sei kooperatiba eta Etxe nagusia zen; eta gaur egun, 
MSI, MCC Korporazioko kide den kooperatiba eta Etxe nagusia dena, 1994 arte 
sozietate anonimoa zen eta aurrekoaren menpekoa. Baionako kooperatibaren porrotaren 
ondorioz, eta MCCko injinerutza eta aholkularitza agrupazioaren berregituraketaren 
bidez, Sei Fagor MSIren esku geratu zen 1997an (MSI kapitalaren %85arekin eta 
agrupazioa %15arekin). Gaur egun, Baionako filialean 40 langiletik gora daude.  

 
 Fagor Sistemasen eskutik sortu da Cima Robotique, Frantzian. Fagor Sistemas 

kooperatibak, filiala sortu zuen garaian, Frantziarekin harreman apur bat bazuen: 
ordezkaritza bat izateaz gain, esportatzen ere aritzen zen. Momentu hartan arazoak 
zituen enpresa lehiakide batekin topo egin zuten, eta lankidetzarako bideak bilatzen 
hasi ziren. Azkenik, enpresak itxi eta bertako zenbait langilerekin enpresa sortu zuen 
Fagor Sistemasek Orangen: Cima Robotique (Concepction Industrielle des Moyens 
Automatisées). Cimaren helburua dimentsio txiki eta ertainen manipulazio eta 
muntaiarako sistema automatikoen kontzepzio eta garapena da, batez ere autogintza 
osagarrien sektorerako eta zerrailagintza, nekazaritza eta farmakogintzarako.  Ezarpen 
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honen bidez merkatu frantsesera eta frankofonoetara (Belgika, Luxenburgo, Suiza) iritsi 
nahi du Fagor Sistemasek Europako Batasunean gehiago sakontzeko azken 
helburuarekin48. Hasiera batean Fagor Sistemasek kapitalaren %80a zuen eta  beste 
%20a enpresako langileen esku zegoen (sorreran parte hartu zuten 10 langileak)49.  

 
2001. urtean, Fagor Sistemas taldeak Dimaq Torelló S.A. enpresa katalanaren 

%50 erosi du,  Katalunian kokaturik dauden bezeroengandik hurbilago egoteko. Dimaq 
enpresan 18 behargin kualifikatu ari dira, eta 2000an 440 milioi pezetako fakturazioa 
egin zuen. Fagor Sistemasen nazioarteko salmentak %30 ingurukoak dira, batik bat 
Frantzian burutzen dituenak. Gaur egun, Alemania eta Mexikon kokatzeko aukera 
aztertzen ari da. 

 
Injinerutza eta aholkularitzaren inguruan eratu den nazioarteko hirugarren 

ezarpena LKS Kooperatibak jarri zuen abian Uruguayn. LKSur sozietatearen 
kapitalaren %20 MCCko kooperatibaren esku dago, eta bestea Uruguayko kooperatiba 
elkarte batena da. Edozein modutan, proiektu txikia da hau (bi pertsonek soilik osatzen 
dute lan taldea). Izan ere, kooperatiba honen lehentasuna, 7.9. taulan ikus daitekeen 
bezala, estatuan hedapena lortzean datza. 

 
    7.9. Taula. LKS taldea 
 

    1999  
 

Herrialdea Partizipazioa 
  

Inbertsioaren kostua 
(Milioi pta) 

LKS Ingenieria koop.E Arrasate(Gipuzkoa)   
LKS Tasaciones. Arrasate (Gipuzkoa) %90 22.500 
LKS intelcom, S.L. Aretxaba. (Gipuzkoa) %70 13.976 
MACLA; S.L. Burlata (Nafarroa) % 42 14.940 
 LKS CDEE, S.A. Madril %12 (%64) 3.000 
LKS CINYMA, S.L. Santiago C. (Galizia) %30 5.993 
LKSur Montevideo (Uruguay) %20 3.228 

    
                 *milioi pezeta. 
           Iturria: enpresaren datuak. 
 
Injinerutza eta aholkularitza dibisioa atzerriko ekoizpenari dagokionez %3,5etik 

%14,5era igaro daiteke 2000-2004 nazioareratze plan estrategikoaren arabera.    
 

7. Eraikuntza dibisioa  
 
Eraikuntza dibisioa sei negozio lerrotan banatzen da, sinergien eta 

potentzialtasunaren irizpideari jarraituz: igoera edo elebazioa, egiturak, mantenua, 
eraikuntza, eraikuntzarako materiala eta besterik. Orona eta Urssa dira kooperatiba 
handienak eta dibisioaren aitzindaritza dute. Dibisioko kooperatibek talderatze bakarra 
osatzen dute, “sistemak eta zerbitzuak” deritzona, baina kudeaketa eraginkorragoa 
                                                 

48   Cimaren beste adar bat Parisen dago kokaturik: Cima Norte. 
49 Baina enpresak izan dituen emaitza kaxkarren ondorioz langileek bere partehartzea 

Aretxabaletako kooperatibaren esku utzi zuten. Fagorrek bere aldetik langile hauei Kooperatibaren 
bazkide kolaboratzaile izateko aukera eman die.  
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lortzeko taldea hiru lan batzordetan egituratzen da: Lehenengoa, Oronaren 
gidaritzapean –Igoera batzordea–, bigarrena, Urssaren lidergoarekin –Egiturak eta 
Mantenua–, eta hirugarrena –Lanak eta Materialak–, taldearen zerbitzu zentralek 
zuzendua. 7.8. irudian eraikuntza dibisioaren egitura eta osatzen duten kooperatibak 
jaso ditugu. Aipatu behar dugu Oronaren filialak falta direla. Horiek, hurrengo taulan 
jasotzen dira (7.9. irudia). 
 

7.8. irudia. Eraikuntza dibisioko organigrama 
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Iturria: MCC. Egokitua. 
 
Azken urteetako helburu nagusiak hazkundea eta negozio berrien sustapena izan 

dira, bi baldintza oinarritzat hartuta errentagarritasuna eta enpleguen sorrera. 
Nazioarteko salmentak (esportazioak eta kanpo ekoizpena) %13ra iristen dira ozta-ozta. 
Ildo horretan, 2004. urtera begira urtero %29 inguruko esportazioen hazkundea lortu 
nahi da. Halaber, sei merkataritza delegazio eta bi ekoizpen zentro irekitzea aurrikusten 
dute 2004. urterako. (J. Maiztegi, sistemak eta zerbitzuak agrupazioaren zuzendariaren 
arabera). 2000-2004 NPEKaren arabera, guztiarekiko %3tik %6 ingurura igaroko da 
kanpo ekoizpena. 

 
Orona kooperatibaren nazioarteko ibilera aztertuko dugu, MCCren 

nazioarteratze testuinguruan hainbat berezitasun erakusten baititu. Izan ere, Oronak 
nazioarte bidean emandako urratsetan atzera egin duen kooperatiba bakarretakoa izan 
da, atzerrian zituen ezarpenak saldu egin baititu. Egun, esportazioan eta estatuko 
merkatuan, edo hobeki penintsulako merkatuan, espezializatzea du helburu. Orona 
kooperatiba taldean enpresa atzerritar bakarra aurkitzen da 2000. urtean. 1995ean, 
berriz, nazioarteko bost enpresetan zituen partaidetzak. 
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    7.9. Irudia. Orona taldea 
 

Mainstaff, S.A.

Ascensores Elevar, S.L.

Ascensores Ibiza, S.A.

Balear Ascensores , S.A.

Pecres, S.L.

Insular de Ascensores, S.L.

M.A.R. Taller electrico S.L.

Ascensores Elevar, S.L.

Asteca Estructuras, S.A.

Ascensores Castellón, S.L.

Macbe Elevadores, S.L

Abril Bienzobas, S.L.

Estatuko filialak

Cable Lifts Installation, Ltd.

BPS Lda

Atzerriko filialak

Orona

 
Iturria: 1999ko  urteko kontuen arabera. Egokitua. 
 
Oronak igogailuen sektorean hiru negozio lerro ditu: Orona industria-taldea, 

Orona zerbitzuak eta Orona egiturak. Orona industria-atala enpresa unitateak 
igogailuak eta horien osagaiak diseinatu, ekoiztea eta saltzea du xede. Orona taldearen 
negozio guztien fakturazioaren %35 lerro honetan burutzen da. Orona zerbitzuak-ek 
igogailuak eta eskailera mekanikoen komertzializazioa, muntaia eta kontserbazioa 
egitea du helburu. Hots, eraikuntzen sustatzaileei igogailua saldu, muntatu eta gero 
komunitateari mantenua egin.  Orona taldearen %60 inguru fakturatzen du zerbitzuen 
alorrak. Orona egiturak-ek, egitura espazialak diseinatu, ekoiztu eta muntatzen ditu. 
Oronak obra zibileko premien araberako hainbat egitura proposamen eskaintzen du, 
injineritza, fabrikazioa eta muntaia barne hartuz. Egituren atalak salmenten %5 
inguruko ekarpena egiten dio taldeari. 

 
Oronak 1980ko hamarkadaren bukaeran bere negozioak nazioartera zabaltzea 

erabaki zuen merkatu berriak bilatzeko. Orona zerbitzuak Europan hedatzea zuen 
helburu. Hain zuzen ere, 1990. hamarkadaren lehen zatian Frantzia, Ingalaterra eta 
Italiako merkatu berrien bila bete betean murgildurik zegoen. Igogailuen saltzaile ez 
ezik, Europako herrialdeetan instalatzaile zerbitzua eskaintzen zuen enpresa ere izan 
nahi zuen. Baina hainbat eginahalen ondoren ez zuen merkatu horietan leku bat egiterik 
lortu. Multinazional handiek kontrolatzen duten sektorea da igogailuena. Orona 
industrialeko zuzendari Juan Galardiren iritziz, «Atzerrian inbertitzeko aukera ikusi 
genuen, baina urte batzuk aurrerago inbertsioa gastu bilakatu zen. Orona beranduegi 
hasi zen kanpora joaten, eta txikiegia da atzerriko merkatuetan oso sustraituta dauden 
konpainia erraldoi horiekin lehiatzeko». 

 
Nazioarteratze estrategiaren porrotak igogailuen esportazioan eta barne merkatuan 

espezializatzea ekarri du. Hernaniko kooperatiba Europako negozioak urtetik urtera 
abandonatzen joan da, enpresak salduz edo likidatuz (7.10. taula). Gaur egun, 
instalatzaile eta mantenu zerbitzuak alde batera utzirik, ekoizle moduan agertu nahi du 
atzerriko merkatuetan.  
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  7.10. Taula. Oronaren atzerriko filialen bilakaera 
 

Atzerriko filialak Herrialdea Partaidetza 
(%) 

Likidazioa /salmenta 

Ile de France Paris (Frantzia) 100 Likidatua 1998an 
Cable Lift Installations Ltd. Londres (Ingalaterra) 100 Salduta 2000an 
S.A. Ascenseurs AMP Orona Tolosa (Frantzia) 100 Likidatua 1999an 
Orona, S.P.A. Milan (Italia) 100 Likidatua 1997an 
B.P.S. –Elevadores Baptista  
Pereira E Sousa-, Lda. 

Oporto (Portugal) 100 Funtzionamenduan 
(30 behargin  2000. urtean) 

Iturria: Oronaren 1999ko urteko kontuak. Egokitua. 
 
Barne merkatuari begira, ordea, ekoizle ez ezik instalatzaile eta mantenuko 

arduradun ere izan nahi du Oronak. Gaur egun, penintsulako igogailu ekoizle eta 
instalatzaile garrantzitsuena da. Oronaren zerbitzu unitateak 33 ordezkaritza ditu 
estatuko hiriburu gehienetan, eta diziplina anitzeko pertsonez osatutako lan taldeak 
ditu. Azken urteetan, 7.10. irudian ikus daitekeen bezala, barne merkatuaren hazkunde 
nabarmena izan du; produktu berrien kuota murrizten joan den arren, aparatuen 
berrikuntza asko igo delako. 

Ekoizpen lantegiak munduan zabaltzeko aukera ez da Oronaren lehentasuna izan, 
Zerbitzu alorra Europan zabaltzen ari zenean ere ez. Ekoizpeneko ezarpenei buruz 
horrela mintzo zen Agustin Amasorrain, Oronako gerentea 1986tik 1999ra: «Munduko 
joera lantegiak kontzentratzearena da. Guk fabrika bakarra dugu, eta gustatuko 
litzaigukeena hazkunde handia lortzea da, aktibitate gehiago ekarri Hernanira eta 
lanpostuak sortu; beraz, deskokatze politikek ez dute zentzurik guretzat. Hala ere, 
kontuan hartu behar da, igogailuak lan ordu asko behar dituela ekipoa muntatzeko, 
fabrikak kanpoan izatea bezala dena; baina deskokapenak ez du zentzurik gure 
kasuan» (Enpresa XXI, 1995- 11-1). 

 
  7.10. Irudia. Oronaren salmentak 
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                Iturria: Nik egina. 1999. urteko memoriatan oinarriturik. 
 
Filialen esperientzia kaskarra izan du Oronak, baina esportazioaren bidea hobeto 

doakio. Izan ere, 40 herrialde baino gehiagotara esportatzen ditu igogailuak: Europa, 
mediterraneo inguruko herrialdeak, Ekialde hurbila eta ertaina, Asiako hegoaldea eta 
Hegoamerika. 7.10. irudian ikus daiteke atzerriko ezarpenak itxi egin dituen arren, 
nazioarteko salmentak hazi egin direla; 1995eko %22tik 1999ko %26ra. Baina 
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Oronaren nazioarteko enpresa definizioa ez dago garbi. Juan Galardiren hitzetan: 
«Oronaren nazioarteko abizena zehazteko dago oraindik; ikasgai hori gainditzeke 
dago. Oso urrun gabiltza multinazionaletatik eta oraindik ez dakigu zein den gure 
lekua. Ikusten dugu Espainian izugarrizko indarra izatea eta industrian eta 
esportazioetan ondo aritzea izan daitekeela oreka mantentzeko aukera bakarra».  

 
Mundu mailan oso enpresa gutxi geratzen dira Orona bezalakoak; azkeneko 

hamar urtetan Oronaren tamaina zuten beste enpresa guztiak erosi egin dituzte. 
Azkenekoa Goldstar izan da. Galardiren hitzetan: «Honen fakturazioa 200.000 
milioikoa zen, eta erosi egin zuten, edo Douver bat. Nik ikusi dut lehenengo ekoizle 
frantsesa, lehenengo britaniarra, lehenengo guztiak nola erosiak eta irentsiak izan 
diren. Kontzentrazio prozesua ikaragarria da, eta enpresa gutxi geratzen ari dira. 
Mundu mailan liderra Otis amerikarra da,  %25-%30arekin, gero Schildler dator 
%18arekin, gero Tissen alemaniarra... Lehengo lauzpabost multinazionalek % 80a 
baino gehiago saltzen dute munduan. Gu %1 baino gutxiago gera, askoz ere gutxiago, 
% 0,4 gutxi gorabehera. Otis-ek bilioitik gora saltzen du (MCCko negozio ez 
finantzario guztiek beste). Otis United Tecnology barruan dago, eta izugarrizko taldea 
da. Otis-en ekarpena talde horretara salmenten %15  besterik ez da».  

 
Hala ere, multinazionalak ekoizle izaera abandonatzen doaz, ez baitute bokazio 

industrialik, eta ekoizpenaren arazoa konponduko dieten partner-en, bazkideen bila 
dabiltza, autogintzan gertatzen den antzera. Konpromezu industriala eta enplegua beste 
batzuk jarri dezatela, eta beraiek salmenta, instalakuntza eta mantenuaz arduratuko 
lirateke. Galardirentzat: «Oronaren aukera, beraien hornitzaile industriala bihurtzea 
izango litzateke». 

 
8. Makina-erreminta dibisioa  
 
Sektoreari hurbilpen orokorra 
 
Makina erremintaren sektoreak mota guztietako makinak eta erremintak ekoizten 

ditu alor guztietako enpresentzat. Alegia, bere produktuak beste makinak egiten 
dituzten makinak dira. BPGean duen pisuaz gain, estrategikotzat jotzen den sektorea 
da50. Teknologia berrikuntzek aldaketa handiak ekarri dituzte sektorera, eta, geroz eta 
gehiago, industria honek teknologia aurreratuetan oinarritutako aterabide integralak 
eskaintzen dizkio ekonomiari. Ekoizpen gune nagusiak, sektore honetan ere, triadan 
kokatzen dira. Lehenbizi, Europar Batasuna dator, ekoizpenaren % 40arekin; ondoren, 
Japonia azaltzen da (%25), eta hirugarren Estatu Batuak (%12). Alemaniak, berak 
bakarrik, Europar Batasunaren ekoizpenaren erdia baino gehiago burutzen du 
(Metalworking Insider´s Report, Informe Economía Vasca, 1998).  

 
Makina erreminta, hainbat azpisektorez osaturik dago, eta bakoitzaren 

problematika berezia da. Hala ere, sektore honetan joera orokor batzuk nabarmendu 
daitezke. Hasteko, azken urteetako enpresen arteko lehiaketa gorakorra azpimarratu 
daiteke, triadako eremu bakoitzaren barruan ez ezik, eremu desberdinen arteko 
enpresen artean ere. Bestetik, teknologia berrikuntzak duen garrantzi gorakorra ere 
kontuan hartu behar da, bezeroei balio gehiago eransteko aldagai gakoa bihurtu baita. 

                                                 
50 R. Barrenetxea, Diario Vasco (2001-5-13).   
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Hirugarrenik, sektorean integrazio joerak nabarmenak izan dira azken urteetan, nahiz 
eta sektorearen kontzentrazio maila, beste sektore batzuekin alderatuz, oraindik ere oso 
altua ez izan. Zentzu horretan, bateratzeak eta xurgapenak ez ezik, bultzada handia 
hartu dute enpresen arteko lankidetza hitzarmenek ere, merkatu berrietara sartzeko 
nahiz  produktu berriak garatzeko. 

 
Euskal ekonomian sustrai sendoak eta garrantzi handia ditu makina erreminta 

sektoreak. AFM cluster elkartean biltzen dira EAEko zein estatuko ekoizle nagusiak. 
AFMko datuen arabera, 2000. urtean, AFMk sektoreko 97 enpresa biltzen ditu eta 
horietatik 78 EAEkoak dira. Horren ondorioz, EAEko enpresek Espainiako makina-
erreminta guztien %80 ekoizten dute51. EAEko Makina-Erreminta alorraren aipatu hiru 
ezaugarriak –nazioartean aritzeko, teknologia berrikuntzarako eta lankidetzarako 
ahalmena– erronka garrantzitsuena bilakatu dira. Alor honetako euskal enpresek beste 
lurraldeetan egiten zutena kopiatzen zuten arren beren hastapenetan,  gaur egun, bertan 
sortutako puntako teknologiaz hornitzen dituzte euren makinak, berrikuntzaren eta 
ikerkuntzaren alde egindako apustuaren ondorioz. AFMko datuen arabera, enpresek 
salmenten %5 inbertitzen dute berrikuntzan –ikerketa eta garapenean– batezbestez, eta 
inguruko eta Europako ikerketa zentroekin elkarlanean aritzen dira. 

Teknologiaren aldeko apustuaz gain, enpresa horiek nazioarteko merkatuetara 
zabaltzeko egindako ahaleginak aipagarriak dira. Horri esker, AFMn elkartutako 
enpresak munduko bederatzigarren ekoizleak dira, eta Europako laugarrenak.  Ahalegin 
horien ondorioz, sektoreak ekoizpenaren %55 munduko 130 herrialdeetara esportatzen 
du. Horien artean, bezero garrantzitsuena Alemania da (%18), eta atzetik datoz Frantzia 
(%12), EEBB (%10), Mexiko (%9,8), Italia (%9), Portugal (%6) eta Erresuma Batua 
(%4)52.  

Makina-erreminta dibisioa MCCn 

MCC Korporazioaren makina-erreminta taldean hainbat enpresa aurkitzen dira. 
Batetik, Danobat enpresa taldea dago, edo arrankerako makinak ekoizten dituena, hala 
nola, fresadorak, mozketa sistemak, tornuak eta rektifikatu aeronautikoak. Bezeroen 
artean atzerriko enpresa ugari aurkitzen dira: hainbat alorretakoak, autogintza, ondasun 
ekipoak eta aeronautika eta beste enpresa garrantzitsu batzuk, General Electric 
adibidez. 53 54 

                                                 
51Europako cluster adibide onenetako bat da Elgoibar ingurua, Financial Times egunkari 

ekonomikoaren arabera (maila lokaleko kontzentrazio espezializatu batekin, sektore jakin batean 
hazkunde industriala eragiten duen area).  Elgoibarko Etxe-Tar, Danobat eta Azkoitiko Ibarmia 
enpresak eta AFM elkartea aipatzen ditu. Egunkari ekonomikoak plazaratutako artikuluak Deba 
beheko eta, oro har, EAEko makina erremintaren bilakaera, batez ere azken urteetako hazkundea, 
goraipatzen ditu (2000-06-25). 

52 «Ekoizpena herrialde aurreratuei zuzendurik dago bereziki. Asiako eremua zaila da, Hegoamerika eta 
herrialde arabiarren ekonomiak oso ziklikoak dira; Ekialdeko herrialdeek ez dute oraindik arrankatu. Estatu 
Batuetako merkatua beheranzko joera erakusten ari da eta gure kaltetan izan daiteke. 2000. urtean  AFMko 
enpresen ekoizpenaren %80 Europar Batasunera bideratu zen, eta merkatua egonkorra den artean ez dago 
arazorik» (Barrenetxea). 

53 DANOBAT makina-erreminta alorreko MCCko kooperatiba aeronautikako enpresa eskaria 
areagotuz doa urtetik urtera, turbinak artezteko makina batez hornitzeko hain zuzen ere.  Eskaeren 
egileak, Frantziako Air France Industries eta Atelier Industriel de l´Aeronautique, Belgikako 
Snecma Sabena Engine Service, eta Singapurko Singapure Aero Engine Services dira. Lau 
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7.11. Irudia. Makina-erreminta dibisioa 

7

Makina-erremintak

Danobat Koop

Estarta Koop

D+S Sistemak Koop

Soraluce Koop

Lealde Koop
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Doiki Koop

Latz Koop

Egurko Koop

Zubiola Koop

Ortza Koop

Arrankerako
Makina-erremintak

Egurrarentzako makinak
erremintak eta tresneria

 
Iturria: MCC: Egokitua. 

 
Taldearen erronkak, berrikuntza, nazioarteratzea eta lehiakortasuna dira55. 

Nazioarteratzeari dagokionez, Danobat taldea osatzen duten kooperatibak 1961. urtetik 
aurrera ari dira egituratutako esportazioak burutzen. 1971rako lehenengo merkataritza 
delegazioa eratu zuten atzerrian, Danobat Mexicana, Mexiko D.F.n, eta ondoren 
                                                                                                                                               
enpresok, azken aurrerapen teknologikoekin diseinaturiko makinak eskatu dituzte. Aparailuak, 
abiadura handiko artezketarako jet motoreen turbinaren besoen muturrak neurtzeko balio du. 
Hegazkin motorren mantenimenduaren eskabidea, alorrean Britainia Handian den enpresa 
nagusiak egin du. Danobatek dagoeneko beste eskari batzuk jaso ditu Dantip izeneko makina 
horrekin hornitzeko. 

54Arrasate Kooperatibako kide den Danobat enpresari 2000. urteko hornitzaile bikainaren saria 
eman dio General Electric-ek. Danobat sari hori jasotzen duen Espainiar Estatuko aurreneko 
enpresa da, eta Voest Alpine enpresarekin batera sari hori lortu duen Europako enpresa bakarra 
da. Saria emateko orduan kontuan hartu dituzten irizpideak, besteak beste, izan dira: bezeroaren 
beharrizanei ongi egokitu izana, makinen kalitate handia eta makinen erabiltzaileei eskainitako 
heziketa ona. 

55 IDEKO Makina-Erremintan espezializatutako Zentro Teknologikoa da. IDEKO 1986an 
sortu zen, eta bere eginkizunik garrantzitsuena honako hau da: gainbeheran dauden teknologiak 
bereganatzea, gainbegiraketa teknologiko etengabe baten bidez, sektore horretan aitzindari diren 
zentro eta erakundeekin lankidetzan, eta ikerketa proiektuen bitartez. Ikerketa proiektu horiei 
esker, teknologiak menperatu eta teknologia horiek bezeroaren beharrak asetzen dituzten 
produktuei aplikatzea da, azken finean. Halaber, azken urteetako jauzi teknologiko handiari 
erantzuteko trebakuntza handiko langileak eskatzen ditu sektoreak. Euskal Herrian unibertsitate eta 
lanbide heziketaren bidez erantzun zaio erronkari. Aipatzekoa da, zentzu honetan, Elgoibarko 
makina erreminta institutoa. 
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delegazioak irekiz joan ziren Venezuela, Erresuma Batua, Estatu Batuak, eta 1990eko 
hamarkadaren hasieran Alemanian, Frantzian eta Txinan. Danobaten esportazioak, 
salmenta guztien bi heren baino gehiago, hein handi batean, delegazio hauetan oinarritu 
dira, eta batik bat, Alemania, Frantzia eta Txinara bideraturik egon dira, esportazio 
guztien hiru laurdenak. Egungo merkataritza helburua, Europako merkatuaz gain, Ipar 
Amerikako merkatuko kudeaketa hobetzea da, Asia eta Mercosur-eko merkatuak 
ahaztu gabe, eta atzerriko merkataritza ezarpenen sarea sendotuz.  

 
         7.12. Irudia. Danobat taldearen esportazioak 
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Iturria: Enpresaren datuak. Nik egina. 
 
Mexikon kokaturik, dekoletajerako tornuak ekoizten zituen Fanamher enpresan 

izan zuen gutxiengo partehartzeaz gain56, Danobatek ez du atzerrian inbertsio 
produktibo esanguratsurik egin. Anton Etxeberria Danobat taldeko zuzendariaren 
arabera, atzerrian ezarpenik izan ez arren, merkatuak irekitzeko balio dezaketen 
ezarpenak egiteko prest daude. Baina, kostuak murrizteko ezarpenak, oraingoz 
behintzat, alboratzen dituzte. Izan ere, makina erreminten ekoizpenak lan esku 
kualifikatua eskatzen du, eta merkatuaren gaur egungo egoerak atzerriko merkatuak 
Euskal Herritik zerbitzatzea ahalbidetzen du. 

 
Nolanahi ere, taldearen helburua Estatu Batuetako merkatua izanik, bertan 

kokatzeko aukera ez dute baztertzen: «Estatu Batuetako enpresen hornitzaile gara 
Europan adibidez, Ford edo General Motors-ena; baina Estatu Batuetan sartzea oso 
zaila da, jadanik saturatua dagoen merkatua delako. Baina bertan ekoiztu edo muntaia 
eginez gero, edo bertako bazkide bat aurkituz gero, errazago izan daiteke. Horrek, 
Estatu Batuetako auto ekoizle handiekin lan egitea ahalbidetu diezaguke». Talde 
honetako kooperatibak Asian, Txinan batik bat, ezartzeko aukera ere aztertzen ari dira, 
ekialdeko merkatu industrial berrietarako sarbidea izateko; baina, oraindik bederen, ez 
dute aukera aproposa aurkitu. 

 
Dibisioko bigarren taldea egurra mozteko makinak, erremintak eta tresneria 

ekoizteaz arduratzen da. Eta bere erronka nagusia, oraindik bederen, enpresa 
dimentsioa sendotzea da, eta atzerriko merkatuei dagokionez, zabalkunde handiagoa 
lortu, baina esportazioak modu egituratuagoan burutuz, nazioarteko ezarpenetan 
pentsatzen hasi aurretik. 

 
                                                 

56 AHMSA FANAMHER enpresan %5eko partehartzea izan zuen 1978-1980 urteetan zehar, 
baina proiektuak ez zuen aurrera egin krisiaren ondorioz.  
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Laburbilduz, Makina-erremintak dibisioan ez da ekoizpenik burutzen atzerrian. 
Korporazioaren nazioarteko bigarren plan estrategikoaren arabera %5a ez du gaindituko 
2004. urtean. Halaber, azpimarratu behar da dibisioan ez dagoela kapital enpresarik. 
Alegia, parte hartzen duten enpresa guztiak kooperatibak dira, orain arte 
ikusitakoarekin alderatuz salbuespena dena.  

 
9. Ondorioak  
 
Kapitulu honek MCC Korporazioako nazioarteko kooperatiba holding-en 

garapena deskribatzea izan du xedetzat. Azkeneko hamarkadan, kooperatibek hazkunde 
bizkortua izan dute enplegu nahiz inbertsio, salmenta eta mozkinetan. Hazkundearen 
parterik handiena, kapital enpresatan berbanatuz (desdoblatuz)  lortu da, batik bat 
atzerriko merkatuetan. MCCko dibisio guztietako kooperatiba handienak, 
makina-erremintakoak ezik,  enpresa sarea osatuz joan dira munduan zehar.  

 
Lehen begiratu batean, hainbat ondorio atera daitezke, gure ikerketan zehar 

landuz, sakonduz eta zehaztuz joango garenak: 
 
i)   MCC Korporazioaren talde eta dibisioetan txertaturik egoteaz gain, 

kooperatiba transnazionalek, bakoitzak bere aldetik, enpresa sare zabalak kontrolatzen 
dituzte atzerrian  ez ezik, estatuan ere. 

 
ii) Enpresa talde hauek, ia kasu guztietan, 90. hamarkadatik aurrera sortu dira, 

batez ere bigarren bosturtekoan. 
 
iii) Kooperatibek kontrolatzen dituzten enpresa guztiak kapital elkarteak dira, eta 

sozietate anonimoaren izaera juridikoa hartzen dute kasu gehienetan. «Irradiazio 
polarizatuko menpekotasun taldeak» osatzen dituzte. Eredu honetan, kooperatibak 
taldearen Etxe nagusi gisa jokatzen du, eta beste enpresak filialak edo bitartekoak bere 
menpe daude (Chaves, 2001).  

 
iv) Kapital elkarte hauetako asko enpresa bateratuak dira (joint venture), mota 

desberdinetako bazkideez osaturikoak. 
 
Kooperatiben atzerriko enpresa-sarea estatuko sarea baino zabalagoa da. Estatuko 

filialei dagokienez, Euskal Herritik kanpo kokatzen direnak gehiago dira. Atzerriko 
sarea, berriz, mundu zabalean hedaturik dago, baina, batez ere, garapen bidean dauden 
herrialdeetan kokatzen dira filialak (Latinoamerika, Asia eta Europako ekialdea). 

 
Laburbilduz, lehen begiratu honek erakusten digu kooperatiba hauen izaera erabat 

aldatu dela 90. hamarkadan; ez soilik MCCren sorreraren ondorioz, baizik eta, sozietate 
bakunak izatetik mundu mailako hainbat kapital enpresa kontrolatzen dituzten elkarteak 
izatera igaro direlako. Eraldaketa hauen ondorioz, enpresa hauen kooperatiba izaera 
bera ere kolokan jartzen da.  

 
Baina ez dezagun gehiegi aurreratu gure analisia. Izan ere, atal honen helburua 

MCCko kooperatiba holding internazionalen garapenaren ikuspegi orokor bat 
eskaintzea izan da; beraz, kooperatiben, kanpo ezarpenen eta beraien arteko 
harremanen azterketa hurrengo kapituluetan burutuko dugu. 
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ERANSKINA: MCCko dibisioen esportazioak 
 
Eranskinean ondorengo datuak jaso ditugu MCCko esportazioei buruz: 
 
Taulak 
 

• Esportazioen bilakaera dibisioak 
 

• Esportazioen bilakaera area geografikoen arabera 
 

• Dibisioen araberako laburpen taula– 1999ko esportazioak totalak 
 
Irudiak 
 

• Zonalde geografikoen araberako esportazioak (1999) 
 

• Dibisioen araberako esportazioak (1999) 
 
 
Taulak eta irudiak Korporazioaren datuetan oinarritzen dira. 
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VIII. Kapitulua: MCCko kooperatiba multinazionalen nazioarteratze prozesuaren ezaugarriak  
 
 

1. Sarrera 
 

MCC Korporazioaren kapital enpresen bidezko barne eta atzerriko hedapena 
deskribatu ondoren, orain, nazioarteratze prozesuaren ezaugarriak aztertzea dugu 
helburu. Hain zuzen ere, honako hiru galderei erantzuten saiatuko gara: batetik, 
atzerriko inbertsio zuzenak egin dituzten MCCko kooperatibak nolakoak diren; 
bigarrenik, zeintzuk izan diren nazioarteratzeko aukeratu dituzten bideak, eta 
hirugarrenik, nazioartean eman dituzten urratsetan zer nolako puntu indartsu eta puntu 
ahulak izan dituzten. 

 
Lehenengo galderari erantzuteko, MCCko kooperatiba multinazionalen 

karakterizazioa eginez hasten dugu kapitulua, hau da, beraien ezaugarri orokorrak 
aurkeztuz. Dimentsio sozioekonomikoan sakondu dugu, batik bat, eta hor, enpleguaren 
banaketari eskaini diogu arreta. 

 
Bigarren galderaren haritik, kooperatiben eskura egon diren nazioarteratzeko 

aukera desberdinen artean –esportazioak, lizentziak eta atzerriko inbertsio zuzenak– 
lehenengo biak aztertu ditugu (atzerriko inbertsio zuzenak hurrengo kapituluetan 
ikertzen dira). Hala, batetik kooperatiben joera esportatzailea, nazioarteratze 
bokazioaren adierazle gisa, aztertu dugu; eta bestetik, teknologia transferentzien 
aukeran jarri dugu gure arreta, MCCko kooperatibek zenbateraino jorratu duten 
jakiteko asmoz, eta nazioarteratzeko bide alternatibo gisa izan dezakeen 
baliagarritasunaren gainean hausnartzeko.  

 
Hirugarren galderak, MCCko kooperatiba multinazionalek nazioarteratzeko 

oinarrian izan dituzten lehia abantailen inguruan, gogoeta egiteko aukera eman digu. 
Hasteko, landa galdeketan oinarriturik1, zuzendarien balorazioa jaso dugu enpresaren 
ahalmen desberdinei buruz. Honez gain, garrantzitsua iruditu zaigu puntu honetan, 
enpresa ikuspegitik izan ditzaketen puntu ahul eta indartsuekin batera, kooperatiba 
izaerak eraginik baduen aztertzea. Hots, jakin nahi dugu ikerketaren lagina osatzen 
duten enpresek kooperatiba izateagatik nazioarteratzeko erraztasun ala zailtasun 
gehiago izan dituzten, beti ere zuzendarien iritziaren arabera. Ildo honetan, nazioarteko 
interkooperazio ekonomikoa aztertzea ere interesgarri iruditu zaigu, nazioarteko 
hedapenerako formula kooperatibo partikular gisa izan dezakeen bideragarritasunaz 
gogoeta egiteko. Halaber, kooperatiba hauentzat korporazio batean biltzeak izan duen 
eragina ikertu dugu; hau da, MCC Korporazioan elkarrekin aritzeak, 
internazionalizazioari begira, zer nolako abantailak sor ditzakeen aztertu nahi izan 
dugu. 

   
Azterketa honen guztiaren oinarrian ondorengo auzia baitago, hots, kooperatiba 

izaerak zenbateraino baldintzatzen duen enpresaren nazioarteratze estrategia. Kapitulu 
honetan, aukeratutako bideek eta bide horiek garatzeko oinarri izan diren lehia 
abantailek osatuko dute muina. Hurrengo kapituluetan atzerriko inbertsio zuzenak 
aztertuko ditugu sakonki. Eta bukaerarako utziko dugu esku artean dugun auziaren 
ifrentzua, hots, nazioarteratze estrategiak nola baldintzatzen duen kooperatiba izaera. 

 
 

                                                 
1 Ikus lehenengo kapituluan metodologiari eskaini diogun atalean egiten diren azalpenak. 

Galdeketa eranskinean jasotzen da. 
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2. MCCko kooperatiba multinazionalen ezaugarri orokorrak 
 
Aurretik finkatu ditugun irizpide metodologikoen arabera2, ikerketa honetan 

identifikatu eta aztertu ditugun MCCren kooperatiba industrial multinazionalak 
hamahiru dira, horiekin lotura zuzena duten atzerriko establezimendu produktiboak, 
berriz, hogeitabost, eta mundu zabaleko hamahiru estatu desberdinetan kokaturik 
daude. Kooperatiba industrial multinazionalek burutzen duten jarduera, parte hartzen 
duten MCCko dibisioa eta kokaturik dauden herrialdeak kontuan hartuz jaso ditugu 8.1. 
taulan.   

       8.1. Taula. MCC Korporazioko kooperatiba industrial multinazionalak (2000) 
 

KOOPERATIBA 
TRANSNAZIONALAK 

JARDUERA DIBISIOA ESTATUAK 

Batz 
 

Autogintza Autogintza Brasil 

Cikautxo 
 

Kautxuzko osagaiak Autogintza Txekiar E. 

Copreci Etxetresna 
elektrikoentzako 

osagaiak 

Osagaiak Mexiko, Txekiar E.
Estatu Batuak, 

Holanda* 
Dikar Gimnasia aparatuak Industri 

Ekipamendua 
Txina, Brasil 

Fagor Elektratesnak Hozkailuak, berogailuak, 
garbigailuak, sukaldeak 

Etxea Argentina, Egipto, 
Polonia, Maroko 

Fagor Elektronika 
 

Osagai elektronikoak Osagaiak Tailandia 

Fagor Industrial 
 

Industri elektratresnak Etxea Kolonbia* 

Fagor Sistemak Muntaia makinak Injinerutza eta 
Ekipo Ondasunak 

Frantzia 

Irizar 
 

Autobus karrozeriak Industri 
Ekipamendua 

Txina, Maroko, 
Brasil, Mexiko 

LKS Ingenieria Injinerutza- 
aholkularitza 

Injinerutza eta 
Ekipo Ondasunak 

Uruguai 

Maier  
 

Autogintza osagaiak Autogintza Erresuma Batua 

Mondragón Sistemas Informatika Injinerutza eta 
Ekipo Ondasunak 

Frantzia 

Orkli Etxetresna elektrikoentzako 
osagaiak 

Osagaiak Txekiar E., 
Erresuma Batua 

Orona 
 

Igogailuak Industri 
Ekipamendua 

Portugal, 
Erresuma Batua 

MCC Korporazioa 
Promoauto 

Autogintza osagaiak Autogintza Argentina, Brasil 

        *Likidatua.              Iturria: Nik egina. 
                                                 

2 Korporazioak emandako datuetatik abiatuz, honako irizpideak erabili ditugu: a) 2000. urtea 
baino lehen abian jarritako kanpo ezarpenak  hartu ditugu kontuan; b) batik bat kooperatiba 
industrialak jaso ditugu (Injinerutza eta ondasun ekipoak dibisioko kooperatibak barne); c) 
partaidetza %25ekoa edo handiagoa denean guztira (kooperatiba gehi Korporazioa). Dena den, 
argitu behar dugu, posible dela kooperatibaren baten filiala kanpoan geratzea Korporazioak berak 
ez duelako bere berririk jasotzen. 
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2.1. Banaketa dibisio eta produktuen arabera 
 
Ikusi dugun bezala, MCCk dibisio desberdinetan biltzen ditu kooperatibak, eta 

kasu gehienetan, dibisioak ekonomi sektore bati dagokio zuzenki. Irizpide hau 
baliagarritzat jo dugu, ekonomian dauden sektore eta azpisektoreetan banatzen hasiz 
gero esangura galduko lukeelako. Hala ere, badaude dibisio batzuk homogeneotasun 
gutxi dutenak, Industri Ekipamendua kasuko, beste inon bildu ez zitezkeen enpresak 
bertara bildu baitziren. 

 
      8.2. Taula. MCCko kooperatiba multinazionalak: banaketa dibisioen arabera 
 

DIBISIOA KOOPERATIBA 
MULTINAZIONALAK 

FILIALAK 
ATZERRIAN 

Automozioa 3 11 
Osagaiak 3 4 
Eraikuntza 1 1 
Industri Ekipamendua 2 6 
Etxea 1 3 
Injinerutza eta Ekipo Ondasunak 3 3 
Makina-erremintak 0 0 
Guztira MCC 13 27 

   Iturria: Nik egina. 
 
Multinazional gehien dituzten sektoreak Autogintza, Osagaiak eta Injinerutza eta 

Ekipo Ondasunak dira bakoitza hiruna kooperatiba multinazionalekin. Autogintzan, 
Batz eta Cikautxoz gain, Promoauto ere kontuan hartu dugu3. Osagaien dibisioa ere 
kanpo hedapenean nabarmendu da. Atzerrian filialak izaten lehenbizikoak izan ziren 
Copreci 1989an eta Fagor Electrónica 1991ean. Coprecik hedapen nabarmena izaten 
jarraitzen du. Injinerutza eta Ekipo Ondasunak dibisioak, ere hiru kooperatiba 
multinazional dituzte, baina kooperatibarik txikienak dira eta filialak ere bai. Industri 
Ekipamenduan nazioarteko hedapen nabarmena erakutsi duten bi kooperatiba biltzen 
dira, Dikar eta Irizar. Etxea dibisioan Fagor Etxetresnak nabarmentzen da, atzerriko 
filialik handienarekin. Eraikuntza arloan, aldiz, Orona kooperatibak nazioarteko 
desinbertsio politika erakutsi du azkeneko urteetan. Eta azkenik Makina-erremintak 
dibisioak atzerriko ezarpenik ez duela azpimarratu behar da. 

 
8.3. Taula. MCCko kooperatiba multinazionalak: banaketa produktu motaren arabera 

 
PRODUKTU MOTA KOPURUA % 
Produktu bukatuak kontsumo merkatuarentzat  3 23 
Produktu bukatuak industri merkatuarentzat 2 15 
Produktu osagarriak industri merkatuarentzat  5 38 
Besterik 3 22 

Guztira 13 100 
Iturria: Nik egina. 
 

                                                 
3 Halaber, aurreko kapituluan ikusi dugun bezala, 2000 eta 2001 urteetan dibisio honetako 

kooperatiba gehiagok hartu dute nazioarteko bidea. Hala, Fagor Ederlan eta Maier kooperatibek 
ekoizpen filialak jarri dituzte abian Ingalaterran eta Brasilen. 
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Produktu kategoriaren arabera egindako banaketa aurreko sailkapenaren osagarria 
izan daiteke. MCCko kooperatiba industrial multinazionalen parterik handienak industri 
merkatuarentzat produktu osagarriak ekoizten ditu. Autogintza eta Osagai elektrikoen 
alorreko enpresak dira batik bat, eta lagineko enpresen %38a osatzen dute. Bigarren, 
kontsumo merkatuarentzat produktu bukatuak ekoizten dituztenak datoz, besteak beste, 
etxetresna elektrikoak, igogailuak eta gimnasia aparailuak. Ondoren, industri 
merkatuarentzat produktu bukatuak ekoizten dituztenak jaso ditugu, muntaia ekipoak 
eta industri elektratresnak. Azkenik, besterik kategorian produktu informatikoak, 
aholkularitza zerbitzuak eta autobus karrozeriak sartu ditugu. 

 
2.2. Kooperatiba multinazionalen dimentsio sozioekonomikoa  
 
MCCko kooperatiba trasnazionalei egiten ari gatzaizkion hurbilpenaren bigarren 

urratsa enpresen dimentsioa ezagutzea izango da. Hainbat ikerketek enpresaren tamaina 
eta lortutako nazioarteratze mailaren arteko erlazioa aztertu dute. Horietako askok, 
tamainak jokabide esportatzailean duen eragina aztertu dute; beste batzuk, berriz,  
atzerriko inbertsio zuzenak egiteko enpresaren tamainak baldintzatzen duen moduari 
erreparatu diote. Honela, Buckley-ren (1979,1989) lanen arabera, enpresen dimentsio 
txikia, eta horrek duen eragina enpresaren abantaila konpetitiboetan, oztopoa da  
enpresa txiki eta ertainen (ETEen) atzerriko inbertsiorako. Hala ere, azken hamarkadan 
ETEk nazioarteko inbertsioetan geroz eta partehartze handiagoa izan dute, eta mundu 
mailan aritzen diren transnazional txikien kopurua handitu egin da4. 

 
Enpresaren dimentsioa definitzeko irizpideak ez dira zehatzak. Guztiok enpresa 

handi edo txiki bat izan daitekeenari buruz ideia intuitibo bat izan dezakegun arren, 
arazoak sortzen dira unitate ekonomiko desberdinak konparatzeko irizpideak finkatu 
nahi direnean. Horrela, jarduera ekonomiko, produktu edo ekoizpen prozesu 
desberdinak dituzten enpresak irizpide berdinaren arabera sailkatzeak arazoak sor 
ditzake. Halaber, enpresa ereduari erreparatuz ere konklusio desberdinetara iritsi 
gaitezke; hala, MCCko enpresa batzuk kooperatiba ikuspegitik erraldoiak direla esan 
daiteke; baina bere sektoreko enpresekin alderatuz nanoak direla esango genuke.  

 
 Gainera, hainbat eztabaida sortzen dira tamaina neurtzeko erabili behar den 

aldagaiaren inguruan; enplegatu kopurua, salmenta bolumena, baliabide propioen 
bolumena, aktiboen zenbatekoa, kutxa fluxuak edo balio erantsiaren arabera sailkatu 
baitaitezke enpresak. Aldagaiak bakarka har daitezke edo, Europako Batasunak egiten 
duen bezala, konbinaturik. Europar Batasunaren batzordearen gomendioei atxikiz, 
enpresaren tamaina definitzeko lau irizpide daude: langile kopurua, negozio bolumena, 
balantze orokorra eta independentzia5. Hala ere, Europar Batasuneko irizpideak zehatz 

                                                 
4 Ikus bigarren kapituluaren bosgarren puntua.   
5 1996ko apirilaren 3ko, Batzordearen EB/280/96 gomendioa, enpresa txiki eta ertainen definizioari 

buruzkoa, 1996ko apirilak 30eko  L 107/4 zenbakia  BEDO (DOCE L Zbkia). Kontuan hartuz, beti 
ere, lau irizpideok elkarrekin baloratuko direla. Lau talde bereizten dira: mikroenpresak, enpresa 
txikiak, enpresa ertainak eta enpresa handiak. A) Mikroenpresak: hamar langile baino gutxiago 
enplegatzen dituzten enpresak dira. Kasu honetan irizpide bakarraren arabera definitzen dira. B) 
Enpresa txikiak: 50 pertsonatik behera enplegatu, 7 milioi eurora iristen ez diren salmentak edo 5 
milioi ecu-tako balantze orokorra ez gainditu eta independentzia irizpidea betetzen duten enpresak 
dira. C) Enpresa ertainak: 250 pertsonatik behera enplegatu, milioi eurora iristen ez diren salmentak 
edo milioi ecu-tako balantze orokorra ez gainditu eta independentzia irizpidea betetzen duten 
enpresak dira. D)Enpresa handiak: aurreko baldintzak betetzen ez dituzten enpresak izango dira. 
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mehatz jarraituz gero, MCCko enpresarik ezingo litzateke ETEen kategorian sartu, 
talde handiagoko baten partaide direlako. Hain zuzen ere, argudiatzen da talde handiago 
baten barruan kokatzen diren enpresek dimentsio bereko enpresek baino bitarteko eta 
ahalmen handiagoak dituztela. 

 
2.2.1. MCCko kooperatiba multinazionalen menpeko sozietateak eta 

enpleguaren banaketa 
 
Multinazionalei buruz interesgarria da jakitea, zenbat pertsona ari den lanean Etxe 

nagusian (kooperatiban), alde batetik, eta bestetik, kontrolatzen dituen filialetan, 
estatuan nahiz atzerrian.  

 
Kooperatiba transnazionaletan lan egiten duten pertsona kopurua ezagutu aurretik,  

kontrolatzen duten enpresa sareari begiratu behar diogu, kooperatiben errealitatea eta 
dimentsioari buruz argibideak emango dizkigutelako. 8.4. taulan, errenkadetan 
kooperatiba multinazional bakoitzaren estatuko filialak eta atzerriko filialak ikus 
daitezke. Filialak kapital elkarteak direnez, kooperatibak kontrolatzen duen kapitalaren 
partea jaso dugu parentesi artean. Halaber, kokapen herria edo herrialdea eta sorrera 
urtearen berri ematen dugu. 

 
8.4. Taula. MCCko kooperatiba transnazionalek kontrolpean dituzten enpresak  

(31-12-99) 
 

KOOPERATIBAK 
 

ESTATUKO FILIALAK ATZERRIKO FILIALAK 

Batz  Batz do Brasil Ltda.( %50). Brasil. 1998 
Cikautxo 
 

Cikautxo Zaragoza, S.L. (%99). 
Zaragoza. 1998 

Cikautxo CZ s.r.o. (%100). Txekiar E. 1999 

Copreci 
 

Omico, S.L. ( %35 ). Arrasate. 1996 Copreci Mexico, S.A. de C.V. (%75).1989 
Recycomex, S.A. de C.V. (%25). Mexiko 

Zerco, S.r.o.(%28).Txekiar E. 1997 
Burnco Systems, LLC (%50). Estatu Batuak. 1999 

Switch controls International , B.V. (%100) 
Holanda. 1995-1998* 

Dikar 
 

 Shangai Wingroup Lei. &Sports Co. Ltd. (%67). 
Txina.1997 

Dikar do Brasil Ltda. (%66,86).  Brasil. 1998 
Armotec (25%). Txina.1999 

Ifer do Amazonia (%50). Brasil. 1999 
Fagor Etxetresnak Geyser Gastech, S.A. (%50). Bergara. 

1997 
 
 

McLean, S.A.I.C.I.A. (%39,63). Argentina. 1996 
Kronen International, S.A.( %39,63).  Argentina. 

Wrozamet (%37,98–%76). Polonia. 1999 
Extra Electro Menagers, S.A. (%100). Maroko.1994 

Fresh S.A. (%50 ). Egipto. 1995-1996* 
Fagor Electrónica  Fagor Electronics Ltd. (%100). Tailandia. 1992 
Fagor Industrial Fagofri. (%51). Cordoba. 1997. Fagor Industrial. (%50). Colombia. 1996-1996* 
Fagor Sistemas  Cima, S.A. (%100). Frantzia.1994 
Irizar 
 

International Hispacold (%65). Sevilla. 
1997 

Irizar Tianjin (%37).Txina. 1995 
Irizar Maghreb (%34). Maroko.  1997 

Irizar Brasil (%100). Brasil. 1998 
Irizar México (%100). Mexiko. 1999 

LKS Ingenieria LKS Tasaciones, S.A. (%90). Arrasate. 
1996 

LKS Intelcom, S.L. (%70).Aretxab. 1999 
Macla, S.L. (%42). Iruñea. 1999 

LKSur (%20). Uruguai. 1999 
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LKS Con. Direc. Estra.,S.A. (%12). 
Madril.1998 

LKS Cinyma, S.L. (%30).1999 
Maier   Ferroplast (%51). Galiza, 1991 

Maier Navarra( %80) Nafarroa, 199 
Maier MTC  (%52,73) Bizkaia. 

Maier U.K. (%60) Erresuma Batua. 2000 

Mondragón  
Sistemas 

Enyca, S.A. (%9,7 / %66,6 
MCCkin).Maliaño. 

1998 
Inge. En  Integrac. En Sist, Infor. (%21). 

I3S. (%51, MCCrekin ). Bilbo. 1999. 

Sei-Fagor, S.A. (%84,85 ).Frantzia.1994 

Orkli  Zerco, S.r.o.(%28).  Txekiar E.1997 
Orkli, U.K.(%100).  Erresuma Batua. 1998 

Orona 
 

Balear de Ascensores,S.A.(%75).Mallorka.
Ascensores Ibiza, S.A.(%61). Ibiza. 

Insular de Ascensores, S.L(%100). Palma.
Ascensores elevar, S.L.(%50).  Lugo. 

Abril Bienzobas, S.L(%100). Palentzia. 
Ascensores Castellon, S.L. Casteiloi. 

Asteca Estructuras, S.A.(%66). Donostia. 
Pecrés, S.L. (%42). Murtzia. 

Macbe, S.L.(%100). Mostoles. 
Ulahi, S.A. (%100). Donostia. 

M.A.R. Taller eléctrico, S.L. (%30) 
 

Cable Lifts Instal., Ltd. (%100). Erresuma Batua. 
1995-2000* 

Elevadores, BPS Lda. (%100).Portugal.1993 
Abrantes.(%100).Portugal. 1992-1996* 

Orona & Urssa, APS.(%42).Copenhague.1996 
Orona Ile de France(%100). Frantzia.1993-1998* 

Orona, S.P.A..(%100).Italia. 1993-1998* 

Promoauto 
 

 Argentinan (%80).1998: 
COAISA ;  CRAMFSA; Matriceria Austral, S.A.; 

GIASA  eta Promoauto  Austral, S.A. 
Brasilen (%80) .1998: 

Promoauto componentes, Ltda; Gamesa Servi.  Ltda.; 
Promoauto Participacoes, S.A eta  Batz do Brasil, Ltda. 

 
*Filialaren sorrera eta desagerpen (likidazioa edo salmenta) urteak adierazten dute jarraian dauden bi datek. 
Iturria: Nik egina. 

 
8.4. taulari erreparatuz, kooperatiba transnazionalek MCC Korporazioaren 

agrupazio eta dibisioetan txertaturik egoteaz gain, bakoitzak bere aldetik, menpeko 
enpresa sare zabala kontrolatzen dutela ikus daiteke. Sarea estatuan nahiz atzerrian 
hedatzen da, eta menpeko elkarteetan bazkideen partehartzea izan ohi da.  

 
1995 eta 1999 urteetan, MCCko kooperatiba trasnazionaletan, estatuko filialetan 

eta atzerriko filialetan lan egiten zuten pertsonen kopurua jasotzen du 8.5. taulak. 
Filialak enpresa bateratuak (joint venture) direnean, filialeko plantila osoa kontuan 
hartu dugu, nahiz eta kooperatibak gutxiengo partehartzea izan6. 

  
 

                                                 
6 Enpresa bat handia edo txikia den jakiteko gehien erabiltzen den aldagaia langile kopurua da. 

Datu hori erraz lortzen da banakako enpresetan, eta erosoa da erabiltzeko. Baina, hainbat sozietatez 
osaturiko enpresez ari garenean, datuak lortzea eta aztertzea konplikatu egiten da. Hala izan da, 
gutxienez, gure kasuan. 
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8.5. Taula. MCCko kooperatiba transnazionaletan enpleguaren banaketa (19951999) 

 
Kooperatibak 1995 1999 

 Etxe 
Nagusia 

EN 

Estatuko 
Filialak 

EF 

Atzerriko
Filialak 

AF 

EN+ 
EF+ 
AF 

Etxe 
Nagusia 

EN 

Estatuk 
Filialak 

EF 

Atzerriko 
Filiak 
AF 

EN+ 
EF+ 
AF f 

Batz 255 0 0 255 382 0 
 

45 427 

Cikautxo 400 0 0 400 490 50 
 

45 585 

Copreci 843 0 200 1.043 918 50 
 

326 1.294 

Dikar/ 
Wingroup 

78 0 0 78 79 0 
 

325 404 

Fagor  
Etxetresnak 

3.429 0 62 3.491 3.646 400 2.158 4.554 

Fagor 
 Elektronika 

411 0 120 531 478 0 0 478 

Fagor 
 Industrial 

280 0 0 280 400 130 36 566 

Fagor  
Sistemas 

52 0 8 60 70 0 24 94 

Irizar 423 0 400 823 624 190 
 

1.050 1.864 

LKS  
Ingenieria (1) 

60 10 0 70 95 128 2 223 

Maier 
 

200 125  325 662 410 57 1.129 

Mondragon  
Sistemas (2) 

60 0 55 115 85 60 44 189 

Orkli 234 0 0 234 500 0 
 

58 558 

Orona 887 97 48 1.032 1.327 350 
 

80 1.757 

Promoauto (3) 
 

- - - - - - 
 

856 856 

Guztira 7.612 232 885 8.729 9.756 1.768 5.116 16.627 
 
(1)   LKS  injineritza 1996.urtean sortu zen LKStik eta Fagor Sistemasetik banandutako jarduerak bateratuz. 
(2) Mondragon Sistemas 1997. urtean sortu zen (LKSren banaketaren ondorioz eta ISEI, S.A.k utzitako 
ondarearekin). 
(3)   1998an sortu zen  MCC eta Gamesaren arteko hitzarmenaren ondorioz. Bakoitzak kapitalaren %50 du. 
Iturria: Nik egina. 
 

8.5. taulari begiratuz, kooperatiben dimentsioa eta bere bilakaerari buruz 
ondorengoa esan dezakegu:  

 
• Oro har, 1995etik 1999ra MCC taldeko kooperatiba multinazionalek 

enpleguan igoera nabarmenak izan dituzte, bereziki kontrolatzen dituzten 
kapital elkarteetan. Guztira, MCCko enpresa industrial multinazionalen langile 
kopurua urte horietan zehar ia bikoiztu egin da, 8.729tik 16.627ra igaroz. Baina, 
Etxe nagusiek %28ko enplegu hazkundea izan duten bitartean, filialetan lan 
egiten duten beharginen kopurua %616an hazi da. Estatu filialetako beharginak 
1995eko 232tik 1999ko 1.768 izatera igaro dira (zazpi aldiz gehiago). Atzerriko 
filialetako beharginen hazkundea ere nabarmena izan da, 1995ean 885 behargin 
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baziren atzerrian aritzen zirenak, 1.999an 5.116 ziren, alegia ia sei aldiz 
gehiago. Kooperatibetatik kanpo, kapital elkarteetan, izan den enpleguaren 
igoera bizia enpresa sare berriaren osaketarekin bat etorri da. 
 

 
          8.1. Irudia. Enpleguaren banaketa kooperatiba multinazionaletan 

 

0

5000

10000

15000

20000

1995 1999

Etxe nagusia Estatutuko filialak Atzerrriko filialak Guztira
 

Iturria: Nik egina. 
 

• Bestalde, langile guztiak kontuan hartuz, hots, Etxe nagusian lan egiten 
dutenak eta filialetakoak, 1995ean gehienak ETEen kategorian, 500 langiletik 
beherakoan, kokatzen ziren (%62a ETE eta besteak handiak). 1999. urtean, 
berriz, enpresen erdia baino gehiago handiak dira. Enpresa txikiak 1995. urtean 
bost baziren, 1999. urtean hirura jaitsi dira.  

 
• Kooperatiba transnazional handienak Fagor Etxetresnak, Irizar, Copreci 

eta Orona dira. Fagor Etxetresnak kooperatibak Arrasateko kooperatiba 
mugimenduaren  erreferentziazko kooperatiba izaten darrai. Bestalde, Irizarren 
ibilera nabarmendu behar da; hamarkadaren hasieran krisian zegoen enpresa  
txiki  bat izatetik, mundu osoan zabaldurik dagoen enpresa handi bat izatera 
pasa da, oso urte gutxiren buruan.7.   

 
• Gure ikerketako kooperatiben emaitzak MCCko industri taldeko 

kooperatiben emaitzekin alderatzen baditugu, ikus dezakegu Korporazioaren 
enpresa industrial handienak direla atzerrian filialak dituztenak. Korporazioko 
bederatzi handienetatik zazpik atzerrian filialak zituzten 1999. urtean. 2000. 
urtean zortzi handienek zituzten filialak atzerrian8. Bestalde, MCCko 
kooperatiba multinazionalek MCCko enplegu industrialaren %35  osatzen dute. 
2000 eta 2001 urteetan egindako atzerriko inbertsio zuzenak kontuan hartuz, 
portzentai honek %50a gainditzen du. 

 

                                                 
7 Dikar/Wingroup nabarmendu dezakegu baita ere: 1995.urtean 79 langile zituen Bergarako 

enpresa honek, bost urteren buruan atzerrian lau filial eta 400 langiletik gora izatera pasa da; horrela, 
1999. urtean Dikar/Wingroup-en enplegu osoaren %80 atzerrian kokaturik dago, parterik handiena 
Txinan. 

8 Adibidez, barne merkatuan hainbat kapital ezarpen egin izan dituen arren, Ederlan 
kooperatiba, 2001. urtera arte, ez da atzerrian kokatuko. Ederlanek 2001. urtean 2.869 langileko 
enpresa taldea osatzen zuen.  
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• EAEko kooperatibekin konparatzeak emaitza nabarmenak ematen ditu. 
Euskadiko Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioaren ikerketa baten arabera9, 
EAEko kooperatiben %86ak 20 langile baino gutxiago ditu, eta soilik 
kooperatiben %3ak inguru du 100 langile baino gehiago (MCC kooperatibak 
barne). AKEren inguruan bildurik dauden kooperatibek izan duten garapen 
handiak oro har, eta multinazionalizazio bidea hartu dutenenak bereziki,  zentzu 
honetako konparaketak egitea ez dela beharrezkoa pentsatzera garamatza.  

 
2.2.2. Kooperatiba multinazionalen dimentsioaren beste adierazle batzuk  

 
MCCko kooperatiba multinazionalen dimentsio sozioekonomikoaren gaiarekin 

bukatzeko, eta tamainaren beste adierazle batzuk agertzeko, aktibo, salmenta eta 
mozkinen gaineko datuak jaso ditugu (8.6. taulak 1999ko datuak jasotzen ditu soilik; 
8.7. taulak, berriz, azkeneko urteetako joerak ezagutu asmoz, 1995etik 1999ra egon 
diren hazkunde tasak). 

 
8.6. Taula. MCCKo kooperatiba multinazionalen aktibo, salmenta eta mozkinak (1999) 

 
KOOPERATIBA 
MULTINAZIONALAK 

AKTIBOAK 
Milioi € 

SALMENTAK 
Milioi € 

MOZKINAK 
 

   MilioI € ROI* 
Batz 44.901 46.509 4.309 9,60 
Cikautxo 38.518 50.502 2.777 7,21 
Copreci 70.460 93.312 5.723 8,1 
Dikar/Wingroup 21.571 9.367 743 3,4 
Fagor Elektratresnak 424.465 672.032 22.671 5,34 
Fagor Elektronika 34.617 47.201 2.533 7,32 
Fagor Industrial 40.587 54.665 5.489 13,52 
Fagor Sistemas 11.756 10.818 - - 
Irizar 128.759 124.067 23.217 18,03 
LKS Ingenieria 4.768 5.773 561 11,7 
Maier 8.045 7.357 3.723 4,62 
Mondragón Sistemas 6.815 11.248 781 11,46 
Orkli 71.572 69.039 5.261 7,35 
Orona 100.897 105.288 7.346 7,28 

* ROI: Return of investment. Mozkinak/Aktiboa. 
Iturria: Nik egina; urteko kontuetatik jasoa. 
 
 

 
 
 

         

                                                 
9 «La actualidad del cooperativismo en la Comunidad Autonoma Vasca». Euskadiko Lan 

Elkartuko Kooperatiben Federazioa (1998, 15). 
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       8.7. Taula. Aktibo eta salmenten hazkundea (1995-1999)  
 

KOOPERATIBA 
MULTINAZIONALAK 

AKTIBOAK 
Hazkundea 1995-1999 

zenbaki  indizeak (%) 

SALMENTAK 
Hazkundea 1995-1999 

zenbaki  indizeak (%) 
Batz 152 182 
Cikautxo 173 148 
Copreci 142 131 
Dikar 126 164 
Fagor Elektratesnak 138 164 
Fagor Elektronika 139 123 
Fagor Industrial 193 222 
Fagor Sistemas 113 116 
Irizar 347 220 
LKS Ingenieria 156 143 
Maier 200 166 
Mondragón Sistemas - - 
Orkli 220 214 
Orona 228 210 

Iturria: Kooperatiben urteko kontuak. Nik egina. 
 
8.7. taulak atzerrian filialek dituzten MCC Korporazioko kooperatiben aktibo eta 

salmenten bilakaera erakusten du. Kooperatiba guztiek aktibo eta salmenten hazkunde 
nabarmenak izan dituzte. Irizar kooperatibaren hazkundea da nabarmenena, aktiboak  
%350 handiagoak dira, eta atzerriko filialen salmentak kontuan izan gabe, negozio 
bolumena bikoiztu egin da; Orona, Orkli, eta Fagor Industrialen hazkundeak ere 
aipagarriak izan dira, 1995eko emaitzak bikoizten baitituzte. Zentzu honetan esan behar 
dugu, nolanahi ere, atzerriko inbertsioetan urrats txikienak eman dituzten kooperatibak 
izan direla, eta aipatu hazkundea, barne merkatuan (Oronaren kasua) edo esportazioen 
bidez lortu dutela (Fagor Industrial eta Orkli adibidez). Datuei globalki erreparatuz, 
kooperatiben aktiboa 1999an 1995ekoaren %175 da; salmenten hazkundea %180ekoa 
izan da. 

 
3. MCCko kooperatiba multinazionalen nazioarteratze bideak 
 
Laugarren kapituluan ikusi dugun moduan, oro har, nazioarteratzeko, edo 

atzerriko merkatuekin loturak finkatzeko, hiru alternatiba edo sarbide aurkezten zaizkio 
enpresari: batetik, output-en esportazioa; bestetik transferentzia hitzarmena, hau da, 
helburu den merkatuko enpresa bati lizentzia baten salmenta, zeinek enpresaren 
produktua merkatu lokalean ekoiztu eta saltzea ahalbidetuko dion; eta azkenik, 
inbertsio zuzena, atzerriko ekoizpen unitatearen kontrola ematen duena. Atzerriko 
merkatuetara sartzeko modurik egokienaren aukeraketa enpresarentzat garrantzi 
handiko erabakia da, konprometitzen diren baliabideak eta hartzen diren arriskuak 
desberdinak direlako. Nolanahi ere, dakigunez, nazioarteratzeak izaera dinamikoa du; 
alegia, naziorteratze prozesuan aurrera egin ahala, enpresak atzerriko merkatuekin 
dituen konpromezu eta lotura mailak aldatuz joan ohi dira. Ondoren, aipatu bezala 
lehenengo bi bideak aztertuko ditugu, kanpo ezarreren azterketa hurrengo kapitulurako 
utziz. 

 
 
 
 

 258



VIII. Kapitulua: MCCko kooperatiba multinazionalen nazioarteratze prozesuaren ezaugarriak  
 
 

3.1. Esportazio joera 
 
Kooperatibek duten nazioarteratze mailaren datu garrantzitsu bat, bere esportazio 

joerak adieraziko digu; hau da, esportazioek salmenta totalekiko suposatzen duten 
portzentaia. Ondorengo taulan esportazioek izan duten bilakaeraren berri jasoko dugu, 
1995 eta 1999ko datuak jasoz. Halaber, interesgarria iruditu zaigu kooperatiba bakoitza 
kokaturik dagoen dibisioen esportazio joerak jasotzea, bien arteko konparaketak egin 
ahal izateko. 

 
       8.8. Taula.  Kooperatiba multinazionalen joera esportatzailearen bilakaera 
 

KOOPERATIBA 
MULTINAZIONALAK 

1995 1999 

 Kooperatibak 
(%) 

Dibisioaren 
Batezbestekoa 

(%) 

Kooperatibak 
(%) 

Dibisioaren 
Batezbestekoa 

(%) 
Batz 47 56 75 64 
Cikautxo 45 56 56 64 
Copreci 67 59 66 63 
Dikar 68 32 75 51 
Fagor Elektratesnak 25 24 34 37 
Fagor Elektronika 65 59 60 63 
Fagor Industrial 28 24 33 37 
Fagor Sistemas 17 46 13 56 
Irizar 51 32 64 51 
LKS Ingenieria - 46 0 56 
Maier 44 56 44 64 
Mondragón Sistemas - 46 0 56 
Orkli 67 59 74 63 
Orona 28 12 26 13 

 
Batezbestekoa* 46 52,36 

   Desbiazio Tipikoa* 17,53 21,25 
 

MCC Korporazioa 
Talde industriala 

39 48 
 

 
      *LKS eta MSI kontuan hartu gabe. 
       Iturria: Nik egina. 
 
8.8. taulak 1995 eta 1999 ekitaldietako esportazioen konparaketa egiten du. 

Esportazio joerak, oro har, bilakaera positiboa izan du ekitaldi horietan zehar. Denbora 
tarte horretan, barne salmentak asko hazi diren arren, kanpo salmentek ere gora egin 
dute. Hala, kooperatiben batezbesteko esportazio tasa, 1995eko %43tik  1999ko 
%52,36ra pasa da. Halaber, aipatu daiteke 1995ean bederatzi zirela dibisioko 
batezbesteko portzentaia gainditzen zuten kooperatibak; 1999an, aldiz, zazpi besterik ez 
dira beraien dibisioko nazioarteko salmenta maila gainditzen duten kooperatibak. 
Kooperatiba gehienek bilakaera positiboa erakutsi dute, baina hiruk ez; kasu horretan 
jaitsierak oso txikiak izan dira. Nabarmendu daiteke zenbait kooperatiben kasua, hala 
nola: 
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• Batz, Dikar eta Orkli dira, hurrenez hurren, gehien esportatzen dutenak, %70etik 
gorako portzentaiarekin. Autogintza eta etxetresnen osagaiak ekoizten dituzten 
enpresak dira, bezerotzat ekoizle multinazionalak dituztenak. 

 
• Hazkunde handiena Batz kooperatibak izan du: 1995eko salmenta guztien %47 

esportatzen zuen,  1999an, berriz, %75.  Batz-en bezeroak, batez ere, Europako auto 
ekoizleak dira. Irizar kooperatibak ere goranzko joera nabarmena erakusten du, 
1995eko %51tik 1999ko %64ra igaroz –kontuan hartu behar dugu 1992an esportazioak 
%20ra ez zirela iristen–. Esportazioen gorakada hau estrategia inbertitzaile 
oldarkorrarekin lotu du Ormaiztegiko kooperatibak. 

 
• Hazkunde joera nabarmenak, hamar puntutik gorakoak, izan dituzten beste 

kooperatiba batzuk Cikautxo, Dikar eta Fagor Etxetresnak izan dira. Kooperatiba hauek 
ere, esportazioetan ez ezik atzerriko inbertsioetan ere gora egin dute nabarmen. 

 
• Lau kooperatiben esportazio portzentaiak jaitsi egin dira. Coprecik ehuneko 

puntu bat galdu du. Edozein modutan, kanpo salmentak gora egin dute kooperatiba 
honetan, atzerriko ezarpenen gorakadarekin aise konpentsatzen baita esportazioen 
jaitsiera. Fagor Sistemasek bost puntu galdu ditu, batez ere Frantziako merkatua, bere 
esportazioen jomuga nagusia, filialaren esku uztean. Fagor Elektronikaren kasuan, 
aldiz, barne merkatuko salmenten igoera nabarmenak ekarri du kanpo salmenten balio 
erlatiboaren jaitsiera. Oronaren kasuan, esportazioen jaitsiera atzerriko 
desinbertsioarekin bat etorri da, izan ere ahaleginak barne merkatura bideratu ditu. 

 
• LKS eta Mondragon Sistemas kooperatiben esportazioak hutsak dira. Zerbitzu 

alorreko enpresa horientzat hurbiltasuna funtsezkoa da. 
 
Laburbilduz, bi ondorio azpimarratu daitezke: batetik, goranzko joera erakusten 

dutela MCCko kooperatiba transnazionalen esportazio datuek, eta bestetik, aztertu 
ditugun kooperatibek nazioarteko bokazio nabarmena dutela.  
 

3.2. Teknologia transferentziak 
 
Hastapenetan, Arrasateko Taldeko kooperatibak beren negozioak martxan 

jartzeko, ekoizpen lizentziez baliatu ziren, normalean atzerriko enpresak utzitakoak 
(Ormaetxea, 1999). Gaur egun ere, lizentziak eskuratzen dituzte beren produkzio gama 
zabaltzeko, adibidez Coprecik; baina, kooperatiba multinazionalek ez dute teknologia 
transferentziarik egin nahi, lizentzien bidez atzerriko merkatuko enpresa batek  
enpresaren produktua ekoiztu dezan. Alegia, aztertu ditugu kooperatiben artean, Fagor 
Elektratresnak da teknologia transferentziak burutzen dituena bakarra, eta gainera modu 
marjinal batean. Kooperatibetako zuzendariek ez dute  atzerriko enpresen esku 
teknologia propiorik utzi nahi, eta beraz, nazioarteratzeko alternatibak esportazioak edo 
atzerriko inbertsio zuzenetara, bakarrik edo bazkideekin, mugatzen dira. 
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                          8.9. Taula. Teknologia transferentziak 
 

TEKNOLOGIA TRANSFERENTZIA Kooperatibak % 
Teknologia transferentziak jaso dituzten 
kooperatibak 

4 %30 

Teknologia transferentziak egin 
dituzten kooperatibak (1990eko hamarkadan) 

1 %7 

   Iturria: Nik egina. 
 
Aztertu ditugun kooperatiba askok atzerriko lizentziekin ekin zioten enpresa 

jarduerari. Horrela, Fagor Etxetresnak, Fagor Elektronika, Copreci eta Fagor Industrial 
kooperatibak atzerriko enpresei erositako patenteak eta lizentzien bidez hasi ziren 
beraien produktuak ekoizten. Geroago, asko inbertitu dute teknologian, eta beraien 
teknologia propioa garatu dute, inguruko ikerketa zentroen laguntzarekin, hala nola, 
Ikerlan, Ideko eta MTCrekin. Hala eta guztiz ere, MCCko kooperatiba multinazionalek, 
oro har, ez dute teknologia transferentzien bidea jorratu.   

 
MCCko kooperatiba multinazionalak nazioarteratzeko bide bezala teknologia 

transferentziak izan duen garrantzia ezagutzeko, hiru esperientzia jasoko ditugu. 
Lehenbizikoa teknologia transferentziarik egin ez duen kooperatiba batena da, eta 
eragiketa mota honen erabat aurkako iritzia duen zuzendari baten azalpenetan 
oinarritzen da; bigarren, teknologia trasnferentzien bidea esploratzen ibili den 
kooperatiba baten esperientzia azalduko dugu; eta hirugarren, teknologia 
trasnferentzian gehien nabarmendu den kooperatibaren ibilerari erreparatuko diogu.  

 
i) Fagor Industrial: ezezko borobila teknologia transferentziari 
  
Fagor Industrial-ek bere hastapenetan teknologia erosi zuen, baina aurrerago 

teknologia propioa garatzeko gai izan da. Dena den, Oñatiko kooperatibak ez du 
teknologia transferentziarik egin, eta ez du egin nahi ere, horretarako eskaintzak izan 
dituen arren. Beraiek teknologia jasotzaile gisa bizi izandakoak eskarmentua eman die. 
Zuzendariaren hitzak adierazgarriak dira:  «Nik uste dut enpresa batek egin dezakeen 
akatsik handiena bere teknologia saltzea dela, ez baituzu beste ezer lehiatzeko. Zure 
teknologia saltzen baduzu, ez duzu ezer. Guk ez dugu saltzeko aukera inoiz aurrikusi, 
eta eskaintzak jaso ditugun arren, erabat baztertzen ditugu.  Nik ez dut nire teknologia 
transferitu nahi eskulana merkeagoa den herrialde batera: “gaurko ogia da eta 
biharko gosea”.  Ez dut bide hori gogoko, espezialki alergikoa naiz; gainera, uste dut 
gai horren inguruan jauzi bat egon dela; egun, inork, benetan inork, ez du 
teknologiarik lagatzen, eta teknologia saltzen ari direnek oso garesti ordaintzen dute. 
Guk, adibidez, Italiako bi patente hartu genituen (Zanussi taldeko bihurtu zen 
konpainia batetik). Royalty txiki bat ordaintzen genuen denboraldi batean zehar; baina 
hura italiarren akats handia izan zen. Teknologia saldu ziguten, eta lortu zuten gauza 
bakarra guk beraiek Espainiako merkatutik ateratzea izan zen, eta ondoren, Europako 
merkatutik, eta gaur egun, gu gera beraien lehiakide nagusia. Pentsatzen dut salmenta 
hark ez ziela ezertarako balio izan. Lortu zuten bakarra lehiakide berri bat sortzea izan 
zen». Zuzendari honen iritziz, etxekalte ederra da teknologia transferentzia. 
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ii) Fagor Elektronikaren saiakerak 
 
Fagor Elektronikak ere bere hastapenetan teknologia erosi zuen. Baina ordutik, 

teknologia propioa garatzen ahalegindu da. Hala, teknologia alorrean inbertsio handiak 
egin ondoren, bakarrik eta ikerketa zentroekin batera10, bere teknologia propioa du, 
erregistratua. Teknologia transferentzia enpresako zuzendariek aztertu duten jarduera 
den arren, ez dute salmentarik lortu. Hala, produktua zuzenki saltzeko oztopoak zituen 
herrialde batzutan saiakerak egin zituen Arrasateko kooperatibak. Brasilen, adibidez, 
saiakera bikoitza egin zen seinaleen tratamendu alorrean: bat teknologiaren salmentari 
buruz, eta bestea, produktu muntaiari buruz, hau da, plaka desmontatuak bidaltzea han 
muntaia egiteko. Baina ez zuten arrakastarik izan. Zuzendariaren hitzetan: «Eragiketa 
horretarako bilatu genuen bazkidea Arrasateko lantegian egon zen ia bi hilabetez, 
produktua ezagutu eta prozesuak ikasteko; baina azken orduan ez zuen aurrera egin. 
Agian, guk ez dugu katalogo nahiko zabala, edo gure produktuak nahiko sofistikatuak 
dira hango merkatuarentzat. Agian, ez dakigu nola egiten den sinpleki». 

 
Edonola ere, kasu konkretu batzuetarako soilik balio dezake aukera horrek, 

badituelako alderdi arriskutsuak, enpresaren epe luzerako estrategiaren ikuspegitik: 
«Agerpen ahula lortzen da atzerriko merkatuetan eta behin behinekoa. Royaltia 
lauzpabost urtetarako izan dezake enpresak; baina bezeroa argia bada, menpekotasun 
teknologiko hori hautsi dezake, guk egin dugun bezala, hain zuzen. Eta zer gertatzen 
da? Herrialde desberdinetan lehiakide gune berriak sortu dituzu, eta zuk bertara joan 
nahi duzunean sarrera askoz ere zailagoa izango da. Teknologia transferentzia ez da 
epe luzerako aukera. Asiako merkatuari begira, han ezarri ordez teknologia 
transferentzia bat egin izan bagenu, bertan lehiakide bat sortuko genuen bost urteren 
buruan, eta guk ez genuke izango bertan bost urtez egonagatiko esperientzia. Gainera, 
kooperatibaren dimentsioa erlatiboki txikia izanik, 500 pertsona inguru, ikerketa 
diferentzial bat sortzeko besteko masa kritikorik ez du. Edozein lehiakidek, bost edo 
hamar urteko epean, maila hori lor dezake, eta enpresaren antzerako produktuak edo 
hobeak merkaturatu». 

   
Kooperatiba ikuspegitik ere, atzerriko inbertsio zuzenaren aurrean teknologia 

transferentziaren aukerak osa dezakeen alternatiba zalantzazkoa da zuzendari honen 
aburuz: «Zuk teknologia saltzen badiezu eta teknologia horren ustiapena beste batzuk 
egiten badute, ez duzu ezer aurreratu. Artifiziala da. Horrela, gainera, egiten duzun 
bakarra etekinak mozkin eta salmenten bidez lortu beharrean royaltien bidez lortzea 
da». Hain zuzen ere, kooperatiba koherentziaren ikuspegitik edonori teknologia uztea 
baino, hobe da kooperatibak atzerriko ezarpenak egin eta zuzenki teknologia hori 
ustiatzea.  

 
iii) Fagor Elektratresnak: hainbat motatako teknologia transferentziak 
 
1990eko hamarkadan teknologia transferentzia egin duen MCCko kooperatiba 

multinazional bakarra Fagor Elektratresnak izan da11. Normalean, Arrasateko 

                                                 
10  Baterako garapenak egiten dira ikerketa zentroekin, kooperatibak hartzen du finantzaketaren 

ardura, baina gero jabegoa ere beraien esku geratzen da. 
11 Coprecik 1970eko hamarkadan bi teknologia salmenta egin zituen. Bat Turkian eta bestea 

Hungarian, ELTIM eta MMG enpresei, hurrenez hurren. Copreci Eki Europako merkatuak 
esploratzen zebilen garaia zen, eta kooperatibaren osagaiak integratu nahi zuten bi fabrikatzaile 

 262



VIII. Kapitulua: MCCko kooperatiba multinazionalen nazioarteratze prozesuaren ezaugarriak  
 
 
kooperatibak teknologia transferentziak bere kabuz sarbiderik ez duten herrialdeetara 
egin ditu (urrutiko herrialdeak eta merkatu itxiak izan dira).  
 

    8.10. Taula. Fagor Etxetresnakek egindako teknologia transferentziak 
 

TEKNOLOGIA TRANSFERENTZIA  
MOTA 

URTEAK HERRIALDE 
JASOTZAILEA 

Know how teknikoa 
 

1993-1999 
1993-1994 
1993-1994 

Iran 
Hegoafrika 
Kolonbia 

 
Pertsonalaren heziketa 
 

1994-1997 
1994-1997 
1999-2000 
1999-2000 

Iran 
Egipto 
Tunez 
India 

 
Makineria eta ekipoen hornikuntza 
 

1998-1999 Hainbat herrialde 

Planta giltza eskuan 1987 Txina 
 

 Iturria: Nik egina. 
 
• Transferitzen den know how-a teknikoa da, hots, Fagor Etxetresnak 

kooperatibak ekoizten dituen produktuak nola egin erakusten du. Ez da merkataritza 
edo zuzendaritza metodoen transferentziarik burutzen. Teknologia transferentzia 
eragiketa nagusia Iranekin egin dute. Berogailuak eta garbigailuak egiteko prozesuei 
buruzko teknologia transferitu diote Iraneko elektratresna ekoizle bati. Ordainketa ez da 
royaltien bidez egiten, baizik eta hasierako ordainketa bat eskatzen da know how-aren 
transferentziarengatik, eta urte batzutan osagaiak erosteko konpromezua hartzen da. 
Baina negozioak iraupen mugatua du. Zuzendariaren hitzetan: «Hasieran, denek 
muntaia soilik egiten dute, guk saltzen diegu gehiena, baina gero, prozesuak 
integratzen doaz, beraiek hasten dira ekoizten eta agur!» 

 
• Pertsonalaren heziketa ere kooperatibak saldu ezin duen herrialdeetan egin du. 

Herrialde horietako bertako ekoizleak edota ekoizle izan nahi duten enpresetako 
teknikoak etorri izan dira Arrasateko instalazioak ikusi eta bertan ikastera. Halaber, 
beraien fabrika martxan jartzeko  kooperatibako bizpahiru teknikari joan izan dira.  

 
• Makineria eta ekipoen hornikuntza egin izan duten beste negozioa da. Atzerriko 

ekoizleek Fagor Etxetresnak kooperatibaren bidez erosi izan dituzte elektratresnak 
egiteko makinak, atzerrian nahiz  inguruko enpresatan (Arrasate, Moldakor eta Eraman-
etik adibidez). 

 
• 1987an Fagorrek bere instalazioak berritu zituenean fabrikazio prozesu osoa 

Txinako enpresa bati saldu zion. Zuzendariaren hitzetan: «Berrogeita hamar txinatar 
inguru etorri ziren planta ikustera. 200 milioiren truke osorik desmontatu eta Txinara 
eraman zuten. Guk bi teknikari bidali genituen Txinara muntaian laguntzeko, baina 
                                                                                                                                               
horiei teknologia saltzeko aukera sortu zen. Hala ere, geroago ez zuen bide horretatik jarraitu, eta 
gaur egun, bere estrategiarekin ez dator bat.     
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iritsi zirenerako jadanik zutik zegoen, eta ondo jarrita, gainera. Ez genuen ezer egin 
behar izan. Ordutik ez dugu beraiekin berriz hitz egin, soilik planta ez dagoela martxan 
jakin dugu, zoritxarrez».  

 
Lehiakide potentzial berriak sortzen aritzeko sentsaziorik ez dute Fagorrekoek. 

Hala ere, Iraneko merkatua zabaltzen den egunean, adibidez, bertara joatea erabakitzen 
badu Arrasateko kooperatibak, dagoeneko han ekoizle bat aurkituko du, bere 
teknologiarekin hasi dena. Baina, arriskua merkatu horretaz orain profitatzeko 
aukerekin alderatuz txikia da. Izan ere, orain merkatu horretara sartzeko bide bakarra da 
lizentzia saltzea da. Kooperatibarentzat ez du mehatxu handia suposatzen, mundu 
mailako lehiakide bihurtzea ez baita erraza izango. Produktuak zaharkituz joaten dira, 
eta ekoizle kontsolidatuak inbertsio handiak egiten ari dira produktu berrien ikerketa eta 
garapenean12. Arrisku horren aurrean zera dio zuzendariak: «Inoiz egin behar ez dena 
esklusiba ematea da. Hain zuzen ere, teknologia saldu eta kontratuak bezeroak 
esklusiba duela badio, merkatua irekitzen denean ezingo duzu sartu. Guk gure produktu 
konkretu bat, kode komertzial bat, egiteko aukera saltzen diegu soilik». 

 
Teknologia transferentzia, hala ere, ez da kooperatibarentzat jarduera nagusi bat. 

Enpresak ez du aukera hori bilatzen, eta ez du horretaz arduratzen den departamenturik 
ere. Bezeroak dira Fagorren teknologiaren bila joan direnak. Zuzendariaren hitzetan: 
«...Izan ere, gure teknikarientzat nahiko konplikatua da daukaten lanaz gain, ardura 
berriak hartzea. Eragiketa txikiak izan ohi dira, 80 eta 100 milioi bitartekoak, 
mozkinetara doazenak zuzenki; baina guretzat erabat marjinala da».  

 
Laburbilduz, Arrasateko kooperatiba taldean ez dago teknologia saltzeko 

bokaziorik. MCCko kooperatiba multinazionalen batek egiten du, baina jarduera erabat 
marjinala da; beste batzuk transferentzia teknologikoak egiteko eskaintzak jaso dituzten 
arren, ez dute bide hori lantzeko asmorik. Gaur eguneko merkatu baldintzak 
arriskutsuagoak dira: merkatu ireki eta gardenetan, edozein bihurtu daiteke enpresen 
lehiakide zuzena. Teknologia enpresak duen altxor preziatuenetakoa da, eta ezin da 
aurrerago lehiakide bihurtu daitezkeenen esku utzi. Korporazio mailan, plangintza 
estrategikoaren alorrean, ez da aukera hori aurrikusi edo bultzatzen. Korporazioko 
dibisio zuzendari baten hitzetan: «Guk produktu industrialak saltzen ditugu eta ez 
teknologia»13. 

  
3.3. Nazioarteko ibilera: garapen faseen ikuspegia 
 
Laugarren kapituluan ikusi dugunari jarraituz, enpresaren nazioarteratze 

prozesuak izaera dinamiko eta graduala du14. Hots, garapen faseen teoriaren arabera, 
enpresak nazioarteko konpromezu maila handiagoko urratsak ematen ditu, aurreko 
faseetan finkatu eta esperientzia metatzen duen neurrian. Esperientzia horrek 
nazioarteko merkatuen ziurgabetasuna murriztea ahalbidetzen dio. Ildo honetatik, 
nazioarteratze prozesua urrats desberdinen arabera egituraturik dago: 
                                                 

12 Adibidez, Arrasateko kooperatiba egun elektratresna desberdinen sareko funtzionamendua 
lantzen ari da, alegia, «domotika». 

13 Teknologiaren salmentaz Korporazioko ikerketa zentroak arduratuko lirateke: Ikerlan, Ideko 
eta MTC; baina ez enpresak zuzenki. Bestalde, 1999tik aurrera, Prodeso enpresa berria jarri da 
martxan, Korporazioko enpresen ezagupenen transferentzia bultzatzeko laguntza tekniko moduan, 
batik bat garapen bidean dauden herrialdeei begira.  

14 Johanson eta Wiedersheim-Paul (1975) eta Johanson eta Vahlne (1977). 
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• Zeharkako esportazioak: noizbehinkako esportazioak zeharkako kanalen bidez. 
• Esportazio zuzenak: esportazio egonkor eta jarraiak agente edo ordezkarien bidez.  
• Merkatal helburuak dituzten establezimendu egonkorren irekiera. 
• Lankidetza hitzarmenak: lizentziak, know how transferentzia, azpikontratazioa... 
• Atzerriko inbertsio zuzenak, bakarrik edo bazkideekin, filialak sortuz edo erosiz.  

 
            8.11. Taula. Garapen faseen teoriaren betekizun maila 

 
 FREKUENTZIA % 
Bai 6 46 
Ez 5 38 
Besterik 2 16 
Guztira 13 100 

Oharra: Bai erantzunak adieraziko luke enpresetako zuzendarientzat teoria horrek dioena bere  
 enpresarentzat, oro har, aplikagarria dela;  «ez» erantzunak, kontrakoa. 
 
Aztertu ditugun kooperatibetako zuzendarien erantzunetan oinarrituz, kooperatiba 

gehienek prozesu graduala jarraitu duten arren, ez da garapen faseen teoriak iradokitzen 
duen prozesu jarrai eta sekuentziala bezalakoa izan. Kooperatiba zuzendarien %46k 
soilik pentsatzen du beraien nazioarteratzea teoria horrek aipatutakoari egokitzen 
zaiola.  

 
Hain zuzen ere, gure iritziz, teoriak aipatzen dituen salbuespenek hobeto azaltzen 

dute Arrasateko kooperatiben nazioarteratzea (Johanson eta Vahlnek, 1997). 
Nazioarteratzearen teoria ebolutiboarekin bat ez etortzeko, honako arrazoiak aipatzen 
dira: 

 
• Atzerriko inbertsio zuzena zenbait merkatu zailetara sartzeko bide bakarra izan da. 

 
• Enpresa multinazional handien beharrek atzerriko herrialde jakin batzuetan 

ezartzera behartzen dituzte. Autogintzako industria osagarrian, lehen mailako edo 
bigarren mailako hornitzaileentzat hornikuntza kontratuak mundu mailan finkatzeko 
joera handiagoa da, eta nazioarteratzea beharrezkoa da. Esperientzia eta ezagupena, 
izan edo ez izan, nazioarteratzeko beharra izan dute arlo honetako enpresek, teoriak 
dioenaren aurka.  
 

• Distantzia psikologiko txikiena duten herrialdeak –adibidez Frantzia edota 
Latinamerika– aukeratu dituzte hainbat kooperatibek, baina ez guztiek. Badira, 
nazioarteratze prozesua distantzia psikologiko handira dauden herrialdeetan kokatuz  
hasi dutenak ere, alegia, Irizar, Dikar, Fagor Etxetresnak, Cikautxo eta Fagor 
Elektronikak,  Txina, Tailandia, Maroko eta Txekiar Errepublika bezalako herrialdeak 
aukeratu dituzte atzerriko lehen kanpo ezarpena egiteko. 
 

• 1990. hamarkadan lortutako mozkinek nazioarteratze prozesuak urrats handiagoak 
ematea ahalbidetu die. 
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• Halaber, MCC taldean egoteak, aurrerago aztertuko dugun arrazoiengatik, 
nazioarteko jauzi handiak egiteko aukera eman die, tarteko urratsetako esperientzia 
metatu  gabe. 

 
Enpresaren estrategiak sekuentzia graduala gainditu eta jauzi estrategikoak burutu 

ditu. Hamel eta Prahalad-ek (1990) aipatzen duten «bulkada estrategikoak» eginez. 
Adibidez, Irizarren kasua aipagarria da. Edozein modutan, geroz eta kooperatiba 
gehiago dira atzerrian ezarri direnak. Bakoitzak bere ibilbide propioa jarraitu du, baina 
gehienek izan dute Korporazioaren babesa, zuzeneko edo zeharkakoa. Halaber, 
munduko globalizazio prozesuak, bultzatu ez ezik erraztu egin ditu nazioarteko 
ezarpenak, herrialdeen arteko distantzia fisiko eta psikikoak murriztuz. Kooperatiben 
izaerak eta egungo inguru ekonomikoaren baldintzak enpresarentzat garapen urratsen 
teoriaren jarraipen lineal eta deterministarekin ez datoz bat. Edonola ere, nazioarteko 
joera izateak lagundu egin die enpresei nazioarteratzeko orduan; adibidez, esportazio 
eragiketetan metatutako ezagupen eta esperientziak garrantzitsuak izan dira atzerriko 
ezarpenak burutzeko orduan. 

 
4. MCCko kooperatiba multinazionalen lehia-abantailak 
 
Laugarren kapituluan ikusi dugunari jarraituz, enpresaren nazioarteko hedapena 

plangintza estrategiko prozesu konplexu baten barruan kokatzen da, eta izaera 
desberdineko hainbat aldagai hartu behar dira kontuan. Batik bat, bi aldagai taldek 
izango dute eragina: batetik, inguruko faktoreek sortuko dituzten aukera eta mehatxuak, 
eta bestetik enpresaren barneko aldagaiak, hots, bere lehia-ahalmenak garatzeko dituen 
puntu ahul eta indartsuak aztertu behar dira. Lehenengo faktoreak oso garrantzitsuak 
badira ere, enpresaren barnekoetan finkatu dugu arreta atal honetan. Hain zuzen ere, 
galdeketan nazioarteratzeko orduan kooperatiben enpresa ahalmenek izan duten eragina 
aztertu nahi izan dugu, hau da, enpresaren alderdi desberdinek atzerrian inbertsioak 
egiteko orduan izan dezaketen eragin positiboa eta negatiboa. Halaber, interesatzen 
zaigu MCCko kooperatiben alderdi propioek zer nolako eragina izan duten alderdi 
orokorren ondoan aztertzea. Hala, kooperatiba izaerak duen eraginaz eta MCC 
Korporazioan egoteak duen eraginari buruz ere galdetu dugu.  

 
Kooperatiben nazioarteratzearen lehia abantailak aztertzean, elementu 

garrantzitsuena zuzendarientzat, produktuaren ahalmen internazioanala da. Produktua 
da baldintza  nagusia, berak definituko baitu enpresa kokatzen den sektorea eta sektore 
horretan jarraitu beharreko estrategia –produktua egokia ez bada nazioarteratzea 
ezinezkoa da–. Baina baldintza hau beharrezkoa den arren, ez da nahikoa. Ondoren 
kooperatiba zuzendaritzaren ekimena izan da zuzendarientzat faktore garrantzitsuena,  
eta hirugarrenik, MCC Korporazioan partehartzea. Emaitza guztiak 8.12. taulan ikus 
ditzakegu. Emaitzak ranking bat osatuz jaso ditugu, garrantzitsuenetik garrantzi gutxien 
duenera.  

 
Galdeketaren emaitzen arabera, kooperatiben dimentsioa nazioarteratzeko oztopo 

bat izan ez den arren, gutxien baloratutako alderdia izan da, marketing ahalmenaren 
atzetik. MCCko antolaketa multinazionalak kooperatiba handiak dira, baina enpresa 
txikiak. Alegia, munduko eta Euskal Herriko beste kooperatibekin alderaturik 
antolaketa handiak dira, baita inguruko enpresen aurrean ere; baina lehiakideekin 
alderatuz gero, batez ere sektoreko liderrekin, enpresa ertain eta txikiak bihurtzen dira. 
Izan ere, zuzendarien iritziari jarraituz, «kooperatibak erlazionatzen diren lehiakide 
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nagusien artean kooperatibek baino potentzial handiagoko multinazional handiak 
daude». Edozein modutan, dimentsioaren alderdi positibo gisa, besteekin lankidetza 
hitzarmenak egiteko erraztasuna eta malgutasuna aipatzen dute zuzendariek; alderdi 
negatibo gisa, aldiz, zenbait merkatuetara sartzeko potentzial falta. 

         
8.12. Taula. Nazioarteratzeko lehia abantailen oinarriak 

 
FAKTOREAK Balorazioa 
Produktuaren nazioarteko potentziala 9,4 
Zuzendaritzaren jarrera nazioarteratzaeri begira 9,4 
MCCn partehartzea 8,3 
Ahalmen teknologikoa 7,4 
Finantza ahalmena (eskuragarritasuna eta kostua) 7,3 
Ekoizpen ahalmena 6,8 
Antolaketa ahalmena eta giza baliabideak  6,8 
Bazkideen jarrera nazioarteratzeari begira 6,8 
Kooperatibaren dimentsioa 6,23 
Marketing ahalmena 6 
Enpresaren kooperatiba izaera Eraginik ez 

  Oharra: Zein neurritan erraztu edo zaildu dute ondorengo faktoreek  
kooperatibaren  nazioarteratze produktiboa? 1=Eragozpena, 10=Oso lagungarria. 
 
Enpresaren dimentsioak enpresaren beste aldagai garrantzitsu batzuk 

baldintzatuko ditu, hala nola ekoizpen ahalmena, baliabide finantzarioak eta giza 
baliabideak. Dena den, jaso ditugun emaitzen arabera, oro har, ez dira oztopo izan 
kooperatibaren nazioarteratzerako, alderantziz baizik, lagungarri izan dira. Hala, 
ahalmen teknologikoa eta finantza ahalmena oso ondo baloraturik daude. Finantza 
baliabideak, propioak eta Korporazioarenak, eskuragarri eta prezio onean izan dituzte 
kooperatibek eta atzerriko ezarpenen hedapena erraztu dute. Urte onak izan dira 
1990eko hamarkadakoak, (lehenengo hiruak ezik). Finantza baliabideak izan dituzte, 
eta nazioarteratzean erabili dira hein handi batean. Hala ere, kooperatibek ezin izan 
dute nahi zuten proiektu guztietan sartu; gaizki irtenez gero, kooperatibaren maila 
kontuan izanik, eragin handia izan zezaketelako.  

 
Antolaketa ahalmenari eta giza baliabideei dagokienez, iritzi positiboa dute 

zuzendariek, nahiz eta ikuspegi kontrajarriak aurki daitezkeen. Hasieran nazioarteratzea 
zerbait urrunekoa ikusten zuten zuzendari nahiz bazkideek, eta errezelo pixka bat 
zegoen, batez ere bazkideen aldetik; baina kooperatibetan, 1993tik aurrera batik bat, 
pentsaera aldatzen joan da; lehenbizi zuzendariak, eta gero bazkideak, 
nazioarteratzearekin interesatzen eta konpromezua hartuz joan dira. Atzerrian filialak 
eratu dituzten kooperatibetan, oro har, giltza nazioarteratzearekiko zuzendaritzaren 
jarrera izan da, apustu garbia egin baitute atzerrira joateko. Zuzendariek gehien 
baloratzen duten alderdia da. Bazkideen jarreraren balorazioa positiboa da,  
nazioarteratzeko premia ondo ulertu dutela uste dute kooperatibako zuzendariek; nahiz 
eta hasieran zertxobait kostatu zitzaien. Hala ere, kooperatibatiko zuzendariak kexu dira 
prestaturiko jende gutxi dagoelako atzerrira joateko prest. Bazkideak, oro har, ez dute 
atzerrira joan nahi: «Jendea oso erroturik dago bere aberrian, bere herrian, bere 
koadrilan, eta atzerrira joateko oztopoa da»15. Edonola ere, azkeneko urteetan aldaketa 
                                                 

15 Fagor Industrialeko zuzendari Lizarberen hitzetan: «Inork ez du kanpora joan nahi. Lucenan, 
Cordoban, dugun ekoizpen plantara ez dut inor hara joatea lortzen. Cordobara... Istanbulera bidali beharko 
banitu, ba orduan ez dakit zer arraio gertatuko zen. Cordobara norbait bidaltzea ia ezinezkoa da, behartu egin 
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bat nabaritu daiteke atzerrira zuzendaritza lanak burutzera joan direnen artean, 
karreraren hasieran daudenez gain, lan bizitzaren heldutasunean, karrera 
profesionalaren bukaerara iristear daudenak ere atzerrira joateko prest azaldu baitira16. 

  
Marketing ahalmena, faktore ahulena bezala azaltzen da; kooperatiben 

nazioarteratzea gehien eragotzi duen aldagaian bihurtuz, hain zuzen. Ekoizle ontzat 
dute beraien burua kooperatibetako zuzendariek, baina saltzeko ahalmenari buruz ez 
dute berdin pentsatzen, lehiakideekin alderatuz bederen, gai honi buruzko topikoa 
berretsiz. Esan dugun bezala, beste muturrean, produktuen nazioarteko ahalmena 
aurkitzen da, balorazio hoberena jaso duen aldagai modura: «produktua ez bada egokia 
jai dago».  

 
Agian, abantailen gakoa enpresatik kanpo bilatu behar da (Porter, 1990), alegia, 

MCCko kooperatibek nazio oinarri sendoa izan dute eta Europa mailan ikasi dute 
lehiatzen. Alegia, bezeroen eskarien zorroztasuna, berrikuntzarako eta lehia abantailak 
garatzeko duten ahalmenean, funtsezkoa izan da. Horrela, 1980 eta 1990eko 
hamarkadetan zehar, kooperatibek nazioarteko jauzia egiteko gaitasuna duten 
antolaketak garatzeko aukera izan dute. 

 
Bestalde, aurreko aldagaien ondoan kooperatiba izaerak zuen eraginari buruz ere 

ikertu dugu. Zuzendarien erantzunetan oinarrituz, kooperatiba izaerak ez du izan eragin 
nabarmenik enpresaren nazioarteratzean, ez onerako, ez eta txarrerako ere. Kooperatiba 
izaera ez da baldintza esanguratsua, eta, edozein modutan ere, atzerrira joango zen 
enpresa. MCCn partehartzeak, aldiz, oso balorazio handia jaso du zuzendarien aldetik. 
Ondoren, bi aldagai horien eragin baikor eta ezkorren izaera zehaztasun handiagorekin 
aztertuko dugu. 

 
5. Kooperatiba izaeraren baldintza  
 
5.1. Kooperatiba izaeraren eragina nazioarteratzeari begira  
 
Nazioarteratzeko beharra onartu ondoren, kooperatiben berezko izaerak 

nazioarteko hedapenean izan dezakeen eragina aztertzea da atal honen helburua. 
Zuzendarien iritziak jaso ditugu gai honi buruz. Lehenik eta behin, azpimarratu behar 
dugu kooperatiba multinazionaletako zuzendariek, oro har, enpresen kooperatiba 
izaerak nazioarteratze prozesuan ez duela eraginik pentsatzen dutela. 

 
              

                                                                                                                                               
behar dituzu. Eta ez da diru kontua. Ondo iruditzen zaie Cordoban edo Mexikon fabrikak izatea, baina ez 
dezatela beraiengan eraginik izan».    

16 Zuzendari gazteenekin batera, zuzendari heldu batzuk ere aurkitu daitezke atzerriko 
ezarpenetako zuzendaritza karguetan. Adibidez, Coprecik Mexikon eta Italian dituen filialetara 
zuzendari helduak joan dira, 55 urtetik gorakoak.  Atzerrira joateko zio nagusietan ondorengoak 
aipa daitezke; oro har: esperientzia berrien bila, ordainsari handiagoak lortzea, goi mailako 
zuzendaritza esperientzia izateko aukera paregabea. Hala ere, oro har, jendeak ez du mugitu nahi; 
baina hamarkada hasierarekin konparatuz aldaketa handia eman da.  
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           8.13. Taula. Kooperatiba izaeraren eragina nazioarteratzean 
 

 Erantzunak 
Eragin positiboa 4 
Eragin negatiboa 2 
Ez du eraginik 6 
ED/EE 1 
Guztira 13 

Oharra: Kooperatiba izateak zer nolako eragina du nazioarteratzean? 
  
Gure lagineko kooperatibetako zuzendari gehienentzat kooperatiba izateak ez du 

eraginik izan enpresaren nazioarteratzean. Eraginik izatekotan positiboa izango 
litzateke, kooperatibako kideek enpresa erabakiak ulertu eta beraiekin bat egiteko duten 
gaitasunagatik. Informazio gehiago izateak, gardentasunak eta partehartzeak pertsonen 
inplikazioa bultzatzen du; nolanahi ere, nazioarteratzeari begira, abantaila txikia 
litzateke lehiakideen aurrean, zuzendarien iritziz.  
 

         8.14. Taula. Kooperatiba izatearen desanbatailak nazioarteratzeari begira 
 

 Balorazioa 
Aukera estrategikoak murrizten ditu (bateratzeak, xurgapenak...) 2,1 
Finantzaketa arazo gehiago daude 1,5 
Balizko bazkideen aurrean sinesgarritasun arazoak 2 
Trebatutako pertsonen falta 1,5 
Zuzendaritzaren independentzia txikiagoa atzerriko inbertsioei  
buruz erabakiak hartzeko 

1,7 

Erabakitze prozesu motela edo berantiarra 1,4 
Besterik 1,7 

    Oharra: Ondorengo faktoreek zer nolako garrantzia dute kooperatiba enpresaren nazioarteratzean? 
      1=Garrantzirik ez ; 10=Oso garrantzitsua. 
 
Kooperatiben gaineko teorian oinarrituz, MCCko enpresa multinazionalek 

kooperatiba izateagatik izan ditzaketen balizko ahulezien gainean galdeketa egin 
dugunean, zuzendariek mugarik ez dutela ikusten erantzun digute. Zuzendari bati 
jarraituz: «Nik ez dut nabaritu eragozpenik, agian ez dakidalako nola den enpresa 
pribatuetan; baina kooperatiban zuzendari gisa daramatzadan urte guzti hauetan, ez 
dut ezagutu enpresa ikuspegitik interesgarria den edozer gauza kooperatiba izateagatik  
egin ez denik». 

 
MCCko kooperatibetako zuzendarien iritziz, kooperatiba izateak ez ditu aukera 

estrategikoak nabarmenki murrizten. Baina, Korporazioko lehendakari orde baten 
ikuspegia bestelakoa da. Azaldu dezagun ikuspegi ezkorra lehenbizi, eta ondoren 
baikorrari helduko diogu: 

 
«Gure kooperatiba munduan, gu gai gera edo posible dugu edozein S.A. erosi, 

nahiz eta oso handia izan. Baina alderantziz ezin da. Mundu honetan askotan gertatzen 
zaizu negozio berri bat eratzeko, S.A.ko gerente edo jabe batek esaten duzu, “beno, ba 
aldatu ditzagun akzio batzuk”; alegia negozio berria eratzeko jartzen dugu kantitate 
bat, baina gainera bere akzioen %10 eskaintzen dizu, zurearen %10ren truke, 
harremana gehiago sendotzeko. Eta guk bere %10a eskuratu dezakegu baina 
alderantziz ez; eta, noski, biek ezin badute oztopo bat dago, galga bat.  
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Hala ere nik uste dut beste aldea zabalik dagoela gurekin enpresak eratzeko, 

nahiz eta partizipazioak ez trukatu; dena den, muga bat izaten darrai. Gure enpresak 
lan elkartuko kooperatibak dira, eta langileek jabe moduan dute boterea eta 
erabakitzen dute. Eta lana agente itxia da, oso gutxitan egoten da pertsona bat bi 
erakundetan lana egiten. Kapitala, berriz, zabalagoa izan daiteke. Kooperatibak, 
sistema bezala, nahiko itxiak izan dira, S.A.k, berriz, irekiagoak, bai informazio aldetik, 
bai pertsonen aldetik, bai mugimenduaren aldetik... Eta gestoreak eta akziodunak 
ohituta daude beste gestore eta beste akziodunekin hitz egiten aukera berriak, hau edo 
bestea antolatu eta aurrera ateratzeko. Kooperatibek beste modu batera funtzionatu 
izan dugu. Kooperatiba mundua, aparteko mundua da, eta askotan kooperatiba batek 
premia izanik ere, zaila da beste enpresekin bat egitea. Zabaltzeko eta irekitzeko 
premia  dugu». 

 
Kooperatibako zuzendarientzat, berriz, beste enpresa batekin bat egiteko 

eragozpena hirugarren enpresa bat sortuz konpondu daiteke. Bazkide batekin 
partizipazio gurutzatuen aukera planteatzen denean, kooperatibak bazkidearen 
kapitalean parte har dezake, baina bazkidea kooperatibaren bazkide kolaboratzailea 
izango litzateke soilik. Baina ondarea ezin trukatu izana ez da muga handia, kasu 
honetan enpresa mistoak sortu baitaitezke. Hain zuzen ere, zuzendari baten hitzetan, 
«baterako enpresa baten bidez  desdoblatu zaitezke». 

 
Bestalde, kooperatiba izateak sektorean egon diren kontzentrazio prozesuei aurre 

egiten lagundu die; hala, hainbat kooperatibek beste enpresa batek xurgatua izateko 
zuten arriskua ekidin dute; beste enpresa batzuk erosi eta sortzeko mugarik izan gabe. 
Zuzendari baten hitzetan: «Xurgatua izateko posibilitatea murrizten du, baina beste 
enpresa bat xurgatzekoa ez».  

 
Finantzaketa ez da arazo moduan ikusten. Kooperatibek kapital merkatuetarako 

sarbidea mugatua izateak, ez du Arrasateko kooperatiba multinazionalen nazioarteko 
hedapenerako arazorik sortu17.  

 
Halaber, atzerriko inbertsioei buruzko erabakiak hartzeko, zuzendaritzaren 

independentzia txikiagoa, edo erabakitze prozesu motela edo berantiarra, ez dira 
arazoak izan kooperatibentzat. Nazioarteratze prozesuaren hasierako urratsetan, 
kooperatibaren baliabideak atzerrian inbertitu behar zirela esan zutenean, bazkideek 
nazioarteratzearekiko errezelo zantzuak zituztela somatu zuten zuzendariek. Horregatik, 
etorkizuna jokoan zegoela eta enplegua ez zela galduko azaldu behar izan zuten. 
Hasieran, jende mordoa konbentzitu behar izan zen, baina ondorengo erabakiak arian-
arian eta azkar hartzen joan dira. Zuzendari baten hitzetan: «Nik ez dut inoiz mugarik 
izan kooperatiban, ez baditut gauzak egin, gai izan ez naizelako izan da edo ez 
naizelako enteratu, ez kooperatiba izatearren. Konbentzitzeko eta transmititzeko gai 
izan behar duzu, eta ez baduzu lortzen, eta organoekin arazoak badaude, errua ez da 
bazkideena, zurea baizik; organoak horretarako baitaude. Zuzendaritzarengan 
konfidantza izan behar du jendeak, batez ere epe luzeko gai estrategikoetan. Kontseilu 
Errektoreko hainbat kide  tailerreko esku lan zuzena dira, eta erabakiak hartzen dituzte 
zuzendariarengan konfidantza dutelako; aurretik esan, erabaki eta egin diren gauzak 

                                                 
17 Ikus 9. kapituluan, finantzaketa iturri korporatiboek kooperatiben nazioarteratzean izan 

duten partehartzeari buruzko azterketa. 
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funtzionatu dutelako. Hots, konfidantza hori irabazi egin behar da, lana eginez. 
Konfidantza giro batean gauzak nahi bezain azkar egin daitezke». Hots, jasotako 
erantzunen arabera, zuzendaritza azkarra edo motela ez dago izaera juridikoaren 
arabera. Alegia, kooperatibetan erabakitze prozesua ez da motela «per se», baizik eta 
zuzendaritzan dauden pertsonen arabera dago18. 

 
Hala ere, kooperatibaren tamainaren arabera desberdintasunak egon daitezke. 

Hots, desberdina da 50 bazkideko kooperatiba izan, edo 500ekoa edo 4.000koa izan. 
Hain zuzen ere, kooperatiba txikietan erabateko azkartasuna izan daiteke zuzendarien 
iritziz: komunikazioa zuzena da, egunerokoa ia; zuzendariak arazoak eta irtenbideak 
ikusten dituzten neurrian transmitituz doaz. Kooperatiba handietan, aldiz, erabakiak 
moteltasun handiagoarekin hartzeko arriskua dago.  

 
Kooperatiba handietan, hala ere, ez dira iritzi berekoak. Bertako zuzendari baten 

iritziz lan gehiago egin behar dela soilik, izan ere, «...Kontseilu Errektorearen 
onespena behar da, eta horrek Kontseilu Sozialarekin kontsultatu behar du; ez du 
gehiegi luzatzen baina neketsuagoa da». Dena den, nazioarteko eragiketak, hala nola, 
enpresa berriak abian jartzea edo xurgapenak, ez dira  Batzar Orokorrean hartu 
beharreko erabakiak19. «Urteko Batzar Orokorraz gain informazio sesioak egiten dira, 
eta jendea jakinaren gainean dago. Kontseilu Errektorean 12 kide dira, eta negoziaketa 
eta prozesu guztien jakinaren gainean egoten dira, Kontseilu Soziala 50 kidek osatzen 
dute, eta  kooperatiban guztira 4.000 behargin badaude ere, 50eko taldetan banatzen 
dira. Proiektu bat azaldu eta onespena lortzeak hilabete eraman dezake. Noski,  S.A. 
baten nagusiak erabakitzen du eta kito, bukatu da». 

 
Hazkundearen auzia 
 
1990eko hamarkadan nabarmen hazi dira AKEko kooperatibak. Kooperatiba 

multinazionalak batik bat atzerrian hazi dira. Hamarkada honetan ere, kooperatiba 
gehienek hazteko helburua dute, hamarretik bederatzik gutxienez, eta ez dago 
kooperatibarik tamaina murriztu nahi duenik, ez globalki ez eta Etxe nagusian ere. 
Zuzendari baten iritziz, «bertako enpleguak eutsi egingo dio, hazkunde tasa 
moderatuekin; izan ere, oro har, atzerriko hedapena ez doa bertako enpleguaren 
kaltetan, alderantziz baizik, bertako enplegua kontsolidatzeko modua da». 
 

               

                                                 
18 Irizar kooperatibakoek, adibidez, adierazten dute Cordobako filiala erosteko erabakia egun 

batetik bestera hartu zutela.   
19 Adibidez, Fagor Elektratresnak kooperatibaren estatutuen arabera, aktiboaren %25eko balioa 

baino handiagoa duen edozein erosketak edo salmentak batzarraren onarpena behar du. Zenbateko 
hori baino balio gutxiagoko erosketa edo salmentek soilik Kontseilu Errektorearen onespena behar 
dute. 
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                             8.15. Taula. Kooperatibaren hazkunde mugak 
 

Hazkunde helburuaren mugak Balorazioa 
Ez, tamaina produktu eta merkatuaren arabera daude soilik 12 
Bai, muga ekonomikoak daude  - 
Bai,  muga finantzarioak daude - 
Antolaketa eta lankidetza erako mugak sortzen dira - 
Besterik 
 

1 

  Galdera: enpresaren kooperatiba izaera kontuan izanik, kooperatibaren hazkunde helburuak   
ba al du mugarik ? 
 
Arrasateko kooperatiben nazioarteratze eta hazkundearen aldeko apustua argia 

da20. Zuzendarientzat kooperatibaren hazkundea ezinbestekoa da, eta ez du mugarik: 
«Ezin dugu enpresa txikiak izaten jarraitu. Hazi egin behar dugu». Kooperatiba 
ikuspegitik hazkundeak mugarik ba ote duen galdetu diegunean, zuzendariak bat datoz 
erantzunetan: «Askok eta askok pentsatzen zuten kooperatibak txikia izan behar zuela, 
bere txokoan geratu behar zuela. Eta guk hori sinesten badugu ez dugu ezer egiterik 
enpresa bezala. Guk ezin dugu atzean geratu, ezin dugu txiki izaten jarraitu eta handitu 
egin behar dugu». Kooperatibak aritzen diren sektoreetan –autogintza eta etxetresna 
osagaiak adibidez–, eta dituzten bezeroak, enpresa multinazionalak batik bat, kontuan 
hartuz, gakoa tamaina da. «Europako eta Estatu Batuetako merkatuetan %20ko 
merkatu kuota ez baduzu zaila da errentagarri izatea; halaber, bezeroengandik hurbil 
egotea, kokaturik dagoen leku bakoitzean, ezinbestekoa bihurtu da». 

  
Hazkundea Arrasateko kooperatibek kooperatibagintza ulertzeko duten 

moduarekin bat dator: «Gure kooperatiba izaera, erretolikan baino gehiago, 
lanpostuen defentsan, lanpostuen aberastasunean –eduki gehiago emanez– eta 
lanpostu berriak sortzean datza.  Ate irekien printzipioa egikaritzeko hazi egin behar 
dugu. Gainera, tamaina beharrezkoa da eraginkorrak izan eta garatzeko». Hazkundea 
komunitatearentzat aberastasun gehiago sortzeko bidea da ere. 

 
Ez dago mugarik kooperatibaren hazkundeari begira, eta enpresaren batean 

egongo balitz, ez litzateke bere izara juridikoagatik izango. Kooperatibako 
zuzendarientzat, hazkundea enpresaren motorea da; enpresaren tentsioa mantentzen 
duena, etorkizuneko erronkak finkatu eta elkarlana ahalbidetzen duena21. «Jendearekin 
arazo gehien, kooperatiba egoera egonkorrean dagoenean sortzen da. Proiektu handia 
dagoenean jendeak apustu eta tiratu egiten du. Krisi egoera dagoenean ere, apustu 

                                                 
20 AKEk hazkundearen aldeko apostua nabarmena egin du beti. 1973. urtean, kooperatiben 

hazkunde dinamikari egiten zitzaizkion kritikei erantzunez, honela mintzo zen Arizmendiarrieta: «La 
conciencia y el compromiso por la libertad y la justicia debe identificarlos el cooperativista con la 
expansión» (Azurmendi, 1984, 554). Hedapenik gabe ezin dela justiziarik egon ere esango zuen. 
Ekonomiaren hazkuden erritmoari eutsi ez ezik garapenaren buruan jarri beharra zegoen. Talde 
partikular baten nahiak asetzea baino, gizarte eraldaketa bultzatzen baitzuen. Edozein modutan, ez 
dugu uste edozein hedapen motari buruz ari zenik, oinarrian klabe kooperatiboaren edo lankidetza 
klabearen araberako hedapena zegoela pentsa dezakegu, izan ere, garapen ekonomikoa ez zen 
helburu, baizik eta bitarteko. 

21 Saratxagaren hitzetan  (1996, 9): «Crecer es un imperativo. Sólo las empresas que crecen  de 
manera continua y significativa mejoran su competitividad estructural y generan beneficios y 
empleo de forma importante... Por tanto una empresa que se mantiene competitiva se mantiene en 
crecimiento». 
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egiten du eta tiratu –antizipoak jaisten dira etab.–; baina tarteko egoeretan numero 
gisa sentitu daitezke. Ez dago pizgarririk, nor bere mundu txikian murgiltzen da». 

 
Bazkideen pasibotasuna edota botere pilaketaren ikuspegitik ere, ez dago 

kooperatiba enpresaren hazkundeari mugarik: «... baina esplizituki kudeatu behar da. 
Informazioa, gardentasuna, bilerak, partehartzea... bestela pasibotasuna, alienazioa 
sor daiteke, numero sentitu»22. 

 
MCC integratzean lor daitekeen hazkundea ere ez da kooperatiba demokraziaren 

kaltetan: «MCC kanpotik ikusita korporazioa da, eta nazioarteratze kontuarekin, beste 
edozein multinazional dirudi. Barrura jaitsiz gero, MCCren influentzia maila 
kooperatibekiko nahiko txikia da. Kooperatiben autonomia maila nahiko handia da. 
Hots, gatazka elementurik sortzen bada, erabaki ahalmena kooperatibaren asanbladan 
dago. Kasu honetan zentro korporatiboak ez du kapital nagusitasuna, eta, beraz, ezin 
du erabaki. Hemen ez du erabakitzen, presioa egin dezake, zuzenki edo zeharka, baina 
azken erabakia kooperatibaren asanbladan dago. Halaber, kooperatiba barruan ere, 
negozio desberdinetan banaturik dago, negozio unitateak departamentuetan eta hauek 
lan taldeetan, eta partehartzea behetik gora doa osatzen mailaz maila». 

 
Kooperatibaren eragina nazioarteratze bideetan 
 
A. Zelaiak, Arrasateko taldearen geroari buruz egiten duen hausnarketan, kanpoko 

filialen bidezko hazkundearen ordez, soldatapeko langileak erabiltzeak dakartzan 
ondorioak kontuan harturik, ahal den neurrian, nazioarteratzeko bide alternatiboak 
jorratzea proposatzen du (Zelaia, 1997, 69): «Hauxe da erronka: esportazio eta 
merkatal filialak indar eta eraginkortasunez bultzatzea, kanpoko produkzio filialak 
ezartzeko beharra gutxiagotzeko asmoz».  

 
Arrasateko kooperatibetako zuzendarientzat, aldiz, enpresaren kooperatiba izaerak 

eraginik ez du atzerriko merkatuetako sarbidea aukeratzerakoan (ikus 8.16. taula). 
Alegia, kooperatibek ez dituzte zertan esportazioak edo eta lizentzien kontzesioa 
atzerriko inbertsio zuzenen aurretik lehenetsi behar. Ez dago mugarik, eta ez dago 
alternatibarik bilatu beharrik.  
 
8.16. Taula. Kooperatibaren eragina nazioarteratze bideen aukeraketan 

 
 KOOPERATIBAK % 
Bai 0 93 
Ez 12  
ED/EE 1 7 
Guztira 13 100 

    Oharra: Enpresaren kooperatiba izaerak eragiten al du enpresaren nazioarteratze estrategietan? 
 
Atzerrian filialak sortzea, eta baita barne merkatuan ere, ohikoa bihurtu da 

MCCko kooperatiben artean. Zuzendari baten hitzetan: «Eskema puru-puru batean, 
bazkideetan oso zentratuta dagoen kooperatiba txiki batean, arazoak egon zitezkeen 

                                                 
22 Antxon Perez de Calleja-k dioen moduan: «Arrasateko Taldearen kooperatibak ez dira 

bereziki “partehartzaileak”, horrekin erabakiak hartzeko orduan oso modu plural, asanbleario edo 
guztiz demokratikoa adierazi nahi badugu» (1995, 184). 
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edo kontraesanak; baina gaur egun, MCCren testuinguruan, nazioarteratzea 
oinarrizko estrategia normaltzat hartzen da, enpresa bateratzeak edota kapital 
enpresen erosketak bezala». 

 
Hain zuzen ere, kooperatiba kulturaren ikuspegitik, arazo gehiago egon zitezkeen 

atzerrian inbertitzean baino Euskal Herrian beste bazkide batzuekin baterako enpresak 
egitean. Fagorrek Bergaran duen Vaillant-en enpresa adibidez: enpresa filosofia 
desberdinen arteko doikuntza gutxiago egon daiteke; izan ere enpresa bateratuen arazo 
iturri larrienetako bat enpresa bazkideen kultura desberdinetik etortzen baita. Zuzendari 
baten iritziz: «Errazagoa da atzerrian joint venture bat egitea, adibidez Brasilen, 
Arrasaten baino. Nolanahi ere, bietan egin dira, Arrasaten nahiz Brasilen». 

 
Atzerriko eta bertako filialak kapital elkarteen bidez sortzea ez da arazo bat 

kooperatibako zuzendarientzat, ez eta kontraesan nabarmen bat, ondorengo iritziek 
islatzen duten moduan: «Kapital enpresak eratzea problema filosofiko bat izan daiteke, 
baina ez arazo erreal bat. Alderdi kooperatiboak ez du protagonismorik galtzen. Beste 
gauza bat da ea atzerriko ezarpenak zergatik ez diren kooperatibak. Arrazoia da, 
lehenbizi fabrikak martxan jartzeko beharra dugula, eta beraien kultura ezagutzen 
goazen neurrian joango gara hobetzen». 
 

5.2. Nazioarteko interkooperazio ekonomikoa  
 
Halaber, aztertu ditugun MCCko kooperatiba multinazionaletan, nazioarteko 

interkooperazioaren aukera, nazioarteratzeko bide alternatibo gisa, garatu gabe dagoela 
ikusi dugu. Horrez gain, zuzendarien aldetik ez du arreta berezirik jasotzen. Alde 
batetik, kooperatibak estatuko eta atzerriko MCCtik kanpoko kooperatibekin dituen 
harreman ekonomikoen balorazioa egiteko eskatu diegu; eta erantzunek aditzera eman 
digute MCCtik kanpoko kooperatibekin harreman ekonomikorik ez dagoela. 
Kooperatiben arteko nazioarteko harreman ekonomikoak kuantifikatzeko galdera 
zehatzagoak aurkeztu ditugunean, zentzurik ez dutela ohartu gara. Hain zuzen ere, 
galdetegi guztietan jasotako erantzuna bera izan da: MCCko kooperatiba 
multinazionalek ez dute harreman ekonomiko aipagarririk atzerriko kooperatibekin, ez 
salmenta arloan, ez hornikuntzan, ez enpresa lankidetza hitzarmenetan, ez eta baterako 
enpresa proiektuetan ere. Salbuespen gisa, LKSur proiektua soilik aipatu daiteke, hain 
zuzen ere, LKS kooperatibak Uruguain bertako kooperatiba talde batekin aholkularitza 
enpresa/bulegoa martxan jarri zuen 1999an23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 MCCn badago beste esperientzia interesgarri bat banaketa taldean, Europako kontsumo 

kooperatibak biltzen dituena; Intergroup, hain zuzen. 
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8.17. Taula. kooperatiben nazioarteko interkooperazio ekonomikoaren adierazleak 

 
                            ADIERAZLEAK 
Kooperatibei salmentak  / Salmentak guztira 
 
Esportazioak kooperatibei  / Esportazioak guztira 
 
Erosketak kooperatibei  / Erosketak guztira 
 
Inportazioak kooperatibetatik  / Inportazioak guztira 
 
Teknologia transferentzia hitzarmenak 
 
Baterako enpresak kooperatiba diren bazkideekin  
 

  Iturria: Nik egina. Mugarratik (1996). 
 
Interkooperazio ekonomikoa ez da jorratu den bidea izan, eta atzerriko hedapena 

sustatzeko bide honek kooperatibako zuzendarien partetik ez ezik, Korporazioko  
arduradunen partetik ere, arreta gutxi jaso du. Ez da gaur egungo kooperatiben enpresa 
eskemetan lekutzen. Horrela, atzerriko kooperatiba batekin elkarlanerako aukerak, 
erabat baztertzen ez diren arren, oso zailak dira. Gure ikerketatik jaso ditugun arrazoi 
nagusiak ondorengo hiru taldetan banatu ditzakegu24:  

 
i) Arrazoi  ekonomikoak. MCCren barruan ere kooperatiben arteko merkataritza 

harremanak ez dira burutzen kooperatibak direlako, baizik eta lehenbiziko irizpidea 
ekonomikoa izaten da25. Zuzendari baten hitzetan: «Kontua ez da zein enpresa mota 
den, baizik eta zein alorretan aritzen den. Sektore berean bazaudete eta oinarri 
ekonomiko sendoak badaude elkarrekin zoazte; bestela ez. Bat egiteko modu eta 
arrazoi desberdinak egon daitezke, hala nola, pertsonalak, izaera juridikoa, 
produktuak, merkatuak, teknologiak. Gure kasuan enpresa aldagaiak dira gakoa, eta ez 
horrenbeste enpresaren izaera juridikoa». 

 
ii) Kooperatibena arlo mugatua da munduan. Kooperatiben alorrarekin lotura 

izan dezaketen 700 milioi pertsona daude munduan, baina enpresa ikuspegitik 
kooperatiben eremua mugatua da, batez ere kooperatiba industrialena. Zenbait 
herrialdetan kooperatibarik ere ez dago, eta daudenak beste parametro sozioekonomiko 
batzuetan mugitzen dira. Adierazgarriak dira zuzendari baten hitzak: «... ez dut diodorik 
ekoizten duen kooperatibarik ezagutzen, edo sektore berean dagoenik, ez estatu mailan 
ez eta nazioartean ere».  

 
iii) Ezagupenen eta jardueren kontrola. Horrelako hitzarmenek kooperatibak 

negozioak erabat ez kontrolatzea suposa dezakete, eta teknologia transferentzietan 
gertatzen den bezala enpresak bere lehia abantaila garrantzitsua galtzeko arriskua du.  

                                                 
24 Antzerako arrazoiak azalduko dira atzerriko filialak kooperatiba bihurtzeko aukera aztertzen 

dugunean. 
25 Zuzendari baten hitzetan «Fagorrek ez dizkie Copreci edo Orkliri bere produktuak erosten 

kooperatibak direlako, beraien eskaintza merkatuko hoberena delako baizik. Lehiakorrak dira, estatuko liderrak 
eta Europako hoberenen artean kokatzen dira. Bakoitzak bere ustiapen kontua du eta  ez zaio nortasun agiriari 
begiratzen. Zenbait kasutan, kooperatibek, taldean bertan eskaintzen diren osagai edo zerbitzuak erosi beharrean, 
taldetik kanpora jotzen dute, hobeagoak direlako». 
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iv) Kooperatiba legedi aniztasuna.  Kooperatibak arautzen dituzten lege eta arau 

desberdinen arteko homogeneitasun ezak zaildu egiten ditu herrialde desberdinetako 
kooperatiben arteko kooperazio formulak. Kapital elkarteen formulak, aldiz, ezagunak, 
ziurrak eta errazak dira. 

 
MCC Korporazioan aukera honi buruzko interesa enpresa munduan baino 

Mondragon Unibertsitateko Lankidetzaren ikertegian, Lankin, eta Mundukide 
Fundazioan aurkitu daiteke. Lanki ikertegiak «Testigantza proiektuan» aurkeztu dituen 
eztabaidarako hausnarketa eta galderen artean, nazioarteko hedapenerako formula 
berriak bilatzeko beharra azaltzen da. Horien artean, munduko kooperatiba desberdinen 
arteko interkooperazioa da jorratu daitekeen bide bat: «Munduan ezin konta ahala 
esperientzia kooperatibo daude. Mendebaldean zuzenki kooperatiba sare indartsuak 
aurkitzen dira ekoizpen, finantza eta banaketa alorretan... Kooperatibek, gureak barne, 
estatu mugak zeharkatuz nola bat egin dezaketen aztertu beharko lukete (...). Eremu 
honetan dauden aukera guztiak aztertu eta agortzea egungo kooperatibentzat 
ezinbesteko betekizuna da, nahiz eta kontuan izan behar diren dauden zailtasunak, 
adibidez, kooperatiben legedian dagoen muturreko aniztasuna» (Lanki, 1999, 40).26  

 
Nazioarteko interkooperazio ekonomikoa praktikara eramateko beste aukera bat, 

Iparra eta Hegoaren arteko harremanen eremuan sor daiteke. Alegia, egun 
interkooperazioa kooperatibentzat nazioarteratzeko enpresa alternatiba erreala baino, 
hirugarren munduaren garapenerako egin daitezkeen kooperazio proiektuetan 
inplikatzeko bidea izan daiteke. Ildo horretan, nabarmendu daitezke azkeneko urteetan 
abian jarri diren bi esperientzia: Prodeso kooperatiba eta Mundukide Fundazioa .27   

 
 6. MCCn partehartzearen garrantzia nazioarteratzeari begira 
 
Kooperatiben nazioarteratzeari begira, MCCn parte hartzeak duen garrantzia 

kooperatibentzat oso garrantzitsua dela ikusi dugu kooperatiben lehia abantailen 
gaineko balorazioa aztertu dugunean. Hain zuzen ere, hirugarren faktore 
garrantzitsuena da,  9,2 batezbesteko kalifikazioarekin. Kooperatiba guztiak bat etorri 

                                                 
26 Elkarlanerako aukerak esploratu ahal izateko elkar ezagutza ahalbidetzen duten lokarriak 

sortzea dute helburu Lanki ikertegikoek.  «Komunitate sare sozialak, unibertsitate eta heziketa errealitateak, 
gobernuz kanpoko erakundeak, autogestioan oinarritutako garapen komunitarioko esperientziak, gauzak beste era 
batera ikusi eta egiteko konprometituak dauden hainbat esperientziak, ekonomia sozialeko formak osatzeko 
oinarri erreal bat osatzen dute». Jarduera ekonomikoak atzerrian sustatu nahi direnean errealitate 
horiekin lan egiteko aukerak jorratzea da helburua. 

27 Prodeso, aipatu dugun moduan, kooperatiben ezagupena transferitzeko sortutako enpresa da, 
batez ere hirugarren munduko herrialdeetara. Ondorengo jarduerak burutzeko asmoa dute: heziketa 
eta trebakuntza sistemak eta heziketarako materiala garatu, enpresak sortzeko eta berritzeko guneak 
sortu, aholkularitza orokorrean, etab. Bere sorrera, 19981999an Alecop kooperatibak eta Saiolanek, 
Kolonbiako gobernuarekin eta fundazio batekin batera, heziketa zentroak eta enpresa sortzeko 
guneak bultzatzeko burututako proiektuen ondorio da.  

Mundukide fundazioa, berriz, Debagoiena bailaran, kooperatiben inguruan, sortu den GKEa 
da, eta bere helburua hirugarren munduari laguntzeko sensibilizazio kanpainak eta proiektuak 
burutzea litzateke. Interkooperazioaren alorrean, Suedia eta Alemaniako GKE eta enpresen arteko 
lankidetza formulak aipatzen dituzte eredu moduan: enpresek ondasun eta zerbitzuak eta baliabide 
tekniko, finantzario eta pertsonalak jartzen dituzte garapenerako ekintzetan. Lankikoen eta 
Mundukidekoen arabera, kooperatiba indiosinkrasiarekin bat egiten duten jarduera bideak izan 
daitezke, izan ere, enpresaren izaera eta funtzio sozialean sakontzen dute.  
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dira. Hala ere, eragin positibo horren arrazoiak galdetzerakoan bakoitzak arrazoi 
ezberdinak aipatzen ditu: horrela, bakoitzaren esperientziaren arabera, alderdi bat edo 
bestea azpimarratzen da. Nagusienak ondorengo taulan jaso ditugu: 
 

          8.18. Taula. MCCn parte hartzearen abantailak 
 

 
Irudi korporatiboa 
Finantza laguntza  
Laguntza teknikoa, juridikoa, komertziala, estrategikoa... 
Arriskuaren estaldura 
Eragin administratibo eta politikoa 
Sektore taldean lortu daitezkeen sinergiak 
Motibazio lana 
 

         Galdera: Zeintzuk dira, nazioarteratzeari begira, MCCko kide izateagatik  
        dituzuen abantaila garrantzitsuenak? 
 
Irudi korporatiboa. Gaur eguneko merkatu baldintzetan oso garrantzitsua da 

korporazio handi bateko kide izateak ematen duen konfidantza eta bermea; batez ere 
hasieran, bazkide, banatzaile eta bezero berriekin harremanetan hasteko orduan. 
Sendotasun irudia lortzen da, eta merkatu zailenetako ateak irekitzen laguntzen du. 
Zenbait kasutan kooperatibak bakarrik irekiko ez lituzkeen merkatuak irekitzen lagun 
dezake28. Nazioerateratze prozesuan urrats handienak bere kabuz eman dituzten 
kooperatibei ere, nazioartean ezagunagoa den talde bateko kide izateak erraztasunak 
eman dizkie. Horregatik gehien baloratzen den alderdia da.  

 
Finantza laguntza. Atzerriko inbertsioak burutzeko Korporazioaren baliabide 

finantzarioak erabili dituztenentzat funtsezkoa izan da. Izan ere, ikusi dugun bezala, 
MCC Inversiones-ek hainbat proiektutan parte hartu du. Finantza laguntzaren beharrik 
izan ez dutenentzat ere garrantzitsua da: MCCren finantza babesa hor dagoela jakiteak 
erronka estrategikoak planteatzeko orduan lagungarria baita. Ondorengo kapituluan 
zehaztasun handiagoarekin aztertuko dugu puntu hau. 

 
Hainbat motatako laguntza (teknikoa, juridikoa, komertziala, estrategikoa...). 

Merkatuak esploratzen, bazkide posibleak bilatzen, erosi daitezkeen enpresei buruzko 
informazioa lortzen, kontaktuak egiten, negoziaketak burutzen Korporazioaren laguntza 
jaso dute kooperatibek. Jarduerak berriak izan dira kooperatibentzat eta lehenengo 
urratsetan laguntza izatea garrantzitsua izan da. Alde batetik, Korporazioko 
departamentu zentral desberdinen laguntza izan dute, batik bat sustapen, idazkaritza 
tekniko eta nazioarteratze departamentuetatik. Bestetik, agrupazio eta dibisio mailako 
zuzendarien laguntza jaso dute. Gai estrategikoetan jasotako laguntza azpimarratzen 
dute zenbait zuzendarik; jarraitu beharreko bideei eta eman beharreko hurratsei buruzko 

                                                 
28 Adibidez, Fagor Elektronika-k Estatu Batuetako merkatuan duen agerpena, Korporazioak 

ematen dion talde irudiagatik lortu du. Bestalde, bada kontrako kasurik ere, alegia, Korporazioko 
kide izateak  kalte egiten diola kooperatibari. Alegia, kooperatibaren bezeroen lehiakide baten talde 
berekoa izateak irudi txarra sor dezake. Adibidez, Orkli eta Copreciren bezeroak etxetresnak 
ekoizten dituzten enpresak dira. Bezero horiek bere lehiakide den Fagor Elektratresnak-en talde 
bereko bezala identifikatzen badute hornitzailea, pentsa dezakete bere lehiakideari laguntzen ari 
direla, zeharka bada ere. Edozein modutan eragina ez da oso nabarmena. 
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ekarpenak. Zuzendari baten hitzetan: «Horrek zuzendariari konfidantza eman dio, 
halako erronken aurrean babestua sentitzen delako».  

 
Sektore taldean lor daitezkeen sinergiak. Aurrekoarekin loturik, sektore talde 

berean kokaturik dauden enpresak elkarrekin aritzea zenbait abantailaren iturri da. 
Kooperatibetako zuzendarientzat sinergiak hainbat mailatan sor litezke: batetik, 
esperientzia eta ezagupenak konpartitzetik etor daitezke, besteak beste, nazioarteko 
erosle eta bezeroekin harremanen inguruko ezagupenak, atzerriko herrialdeei buruzko 
esperientziak eta nazioarteratze prozesua garatzeko moduari buruzko eskarmentua, oro 
har. Bestetik, sinergiak, negoziokoak zehazki, katalogoen osagarritasunean aurkitzen 
dira, bezeroei eskaintza bateratu bat aurkeztuz. Halaber, atzerriko ezarpenak elkarrekin 
burutzea beste aukera bat izan daiteke. Nolanahi ere, kooperatibako zuzendari gehienek 
azpimarratzen dute orain arte lortutako sinergiak baino garrantzitsuagoa etorkizuneko 
erronkei eta aukerei elkarlanean erantzuteko garatzen ari diren ahalmena dela.  

 
Arrisku estaldura. Atzerriko inbertsio zuzenek baliabide asko eskatzen dituzte. 

Internazionalizazio jauzia egin ondoren, gaizki irteten bada, kooperatibako 
zuzendaritzak eta bazkideek badakite Korporazioa atzetik dagoela; nahiz eta emaitza 
txarrei kooperatibak bakarrik aurre egin beharko dien. Alegia, MCCko kide izateak 
nazioarteko jauziak eragindako arriskua gutxitzen du. Hala, kasurik txarrenean, 
badakite Korporazioak, moduren batean edo bestean, erreskate lanak egingo lituzkeela. 
Korporazioko zuzendari bati jarraituz: «Beti egin da eta orain ere egingo litzateke». 

  
Nazioarteratzeko motibazioa. Beste batzuentzat Korporazioak nazioarteratzearen 

alde zabaldu duen mezua da gakoa; alegia, nola akuilatu dituen kooperatibak kanpora 
begira jarri eta atzerriko jauzia egin dezaten. Zuzendari baten hitzetan: «Atzerrira 
joateko beharra eta aukera genuela somatzen hasita geunden, baina bere premiaz 
Korporazioak kontzientziatu gintuen. Gure kabuz ibiliko bagina ez dakit saltoa egiteko 
gai izango ote ginen, mentalitatez eta fisikoki».  

 
Bestalde, kooperatibetako zuzendariek pentsatzen dute, oro har, nahiko laguntza 

izan dutela MCCren aldetik. Izan ere, nazioarteko protagonismoa kooperatibek izan 
behar dute, eta beraiek erabaki behar dute zer egin eta nola. Edozein modutan, 
Korporazioaren Departamentu Zentralak betetzen duen lanari buruz ondorengo 
iradokizunak eta kritikak jaso ditugu: 

 
• Korporazioak laguntza gehiago eskaini beharko luke giza baliabideetan; hots, 

Korporazioak atzerrira joateko prestatuta dagoen jende-poltsa izan beharko luke, batez 
ere, kooperatiba txikien nazioarteratzea errazteko. 

 
• Korporazioak dibisio eta kooperatiba handien proiektu handietan jartzen du 

arreta, Wrozamet eta Promoauto bezalako proiektu handietan, kooperatiba ertain eta 
txikien proiektu xumeagoak ahaztuz. 

 
•  Korporazioak kooperatiben nazioarteratzea bultzatzea izan behar luke helburu 

nagusia. Beraz, enpresa proiekturik bakarka ez luke burutu behar (hain zuzen ere, 
Promoautoren atzean Korporazioa bakarrik dago, baina ez dago oinarrizko 
kooperatibarik). Alegia, Korporazioa enpresa jarduerak bere kabuz burutzen 
hastearekin ez datoz bat. 
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Bukatzeko aipatuko dugu, zuzendarien iritziz baita ere, aztertu ditugun 
kooperatibak, MCCko kide izan ez balira, askoz ere zailtasun gehiago izango 
zituzketela beren negozioak nazioartean kokatzeko. Hala ere, kooperatiba batzuk MCC 
sortu aurretik egin zituzten lehenbiziko kanpo ezarrerak, adibidez Coprecik eta Fagor 
Elektronikak. Beste batzuk,  MCC sortu eta gero, Departamentu Zentralen laguntzarik 
gabe egin dute atzerriko hedapena, Irizar kasuko. Edozein modutan, kooperatiba 
gehienak, era batean edo bestean, Korporazioaren babesa izan dute atzerriko ezarpenak 
martxan jartzeko. Zenbait kasutan MCCren partehartzea ezinbestekoa izan da; adibidez, 
kooperatiba txikietan Fagor Sistemas eta Batz-en kasuan. Kooperatiba handienen 
nazioarteratzean funtsezko papera jokatu du, Fagor Etxetresnak-ek ezingo zuen 
Wrozamet proiektua aurrera atera Korporaziaren laguntzarik gabe; ez eta Cikautxok 
Brasileko proiektua ere. 

  
7. Ondorioak 
 
Kapitulu honek MCCko kooperatiba multinazionalen ezaugarria orokorrak eta 

beraien nazioarteratze prozesuaren ardatz nagusiak ezagutzea izan du xedetzat. Emaitza 
gisa, MCCko kooperatiba multinazionalaren profila, kooperatibetako datu eta zuzendari 
arruntaren iritzietan oinarrituz, egin behar izan bagenu honela laburbilduko genuke:  

 
Kooperatiba multinazionalak, batik bat, etxetresna eta autogintzako osagaien 

alorreko enpresak eta elektratresnak eta ekipamendu industriala alorrekoak dira. 
MCCko kooperatiba sendoenak dira nazioarteratzean urrats handienak eman dituztenak, 
besteak beste, Fagor Etxetresnak, Copreci, Irizar, Maier, Cikautxo, Ederlan, Fagor 
Industrial, nahiz eta kooperatiba txiki batzuk ere aurki daitezkeen Fagor Sistemas, 
Dikar, MSI eta LKS. 

 
Azkeneko hamarkadan, kooperatibek hazkunde bizkortua izan dute enplegu nahiz 

inbertsio, salmenta eta mozkinetan. Hazkundearen parterik handiena, kapital enpresetan 
berbanatuz –desdoblatuz–  lortu da, batik bat atzerriko merkatuetan. 

 
MCCko kooperatiba multinazionalek, oro har, esportatzeko joera handia 

erakusten dute, eta nazioarteko bokazioaren adierazle eta atzerrian inbertitzeko 
aurrekari gisa interpretatu daiteke. Bestalde, kooperatibek, edo hobeki bertako 
zuzendariek, nazioarteratzeko bide gisa teknologia transferentzia erabat baztertzen dute, 
ziur aski, teknologia jasotzaile gisa izan duten eskarmentuarengatik. 

  
MCCko nazioarteko kooperatiba holding-en zuzendari arruntaren iritziaren 

arabera, bere enpresak ez du izan atzerrira joateko oztopo nabarmenik. Gutxien lagundu 
duten faktoreak aipatzekotan, marketing ahalmena eta kooperatiba dimentsioa izango 
lirateke. Beste aldetik, nazioarteratze prozesuaren hasiera, garapen eta finkapena 
bultzatu duten faktoreen artean produktuaren nazioarteko ahalmena, zuzendaritzaren 
ekimena eta MCCko partehartzea dira baloratuenak. Bazkideen jarrera 
internazionalizazioarekiko, beti ere zuzendarien aburuz, hasieran hotza izan den arren,  
ulerkorragoa bihurtzen joan da; hala ere, sorlekua utzita atzerrira joateko uzkur azaltzen 
dira. 

 
Kooperatibako zuzendarien aburuz ere, kooperatiba izaerak ez du eraginik izan 

internazionalizazioan. Hots, kooperatiba izaerak ez du enpresa jarduera mugatzen, ez 
estrategian, ez hazkundeari begira, ez eta nazioarteratzeko moduen aukeraketan ere. 
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Nazioarteratzeko aukeratutako bideetan ez dago ez zailtasun berezirik, ez eta 
kontraesanik ere. Bestalde, nazioarteko interkooperazio ekonomikoa ez da alternatiba 
erreal gisa ikusten gaur egun.  

 
MCCn partehartzea, aldiz, oso garrantzitsua da zuzendarientzat. Irudi 

korporatiboa, laguntza finantzarioa eta zuzendaritza laguntza dira, hurrenez hurren, 
zuzendaritzak gehien baloratzen dituen aldagaiak. Alegia, Korporazioaren sorrerak 
kooperatiben balizko ahuleziak aise konpentsatzeko aukera eman dio Arrasateko 
Taldeari.  

 
Kapitulu honetan abiatu garenean egin ditugun galderak erantzuteko azterketak, 

MCCko kooperatiba multinazionaletako zuzendarien gogoeta eta iritziak jasotzeko 
parada eskaini digute. Ondorio gisa eta laburbilduz, kooperatibako hainbat ikertzailek 
AKEri buruz nabarmendutako zenbait ezaugarri berresten du gure ikerketak. Hala, 
eredu puruak alde batera utzi eta  Arrasateko kooperatibek enpresa txiki eta ertain gisa, 
eta baita kooperatiba gisa ere, izan zitzaketen ahuleziei erantzuteko enpresa alternatibak 
aurkitzeko izan duten ekimena eta pragmatikotasuna. Horrela, kooperatiben 
hazkundearen aldeko apustuak ez du etenik, 1990eko hamarkada arte barnekoa eta 
kooperatiba ildotik izan bazen, orain kanpokoa da, kapital enpresetan berbanatuz.   
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IX. Kapitulua: Finantzaketa  iturri korporatiboak nazioarteratzeko 
 
 

1. Sarrera 
 

Nazioarteratze erabakia atzerriko salmentetatik hasi eta nazioz gaindiko 
ezarpenetaraino doazen hainbat formulatan gauzatu daiteke. Erabaki horiek eskatzen 
dituzten behar finantzarioak inbertsioaren helburuaren menpe daude; hain justu ere, 
atzerrian konpromezu maila handiagoa lortu nahi den neurrian kapital beharrizanak 
areagotu egiten direla egiaztatzen da. Atzerriko inbertsioak burutzeko, enpresa txiki eta 
ertainentzat, bi oztopo kritiko nabarmendu ditu Bucley-k (1979, 1989). Lehena, 
zuzendaritza taldearen kalitatea eta esperientzia da; bigarrena,  berriz, finantza ahalmen 
mugatua. Enpresa txiki eta ertainen (ETEen) baliabide urritzek eta  kapital merkatuetan 
sartzeko dituzten zailtasunek, enpresa horien hazkunde eta garapen aukerak murrizten 
dituzte, batik bat estrategia horiek atzerriko inbertsio zuzenaren bidez burutzen 
direnean. Izan ere, praktikan inbertsio eta finantzaketa arazoek bat egiten dute, 
finantzaketa erabakiek inbertsioak baldintzatu eta inbertsioek finantzaketa aukerak 
mugatu egiten baitituzte. 

 
Kooperatibei buruzko literaturan, halaber, maiz irakurri daiteke kooperatibek 

finantza baliabideak lortzeko zailtasunak izaten dituztela, eta horrek bere garapena 
mugatzen duela (Vanek, 1970). ETEak izateagatik dituzten arazoei, beraien izaera 
juridikoagatik sortzen direnak gehitu behar zaizkie. Hala, kapitala eskuratzeko arazoak 
biderkatu egiten dira bazkide kapitalistak erakartzeko dituzten mugengatik bereziki1.  

 
Beraien sorreratik, Arrasateko kooperatibek finantza arazoak arrakastaz ekidin 

dituzte. Horrela, 1960-1990 hamarkadetan zehar, autofinantzaketa maila handiak eta  
Euskadiko Kutxaren babesak kooperatiben barne garapena ahalbidetu zuten 
(Ormaetxea, 1999). 1990etik aurrera ere, kooperatiben kanpo garapenaren finantzaketa 
hamarkadan zehar lortutako emaitza positiboen atxikipenetik etorri da; baina ez da 
etorri lehen bezala Euskadiko Kutxaren maileguen bidetik. Izan ere, kooperatiben 
finantza iturriak dibertsifikatzeko joera erakutsi dute. Eta aldi berean, MCCko 
kooperatiben arteko elkartasun fondoak finantzaketa korporatiboaren ardatza bihurtuz 
joan dira. Fondo horiek inbertsio eta dirulaguntza gisa bideratzen dira, horretarako 
propio sortu diren MCC Inversiones eta Fundación MCCren bidez. Bideratutako 
baliabideek Korporazioaren oinarrizko bi helburu erdiestea izan dute xede nagusitzat 
azken urteetan: garapena eta nazioarteratzea.   

 
Atal honetan, MCCko kooperatibek atzerriko ezarpenak egiteko beharrezko 

baliabideak nola lortu dituzten aztertuko dugu. Hasteko, MCC Korporazioaren finantza 
sistemaren nondik norakoei erreparatuko diegu, eta ondoren kooperatiben 
nazioarteratzerako erabili diren finantza iturri korporatiboak eta horiek kudeatu dituzten 
erakundeak. Atzerriko ezarpenen finantzaketa eredu korporatiboa azalduz jarraituko 
dugu, Korporazioak duen zer egina aztertuz. Gero, atzerriko ezarreren finantzaketa 
aztertuko dugu kooperatiben ikuspegitik, eta bukatzeko, Wrozamet filiala erosteko 
Fagor Etxetresnak eta MCC Inversiones-en arteko lankidetzaren nondik norakoak 
aztertuko ditugu. 

 
 
 

                                                 
1 Ikus hirugarren kapituluan, 7.1. atalean finantzaketa murriztapenei buruzko azalpenak. 
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2. MCC Korporazioaren finantza sistema: kooperatiben arteko fondoak 
 
1959. urtean Arizmendiarretaren ekimenez sortu zen Euskadiko Kutxaren 

helburua, eskualdeko aurrezkiak ekiozpen kooperatibetara bideratzea zen, enplegua eta 
aberastasuna sortzeko (Ormaetxea, 1998). 1960-1990 urteen artean, Euskadiko Kutxa 
kooperatiben finantzaketa bide nagusia ez ezik, kooperatiben arteko lokarri sendoena 
ere izan zen. Baina MCCren sorrerarekin batera, Arrasateko kooperatiben finantza 
sistema aldatu egin da. Euskadiko Kutxak finantzaketaren ardatza izateari utzi dio, 
kooperatibek finantza iturriak dibertsifikatu egin dituzte, eta kooperatibek elkarrekin 
osatutako fondo komunak sortu dira (Bakaikoa, 1995). 

 
Hala, Interkooperazio Fondo Zentrala (IFZ) eta Kooperatiben arteko Hezkuntza 

eta Sustapen Fondoa (KHSF) MCC Korporazioa oinarritzen den arauek aurrikusten 
dituzten kooperatiben arteko elkartasun fondoak dira. Kooperatiben arteko 
elkartasunaren aplikazio zehatzak eta oinarrizko printzipioen helburuetan jasotzen den 
enpresa eraginkortasunerako baldintza izateko helburua dute. Fondo horien bidez, 
MCCera atxikirik dauden kooperatibek proiektu komunak ez ezik, bakarka egiterik 
izango ez lituzketen kooperatiben banakako proiektu garrantzitsuak ere burutzeko 
aukera dute. Fondo horiek MCC Inversiones-ek, enpresa sustapenerako sozietateak, eta 
MCC Fundazioak bideratzen eta kudeatzen dituzte, lehenbizikoak inbertsio moduan, eta 
bigarrenak, dirulaguntzen bidez.  

 
IFZa Korporazioari sorrera emango zion berregituraketa sektorialaren 

testuinguruan, 1991an egindako hirugarren kongresuan eratu zen2. IFZak baliabideak 
jasotzeko bi bide ditu: hasierako ekarpenak eta urteroko ekarpenak. Lehenik eta behin, 
kapital ekarpenak egin behar dituzte kooperatibek MCC Korporazioari atxikitzen 
zaizkien momentuan. Bigarren, urteroko ekarpenak datoz. Ekarpen horiek, ostera, boto 
eskubiderik ez duten finantza-inbertsioak dira, eta MCCra atxikirik dauden 
kooperatiben emaitzek osatzen dituzte. Hala, industri eta banaketa taldeko kooperatibek 
zuzendu beharreko zuzkidura, aurreko ekitaldiko emaitzen %10  da. Euskadiko Kutxak, 
aldiz, ekitaldiko emaitzen %18,4 bideratzen du fondo horretara3.  

 
KHSFren helburua,  II. Osoko Biltzarrak 1989ko abenduan onarturiko oinarrizko 

arauek diotenaren arabera, kooperatibetako bazkideen «prestakuntza soziokooperatibo 
eta profesionala» eta horiek garatzen duten «ikerketa eta teknologiaren» 
eraginkortasuna handitzea da (Erdozia, 1996). Kooperatibak, legalki, beraien emaitzen 
parte bat hezkuntza eta sustapenerako fondoetara zuzkitzera beharturik daude. 
Zuzkidura honen zenbatekoa  ondare-egituraren arabera dago, baina ekitaldi bakoitzean 
lortutako emaitza positiboen %5 eta %10 bitartekoa izan behar du gutxienez 
(Euskadiko 1993ko kooperatiben legea). MCCri atxikiriko kooperatibek 
zuzkitutakoaren %20 –Euskadiko Kutxaren kasuan %50– KHSFra bideratzen dute. 
Fondo honen sorreraren oinarrizko arauaren arabera KHSFren gobernua MCCko 
                                                 

2 Fondo honen aurretik, kooperatiben lehenengo Osoko Biltzarrean, 1984an, kooperatiben 
arteko elkartasun fondoa (FISO) eratu zen. Fondo horiek garai hartan zenbait kooperatiba 
murgildurik zeuden krisitik ateratzeko lanetan Euskadiko Kutxa bakarrik ez uzteko ideiarekin sortu 
ziren (Ormaetxea, 1999). 

3 1996 arte Euskadiko Kutxaren ekarpen guztiak dirulaguntza moduan burutzen ziren, baina 
urte horretatik aurrera, %50, gutxienez, dirulaguntza moduan, eta %20, gutxienez, inbertsio moduan 
izan behar dute. Beste %30a MCC Inversiones-en urteko emaitzen arabera dirulaguntza edo inbertsio 
gisa bidera daiteke. 

 283



IX. Kapitulua: Finantzaketa  iturri korporatiboak nazioarteratzeko 
 
 
Kontseilu Nagusiaren ardura da, eta baliabideen kudeaketa eta egozpena MCC 
Fundazioaren bidez egiten da. KHSFak  hezkuntza eta ikerketa zentroetara bideratzen 
dira batik bat. MCCko idazkari nagusi ohiari jarraituz (Erdozia, 1996, 17): «Izaera 
estrategikoa duten Korporazioaren egiturazko beharrei erantzun nahi diegu, 
merkatuan dugun egoera, konpetitiboa hobetzeko, eta bizirik irautea eta garatzea 
ziurtatzeko». 

 
Finantzaketa iturri korporatiboak nazioarteratzeko nola erabili diren aztertu 

aurretik, interesgarria iruditu zaigu Euskadiko Kutxaren rol berriaren inguruko 
hausnarketa egin, eta Arrasateko kooperatibek hamarkada hasieran burtsara irteteko 
egin zuten saiakeraren berri ematea. 

 
2.1. Euskadiko Kutxaren rol berria 
 
Euskadiko Kutxa Arrasateko kooperatiben finantza babesle garrantzitsuena izan 

da 1959an sortu zenetik. Kooperatibei finantzaketa baldintza hobeak eskaintzen 
zizkien, merkatuko interes tasa baino bizpahiru puntu gutxiagoko maileguak eta 
amortizazio epe malguak. Euskadiko Kutxak kooperatiba berrien sustapenean parte 
hartzen zuen, 1970ean sortu zen «Enpresa Dibisioaren» bidez. Horrela, 1990ean 
Euskadiko Kutxari atxikirik zeuden 90 kooperatibetatik %45en sorreran Euskadiko 
Kutxaren Enpresa Dibisioak parte hartu zuen (Ormaetxea, 1991)4. Enpresa Dibisioa 
aholkularitza eta kontrolaz arduratzen zen. Finantza datuak, kudeaketa planak eta plan 
estrategikoak eskatzen zizkien kooperatibei enpresaren bideragarritasuna eta arrakasta 
bermatzeko funtsezko jokabidea. Kooperatiba elkartea egoera larrian egonez gero, 
Euskadiko Kutxak erreskate lanak burutu zitzakeen, zenbait kasutan enpresaren 
kontrola hartuz porrot egoeratik irten arte.  

 
Halaber, Arrasateko kooperatiben arteko lokarririk sendoena Euskadiko Kutxa 

izan da urteetan zehar, banakako kooperatibak beste kooperatibekin lotzen baitzituen 
(Ormaetxea, 1991). Kooperatibek Euskadiko Kutxarekin «Elkarketa kontratuak» 
sinatzen zituzten, barne antolaketa eta funtzionamendurako baldintza komunak finkatuz 
kooperatiba guztientzat; hala nola, kooperatiba printzipioetan oinarritutako estatutu eta 
arautegia, antzerako finantza eta ekonomi erregimena eta alokairuen tarte mugatua 
bazkideentzat (1-3 tartean oinarritua). 

  
III. Osoko Biltzarretik aurrera, Euskadiko Kutxa Arrasateko kooperatiben 

erdigunetik aldendu egingo da, taldearen buru nabarmena izateari utziz. MCCko 
sektore talde, dibisio eta departamentu zentralak kooperatiben arteko koordinazio bide 
nagusiak, enpresa sustapen agenteak eta baita finantza babesle garrantzitsuenak ere 
izango dira. 

 
Euskadiko Kutxaren kokapen berriaren arabera, kooperatiben banku finantzaketan 

zuen partehartzea murriztu egin da: kooperatibek askoz ere gehiago dibertsifikatzen 
dituzte bere banku kredituak, eta Euskadiko Kutxak kooperatibei ematen dien 
finantzaketaren zenbatekoa, erlatiboki, nabarmen jaitsi da. Hala, Euskadiko Kutxak 
Arrasateko  kooperatibei emandako maileguak finantza erakundearen inbertsioen %84 

                                                 
4 Arrasateko kooperatiba mugimenduak 120 ekoizpen kooperatiba baino gehiago, 400 negozio 

unitate, bultzatu ditu azken 36 urteetan. Lankide Aurrezki Kutxaren Enpresa Dibisioa industri 
sustapen honen ardatzetako bat izan da (Larrañaga, 1998). 
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ziren 1981an; 1993an, berriz, %12ra jaitsi ziren (Moye, 1995). Hala ere, kooperatiben 
menpekotasuna Euskadiko Kutxarekiko maila apalagoan murrizten joan da. Horrela, 
1990ean %70 bazen, 1992rako %59ra jaitsi da (Moye,1995)5. 

 
Honek ez du esan nahi, dena den, Euskadiko Kutxa Arrasateko kooperatiba 

mugimendutik urrundu denik. Izan ere, kooperatiben arteko elkartasun fondoetara 
urteko emaitzetatik egiten dituen ekarpenek, kooperatiben hazkundearen finantzatzaile 
behinena bihurtu dute. IFZra bere etekinen %18tik gora bideratzen du, 1999an beste 
kooperatiba guztien ekarpena baino gehiago. Bestetik, KHFSra mozkinen erdia 
bideratzen du, Arrasateko Unibertsitatea eta Ikerketa zentroen babesle nagusia bihurtuz. 

 
Euskadiko Kutxak jadanik ez ditu kooperatiba mugimendura bideratzen dituen 

baliabideen bidez arriskuak kontzentratzen, eta bezeroen aurrezkiei errentagarritasun 
handiena ateratzen saiatzen da, geroz eta gehiago kooperatiba mugimendutik kanpo. 
Kooperatiba eta enplegu sustapena MCCren esku utzi du, eta «Enpresa Dibisioa», LKS 
Kooperatiba independentean bihurtu zen 90. hamarkadako lehenbiziko urteetan 
(Ormaetxea, 1998).  

 
2.2. Zorroko sozietateak eta burtsara irteteko saiakera 
 
1980ko hamarkadaren azkeneko urteak hausnarketa garaia izan ziren Arrasateko 

kooperatiba taldean. 1973-1985 urteak oso kritikoak izan ziren industri alorreko 
enpresentzat, Euskadiko Kutxak ordura arte bete zuen funtzioa aldatzea ezinbestekoa 
zen;  gainera, Europako merkatuan sartzekotan zen Espainiar estatua, lehia baldintzak 
erabat aldatuz. Arrasateko taldearen berrantolaketa beharrezkoa zen. Hala, III. Osoko 
Biltzarrak, MCCren sorrera bultzatu zuenak, kooperatiben garapena eta jarduera berrien 
sustapena bultzatzeko finantza ahalmena handitzea helburu zuen zorroko sozietatea 
eratzea aurrikusi zuen. 

 
Arrasateko kooperatibek hazkundearen aldeko apustu garbia egin zuten. 

Merkatuaren baldintza berriak ikusirik, ohiko jokabide eredua aldatu behar zen, eta 
bitarteko berriak sortzeko beharra zegoen. Kooperatiben finantza mugak gainditu eta 
bazkideekin enpresa proiektu berriak sustatzea erraztuko zuen zorroko sozietatea testu 
inguru honetan kokatzen zen. Javier Mongelos, proiektua mamitzen zen garaian  
Kontseilu Nagusiko lehendakari zenak, honela azaltzen zuen: «Kooperatiben sistema 
legalak beste enpresa batzuekin hitzarmen estrategikoak mugatzen ditu eta joint 
venture-ak ezin dira egin. Are gehiago, kooperatibak beraien jardueratik sortutako 
autofinantzaketaren bidez lortutako baliabideetara mugaturik daude. Hori guztia 
arinduko da zorroko karteren bidez (...) Abenduan 19-20 bitartean egingo den 
hirugarren kongresuan Arrasateko kooperatiba taldearen «holding» erako antolaketa 
eredu berria onartuko da (...) horrek taldea aseguru negozio eta finantza erako zerbitzu 
merkatuetan sartzea ahalbidetuko du, modu horretan enpresetan inbertsioak egiteko 
                                                 

5 Espainiako Bankuko erregulazioa geroz eta zorrotzagoa zen finantza erakundeekiko 1980. 
hamarkadan. Adibidez, 1370/85 errege dekretuak, 1992ko abenduaren 31tik aurrera indarrean 
jarriko zena, finantza erakundeek ezin zutela %40 baino arrisku kontzentrazio handiagorik eduki 
edozein talde edo erakunderekin agintzen zuen. 1980. hamarkadan Espainiako bankuaren 
inspekzioak geroz eta zorrotzagoak ziren eta hein batean Euskadiko Kutxaren normalizazioa ekarri 
zuten (Ormaetxea, 1998). Hala, MCC Korporazio eredura eramango zuen Arrasateko Kooperatiba 
Taldearen berregituraketaren abiapuntuan, Euskadiko Kutxak kooperatibekin zuen arrisku 
kontzentrazio maila handia ere aurkitzen da ( Whyte , 1989). 
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bide bihurtuz (...) Gainera, Euskadiko Kutxaren helburua Euskadiko enpresa txiki eta 
ertainen lehenengo bankua bihurtzea da» (El Correo Español, 91/7/11).  

 
Honez gain, ez litzateke kooperatiben printzipioen aldetik arazorik egongo: 

«...Kooperatiba errealitateak hainbat alderdi positibo ditu, hala nola, sustapena, 
heziketa, informazio gardentasuna, elkartasuna eta abar. Alderdi horiek oso ondo 
garatu daitezke kapital enpresa baten barruan. Gure kooperatiba kultura eta 
filosofiaren bidez, zenbait balore txertatzen jarraituko dugu; izan ere, zenbait 
herrialdetan, Alemanian adibidez, kodeterminazioaren bidez garatu dira, kooperatibak 
sortu gabe» (DV 92-1-12). 

 
MCCren sorreraren ondoren, 1990eko hamarkadaren erdi aldera, Korporazioko 

zuzendariek burtsara irteteko proiektua prestatu zuten. Estrategia honetan bi urrats 
bereiz daitezke: batetik, 1993ko EAEko kooperatiben legeak, 64. artikuluak, 
«partaidetza berezien» bidez, kooperatibak kapital merkatuan parte hartzeko bideak 
ireki zituen. Eta bigarren, 1995ean MCCk Espainiako burtsetan kotizatzen zuen 
«Ascorp» kapital elkartea erosi zuen, bere bidez burtsan parte hartu ahal izateko 
(Egunkaria, 95-5-18). 

 
Korporazioak kanpoko finantza aholkulariekin batera diseinatutako zorroko 

sozietate ereduak Madril eta Bilboko burtsetan kotizatuko zuen. Hasteko, 12.000 milioi 
pezeta eskuratzeko asmoa zuen: zenbateko horretatik, 600 milioi MCCko erakundeek 
ekarriko zituzten gutxienez. MCCko kooperatibek eta bazkideek lehentasunez 
harpidetzeko tarte bat izango zuten. Bestea, merkatuko inbertitzaile instituzionalei 
eskainiko zitzaien, bertakoak nahiz atzerritarrak –inbertsio fondoak, pentsio fondoak, 
erakunde finantzarioak, etab.– eta baita banakako inbertitzaileei ere. Kartera elkarteak 
7.000 milioi pezeta kooperatiben fondo propioetara bideratzeko asmoa zuen, 
partizipazio espezialen bidez, eta bestea, kooperatibek bultzatu nahi zituzten 
proiektuetan parte hartzera bideratuko zen, bai ekimen osoa izanik, bai joint venture 
elkarteen bidez. Proiektu honetan MCCko kooperatiba handienek parte hartu behar 
zuten, hala nola, Fagor Etxetresnak, Orona, Urssa eta Ederlan. Kooperatiba hauek ohiko 
produktu eta merkatuak zabaltzeko ez ezik, berrietara ere zabaltzeko inbertsio egitasmo 
handiak zituzten. 

 
Proiektuaren bultzatzaileen iritziz, MCCko kooperatibek eragiketa honen bidez 

hazkunde tasa handiagoak lortu eta erabilitako finantza baliabideen kostu totala 
murriztu ahal izango zuten. Gainera, burtsarako sarbidea printzipio kooperatiboak 
gordez burutuko litzateke, bazkideek kooperatiben kontrola gordeko lukete-eta. 

 
Hala ere, dena prest zegoenean –burtsarako ateak zabalik, komunikabideetan 

mezua zabaldurik, estatuan ez ezik Europan ere, zenbait inbertitzaileekin hitz eginda–  
MCCko lehendakariaren ordezkapena etorri eta handik gutxira proiektua zintzilik geratu 
zen, gaur egun arte. Eragiketaren berritasuna, konplexutasuna  eta arriskuak atzera bota 
zituen, eta Korporazioaren iritziz, merkatuaren baldintzak ere ez ziren hoberenak. Bien 
bitartetan, Korporazioak finantza iturri bide alternatiboak bultzatu ditu, hala nola, 
kooperatiben arteko fondoak kudeatzen zituen MCC Inversiones-ek gero eta baliabide 
gehiago zituen, eta bere ahalmena biderkatzeko finantza plataforma berriak eratu ziren, 
MCC Desarrollo kasuko. Honez gain, ekonomikoki urte oso onak izan dira 
kooperatibentzat, mozkinak erruz lortu dituzte eta autofinantzaketaz baliatu ahal izan 
dira. 
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2.3. Finantzaketa iturri korporatiboak nazioarteratzeko 
 
KHSFek enpresen nazioarteratzeko, heziketan eta produktuen berrikuntzan 

adibidez, garrantzia duten arren, atal honetan IFZen analisian jarriko dugu arreta, batik 
bat, kooperatiben nazioarteratzean duten zereginari tarte berezia eskainiz. Horrek, MCC 
Inversiones eta MCC Fundazioa aztertzera garamatza. Bi erakunde horiek MCC 
Korporazioaren zuzendaritza zentralak politika orokorra zedarritzeko funtsezko tresnak 
dira, beraien kudeaketa Kontseilu Nagusiaren eta honek izendatzen duen Kudeaketa 
Batzordearen esku baitago6. 

 
2.3.1. MCC Inversiones 
 
MCC Inversiones «holding» konpainia baten antzekoa da, eta kooperatiben muga 

juridiko eta finantzarioak ekidin asmoz sortu zen. MCC Inversiones-en  finantzaketaren 
helburu diren proiektuen artean kooperatiben nazioarteratzea bultzatzea aurkitzen da 
(Ansoategui, 1996): 

 
•  Nazioarteratze prozesura zuzenduriko laguntzei dagokionez, helburua 

atzerriko ekoizpen- eta merkataritza-ezarpenak, edo atzerriko enpresetan 
partehartzeak bultzatzea da. Bi baldintza bete behar ditu soilik atzerriko 
inbertsioak: internazionalizaziorako plan estrategikoekin bat etortzea, eta 
finantzatuko den inbertsioa erreala izatea, ez baita ibilgetuaren lekualdatzerik 
eta know how-rik finantzatuko. 

  
MCC Inversiones-en beste helburuak aurkeztuko ditugu, kooperatiben garapena 

sustatzen baitute, eta beraz, zeharka bada ere, kooperatiben nazioarteratzea: 
 

• Jarduera berriak. Izan daitezke elkarteen sorrera edo sorrerarik gabe. 
Jardueraren hedakuntza esanguratsuak ere barne hartzen ditu. Kooperatiben edo 
joint venture-en konstituzioa, barne merkatuko enpresetan partehartzeak eta 
kooperatiba berrien elkarketa.  

 
• Kooperatibei laguntza. Ohiko banka zorpetzeak lortzeko eragozpenak 

dituzten kooperatibei finantza laguntza ematea. 
  

• Proiektu korporatiboak. Korporazio osoarentzat interesa duten 
proiektuak, edo kooperatiba kopuru esanguratsu batentzat interesa duten 
proiektuak sustatzea.  

 
                                                 

6 Hasieran, IFZra egindako atxikipeneko ekarpenek boto eskubidea zuten eta, ondorioz, MCC 
Inversiones-en Batzar Orokorra kooperatiba bakoitzaren bazkide kopuruaren arabera osatzen zen 
(Ansoategui, 1996); baina organo hori jadanik ez dago. MCC Fundazioaren kasuan Kontseilu 
Orokorrak osatzen du patronatua. Bestalde, bi sozietateek elkarrekin funtzionatzen dute; hots, 
Kudeaketa Batzordeko kideak berdinak dira MCC Inversiones eta MCC Fundazioan, –bilera 
bakoitzeko bi akta jasotzen dituzte soilik–. Batzorde Kudeatzailean lehendakaria eta 
administratzailea Korporazioko lehendakari ordeak dira; hiru bokalen artean Euskadiko Kutxako 
eta Lagun Aroko inbertsio adituak aurkitzen dira, Korporazioko lege aditu batekin batera, eta 
horrez gain idazkaria dago. Hala ere, erabaki garrantzitsuenak Kontseilu Orokorrak hartzen ditu. 
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• Galeren konpentsazioa kapital ekarpenen bidez. Kooperatibek 
Korporazioaren laguntza jasoko dute kontabilitate ikuspegitik, emaitza 
positiboak izanik.  Hau sektore taldeko emaitzen homegeneizazioaren ondorioz 
negatiboak bihurtzen direnean gertatuko da.  

 
9.1. Irudia. MCC Inversiones: eragiketen bolumena 1988-1999 

18985

3111
9234

31303

0
5000

10000
15000

20000
25000

30000
35000

Partehartzeak Maileguak Abalak Guztira

 
Iturria: MCC Inversiones. 
 
MCC Inversiones-en eragiketa bolumena eta inbertsio lerro nagusiak 

(partehartzeak enpresetan, maileguak eta abalak) 9.1. irudian ikus daitezke. Enpresatan 
dituen partizipazioak dira garrantzitsuenak, 1988-1999 urteen artean burutu dituen 
eragiketa guztien %61. Parte hartzen duen enpresen artean, kooperatibak, kooperatiben 
filialak eta Korporazioarekin harreman zuzena duten eta ez duten hainbat kapital 
enpresa aurkitzen dira.   

 
Bestalde, 9.1. taulak eta 9.2. irudiak erakusten digu bizirik dauden eragiketen 

bilakaera. Atzerriko inbertsioen finantzaketarako burututako kapital ekarpenak eta 
maileguak ere jasotzen dira.  

 
9.1. Taula. MCC Inversiones: 

bizirik dauden eragiketak eta  atzerriko eragiketen zenbatekoa 1995-99 
 

KONTZEPTUA 1995 1996 1997 1998 1999 
 

Eragiketak bizirik 
 

7.747 8.493 12.558 15.913 25.012 

Kapital Ekarpenak 
nazioarteratzeko 
 

130 
 

142 
 

720 
 

3.625 
 

7.528 
 

Maileguak nazioarteratzeko 
 

- - 581 581 266 

Iturria: MCC Inversiones. Egokitua. 
 
Bizirik dauden eragiketek duten joera gorakorra azpimarragarria da, MCC 

Inversiones-ek urtetik urtera kudeatzen dituen fondoak ugaritzen doazen seinale. 
Halaber, nazioarteratzeko kapital ekarpenek gero eta pisu handiagoa dutela ikus 
daiteke, 1995eko %2tik 1999ko %30era igaro baitira.  
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9.2. Irudia. MCC Inversiones: bizirik dauden eragiketak eta  atzerriko 
hedapenerako finantzaketaren bilakaera 
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Iturria: MCC Inversiones. Egokitua. 
 
2.3.2. MCC Fundazioa 
        
MCC Fundazioak, bestalde, kooperatiben arteko bi fondoetatik jasotzen ditu bere 

baliabideak: alde batetik, KHSFaren baliabide guztiak jasotzen ditu, eta bestetik, 
IFZarenak, horiek dirulaguntza moduan edo irabazi xederik gabeko finantza inbertsio 
moduan bideratzen direnean. Bigarren baliabide iturri honetan, Euskadiko Kutxaren 
dirulaguntzek osatzen dute zatirik garrantzitsuena.  

 
MCC Fundazioaren dirulaguntzen helburu diren proiektuak, honako hauek dira 

(Ansoategui, 1996): 
 

• Sustapena eta bideragarritasun analisiak. Agrupazioek eta dibisioek 
duten sustapen funtzioaren bidez, Korporazioaren oinarrizko helburuen artean 
aurkitzen den garapenari laguntzeko programa da. Horrela, prospekzio 
sektorialeko edo jarduera berrien bideragarritasun ikerketak egin edo sustatzeko 
zerbitzuen kostuaren parte bat ordaintzeko dirulaguntza bat jaso dezakete 
kooperatibek. Sustapen eta bideragarritasun azterketak barne nahiz kanpo 
merkatuetan burutzen dira. 

 
• Merkataritza-sare bateratuen sorrera. Nazioarteratzeko oinarrizko 

helburuari laguntza-programa da. Egiturazko laguntzarako atzerriko 
plataformen sustapena, adibidez, bulego korporatiboak atzerrian, edo kanpo-
sareak sortu edo integratzeko proiektu singularrak, batez ere dibisio artekoak, 
barne hartzen ditu. 

 
• Bateratze eta birmoldaketa prozesuei laguntza. Kooperatiben bateratze 

edo birmoldaketa prozesuen bidez errentagarritasunaren oinarrizko helburuaren 
lorpenari lagundu nahi dio programa honek. 

 
• Proiektu korporatiboak. Korporazioaren enpresa politika estrategia 

orokorrak lagundu nahi ditu. 
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• Galeren konpentsazioa dirulaguntzen bidez. Lagun Aroren erreferentzia 

taularen %90eko oinarriaren gainean homogeneizatutako emaitza negatiboak 
partzialki konpentsatzeko helburua du programa honek.  

 
9.2. Taula. MCC Fundazioaren bidez aplikatutako IFZak 1994-1999 

 
KONTZEPTUA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 GUZTIRA
Sustapen proiektuak
 

 
0 

150 137 25 88 333 633 

Nazioarteratzeko  
proiektuak 

0 61 65 184 244 359 913 

Birmoldaketa proie. 
 

0 79 112 31 40 - 262 

Hainbat proiektu 
 

0 0 25 34 143 56 258 

Ondare laguntza 
 

698 132 146 106 28 7 1.117 

GUZTIRA 
 

698 422 485 380 543 655 3.183 

Iturria: MCC Fundazioa. 
 
Ondare laguntzak MCC Fundazioaren kapitalizazioa zuen helburu, beste 

proiektuak abian jartzeko oinarri sendo bat izateko, hots, behin betiko izaera duen 
fundazioaren fondoa da. Hala, ikus dezakegu, nazioarteratzeko proiektuak izan direla 
garrantzitsuenak, dirulaguntza guztien %28,6 jaso dutelako 1994-99 urteen artean. 
Ondare laguntzak kontuan hartu gabe %44 bihurtzen da. Nazioarteratzeko proiektuek 
hiru ardatz izan dituzte: plataforma korporatiboen sustapena, dimentsio txikiko 
kooperatibentzako laguntza programak, eta nazioarteko ezarrerak burutzeko  
bideragarritasun azterketak. Dena den, aurrerago, 1999. urteko IFZen banaketa 
aztertzean zehatzago aztertuko dugu.  
 

Ondorengo eskeman (9.3. irudia), finantzaketa iturri korporatiboen bidez 
kooperatiben nazioarteratzea finantzatzeko prozesua azaltzen dugu. Gakoa 
kooperatibetatik sortzen diren baliabideen berresleipenean datza. MCC Inversiones eta 
MCC Fundazioa bitartekari lanak burutzeaz gain, fondo horiek biderkatzen saiatzen 
dira beste erakunde finantzario eta publikoekin sinatzen dituzten lankidetza 
hitzarmenen bidez. Argitu beharra dago baita ere, eskema honetan kooperatiben 
nazioarteratzera zuzenki doazen fluxuak jasotzen saiatu garela –lerro jarraiko gezien 
bidez irudikatua–; badira beste fluxu batzuk, eta eskeman sartu ez ditugun arren, lerro 
etenaz marratutako gezien bidez iradoki ditugu .  
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         9.3. Irudia. MCCko kooperatiben finantzaketa korporatibo eredua 
 

Iturria: Nik egina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
Partehartzeak, maileguak, abalak        Dirulaguntzak 
 
        

Kooperatibak 

Korporazio proiektuak 
• MCC Desarrollo 
• MCC Navarra 
• Elkargi MCC 

Atzerriko Inbertsio 
Zuzenak 

MMCC Fundazioa MCC Inversiones 

    IFZ   KHFS

Euskadiko Kutxa 
Kooperatiba industrialak 

Banaketa arloko kooperatibak 

 
 
9.3. taulan jaso dugun IFZen 1999ko banaketaren azterketak argiago erakutsiko 

digu MCC Inversionesetik bideratu diren inbertsioak eta MCC Fundaziotik emandako 
dirulaguntzen ezaugarriak: 
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9.3. Taula. IFZak: baliabideak eta aplikazioak 1999an  

(milioi pezeta) 
 

BALIABIDEAK ZENBATEKOA % 
 
Aurreko urteko soberakina 
Urteko ekarpenak 
     Euskadiko Kutxa 
     Beste Kooperatibak 
Aurreko urteetako errekuperazioak  

 
1.250 

 
2.987 
2.319 
452,5 

 

 
18 

 
43 
33 
6 

BALIABIDEAK GUZTIRA 7.008,5 100 
 

       APLIKAZIOAK ZENBATEKOA % 
 
Dirulaguntzak 

• Sustapen proiektuak 
• Nazioarteratze proiektuak 
• Korporazio proiektuak 
• Galeren konpentsazioa 

 
Dirulaguntzak guztira 
 
Inbertsioak 

• Kanpo ezarpenak 
• Jarduera berriak 
• Birmoldaketa proiektuak 
• Korporazio proiektuak 
• MCC Desarrollo 
• Galeren konpentsazioa 

 
Inbertsioak guztira 
 

 
 

251 
393 
50,2 

7 
 

701,2 
 
 

3462 
930 

487,1 
264,2 
1.075 

30 
 

6.248,3 

 
 

36 
56 
7 
1 
 

100 
 

 
55 
15 
8 
5 

17 
0,5 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

BALIABIDEAK GUZTIRA 6.949,5 100 100 
            Iturria: MCC Korporazioa. 
 
1999an kooperatiben arteko baliabideak 7.008,5 milioi pezetakoak izan ziren.  

Aipagarria da Euskadiko Kutxak egindako ekarpena, 2.987 milioi pezeta, beste 
kooperatiba guztiek elkarrekin egindakoa baino gehiago, hau da, kooperatibek egindako 
ekarpen guztien %56. Datu honek argi erakusten du Euskadiko Kutxak Korporazioko 
beste kooperatibekin duen integrazioa eta konpromezua. 

 
 Fondo horiek guztiak honela banatu ziren, beti ere, inbertsioak MCC Inversiones-

en bidez eta dirulaguntzak MCC Fundazioaren bidez:  
 
a) Dirulaguntza guztietatik, kooperatiben nazioarteratzerako proiektuek 393 milioi 

eraman zituzten zuzenki, hots, % 56a.  
 

• Horietarik 105,1 milioi «merkataritza plataforma korporatiboak» finantzatzeko 
erabili ziren, hala nola, Txinan, Brasilen, Indian eta Mexikon dituen delegazio 
korporatiboen ezarpenak finkatzeko.  
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• Beste 214,2 milioi hamaika kooperatiben nazioarteko ezarpenen 
«bideragarritasun azterketak» finantzatzeko erabili ziren. Batez bestez kooperatiba 
bakoitzak 19,5 milioi pezeta jaso zituen. Azterketa horien ondoren sei proiektu berri 
sortu ziren atzerrian. 

 
• Beste 83 milioi pezeta, «tamaina txikiko kooperatibentzako laguntza 

programak» jaso zituen. Hamar kooperatibek batezbestez 8,3 milioi pezeta jaso 
zituzten.  

 
Bestalde, proiektu korporatiboen parte bat, 9,1 milioi, 2000-2004 

Nazioarteratzeko plan estrategikoa ordaintzeko bideratu da.  
 
b) Inbertsioak 6.249,5 izan ziren. Horietarik parterik handiena atzerriko ezarpenei 

bideraturik egon zen, 3.426 milioi pezeta.  Baliabide hauek hiru kooperatibek jaso 
zituzten: Promoauto, S.A.k 293 milioiko ordainketa osagarria jaso zuen, Wrozamet-ek 
2.649 milioiko kapital ekarpena eta Maier U.K.k 520 milioikoa. Bestalde, MCC 
Internazionalek inbertsio gisa 45 milioi jaso zituen Aldatu-Trade proiektua 
finantzatzeko, eta McLean-ek 260 milioitako kapital ekarpena jaso zuen galeren 
konpentsaziorako, birmoldaketa programaren barruan. 

 
3. Atzerriko ezarpenen finantzaketa 
 
3.1. Atzerriko ezarpenen finantzaketa eredu orokorra 
 
Nazioarteratzeko plan estrategikoetan, lehenbizikoan eta baita bigarrenean ere,  

finantzaketa eredu estandar bat garatu du Korporazioak; hala ere, ez da eredu finkoa, 
baizik eta aldatu egin daiteke, besteak beste, eragiketa mota eta behar diren fondoen 
arabera. Ondorengo irudiak atzerriko ezarrerak burutzeko finantza iturriak lortzeko 
eskema orokorra islatzen du: 

 
        9.4  Irudia. Atzerriko ezarpenen finantzaketa eredua 
 

    Iturria: MCC Korporazio. NPEK II. Egokitua. 

Korporazioak 
     %40 
 
Kooperatibak
      %60 

Bazkideak 
     %30 
 
 
MCC eta  
Kooperatibak
    %70 

Besteren 
Baliabideak 
     %40 
 
 
 
 
Baliabide  
Propioak 
 
   %60 

 

 
Nazioz gaindiko inbertsioen finantzaketa eredu orokorrari jarraituz, eta eskuinetik 

ezkerrera aztertuz,  kooperatibak kanpo inbertsioaren laurdena jarri beharko luke soilik, 
eta Korporazioa %17az arduratuko litzateke. Horrela, bien artean enpresaren kontrola 
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izango lukete, kapitalaren %70arekin. Bazkideek ere inbertsio handia egin beharko 
lukete, eragiketa guztiaren %24 jarriz. Kooperatibarentzat, bazkidea proiektuan 
engaiatzen den seinale izango da; baina eragiketaren kontrolik galdu gabe.  

 
Atzerriko ezarreraren %40 kanpo baliabideekin finantzatuko litzateke. Hots, 

enpresa berria baldin bada, inbertsioen parte bat besteren baliabideekin finantzatuko 
litzateke. Berriz, kanpo inbertsioa erosketa baten bidez burutuko balitz, erosketa 
apalankatuaren aukera egongo litzateke –aurrerago Wrozamet filialaren erosketaren 
finantzaketa aztertzean ikusiko dugun moduan –. 

 
Kooperatiba batek kanpo inbertsio bat egiteko asmoa duenean, Korporaziora jo 

dezake laguntza finantzarioa eskatzeko. Korporazioko departamentu zentraleko 
«Finantza kudeaketa» sailak inbertsio proiektuak finantzatzeko beharrezko fondoen 
lorpena kudeatzen lagundu diezaioke Korporazioak dituen tresnen bidez ez ezik, kanpo 
finantzaketaren bidez ere (NPEK 2000-2004).  

 
Korporazioak, normalean MCC Inversiones-en bidez, atzerriko ezarpenen 

finantzaketan bi modutan parte har dezake: 
 

a) Atzerriko ezarpena burutu nahi duen kooperatiba globalki finantzatuz. 
Alegia, kooperatibak finantza baliabideak eskatzen ditu berarentzat. MCC 
Inversiones-ek kooperatiban bazkide instituzional gisa edo bazkide laguntzaile 
gisa parte har dezake, baina, beti ere, eskubide politikorik gabe. 

 
b) Atzerriko inbertsioaren finantzaketan zuzenki lagunduz. Normalean  

kanpo ezarpenaren jabegoan parte hartzen du, eta akziodun gisa Administrazio 
Kontseiluan parte hartu dezake. MCC Inversiones-ek Administrazio Kontseiluan 
duen ordezkarietako bat atzerrian inbertsioa egin duen dibisioko lehendakari 
ordea izan ohi da.  

 
Korporazioak, halaber, kooperatibari lagundu egiten dio finantzaketa iturri berriak 

lortzen. Hain zuzen ere, MCCri atxikita dauden kooperatiba eta enpresen jarduerak 
sustatzeko MCC Inversiones plataforma finantzarioez gain, beste sozietate batzuk ere 
bultzatu ditu, hala nola, MCC Desarrollo eta MCC Navarra.  

 
• MCC Desarrollo, enpresa sustapenerako sozietatea da. Eusko Jaurlaritza 

eta MCCren arteko lankidetza akordioen ildotik, MCCri lotutako enpresa 
jarduerak sustatzeko 1997an eratu zen enpresa da. MCCren garapenaren bidez, 
EAEn enplegua eta aberastasuna sortzea du helburu. MCC Desarrolloren 
bultzatzailea, Arrasateko kooperatibarekin batera Socade, S.A da, EAEko kapital 
garapeneko elkartea, non Eusko Jaurlaritzak (%40) eta EAEko Diputazioek, 
Gipuzkoa (%40), Bizkaiak (%31) eta Arabakoak (%9), parte hartzen duten.  

 
MCC Desarrollo 8.000 milioi pezetako kapitalarekin sortu zen: 2.400 

Socadek ekarri zituen, 1.680 MCC Inversiones-ek eta beste 3.920 milioiak 
finantza erakundeek jarri zituzten7.  

                                                 
7 Banko Gipuzcoano (600), Corporación IBV (BBV eta Iberdrolaren erdi banako enpresa, 500),  

Banco de Vitoria (400), Kutxa (400), Vital Kutxa (400), Euskadiko Kutxa (220), Enisa (100), eta 
AXA Aurora (BBV eta Axa S.A.ren arteko erdibanako enpresa, 100). 
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• MCC Navarra enpresa sustapenerako sozietatea 2000an eratu zen. 

Aurrekoaren baliokidea da, baina Nafarroan. Helburutzat, kudeatzen dituen 
baliabideen errentagarritasuna lortzeaz gain, MCCko enpresen garapena du, 
Nafarroan aberastasuna eta enplegua sortzeko. Garapenerako kapital fondo 
honen kapital soziala 1.000 milioi pezetakoa da: Nafarroako gobernuak eta MCC 
Inversiones-ek parte hartzen dute 250 milioirekin bakoitzak. Beste 500ak 
Nafarroan egoitza duten finantza erakundeek jarri dituzte, Caja de Navarra, Caja 
Rural eta Banco de Vasconia. 

 
Fondo hauen bidez lortutako finantza baliabideak MCCri loturiko enpresa eta 

kooperatiben garapena bultzatzeko erabiltzen dira. MCC Desarrollok bi urte eta zazpi 
urte bitartean finantzatzen ditu proiektuak, kapital ekarpenak eginez. MCC Inversiones-
ek zazpigarren urtetik aurrera partizipazioen likidezia bermatzen du, atzera bueltarik 
gabeko erosketa aukera baten bidez. Ikus dezakegunez, kooperatibek denboraldi luzez 
enpresaren esku dauden finantza iturriak lortu ditzakete, «berreskuratzeko epe» luzea 
izan dezaketen estatuko nahiz  atzerriko inbertsioak egiteko hain beharrezkoak direnak. 

 
Bestetik, kooperatiben finantza ahalmena sendotzeko eta arriskuak dispertsatzeko 

Korporazioak finantzaketa iturri berriak bilatu ditu. Adibidez, MCC eta «Elkargi»ren 
arteko akordioa edo Gizarte ekonomiaren esparrurako eratutako «Oinarri» berme 
elkartea. 

 
• MCC-Elkargi akordioa. 1996tik aurrera, inbertsio eta egitasmo berriei 

aurre egiteko, MCC Korporazioko kooperatibek mailegu bat eskatzen dutenean 
Elkargi Elkarrekiko Berme Elkartearen babesa eta abalak lor ditzakete. 1996. 
urtean sinatutako akordioaren arabera, egin nahi ziren inbertsioak kontuan 
hartuta, MCC Inversiones-ek 800 milioi pezetako diru fondoa jarri zuen, eta, 
trukean, 8.000 milioi pezetarako finantzaketa eskatzeko abalak jasotzeko aukera 
zuen8.  

 
• Oinarri, Euskadiko kooperatiben, kooperatibista autonomoen eta lan 

elkarteen elkarrekiko berme elkartea da. 1996an MCCren ekimenez, 
kooperatibei eta lan elkarte anonimoei zuzendutako elkarrekiko berme elkarte 
bat jarri zen martxan. Oinarri Gizarte Ekonomiarako Berme Elkartea, 1997an, 
300 milioi pezetako kapitalarekin abiatu zen, kooperatibekin garapena eta 
elkarlana bultzatzeko asmoarekin. Bi motatako zerbitzuak eskaintzen zituen: 
finantza bermeak eta berme teknikoak9. 2001. urtetik aurrera, MCC taldeko 
kooperatibekin tratu berezia izango du, finantza bermeak hirukoiztu ahal izango 
ditu (90 milioi pezetatik 270 milioira), baita berme teknikoak ere (120 milioitik 
360 milioira). 

 
Hala, plataforma finantzario eta akordio horiek kooperatiben nazioarteratzean 

laguntza handia eskaintzen dute, zuzenki nahiz zeharka: zuzenki, fondo horiek 
nazioarteko eragiketak finantzatzeko erabili daitezkeelako, adibidez, aurrerago 

                                                                                                                                               
 
8 Elkargin parte hartzen duten enpresek banketxeei maileguak eskatzen dizkietenean, baldintza 

hobeagotan lor dezakete finantzaketa, batik bat kostu eta zerbitzuari dagokionez. 
9 Sortu zenetik 5.000 milioi pezeta bermatu ditu, eta 1.800 milioi dagoeneko iraungi dira. 
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aztertuko dugun Wrozamet filialaren kasuan bezala. Zeharka, kooperatibek 
garapenerako bitarteko finantzarioak eskaintzen dituzten neurrian, nazioarteratzeko 
finantza baliabide gehiago erabili ahal izango dituztelako. 

 
Korporazioak, plataforma finantzarioen bidez nazioarteratzeko finantzaketa 

lortzeko kooperatibei ematen dien babesaz gain, beste finantzaketa erakunde batzuekin 
harremanetan jartzen eta negoziaketak burutzen laguntzen die, hala nola, nazioarteko 
bankuekin eta finantzaketa publikoarekin: 

 
• Finantza erakundeak. Atzerriko inbertsioen finantzaketan banku 

internazionalek parte hartu ohi dute. Normalean bat baino gehiago izan ohi dira, 
bankuek eragiketaren arriskua banatu nahi izaten dutelako. Korporazio handi bateko 
kide izatea garrantzitsua da kooperatibentzat, enpresa txiki eta ertainek baino interes 
tasa eta amortizazio modu hobeak negoziatzeko moduan egoten baitira. MCCk 
estatuko nahiz atzerriko finantza erakundeekin finkaturik duen kontaktu sareaz balia 
daitezke kooperatibak. 

 
• Bertako administrazioaren laguntza. «MCC Desarrollo» Arrasateko 

kooperatibek eta Eusko Jaurlaritzako Industri Sailak 1996an sinatutako lankidetza 
akordioaren ondorio da. 2000an hitzarmena berritu zuten berrikuntza, 
nazioarteratze, sustapen eta garapen alorretan lankidetza ekimenak bultzatzeko. 
Horrela, nazioarteratzeari dagokionez, MCCk laguntzak jasoko ditu: atzerriko 
delegazio korporatiboen sarea finkatzeko –SPRIren sarearekin koordinatua–, 
negozio berri eta inbertsio posibleak detektatzeko antena iraunkorrak ezartzeko, 
nazioarteratze prozesurako zuzendarien prestazio eta heziketarako eta atzerriko 
ekoizpen eta merkataritza ezarrerak sustatzeko. Elkarte hauek agerian uzten dute, 
beste aldetik, EAEko administrazioarentzat, baita Nafarroakoarentzat ere, MCC 
Korporazioak duen garrantzia. Alegia, Arrasateko kooperatibak euskal ekonomian 
enplegua, aberastasuna eta berrikuntza sortzeko agente garrantzitsu eta 
dinamizatzaileak bihurtu dira, eta administrazioaren babesa eta laguntza jasotzen 
dute beraien enpresa egitasmoetan. 

 
• Beste finantzaketa publikoa. COFIDES, S.A. (Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo), ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), 
europar komunitateko programak ( IBE –Inbertsioetarako Banku Europarra–, ECIP 
–European Comunity Investment Partners– eta JOPP –Joint Venture Phare 
Programme– komunitateko programak, etab.) eta  Munduko Bankua, besteak beste, 
sartzen dira atal honetan. Korporazioko ordezkariak programa eta erakunde 
horietarako bideak ireki nahian dabiltza; hala ere, oso proiektu gutxik lortu dute 
erakunde horien finantzaketa. Kooperatiben bidez zuzenki eskatu izan dira 
laguntzak, edo agentzia espezializatuen bidez, baina oso gutxitan izan dute 
arrakasta10. Hala ere, jorratu nahi diren bideak dira eta erakunde eta programa 
horietako arduradunekin harremanak sakondu nahian dabiltza Korporazioan.  

 

                                                 
10 Erakunde horietatik kooperatibei finantzaketa gehien eman diena Cofides izan da, adibidez, 

Fagor Etxetresnak-ek McLean proiektuan, edo Cikautxok adibidez, lortu dituzte. FAD kredituak, 
Fagor Arrasate eta Danobat kooperatibek hartu dituzte soilik. FAD kredituak, azpiegitura 
inbertsioei zuzendurik daude, eta Korporaziotik eskatzen direnean jadanik agorturik egon ohi dira. 
Bi kooperatiba hauek makina-erreminta sektorean aritzeak azaldu dezake kredituak lortu izana. 
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3.2. Atzerriko ezarpenen finantzaketa kooperatiben ikuspegitik 
 
Zortzigarren kapituluan ikusi dugu, ikerketa honetarako prestatu dugun 

galdeketaren bidez, kooperatiben lehia abantailak aztertzean, kooperatibentzat finantza 
ahalmena ez dela oztopo izan; alderantziz baizik, nazioarteratzean lagundu duen 
faktoretzat har daitekeela. Halaber, MCCn partehartzeak zuen eraginari buruz, 
zuzendarien erantzunen arabera, Korporazioaren finantza laguntza bigarren abantaila 
garrantzitsuena da, irudi korporatiboaren atzetik. Korporazioaren laguntza jaso duten 
kooperatibentzat, aldiz, alderdi garrantzitsuena bilakatzen da.   

  
MCCko kooperatibek, AIZren bidez nazioarteratzerako, finantza erraztasunak izan 

dituzte, bai kanpoan enpresa berriak abian jartzeko, baita martxan zeudenak eskuratzeko 
ere. Izan ere, kooperatibentzat finantza baliabideen urritasuna ez da aitzakia izan, 
arrisku eta errentagarritasun aldetik, bideragarriak ziren atzerriko ezarrera-proiekturik 
baztertzeko. Bestetik, kooperatiben ahalmenen gainetik zeuden inbertsioak burutu ahal 
izan dituzte, hala nola, Fagor Etxetresnak-ek Worzamet-en egindakoa, Cikautxok 
Brasilen eta Korporazioaren Promoauto proiektuan. 

 
Kooperatiba guztiek izan dituzte laguntzak atzerriko ezarrerei buruzko 

bideragarritasun azterketak egiteko, helburu diren herrialdeetan kokapenak eta 
bazkideak bilatzeko; aldiz, enpresa berriak abian jartzeko eta enpresen erosketak 
egiteko Korporazioaren finantzaketa luzatu zaien kooperatiben kopurua murritzagoa da. 
Batik bat, proiektu handiek eta osagaien arlokoek jaso dute Korporazioaren laguntza, 
normalean kapital partizipazioen bidez (Zerco, Wrozamet, Promoauto, Maier U.K., 
Copreci Brasil, Batz do Brasil etab.); nabarmendu behar dugu berriz ere, Irizar 
kooperatibak proiektu handiak burutu dituen arren, Korporazioaren parte hartze 
finantzariorik gabe izan dela. Atzerriko ezarrera apalek, aldiz, ez dute Korporazioaren 
partehartze finantzariorik izan. 

 
Inbertsio proiektu txikietarako ez da kanpo finantzaketaren beharrik egon; aipatu 

inbertsio proiektu handietan, aldiz, nazioarteko bankuen partehartzea bilatu dute 
kooperatibek. Normalean, kooperatibek bospasei bankurekin egiten dute lan, adibidez, 
Société Générale, Citybank, Deusthe Bank, etab.; hala ere, eragiketa bakoitzerako 
banku egokienak bilatzen dira. Helburu den herrialdeko bankuak ez dira erabili 
atzerriko inbertsioak finantzatzeko, nahiz eta gero eguneroko kudeaketarako erabili izan 
diren. 

 
Bestalde Euskadiko Kutxak ez du zuzenki parte hartu atzerriko ezarpenen 

finantzaketan. Kooperatiba baten zuzendariaren iritziz: «Banku txikiegia da atzerriko 
inbertsioen finantzaketan aritzeko». Hala ere, kooperatiben bestelako enpresa jarduera 
orokorren finantzazioan parte hartu du; horrela, nazioarteratze alorrean, esportazio eta 
inportazioekin erlazionaturiko eragiketen finantzaketaz arduratu da hainbat 
kooperatibetan. 

 
MCC Desarrollok ere parte hartu izan du atzerriko filialen finantzaketan –ondoren 

azalduko dugun Wrozamet proiektuan adibidez–. Hala ere, Kapital arriskuaren bidea ez 
da kooperatibek nahi beste jorratu. Hala, helburu den herrialdeko kapital arrisku 
elkarteak erabiltzeko asmoa dago, nahiz eta oraindik ez diren erabili. Halaber, kapital 
arrisku sozietate internazionalik ere ez da erabili; baina Korporazioa nazioarteko elkarte 
batean integratzeko asmoa erakutsi du. 
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3.3. Wrozamet filialaren erosketaren finantzaketa 
 
Bukatzeko, Wrozamet filialaren erosketa eta finantzaketa prozesua azalduko dugu, 

Arrasateko kooperatibek atzerrian egin duten eragiketa handiena baita. 1999ko irailean 
Fagor Etxetresnak-ek, sektoreko beste hamaika lehiakideekin batera esleipen  prozesuan 
parte hartu ondoren, Wrozamet enpresaren jabetza lortu zuen. Hain zuzen ere, Fagor 
Etxetresnak eta MCC Inversiones-ek Poloniako Inbertsio Fondo Nazionalarekin 
hitzarmen bat sinatu zuten enpresaren akzioen %76a 5.200 milioi pezetaren truke 
eskuratzeko. Dirutza hori Fagor Etxetresnak eta MCC Inversiones-ek erdibana jarri 
zuten, bakoitzak enpresaren akzioen %38 eskuratuz.  

 
Ondoren, MCC Desarrollok eragiketa horretarako 1.400 milioi pezetako 

finantzaketa eman zien, bazkide bakoitzaren zama 1.900 milioitara murriztuz. Fagor 
Etxetresnak eta MCC Inversiones-ek, bakoitzari zegokion zatiari, fondo propioekin eta 
mailegu baten bidez aurre egin zioten. Hain zuzen ere, eragiketa honetan atzerriko 
banku baten laguntza lortu zuten kooperatibek, erosketa apalankatu bat egiteko. Hau da, 
nazioarteko banku batek emandako maileguarekin Wrozamet enpresaren akzioak 
erosteko sozietate berri bat sortu zuten kooperatibek. Gero, sozietate horrek Wrozamet 
enpresarekin bat egin zuen, eta bere zorrak erositako enpresara igaro ziren. Noski, 
horrelako eragiketa bat egiten lagunduko duen bankua aurkitzeko proiektuak 
sorraraziko dituen kutxa fluxuak nahikoak izango direla bermatu behar da. Honez gain, 
Korporazio handi bateko kide izatea garrantzitsua da beti.  

 
Gaur egun (2001ean), Wrozamet enpresaren Administrazio Kontseiluan Fagor 

Etxetresnak-en ordezkariez gain,  MCC Korporazioko bi ordezkari daude; bat MCC 
Inversiones-eko zuzendaria eta bestea Etxea dibisioko lehendakari ordea. Erakunde 
desberdinen ordezkari diren arren, bat datoz erabaki garrantzitsuenetan11. Halaber, 
Fagor Etxetresnak eta MCC Inversiones-en arteko hitzarmenak ez du mugarik, hau da, 
Fagorrek ez du MCC Inversiones-ek egindako inbertsioa erreskatatzeko konpromezurik. 

 
Fagor Etxetresnak kooperatibaren zuzendariak adierazi zigunez, eragiketa hau ezin 

izango zen egin MCC Korporazioaren partehartzerik gabe: «Dimentsio handiegia zuen 
guretzat, eta Fagorren posibilitateetatik kanpo zegoen». Zuzendariaren iritziz, hala ere, 
atzerriko hedapena posible izango zen Korporazioaren laguntzarik gabe ere, Maroko eta 
Argentinako inbertsioak egingarriak zirelako; baina dudarik gabe, kanpo garapena 
motelagoa izango zen,  Wrozamet bezalako proiektuak ezingo baitziren burutu. 

 
4. Ondorioak 
 
Enpresen nazioarteratzeari buruzko teoriak, eta baita kooperatibei buruzkoak ere, 

kooperatibek nazioarteratzeko finantza arazoak izan ditzaketela iradokitzen duten arren, 
gure ikerketan aztertu ditugun MCCko kooperatibek nazioz gaindiko ezarrerak 
burutzeko finantza eragozpenik ez dutela izan ondorioztatu dezakegu; alderantziz, beren 
baliabide propioek eta Korporazioak beraien eskura jarritako finantza iturriek 
nazioarteko hedapenean asko lagundu diete. Hala, kooperatibek ez dute atzerriko 

                                                 
11 Izan ere, Etxea dibisioko lehendakaria MCCko Korporazioko buru izateko izendatu dute 

2001ean, eta bere lekua Fagor Etxetresnak kooperatibaren zuzendariak beteko du. 
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inbertsiorik baztertu finantza-baliabide nahikorik ez izateagatik. Aitzitik, beraien 
aukeren gainetik zeuden inbertsio proiektuak burutu ahal izan dituzte. 

 
Aurreko kapituluan ikusi dugun bezala, kooperatibek batezbesteko 

errentagarritasun handiak izan dituzte, eta mozkinak bazkideen artean erabat banatu 
ordez, enpresan geratu dira (ia %80eko kapitalizazio maila), inbertsio berriak egiteko, 
Etxe nagusian nahiz estatuko eta atzerriko ezarreretan. Bestalde, kooperatiben barne eta 
kanpo hazkunderako funtsezkoa izan da Korporazioaren laguntza finantzarioa. 
Baliabide korporatiboak kooperatiben arteko elkartasun fondoen bidez etorri dira, 
alegia, kooperatiba guztiek komunean jarri dituzten emaitzen zatietatik. Fondo horien 
kudeaketa eta esleipenaz Kontseilu Orokorraren bitartekoak diren MCC Inversiones, 
enpresa sustapenerako elkartea eta MCC Fundazioa arduratzen dira. Oro har, 
kooperatibentzat lehentasunezko interesa duten proiektuak finantzatzeko erabiltzen dira. 
1990eko hamarkadan, politika industrialen helburuek jasotzen duten moduan, 
garrantzitsuenetako bat  nazioarteratzea izan da.   

 
Korporazioak, interkooperazioen fondoen bidez lortzen dituen finantza 

baliabideez gain, finantzaketa tresna berriak jarri ditu abian. Korporazioen fondoen 
finantzaketa ahalmena biderkatu egiten du horrela, balanka eragina dutelako.  
Aipagarria da «MCC Desarrollo» enpresa sustapenerako elkartea, Euskadiko 
administrazio eta finantza erakundeen laguntzarekin eratutako plataforma finantzarioa. 
Kapital arrisku erakunde horren bidez, kooperatiben finantzaketarako Korporazioak 
jarritako fondoak ia bost aldiz handiagoak izatea lortzen du.  Oro har, Korporazioaren 
fondoak eta abian jarri dituen beste hitzarmenetatik jaso dituztenak, 1990eko 
hamarkadaren erdialdean kooperatibek burtsatik eskuratzea espero zuten baliabiderik  
gabe ere, bertako eta nazioarteko garapena finantzatzeko nahikoak baliabide izan 
direlako. 

 
Baina finantzatzeko modu berriak Arrasateko kooperatiba mugimenduaren izaeran 

izan du eraginik. Hala, MCC Inversiones-ek, bitarteko finantzario garrantzitsuena 
izateaz gain, Korporazioaren eredu estrategikoa islatzen du, hainbat arrazoirengatik. 
Batetik, kooperatiben hedapena bultzatzeko, barnekoa zein kanpokoa, Korporazioak 
duen tresna indartsua da, kooperatiba eta Korporazioko departamentu zentraleko 
ekimenei babes finantzarioa eskainiz. Bigarrenik, beste erakunde publiko zein 
pribatuekin finantzaketa aukera berriak sortzeko edota proiektu komunak abian jartzeko 
MCCren beso ahaltsua da. Hirugarrenik, kooperatiben gainean eragiteko ahalmen 
handia du; kooperatibek MCC Inversiones-en duten partehartzea eta MCC Inversiones-
ek kooperatibetan duen partehartzearen artean oreka bilatzen den arren, jarduera batzuk 
beste batzuen aurrean bultzatzeko eskumena duelako. Laugarrenik, Korporazioak soilik 
zuzentzen dituen eta kooperatibekin lotura organiko zuzenik ez duten enpresa 
proiektuak abian jartzeko ahalmena du. Bosgarrenik, enpresa desberdinetan 
partehartzeak dituen holding gisa jokatzeko bokazioa du, bere eta beste bazkide batzuen 
partehartzea errazteko kapital elkarteen sorrera bultzatuz. Hala, Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoaren izaera aldaketan izan du eraginik gure iritziz. Hain zuzen ere, 
kapital elkarteen bidez ez da soilik kanpoko bazkideen partehartzea ahalbidetzen, baizik 
eta zentro korporatiboaren eragin ahalmena ere errazten da.  

  
Horrek guztiak Euskadiko Kutxaren kokapen berria ekarri du (esan genezakeen 

baita ere, Euskadiko Kutxaren kokapen berriak hori guztia ekarri duela). Dena den, 
MCCren sorreraren ondoren, Euskadiko Kutxaren kredituen aurretik, kooperatiben 
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arteko elkartasun fondoak izan dira finantza tresna korporatibo garrantzitsuenak. 
Halaber, Korporaziotik kanpoko finantzaketa iturriak bilatu dituzte kooperatibek. 
Ondorioz, Euskadiko Kutxak kooperatibei ematen dien finantzaketa zuzena nabarmen 
jaitsi da; hala ere, kooperatiben arteko elkartasun fondoetara lortutako emaitzetatik 
egiten dituen ekarpenen bidez kooperatibak finantzatzen jarraitzen du, baina arriskurik 
kontzentratu gabe. Euskadiko Kutxa erakunde finantzario estandarragoa bihurtu da, 
betetzen zituen beste funtzioak, zuzenki edo enpresa dibisioaren bidez, hala nola, 
kooperatiben arteko lokarria izatea, aholkularitza ekonomikoa, enpresa berrien 
sustapena, arazoak zituzten kooperatiben erreskatea, etab., MCCren esku geratu dira, 
edo erakunde finantzariotik banandu eta independizatu egin dira, kooperatiba bat sortuz. 
Nabarmendu nahi dugu, Euskadiko Kutxaren bidez sortu ziren enpresa guztiek 
kooperatiba izaera zutela, MCCk sustatu dituenak, berriz, kapital elkarteak dira.  

 
Laburbilduz, ikusi dugu Arrasateko kooperatibek finantza oztopo potentzialak 

gainditzeko izan duten ahalmena. 1960-1990 hamarkaden artean, Arrasateko 
kooperatibek abian jarritako finantza erakundeek kooperatiba mugimenduaren barne 
hazkundea ahalbidetu zuten, kooperatiben tamainan ez ezik, kooperatiba kopuruan ere. 
1990etik aurrera garatu diren finantza bitartekoek kooperatiben barne eta kanpo 
hazkundea ahalbidetu dute, baina kasu honetan sozietate anonimoen bidez. 
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X. Kapitulua: MCCko kooperatiba multinazionalen atzerriko ezarpenak  
 
 

   1. Sarrera 
 
Aurreko bi kapituluetan MCCko nazioarteko kooperatiba holding-en garapenaren 

ikuspegi orokorra, talde horietako Etxe nagusi diren kooperatiben ezaugarriak eta 
nazioarteko ibilera aztertu ditugu, esportazio eta teknologia transferentziak kontuan 
hartuz. Orain, ordea, atzerriko ezarpenen txanda dator. Alegia, atal honetan MCCren 
nazioarteratze prozesuaren diagnostikoa egiten jarraitzeko, atzerriko ezarpenen ezaugarri 
garrantzitsuenak aztertu nahi ditugu, hala nola, atzerriko inbertsio zuzenaren sorrera 
urtea, atzerriko ezarpenaren jabego egitura eta ezarpen estrategia, kokapen geografikoa 
eta atzerriko ezarpen produktiboen helburuak.  

 
MCCko kooperatibek nazioz gaindiko birkokapenerako burututako inbertsioak 

karakterizatzeko aipatu ezaugarri horiek banaka aztertuko ditugun arren, beraien artean 
harreman estua dagoela azpimarratu behar dugu. Hala, merkatuko hurbiltasuna eta kostu 
apalak bilatzea helburu duen AIZa, hirugarren munduko herrialde emergente batean 
kokatzea, bertako bazkide baten baliabide produktiboak eskuratuz ohikoa izan daiteke. 
Hain zuzen ere, atzerriko inbertsioen ezaugarriak kooperatibek nazioarteratzeko garatu 
duten enpresa estrategiaren erakusle izango dira. 

 
Edozein modutan, azterketa egiterakoan, analisi estatistikoa mugatu egin dugu. 

Aipatu aldagaien azterketa gurutzatua burutzea posible den arren, oinarrizko azterketa 
egitea egokiago iruditu zaigu. Izan ere, MCCren nazioarteratze prozesuan bete betean 
murgildurik dagoela ikusirik, urtetik urtera, kanpo ezarpen berriak eta kooperatiba 
gehiago inplikatzen dira prozesuan, emaitzen esanguratasuna baldintzatuz. 

 
2. MCCko kooperatiben kanpo ezarpenak. Kronologia 
 
Atzerriko ezarpenen alderdi desberdinak  aztertzen hasi aurretik, laburpen gisa eta 

kokatu aldera, atzerriko ezarpenen zerrenda aurkeztuko dugu, sorrera urtearen arabera 
sailkaturik, eta filial bakoitzaren Etxe nagusia, jarduera, kokaturik dagoen herrialdea, 
Etxe nagusiren partehartzea eta ezarpen estrategia, hots, hutsetik eraikia edo jadanik 
funtzionamenduan zegoen erositako enpresa den erakutsiz.  
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10.1. Taula. MCCko kooperatiben atzerriko ezarpenak 

 
Filiala Etxe nagusia Jarduera Urtea Herrialdea 

 
Parte- 
hartzea 

Ezarpen 
Estrategia

Copreci Mexiko Copreci Elektratresnentzako 
osagaiak 

1989 Mexiko %51 Berria 

Thailand  
Electronics 

F. Elektronika Osagai  Elektron. 1992 Tailandia %100 Berria 

Sei Fagor MSI Informatika 1994 Frantzia %100 Erosi 
Cima Robotique Fagor Sistemas Muntaia makinak 1994 Frantzia %100 Erosi 
Extra 
Electromenager 

F. Etxetresnak Elektratresnak 1994 Maroko %100 Erosi 

Irizar Tianjin Irizar Autobus karrozeriak 1995 Txina %37,5 Erosi 
Switch control 
International B.V. 

Copreci Elektratresnentzako 
osagaiak 

1995- 
1997 

Holanda %100 Erosi 

Cable lifts Orona Igogailuak 1995- 
2000 

Ingalaterra %100 Erosi 

F. Industrial 
Kolonbia 

Fagor Industrial Sukaldeko tresneri 
industriala 

1996 Kolonbia %60 / 
%100 

Erosi 

Fagor Egipto Fesh F. Etxetresnak Elektratresnen 
muntaia 

1995-6 Egipto %51 Berria 

McLean F. Etxetresnak Elektratresnak 1996 Argentina (B. 
Aires eta S.Luis) 

%50 Erosi 

Zerco s.r.c. Copreci & 
Orkli 

Elektratresnentzako 
osagaiak 

1996 Txekiar E. %66 / 
%100 

Berria 

Dikar Shangai Dikar Gimnasia aparailuak 1997 Txina %75 Berria 
Irizar Maghreb Irizar Autobus karrozeriak 1997 Maroko %34 Erosi 
Irizar Brasil Irizar Autobus karrozeriak 1998 Brasil %100 Berria 
Masa Promoauto (MCC) Autogintza 1998 Argentina %50 / %80 Erosi 
Coiasa Promoauto Autogintza 1998 Argentina %50 / %80 Erosi 
Cramfsa Promoauto Autogintza 1998 Argentina %50 / %80 Erosi 
Giasa Promoauto Autogintza 1998 Argentina %50 / %80 Erosi 
Promoauto 
componentes 

Promoauto Autogintza 1998 Brasil %50 / %80 Erosi 

Batz Do Brasil Batz Autogintza 1998 Brasil %50 Berria 
Orkli UK Orkli Osagaiak 1998 Ingalaterra %100 Erosi 
Irizar México Irizar Autobus karrozeriak 1999 Mexiko %100 Berria 
Burnco Systems Copreci Elektratesnendako 

osagaiak 
1999 Estatu Batuak %50 Berria 

LKSur LKS Aholkularitza 1999 Uruguai %50  Berria 
Cikautxo Cikautxo Autogintza 1999 Txekiar E. %100 Berria 
Wrozamet F. Etxetresnak Elektratresnak 1999 Polonia %75 Erosi 
Armotec Dikar Gimnasia tresnak 1999 Txina %25 Erosi 
Ifer Do Amazonia Dikar Gimnasia tresnak 1999 Brasil %50 Berria 
Maier U.K. Maier Autogintza 2000 Ingalaterra %60 / %100 Berria 
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Paranoa S.A. Cikautxo Autogintza 2001 Brasil %35 Erosi 
Fundiçao Brasileira Ederlan Autogintza 2001 Brasil %51 Erosi 
Maier Brasil Maier Autogintza 2001 Brasil %50 Berria 
Chomeco Maier Autogintza 2001 Ingalaterra %60/%100 Erosi 
Irizar-TVS Irizar Autobus karrozeriak 2001 India %50 Erosi 
Copreci-italia Copreci Osagaiak 2001 Italia %100 Erosi 
Shangai 
Vaccum Flash 

F. Etxetresnak Presio eltzeak 2001 Txina  Erosi 

Czeika s.r.o. Eika Etxetresna osagaiak 2001 Txekiar E. %100 Berria 
Fondeik s.r.o. Eika Etxetresna osagaiak 2001 Txekiar E %60/%100 Erosi 

Oharrak: 1) Bi urte azaltzen direnean, bigarrenak likidazio urtea adierazten du. 2) Partehartze portzentaiari dagokionez, lehenengoak 
kooperatibak duen kapitalaren partea adierazten du; eta bigarrenak, kooperatibak eta MCCk elkarrekin dutena. 
Iturria: Nik egina. 

 
MCCko Kooperatiben atzerriko ezarpenen sorrera urtea 
 
Historikoki, AKEren partaide diren kooperatiben ekoizpen zentro guztiak Euskal 

Herrian kokaturik egon dira; baina 1990eko hamarkadan, aldaketa galanta egon zen, eta 
gero eta ekoizpen zentro gehiago atzerrian kokaturik daude. Lehenengo ezarpena 1989an 
egin zen arren, benetako hedapena 1990eko hamarkadaren bigarren zatian izan da. 
Beraz,  Arrasateko kooperatibak inbertitzaile berantiarrak izan direla esan dezakegu, 
espainiar eta euskal enpresa gehienen antzera, munduko herrialde garatuenetako 
enpresen kanpo joerarekin alderatzen baditugu, bederen1. 

 
MCCko kooperatiba multinazionalen bilakaera euskal eta espainiar enpresa 

multinazional gehienen antzerako izan da. MCCko kooperatibek 1990eko hamarkadako 
erdi aldera arte ez dute atzerriko ezarpenik modu jarrai eta esanguratsuan burutu. Ordura 
arteko inbertsioak, Coprecik Mexikon burututakoa 1989an2 eta Fagor Elektronikak 
                                                 

1 Izan ere, Espainia eta Hego Euskal Herria, industri sare nahiko zabala izan arren, atzerriko 
inbertsioen jasotzaileak izateagatik nabarmendu dira urte askotan. 1990eko hamarkadaren bigarren 
partetik aurrera soilik hasi da espainiar eta euskal enpresei dagokien atzerriko inbertsioaren 
ehunekoa igotzen. Inbertitzaile berantiarrak bezala definitu ditu literaturak, enpresen atzerriko 
inbertsio jarduera herrialdearen garapen mailarekin bat ez zetorrelako (Durán, 2001). Hasiera batean 
enpresa buruek ekonomiaren nazioarteratzearen aurrean enpresa atzerritarrei salduz edo barne 
merkatuan zentratuz erreakzionatu zuten, baina pixkanaka atzerriko inbertsioekiko jarrera 
oldarkorragoa erakutsi dute. Hala, EAEko kanpo ezarpenen garapena 1987an hasten da: 1987-1991 
bosturteko hazkunde tasa metatua %96,2koa da. (Giráldez, 1994), eta ordutik aurrera joera 
gorakorra erakutsi dute. Hamarkadaren bukaeran atzerriko inbertsioen kopurua hogei aldiz 
biderkatu da. 

 
            10.2. Taula.  MCC, EAE eta Espainiako AIZak (milioi pezeta) 

 1991 1995 1996 1997 1998 
EAE 6.081 22.825 17.124 26.554 111.021 
Estatua 676.904 948.178 1.003.181 1.262.599 2.794.211 

Iturria: Confebask (1999). 
 
2  Hain zuzen ere, hori da, gaur egun, funtzionamenduan dagoen lehenbiziko AIZa; baina 

Coprecik 1970eko hamarkadan Txilen  letoiz hornitzeko ekoizpen zentro bat abian jarri zuen. 
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Tailandian egindakoak 1991an, inbertsio isolatu gisa kontsidera baitaitezke. MCC 
Korporazioaren sorrera ondoren, «nazioarteratzeko plan estrategikoa» abian jartzen 
hasten den garaian kokatu daiteke inbertsioen nazioarteratzearen garapenaren hasiera. 
Ordutik joera gorakorra erakusten du: geroz eta gehiago dira atzerrian inbertitzen duten 
kooperatibak, atzerrian burutzen diren inbertsioak eta hauen dimentsio ekonomiko eta 
soziala ere handiagoa da. Bilakaera ikus dezakegu 10.1. irudian: urtero atzerrian inbertitu 
duten kooperatiben eta eratu dituzten atzerriko ezarpenen kopurua jasotzen ditu. 

 
     10.1 irudia. Atzerriko ezarpen eta kooperatiba inbertitzaileen   
                                    kopuruaren bilakaera  

0

5

10

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Atzerriko ezarpenak
Kooperatiba inbertitzaileak

   Iturria: Nik egina. 
 
Irudian jasotzen diren magnitudeen bilakaera aztertuz, argi ikusten da kooperatiben 

atzerriko inbertsioen joera gorakorra izan dela 1989-1999 urteen artean. Hala ere, 
tendentzia hau ez da uniformea izan. Badaude urte batzuk, hala nola, 1990, 1991 eta  
19933, kanpo ezarpenik egin ez dena, eta beste urte batzuk oso txikia izan dena,  1996 
adibidez, atzerriko inbertsio bakarrarekin. Bestalde, 1994 eta 1995ean Korporazioko 
kooperatibek atzerrian inbertitzeko ahalegin sendoa erakusten dute: sei kooperatibek 
filial bana eratzen dute. Urte horietan Korporazioa finkatzen hasi eta nazioarteratzeko 
planak abian jarri ziren. Igoera nabarmenena, hala ere, 1998 eta 1999 urteetan ematen da. 
Filialen kopurua nabarmenki igotzen da Promoautoren sorreraren ondorioz 1998an 
(Gamesa eta MCC Korporazioak kontrolatzen duten Promoauto baterako enpresak, 
Gamesarenak ziren bost filial erosi zituen). Hurrengo urtean, MCCk atzerrian burutu 
duen eragiketarik handiena abian jartzen da: Fagor Etxetresnak kooperatibak Wrozamet 
erosi zuen, Korporazioaren laguntzarekin. 

 
2000ko beherakadak, abian zeuden zenbait proiektu atzeratu egin zirela adierazten 

du soilik, 2001. urteko inbertsioen gorakada nabarmenak erakusten duen moduan. Izan 
ere, inbertsio proiektuetan, hainbat aldagaik parte hartzen du, eta ohikoa da inbertsio 
askoko boladak, inbertsio gutxiko boladekin tartekatzea.  
 

                                                 
3 1992-1993 urteak, Korporazioa sortzen ari zen garaia izateaz gain, urte gogorrak izan ziren 

kooperatibentzat,  egoera ekonomikoaren beheraldi orokorraren ondorioz. 
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Azkeneko urteetan, inbertsio berriak batez ere autogintza dibisioko kooperatiben 
eskutik datoz. Hala, Promoauto proiektuaren ondoren, eta Batz eta Cikautxo 
kooperatibez gain, 1999tik aurrera Maier eta Ederlanek atzerriko inbertsioak burutu 
dituzte Ingalaterran eta Brasilen.  

 
2001etik 2004ra, batezbestez, atzerriko lau ezarpen burutzeko egitasmoa dute 

Korporazioan, eta kooperatiba berriren baten partehartzea aurrikusten den arren, batez 
ere, orain arte puntan ibili direnak izango dira aurrerantzean ere nabarmenduko direnak. 

  
Kooperatibetako zuzendari gehienak bat datoz kanpo ezarpenak egiteko berandu 

ibili direla aitortzerakoan. Beraien iritziz, berandu ibili dira, batik bat bere lehiakide 
garrantzitsuenekin alderatuz. Baina ez datoz bat atzerapen honen zergatiak 
azaltzerakoan. Batzuentzat, berandu ibiltzearen arrazoiak ez dira kooperatiba izaerakoak 
izan. 1980. hamarkadan, Europako merkatuari eta krisiari erantzuteko beharrezko 
berregituraketan murgildurik zeuden, eta 1990. hamarkada arte, ez dute atzerrira joateko 
beharraren premiarik, ez eta kontzientziarik ere izan. Beste batzuk, berriz, kooperatiba 
izaerak eragina izan zezakeela iradokitzen dute4. 

 
Nolanahi ere, ez dute trena galdu dutenik pentsatzen; alderantziz, momentu egokia 

da Europako ekialdean eta Hegoameriketan inbertitzeko. Txinako merkatuarentzat, 
berriz, zenbait kasutan goizegi izan daiteke. 

 
Bezero eta hornitzaileekin osatzen dituzten sare harremanek izan dute eraginik 

prozesu honetan. Alde batetik, Europako enpresa multinazionalen atzerriko estrategiak 
baldintzaturik hartu dutelako atzerriko bidea, eta beraz, «the later starter» bezala defini 
daitezke. Bestetik, Euskal Herriko enpresa eta hornitzaileekin osatzen duten sarean 
«lonely international» gisa definitu daitezke, nahiz eta bere hornitzaileen 
nazioarteratzean duten eragina apalagoa izan5.  

 
 
 
3. Atzerriko ezarpenen jabego-egitura eta ezarpen-estrategia 
 
Atal honetan, MCCko kooperatiben kanpo ezarpenak, jabego egitura eta atzerrian 

ezartzeko erabilitako forma kontuan hartuz, sailkatu eta aztertuko ditugu. Jabego 

                                                 
4 J. Larrañagak, Fagor Etxetresnak kooperatibako fundatzaileetako bat eta zuzendaria 1982 arte, 

egiturazko nazioarteratzean atzerapen bat egon zela adierazten du. Gainera, atzerapenak narrutik 
ordaintzen direla dio, egungo ekonomia dinamiko batek ez baititu atzerapenak barkatzen. Bere 
hitzetan (1998, 302): «Fue tardía y chata nuestra percepción de la realidad circundante, en parte 
agarrotados por la espesa y recurrente actividad social y carentes de instinto viajero a nivel de 
directivos. La falta de visión estratégica no la podemos inculpar a las bases, sino a los estadios 
superiores. Recuerdo que en el grupo Ularco las diatribas internas consumían eternas horas de 
combates dialécticos. Organización mas centrípeta que centrífuga de mercado. Estructura altamente 
normativizada que vivía a impulsos vitales sociales, más que a través de los indicadores de alerta 
internacional». 

5  Johanson eta Mattson (1988). Ikus laugarren kapitulua. 
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egituraren arabera bi kategoria handitan bana daitezke. Batetik, bakarrik burututako 
atzerriko inbertsioak; enpresa inbertitzaileak filialaren kapitalaren %100aren jabetza 
duenez «jabego osoko filiala» bezala defini dezakegu. Bestetik, hainbat bazkideen 
partehartzearekin burututako atzerriko ezarpenak; filialaren jabegoa konpartitua da, eta, 
zentzu zabalean, «baterako enpresa» edo «joint venture» bezala izenda dezakegu. 
Halaber, jabego osoko filialak edo baterako enpresak izan, ekoizpen instalazio berriak 
sortu eta abian jartzearen ondorio izan daitezke, «ex novo»6, edo jadanik merkatuan 
martxan dagoen enpresa bat erostearen ondorio. Aukera bikoitz honek –filialaren jabego 
egitura eta atzerrian ezartzeko modua– enpresari atzerrian ezartzeko lau modu 
alternatibo eskaintzen dizkio. 10.3. taulan MCCko kooperatiba multinazionalen AIZak 
aipatu irizpideen arabera sailkatu ditugu. 
 

10.3. Taula. Atzerriko ezarpenen jabego egitura eta ezarpen estrategia  
(1990-2001) 

 
FILIAL MOTA KOPURUA % 
1.- Jabego osoko filiala sortu (JOFS) 9 26 
2.- Jabego osoko filiala erosi (JOFE) 7 20 
3.- Baterako enpresa sortu  (BES) 7 20 
4.- Enpresa partzialki erosi 11 34 
        4.1- Baterako erosketa (BE) 9 26 
        4.2- Kapitalaren gehiengoa eskuratu (KGeE) 2 6 
        3.3- Kapitalaren gutxiengoa eskuratu (KGuE) 1 2 
GUZTIRA 35 100 

 Oharra: 2001. urtera arte, MCCko kooperatiben ekimenez sortu eta erositako kanpo ezarpen guztiak   
kontuan hartu ditugu, saldu edo likidatuak izan direnak barne. Promoauto, enpresa desberdinek   
osatzen duten arren, filial bakartzat hartu dugu. 
 Iturria: Nik egina. 
 
1.- Jabego osoko filiala sortu. Enpresa inbertitzaileak enpresa berri bat sortzen du 

bere baliabideekin jomuga duen merkatuan, eta kapitalaren %100 bere esku gordetzen 
du. MCCko kooperatibek atzerriko ezarpenen %26 honela sortu dute. Horrela, adibidez, 
Fagor Elektonikak Tailandian, Cikautxok Txekian, Dikar/Wingroupek Txinan eta 
Irizarrek Mexiko eta Brasilen hutsetik hasita enpresa berriak abian jarri dituzte. Dikarrek 
bakarrik sortu zuen arren, gaur egun bazkide Txinatar bat du, zeinekin akzio trukaketa 
bat burutu duen. Irizarren kasuan, berriz, asmoa baterako enpresa eratzea zen, baina, 
azken orduan bazkideek izan zituzten arazoen ondorioz, bai Mexikon eta bai Brasilen 
bakarrik geratu zen. Nabarmendu daiteke, baita ere, Maierrek Ingalaterran egin duen 
filiala ezik, beste guztiak garapen bidean dauden herrialdeetan kokaturik daudela.  

 
 
   10.2. Irudia. Atzerriko ezarpenen jabego egitura eta ezarpen estrategia 
 

                                                 
6 «Greenfield» ezarpenak bezala ezagutzen dira literatura anglosaxoniarrean. 
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  Iturria: Nik egina. 
 
 

                                                

2.- Jabego osoko filiala erosi. Alegia, jadanik martxan dagoen atzerriko enpresa 
baten kapitalaren %100a eskuratzea adierazten du. MCCko kooperatiba multinazionalek 
estrategia hau %23 kasutan jorratu dute, hala nola, Sei Fagor, Cima Robotique, B.V. 
Switch International, Cable lifts,  Orkli U.K., Copreci Italia, eta beste hainbat filialetan. 
Ezarrera hauek Frantzia, Holanda eta Ingalaterran kokaturik daude, ez dituzte inbertsio 
handiak  suposatu, eta merkatuan sortu diren aukeren ondorio izan dira. B.V. Swith 
international enpresa Coprecik desmantelatu egin zuen erosi eta bi urtetara. Oronak 
Cable Lifts saltzeko asmoa erakutsi du azkeneko urteetan izan dituen emaitza kaxkarren 
ondorioz.  

 
3.- Baterako enpresa sortu. Enpresa inbertitzaileak beste bazkide baten 

laguntzarekin, gutxienez, enpresa berri bat sortzean datza. Jabegoa, kudeaketa, arriskua 
eta mozkinak konpartitu egiten dira bazkideen artean. Bazkidea enpresa inbertitzailearen 
herrialdekoa, filialaren herrialdekoa edo hirugarren herrialde batekoa izan daiteke. 
MCCko kanpo ezarreretatik %21 atzerrian bazkideekin batera sortutako joint venture-ak 
dira. Copreci Mexico, Irizar Tiajin, Ifer do Amazonia (Dikar), Burnco Systems USA eta  
Batz do Brasil dira kategoria honetan sartzen diren hainbat enpresa. Lehenbiziko hiru 
kasuetan bazkideak merkatu hartzailekoak dira, eta azkenekoan, aldiz, jatorrizko 
merkatukoak (Promoauto hain zuzen). Fagor Etxetresnak-ek, Marokoko plantan, 
hasieran, %51ko partehartzea zuen; gerora, bazkidearekin izandako gorabeheren 
ondorioz, %100 eskuratu zuen7. 

 
4.- Enpresa partzialki erosi. Baterako enpresak, jadanik atzerrian martxan dabilen 

enpresa baten kapitalaren parte bat eskuratuz ere burutu daitezke. MCCko kooperatiben 
kanpo ezarpenen %30 estrategia hau jarraituz egin dira. Erosketa hau hiru kategoriatan 
banatu dugu: 

 
4.1.- Baterako erosketa edo erosketa konpartitua. Aukera honek, bazkideen arteko 

lankidetza harremanak garatzeko borondatea adierazten du. Atzerriko ezarpenen %26 

 
7 Bertako familia batekin, Ouidra, arazo larri eta eztabaida luzeen ondorioz. 
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hartzen dute. Bi motatakoa izan daiteke: lehena, atzerrian kokaturiko enpresa baten 
kapitalaren parte bat eskuratuz egin daiteke, enpresa erosle eta erositako enpresaren 
jabearen arteko lankidetza hitzarmen bat medio, adibidez, Fagor Industrialek Kolonbian, 
Irizar Maghreb, Batz do Brasil, Paranoa eta Ederlan do Brasil. Enpresa inbertitzaileak 
baliabide berriak ekartzen ditu filialera honen biziraupenerako, garapenerako eta 
norabide aldaketarako. Bigarrena, enpresa talde edo partzuergo bat, jabegoa eta 
kudeaketa konpartitzeko asmoarekin, atzerrian kokaturiko enpresa baten kapitala osorik 
edo parte handienean eskuratzearen ondorioa da. Mclean adibidez, enpresarekin 
harremanik ez zuten bazkideekin konpartitutako erosketa izan da. 

 
4.2.- Kapitalaren gehiengoa eskuratu. Kasu honetan, jabeen arteko lankidetzarako 

hitzarmenik ez dago. Enpresaren jabegoa konpartitu den arren, ezin hitz egin daiteke 
joint venture edo joint share bati buruz. Arrasateko kooperatibek merkatu hartzailean 
kokaturiko unitate produktiboaren kapitalaren gehiengoa adierazten duen partaidetza 
eskuratu dute, ezarrera guztien %5,71. Fagor Elektratresnak Polonian erositako 
Wrozamet, eta Copreci eta Orklik Txekian erositako Zerco, dira adibideak. Lehenengo 
kasuan bazkidea Poloniako altxorreko fondoa da, kapitalaren %30arekin, baina 
enpresaren kudeaketan ez du eragin nabarmenik. Bigarren kasuan, Zercon, kapitalaren 
parte txiki baten jabegoa pentsio fondo baten esku zegoen, zorroko inbertsio gisa, eta 
laster utzi zuten konpainia euskal kooperatiben esku.  

 
4.3.- Kapitalaren gutxiengoa eskuratu. Merkatu hartzailean kokaturiko unitatearen 

kapitalaren gutxiengoko partaidetza eskuratuz. Kategoria guztien artean, unitatearen 
gaineko kontrolean partehartzeko aukera gutxien ematen duena da; baina ezin da zorroko 
inbertsio gisa hartu, baizik eta enpresaren nazioarteratze estrategian kokatzen da. 
Kategoria honetan atzerriko inbertsio bakarra identifikatu dugu, Dikar enpresak 
«Armotec» enpresarekin egin duen akzio trukaketaren ondorioz burutu dena.8 

 
Laburbilduz, ikus dezakegu erositako enpresak sortutakoak baino gehiago izan 

direla, 20 eta 15 izan baitira hurrenez hurren. Hori egiteko arrazoi behinena 
nazioarteratze prozesua azkartzeko eta errazteko nahia litzateke. Izan ere, jomuga den 
merkatuan enpresa eskuratuz enpresaren ahalmenak ustiatzea ahalbidetzen du, hala nola, 
marka, bezeroekin harremana eta merkatal sarea eta pertsonal espezializatua. Baina 
estrategia honek nazioarteratze kostua handitu egiten du, eta bi enpresen lan egiteko 
moduetan bat etortzeko zailtasunak sor ditzake. Bestalde ikus daiteke, herrialde 
garatuetan enpresak erosteko estrategia sortzekoa baino erabiliagoa izan dela nabarmenki 
(%78 erosi egin dira eta soilik %22 hutsetik hasita sortu); herrialde azpigaratuetan, 
berriz, bi estrategiek proportzioa berdina gorde dute. 

 

                                                 
8 Dikar/Wingroupek Dikar Shangai enpresaren %25aren truke Armotec enpresaren kapitalaren 

beste horrenbeste jaso zuen. Enpresa bien adostasunarekin burututako trukaketa honek, ez du 
Dikarren jarduera produktibo edo komertzialean berehalako ondoriorik izango, baina etorkizunera 
begira bi elkarteen harremana estutzea du helburu. Halaber, Dikar-entzat garrantzitsua da Txina 
bezalako merkatu arrotz eta berezian bertako bazkide baten laguntza izatea. 
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10.4. Taula. Kokapen estrategia herrialdearen arabera 
 
 Erositako enpresak Sortutako enpresak Guztira 
  %  %  % 
Herrialde garatuak 7 78 2 22 9 100 
Herrialde azpigaratuak 13 50 13 50 26 100 
Guztira 20 59 15 41 35 100 
Iturria: Nik egina. 
 

Baterako enpresen kopurua jabego osoko ezarrerena baino pixka bat handiagoa da, 
baina ez dago alde handirik, erdia eta erdia baitira gutxi gora-behera. Baina banaketa 
desberdina da herrialde garatu eta azpigaratuetan.  Herrialde garatuetan eratutako filialen 
%90 jabego osoko filialak edo «%100eko filialak» dira. Herrialde azpigaratuetan, aldiz, 
jabego osoko filialak %35 besterik ez dira. Partehartzeari dagokionez, MCCko 
kooperatiba industrialak kapitalaren parterik handiena izaten saiatzen dira, herrialde 
garatu eta azpigaratuetan, nahiz eta gutxiengo partehartzea duten proiektuetan ere 
agerpenik baduten.  
 

                  10.5. Taula. Jabego estrategia kokapen lekuaren arabera 
 

 Jabego osoko filialak Baterako enpresak Guztira 
  %  %  % 
Herrialde garatuak 8 89 1 11 9 100 
Herrialde azpigaratuak 9 35 17 65 26 100 
Guztira 17 49 18 51 35 100 
Iturria: Nik egina. 

 
Bazkideen jatorriari buruz, esan dezakegu merkatu hartzailekoak direla nagusiki. 

Alegia, bazkideekin batera burututako ia proiektu guztietan, merkatu hartzaileko 
bazkideak aurki ditzakegu, lehenengo bazkide gisa zazpi kasutan, eta beste bitan 
hirugarren bazkide moduan. Hala ere, jatorrizko merkatuko bazkideak ere aurkitzen 
ditugu, adibidez, Irizarrek Tiajinen duen enpresan, Txinako estatuaz gain ALSA 
enpresakoak daude, edota Promauton Gamesa da MCC Korporazioaren bazkide nagusia. 
Beste kasuan, Fagor Etxetresnak-ek Argentinan duen bazkidea General Electric-ek parte 
hartzen duen talde mexikar bat da.  

 
Atzerriko merkatuetan kokatzeko bertako bazkideekin sozietate mistoak eratzeko 

arrazoi nagusia atzerriko merkatuetan sarbidea erraztea izan da. Alegia, atzerriko 
merkatuko ezagupen eza gainditzen laguntzen du, jadanik, bazkidearen bidez, bezeroekin 
harremana finkaturik dagoelako, eta edozein arazoren aurrean –hornikuntzan, 
ekoizpenean, merkataritzan, giza baliabideetan edota administrazioarekin– badakitelako 
nola erantzun. Horiek izan dira bazkideak bilatzeko arrazoi garrantzitsuenak, eta ez 
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arrazoi finantzarioak edo arrazoi teknologikoak, ez eta lehengaien hornikuntza 
ziurtatzeko ere9. 

 
Herrialdeko legeek agintzen dutelako edota merkatuaren berezitasunak handiak 

direlako, zenbait kasutan bazkideen partehartzea bilatzen da. Nolanahi ere, 
kooperatibako zuzendariekin izan ditugun elkarrizketetatik ondoriozta daiteke 
kooperatibek bakarrik joatea nahiago dutela. Horregatik, kooperatiba bateko zuzendariak 
esan zigun, «bazkiderik onena ez daukazuna», zentzu horretan ulertu behar da10.  

 
Eragozpenik handiena kooperatibentzat, bazkidearekin adostu beharreko joint 

venture kontratua da, helburu desberdinak izan ditzaketelako. Negoziazioek luze irauten 
dute, hitzarmena burutu eta gero ere, ez dira arazoak amaitzen. Enpresa kultura 
ezberdinei, hizkuntza arazoak gehitu behar zaizkie zenbait kasutan11. Hala, joint venture 
proiektuen porrotaren arrazoi nagusia bezeroen arteko ezadostasuna izan ohi da. 

 
Ondorio gisa, MCCko kanpo ezarreren profila egin beharko bagenu, zaila izango 

litzateke irudi bakarra lortzea. Herrialde garatu eta azpigaratuen arabera bi profil egingo 
genituzke. Herrialde garatuetan atzerriko ekoizpen zentroak batez ere erosketaren bidetik 
etorri dira, eta  jabego osoko filialak dira gehienak. Herrialde azpigaratuetan, profila ez 
dago hain definiturik. Erositako ezarpenak dira ezarrera gehienak, eta baterako enpresa 
edo enpresa mistoen jabego egitura dute, kapitalaren gehiengoa kooperatiben esku 
dagoelarik (hala ere, asko dira kooperatibek abian jarri dituzten enpresak, eta baita 
jabego osokoak ere). 

                                                 
9 Barne merkatuari begira filialak eratzeko bilatutako bazkideak eta zioak desberdinak izan dira. 

Adibidez, Autogintza dibisioko estatuko filialen kasuan, Arrasateko kooperatibek bazkide gisa 
sektoreko enpresa multinazionalak bilatu dituzte, batik bat beraien antolaketa ezagupenak, know 
how-a jasotzeko helburuarekin. Aipatu daitezke, besteak beste MGI Coutier Poullain, ITT 
automotive, Remetal (Abengoa) eta Continental Teves. Hau da, estrategiak desberdinak izan 
daitezke estatuan edo atzerrian, eta baita Iparrean eta garapen bidean dauden herrialdeetan ere. 

10 Adibidez, Irizar, orain arte atzerrian egindako inbertsioetan, bertako enpresaren baten eskutik 
helduta joan da. Mexikon, berriz, bera bakarrik ibili da. Aldaketa horren zergatia garbi azaldu du 
Koldo Saratxagak, Irizarreko zuzendari nagusiak: «Urte asko daramatzagu Mexikora joan-etorrian. Zazpi 
bat urte, erraz. Harreman asko egin ditugu bezeroekin. Bertako merkatuaren kontzentrazioagatik, eta Mexikon 
pentsatzea EEBBetan eta Kanadan pentsatzea delako, ez dugu Mexikon kiderik bilatu. Mexikoko inbertsioa 
osorik Irizarrena izango da, %100». Irizarreko plantako zuzendaria ere bat dator. «Bakarrik zoaz eta 
bakarrik jarri behar duzu enpresa bat martxan eta hori nahiko gogorra egiten da, baina denboraldi bat pasa 
ondoren hobe bakarrik. Hasteko hobeto da bertako baten eskutik, ohiturak eta indosinkrazia ezagutzen dituzte, 
edozein gauzetarako badakite zer egin eta nola;  baina epe ertainera hobe da bakarrik». 

11 Txinako kasua paradigmatikoa da. Txina ekonomia sozialista da eta zenbait sektoretan bertako 
legeak aginduta atzerriko enpresek bazkide txinatarrak bilatu behar dituzte, eta beharrezkoa ez den 
sektoretan bazkiderik gabe ibiltzeko eskarmentu handia behar da. Bertako bazkideak, antolaketa 
handiago baten barnean aurkitzen dira (udaletxe, sindikatu, ministerio...), eta beraien helburua 
errentagarritasunaren aurretik jendeari lana eman eta eskualdeko garapena bultzatzea da. Helburu 
desberdintasunez gain, lan egiteko modua, kultura eta pentsamoldea oso desberdinak dira. Gainera, 
hizkuntzak areagotu egiten ditu komunikazio arazoak. Bazkide horrekin kontratua sinatzeko 
negoziazioak, batez beste, bi urte iraun ohi dute, eta nahiko korapilatsuak izaten dira. Normala 
denez, kooperatibei kostatzen ari zaie bertara egokitzea. 
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4. Atzerriko ezarpenen banaketa geografikoa 
 
MCCko kooperatiben atzerriko estrategia inbertitzailearen diagnostiko honetan 

ezinbestekoa da atzerriko ezarpenen jomuga diren herrialdeak kontuan hartzea. 
Lehenengo hurbilpen modura, 10.6. taulari begiratuz, jakin dezakegu zenbat herrialde 
desberdinetan kokaturik dagoen kooperatiba bakoitza. 
 

10.6. Taula. Kooperatiba transnazionalen banaketa 
dispertsio geografikoaren arabera  

 
EZARPEN KOPURUA KOOPERATIBAK 
 Kopurua % 
Herrialde batean 4 27 
Bi herrialdetan 6 40 
Hiru herrialdetan 2 13 
Lau herrialdetan 2 13 
Bost herrialdetik aurrera 1 7 
Guztira 15 100 

Iturria: Nik egina.  
 

Egun, kooperatiba bakarra da bost herrialdetan kokaturik dagoena, Irizar hain 
zuzen ere. Ondoren, Copreci eta Fagor Etxetresnak kooperatibek jarraitzen diote, lau 
herrialdetan kokaturik bakoitza (Coprecik badu baita ere beste bi herrialdetako 
esperientzia, baina jadanik ez dute bertan kanpo ezarpenik). Nazioarteratze prozesuan 
lehenbizikoak izateaz gain, jarrera dinamikoena erakutsi dute biek, eta 
multinazionalizazio maila handia lortu dute. Hemen esan daiteke, herrialde gehiagotan 
agerpena duten kooperatibak handienetakoak direla. Dikar hiru herrialdetan kokaturik 
dago, eta beste guztiak herrialde bakarrean edo bitan kokaturik daude. Eta txikienek, 
berriz, filial bakarra dute, oro har. Azkenik, kooperatiba bakoitzak agerpena duen 
herrialdeen batezbestekoa 2,33koa da. 

 
1990. eta 2001. urteen artean, MCCk mundu zabalean egin dituen kanpo ezarpenak 

honela banatzen dira: Latinoamerikan hamasei filial –Brasilen zazpi, Argentinan bost, 
Mexikon bi, Kolonbia eta Uruguain bana–;  Asian sei –Txinan lau eta Tailandian eta 
Indian bana–; Europar Batasunean beste zortzi –Erresuma Batuan lau, Frantzian bi eta 
Italia eta Holandan bana– ; Europako Ekialdean bost –Txekiar Errepublikan lau eta 
Polonian bat–;  eta azkenik Afrikan beste hiru,  Marokon bi eta Egipton bat. Horretaz 
gain, nazioarteko 100 delegazio eta Korporazioaren ordezkaritzarako lau bulego ere 
gehitu behar dira. 

 
Atzerriko inbertsio proiektu gehienak garapen bidean dauden herrialdeetan burutu 

dira, lautik hiru hain zuzen. Edozein modutan, Europan, batez ere Ingalaterran eta 
Frantzian, egin da kanpo ezarpenik. Europako inbertsioak oso txikiak dira, bai 
enpleguan eta bai inbertsiotan. Salbuespena Maierrek Ingalaterran egin berri duen 
ezarpena litzateke. Bestalde, Estatu  Batuetan ezarpen produktibo bakarra dago, oso 
txikia baita ere. Besteak, esan dugun bezala, garapen bidean dauden herrialdeetan 
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kokatzen dira, lehenengo kapituluan ikusi dugun bezala, munduko inbertsio gune 
garrantzitsuenetan: 
 

10.7. Taula. MCCko kooperatiben atzerriko ezarpenen banaketa geografikoa 
(1990-2001) 

 
    FILIALAK  

 % 
EUROPAR BATASUNA 8 21 
HEGOAMERIKA 16 43 
ESTATU BATUAK 1 2 
EKIEUROPA 5 13 
AFRIKA 3 6 
ASIA 6 15 
GUZTIRA 39 100 

       Oharra: Promoautoko filialak banaka zenbaturik. 
  Iturria: Nik egina. 

 
Latinoamerika MCC Korporazioaren jomuga nagusia bilakatu da. Mercosur 

bereziki, eta bertan, Argentina eta Brasil nabarmenduko lirateke. Arrasateko 
kooperatibei herrialde horietako kultura latinoak lehia abantaila eskaintzen die 
munduko beste lehiakideen aurrean. Argentina Latinoamerikako hirugarren ekonomia 
garrantzitsuena da Brasil eta Mexikoren ondoren –biztanleriari dagokionez, laugarrena 
da, Kolonbiaren atzetik, 35.676.800 biztanlerekin–; baina 1999tik atzeraldi 
ekonomikotik atera nahian dabilen arren, beheraldiak geldiezina dirudi. Horrela, 
krisiaren ondorioz Fagor Etxetresnak kooperatibak Argentinan zituen bi ekoizpen 
zentroetatik bat, San Louisekoa, itxi egin zuen 2001ean. Promoautoren filial 
argentinarretan ere, ziurgabetasuna da nagusi. 

 
Brasil Latinoamerikako lehenengo ekonomia da, eta hazkunde potentzial handiko 

merkatu izan daiteke (163.689.200eko biztanleria zuen 1997an). Krisiak jo duen arren, 
egoera ez da Argentinakoa bezain iluna. Merkatu handi horrek erakarrita, atzerriko 
enpresa ugari bertan barneratu dira, eskari hori asetzeko asmoz. Brasilen kokatu diren 
multinazionalen artean auto ekoizleak nabarmendu behar dira, eta horien atzetik joan 
diren enpresa osagarriak, MCCko Autogintza dibisioko kooperatibak kasuko. Inbertsio 
gehienak Sao Paolo inguruan burutu dira12. MCCk 2000 eta 2004 urteetarako 
nazioarteratze planetan inbertitzea aurrikusten duen 45.000 milioi pezetetatik 20.000 
Brasilen aplikatzeko asmoa du.  

 
 
 

                                                 
12  Sao Paolo hogeitabost milioi biztanletik gora duen metropoli erraldoia da, eta berrogeita 

hamar milioi biztanleko erregio-estatu trinkoa osatzen du. Brasileko manufakturen erdia bertan 
ekoizten da, eta Brasiliako gobernu zentralarekiko duen autonomia geroz eta handiagoa da (R. D. 
Kaplan 1998). 
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10.3. irudia. Kanpo ezarpenak munduan (1990-2001) 

7

5

1

13

6

3
Europar Batasuna Eki Europa

USA Hegoamerika

Asia Afrika

 
  Iturria: Nik egina. 
 
Mexikon burutu zuen Coprecik MCCko lehen kanpo inbertsioa 1989an, Irizar, 

berriz, 2000. urtean ezarri berri da. Barne merkatu handia izateaz gain (94.348.900 
biztanle zituen 1997an), Estatu Batuetarako plataforma paregabea bihurtu da, 
Merkataritza Librearen Ituna –NAFTA hitzarmena– eratu zenetik. Gainera, 
Latinoamerikarako ere banaketa kokapena izan daiteke. Halaber, lan eskuaren kostu 
apalek inbertsio gune erakargarri bihurtu dute.  Horrek guztiak, jomugako herrialdea 
bihurtu du hainbat multinazional estatubatuarrentzat, europarrentzat eta  japoniarrentzat.  

 
Asiako Hego Ekialdea kooperatiben inbertsioen jomuga garrantzitsua da, Txina 

batez ere. Kooperatibak aspalditik daude herrialde horretara begira, eta poliki-poliki 
bertan kokatzen doaz, etorkizuneko aukerarik ez galtzeko. Txina azken bi hamarkadetan 
ia %10 hazi da batezbestez urtean, eta Munduko Bankuaren arabera, 2020an munduko 
lehenengo ekonomia izatera iritsi daiteke. Gaur egun Txinako biztanleria 1.266.500.000 
pertsonek osatzen duten arren, kostaldeko hiri handienetan bizi den biztanleriari begira 
jarri dira enpresa multinazionalak (300 milioi pertsona inguruko merkatua), Txinaren 
biztanleriaren %80 nekazaritza eredu autarkiko batean oinarritzen baita oraindik. 
Bestela ere, Txinan kokatzea ez da erreza: estatu bat baino, kontinente bat dela diote, 
eta  bertako kultura, ikusmoldea eta legedia erabat desberdinak dira mendebaldekoekin 
alderatuz. Irizar izan da MCCko lehenengo kooperatiba Txinan kokatzen, eta agian 
beste proiekturen bat ere abian jarri dezake; ondoren Dikar/Wingroup finkatu da. 
2001ean, Fagor Etxetresnak kooperatibak presio eltzeen ekoizpenari ekin dio bertako 
bazkide batekin, eta beste kooperatiba batzuk momentu egokiaren zain daude bertan 
ekoizten hasteko, hala nola Orkli, Copreci eta Fagor Automation.  

 
Beste inbertsio gune garrantzitsu bat Eki Europan kokatzen da. Txekiar 

Errepublika eta Polonian hain zuzen. Txekiar Errepublikan jadanik lau dira filialak 
dituzten kooperatibak. Txekiar Errepublikak merkatu txikia eskaintzen duen arren 
(10.000.000 biztanle inguru), beste herrialde batzuetarako esportazio plataforma egokia 
da13. Horretaz gain, esku lanaren kostua faktore erakargarria da. Polonian, berriz, 

                                                 
13 Edonola ere, Txekiar Errepublika MCCko kooperatiben jomuga bihurtzeko arrazoia, 

bitartekari batek egindako lanean datza; alegia, txekiar ekonomian aditua zen pertsona batekin 
izandako harremanak izan dira inbertsioen abiaburua. 
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Korporazioko filial handiena aurkitzen da. Polonia herrialde handiagoa da (40.000.000 
biztanle inguru), eta ekialdeko merkatuetarako sarbide egokia eskaintzen du, ekoizteko 
oso kostu apalez gain. Kontuan hartzekoa da ere, Polonia eta Txekiar Errepublika laster 
Europar Batasunean sartuko direla. 

 
Afrikako inbertsioak Marokon kokatzen dira. Ekoizpen zentro apalak dira Irizar 

eta Fagor Etxetresnak kooperatibek dituztenak. Beraien helburua muga oztopoak 
gainditzeaz gain, Afrika iparralderako plataforma izatea zen; hala ere, egun, barne 
merkatuari zuzendurik daude bereziki. Izan ere, Afrikako ekonomia zulo beltzean dago, 
ez du hoberako bidea hartzen, eta etorkizunari buruzko iragarpenek ez dute etsipena 
gainditzen laguntzen. Gauzak horrela, Korporazioaren nazioarteko estrategian nahiko 
marjinala da kontinente hau, Marokoko merkatu txikia ezik.   

 
MCCko kooperatibek atzerrian kokatzeko aukeratu dituzten guneek garapen 

bidean dauden aparteko herrialde talde bat osatzen dute. MCCkoak ez ezik, herrialde 
azpigaratuetara doazen atzerriko inbertsio gehienak ere, herrialde hauetan 
kontzentratzen dira. Merkatu handiak dira  –batik bat, Txina, Brasil, Mexiko, eta 
Polonia–, edota merkatu handietarako plataformatzat erabil daitezke –adibidez, 
Mexiko, Argentina, Txekiar Errepublika–. Bestalde, lan kostuak herrialde 
garatuetakoak baino askoz ere apalagoak dira14.  

                                                 
14 Volkswagen auto ekoizle multinazionalak munduan zehar dituen ezarpen produktibo 

desberdinetako datuetan oinarrituz, kooperatibak kokaturik dauden hainbat herrialdeetako langileen 
batez besteko soldatak eta lan orduak jasoko ditugu ondoren –konparaketarako baliogarriak  izan 
daitezkeen beste herrialde batzuen datuak ere aurkezten dira–. 

 
      10.8. Taula. Hainbat herrialdeetako soldata eta lan orduak Volkswagenen  
 

HERRIALDEA Batezbesteko soldatak 
hileko (gordina; 

eurotan)  

Lan orduak 
urteko 

ALEMANIA 2.536 1.430 
INGALATERRA 2.164 1.562 
BARTZELONA 1.797 1.728 
NAFARROA 1.791 1.720 
BELGIKA 1.677 1.602 
ARGENTINA 1.334 1.801 
POLONIA 1.022 2.112 
MEXIKO   841 1.988 
BRASIL   823 1.876 
TXINA   466 2.216 
TXEKIAR E.   391 1.861 

• Erreferentzia gisa «kategoria tipoa» hartzen da: sindikatuek lan baldintzak konparatzeko. 
  erabiltzen duten irizpide homologatua da. 
  Iturria: Volkswagen taldearen munduko enpresa komitea (El país 2001-6-25). 
Datuak herrialdeen arteko lan baldintzen desberdintasunaren adierazgarri izan daitezke, eta, 

zeharka bada ere, MCCko kooperatiben filialen arteko desberdintasunei buruzko erreferentzia 
batzuk eman diezaizkigukete. 
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Herrialde horiek, garapen bidean dauden herrialdeen etorkizunari buruzko 
paradoxak eta iritzi kontrajarriak biltzen dituzte. Ikuspegi baikorra nahiko ezaguna da. 
Herrialde horiek zorionekoak dira atzerriko inbertsioaren bidez ekonomikoki garatzeko 
aukera dutelako. Ekonomia hazi egiten da, batezbesteko sarrerak igo egiten dira, eta 
klase ertaina hedatuz doa. Estatuak diru gehiago du azpiegitura, osasuna eta 
heziketarako, eta oro har, herrialde horietako bizi maila hobetuz doa. 

 
Nolanahi ere, badago beste alde bat ere. Kanpo inbertsioak herrialde horietako 

industriaren suspertzea ekarri duen arren, enpresa berriak sortzeko erabili beharrean, 
bertako ahalmenak erosteko erabili dira kapitalak, atzerriko kapitalekiko 
menpekotasuna areagotuz. Halaber, desoreka handiko garapenaren eredu bilakatu dira 
herrialde horiek. Industrializazioa lan baldintza gogorretan eta bizi maila eskasean 
oinarritzen da. Nekazaritza eremuetatik hirietarako exodoak hirietako biztanle 
aglomerazioak, eta landa herrietako gainbehera ekarri ditu, bi gune horien arteko 
desberdintasunak handituz, eta hirietan marjinatu eta baztertuen gizatalde handiak 
sortuz. Hala, gizarte horietako dualizazio joera areagotu egiten da15. Industrializazio 
ereduak bultzatutako baliabide naturalen ustiaketak eta kutsadura gorakorra ere kontuan 
hartzeko alderdi kezkagarriak dira. 

 
Testu inguru horretan finkatzen ari dira MCCko kooperatibak, kolonialismo garai 

berrietako «progresoaren aitzina-taldeak» osatzen dituzten beste hainbat multinazional 
bezala16. Beraien helburuak, antolatzeko modua eta ekarpen bereziak hurrengo 
puntuetan aztertuko ditugu. 

 
5. Atzerriko ezarpenen helburuak eta justifikazioa 
 
Gure azterketan oinarriturik, Arrasateko kooperatiba multinazionalek atzerriko 

inbertsioak burutzea eragin duten zio estrategiko nagusiak tipifikatzen saiatuko gara 
ondoren. Ez da lan erraza, izan ere, nazioarteko lehia gorakorra dela-eta, ugaritu egin 
dira atzerrian inbertitzeko arrazoiak. Hala, enpresak atzerrian birkokatzeko arrazoiak 
bat baino gehiago izaten dira, ezarpenetik ezarpenera desberdinak, eta denborarekin ere 
aldatuz doaz. Arrasateko kooperatibek enpresa talde heterogeneoa osatzen dute, eta 
enpresaren ezaugarriak nolakoak, arrazoiak halakoak izan ohi dira. Enpresa baten 

                                                 
15 Txinaren kasuan, kostaldeko hirien eta barrualdeko eremuen arteko egoeraren desberdintasuna 

areagotuz doa. Ez da soilik eremu batzuk boom ekonomikotik kanpo geratzen direla; baizik eta 
beraien sarrerak murriztu egin direla azken urteetan. Brasilen ere, landa eremuetatik hirietarako 
sekulako migrazio prozesua dago, hirietako susperraldiak erakarrita. Adibidez, Sao Paoloko azken 
urteetako hazkunde tasak, ekonomikoak, Brasilgo handienak izan dira; baina hazkunde horrek 
zenbait kasutan biztanleriaren arazoak konpondu beharrean areagotu egin ditu, hedapen 
deskontrolatu baten murgildurik baitago (R. D. Kaplan, 1998). Garapenerako Nazio Batuen 
programak, giza garapenari buruzko 2001eko txostenean, adierazten du Latinoamerika dela 
desparekotasun handieneko lurraldea. Nikaraguaren ondoren, Brasil da bigarrena: sarrera handienak 
jasotzen dituen biztanleriaren %20ak errenta guztiaren %63 eskuratzen du, gutxien jasotzen duen 
%20ak baino 24 aldiz gehiago. Mexikoren hirietako superpoblazioa, marjinazio arazoak, errentaren 
banaketa ezparekoa eta kutsadura arazoak ere aski ezagunak dira.   

16 Conrad, J. (1996): Una avanzada de progreso, Alianza Cien. 
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barruan ere, produktu lerro bakoitzak bere berezitasunak eta zio propioak izan ditzake 
atzerriratzeko. 

 
Nolanahi ere, ezin ahaz dezakegu, Dicken-ek dioen moduan (1998), enpresek 

atzerrian inbertitzeko duten lehenbiziko helburua mozkinak lortzea dela. Edozein dela 
enpresaren izaera eta xedea, enpresak mozkinaren galbahetik igaro behar du. Hain 
zuzen ere, iraunbizitzeko mozkinak behar dira, mozkinak izateko lehiakorra izan behar 
da, eta gaur egun lehiakorra izan eta mozkinak lortzeko barne mugak gainditu eta beste 
herrialde batean edo batzuetan kokatzea ezinbesteko bihurtu da, ekonomiako hainbat 
sektoretan. MCCko lehendakariorde baten hitzetan: «Posible da kooperatiba txiki 
batzuentzat bere horretan geratzea, atzerrira joan gabe; baina orokorki hartuta, eta 
batez ere kooperatiba sendoentzat, ekidin ezineko erronka da atzerrian ezartzea. 
Bezeroak direla, merkatuko indarrak direla edo beste edozein baldintza, baina beraiek 
aurrera pausua eman behar dute: globalizatu, beste herrialdeetan kokatu, beren 
katalogoa handitu, bere indar eta teknologiak garatu... bestela merkatutik kanpora 
geratzeko arriskua handia litzateke, eta ondoren desagertu egingo lirateke... Eta 
horrela da, nahiz eta batzuk atzerrian kokatzeak kooperatibaren ezeztatzea dakarrela 
pentsatzen duten. Globalizazioa hor dago, baldintza baten moduan, edo hobeto, bide 
bat bezala, hartu egin behar dena, bestela jai dagoelako». 

 
Dena den, bizirik irauteko beharrezkoa bada ere, mozkinaren helburuak 

ñabardurak izan ditzake. Korporazioko beste lehendakariorde baten hitzetan: «Enpresak 
handitu egin behar du, barne merkatua mugatua da, eta guk gure kostuak eta 
produktibitateak hobetzeko hazi egin behar dugu; ezin dugu merkatu bakarrean egon, 
ahalik eta merkatu gehienetan egon behar dugu, mozkinak izan eta enplegua sortu ahal 
izateko. Izan ere, lehiakideen eraginaren ondorioz mozkin marjina jaisten doa, eta 
enplegu gehiago izan eta soldata handiagoak ordaindu nahi badituzu, gehiago saltzea 
baino beste erremediorik ez duzu». Hots, kooperatibek ezin dute biziraupenera mugatu; 
baizik eta garapena lortu behar dute, enplegu eta errenten hazkundea irizpide nagusitzat 
harturik.  

 
Horregatik, literaturak bereizten dituen  babes-estrategia edo erasorakoen artean 

ez genuke jakingo zeinetan kokatu kooperatiben kanpo ezarrerak. Alde batetik, merkatu 
egoerak, lehiak eta bezeroek bultzatzen dituzte nazioarteratzera. Hazteko enpresa 
esportatzailearen ereduak ez du balio, jomuga diren merkatuetan saltzeko bertan kokatu 
beharra baitago. Bestetik, gehiago saltzeko helburuak bultzatzen ditu, ekimena erakutsi 
dute merkatuan aukerak bilatzean, sektoreko lidergoak eskuratuz, iraupenerako baino 
hedapenerako estrategiak garatuz. Dena dela, egun, defentsa- eta eraso-estrategien 
arteko bereizketak zentzurik ba ote duen ere galdetzen diogu geure buruari17. 

5.1. Kooperatiben nazioarteratze produktiboaren helburuak 
 

                                                 
17 C. Urdangarinen hitzak adierazgarriak dira zentzu honetan: «Por último señalar que aunque la 

implantación productiva exterior es ajena a la voluntad del Grupo, la evolución global de la 
economía la hacen necesaria para el afianzamiento y crecimiento del empleo de las cooperativas». 
(C. Urdangarin, 1999).  
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10.9.Taula. MCCko multinazionalen atzerriko ezarpenen 
helburuen sailkapen eta balorazio erlatiboak 

 
HELBURU  
OROKORRAK 

AZPIHELBURUAK Balorazioa 

Merkatuak lortu  9,2 
 Merkatu kuota handitu 9,6 
 Enpresaren bezeroei jarraitu  7,2 
 Merkatu handietan kokatu 9,2 
 Merkatutik hurbiltasuna (nahi eta premietara egokitu). 8,8 
 Beste herrialde batzuetarako ekoizpen plataforma bat 

eratu  
8 

 Euskal herritik zerbitzatzea 
 zaila den merkatuetan kokatzea 

6 

 Mugasarien kostua murriztu 6 
 Garraio kostuak murriztu 4 
 Lehiakideen merkatuetan agerpena izan 3 
Baliabideak lortu  6 
 Lan kostuak murriztu 6 
 Baliabide fisikoen kostuak murriztu 3 
 Merkataritza, zuzendaritza eta teknologia 

Baliabide eta esperientzia lortu 
5 

Esperientzia lortu  6 
 Eskala, hedapen eta esperientzia ekonomiak  6,4 
Aktibo estrategikoak lortu  5 
 Enpresaren lehia kokapena sendotu 6 
 Lehiakideen lehia kokapena ahuldu 3 
Beste arrazoiak   
 Lehena iritsi 4 
 Lehiakideak baztertu 4 
 Arriskua murriztu 7 
Guztira  100 

Iturria: Nik egina.   
 
Transnazionalizazio estrategia desberdinak aztertu, eta nazioz gaindi inbertitzera 

bultzatzen duten arrazoiak ezagutzeko, irizpide  desberdinak jarraituko ditugu. Hasteko, 
Dunning-i jarraituz (1993, 57), enpresak nazioz gaindi kokatzeko izan ditzakeen 
helburuen arabera sailkatu daitezke kanpo ezarrerak. Zentzu zabalean, enpresa 
multinazionalen jarduera, edo AIZren helburua, lau motatakoa izan daiteke, bilatzen 
duenaren arabera: baliabideak, merkatuak, eraginkortasuna edo esperientzia eta aktibo 
estrategikoak edo ahalmena. 10.9. taulan MCCko kooperatiba multinazionalen AIZren 
helburuen sailkapen eta balorazio erlatiboak jaso ditugu18.  

 

                                                 
18 Gogoratu behar dugu hala ere, guk zuzendariei zuzendutako galderak erdi egituratuak izan 

direla, hots, aurkeztu dizkiegun kategoriez gain beraien iritzi irekiak eman dituzte, beraien hitzetan, 
eta guk beraien iritzira hobeto egokitzen diren erantzunak seinalatu behar izan ditugu, zenbait 
kasutan. 
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MCCko kooperatiben nazioz gaindiko kokapenerako faktore nagusiak 
ondorengoak dira: 

 
i) Kooperatiben kanpo ezarpenen helburu nagusia merkatuak lortzea da; alegia, 

bere produktuen salmentak handitzea. Atzerriko inbertsioen bidez helmuga den 
merkatuan sarbidea ziurtatu nahi da. Kooperatiba gehienak bat datoz xede horrekin. 
Arrasateko kooperatiba multinazional guztiek produktu bera ekoiztu eta banatzeko 
ezarrerak burutu dituzte19. Azpihelburu garrantzitsuenak izan dira:  

 
• Merkatutik hurbiltasuna oso garrantzitsua izan da kontsumitzaileekin 

harreman zuzena duten merkatuetan, hala nola, Fagor Etxetresnak edo Irizarren 
kasuan. Halaber, Fagor Sistemasek Avignonen eta Parisen eta MSIk Baionan dituzten 
filialek merkatuko hurbiltasuna bilatzen dute edozerren aurretik. Baita Copreciren 
Mexiko eta Txekiako ezarpenek ere. Bestalde, kokapenerako herrialdeak zeintzuk 
diren ikusita, ez da kasualitatea kooperatiba gehienek munduko merkatu handietan 
kokatzea helburu izatea. Herrialdearen barne merkatuaz gain, beste herrialde 
batzuetarako ekoizpen plataforma izatea garrantzitsua izan da (adibidez, Mexikon 
kokaturik dauden filialek helburu hori dute beste batzuen artean).   

 
• Jomuga den herrialdeko kultura mugak gainditzeko modua da, enpresak 

hobeto zerbitzatu ditzake bezeroak eta bere premia eta nahiak ase; gainera, 
konpromezu mezu bat jasotzen dute enpresaren aldetik. Iriziarren filialen kasua oso 
nabarmena da. 

 
• Enpresaren bezeroei jarraitzea oso garrantzitsua izan da kooperatibentzat, 

batez ere osagaien alorrean. Auto ekoizle multinazionalen eskakizunei erantzutea eta 
hornikuntza bermatzea mundu guztian, Europako kalitate estandarrekin, 
derrigorrezkoa bihurtu da autogintzako enpresentzat. Hala, multinazional handien 
garapenak zatiak, piezak edo osagaiak ekoizten dituzten enpresen 
multinazionalizazioa bultzatzen du, ekoizpen zentro bakoitzaren aldamenean produktu 
homogeneo bat hornitu ahal izango dien enpresa osagarriak izan nahi baitituzte. 
Arrasateko kooperatibek osagaien hornitzaileen artean osatzen ari den lehenengo 
taldean egon nahi dute; eta oraingo erronka Mercosur-en dago20.  

                                                 
19 Hots, kanpo ezarpenen dibertsifikazio sektoriala hutsa da. Halaber, ez diote integrazio 

bertikalaren estrategiari jarraitzen. Ezarpenek Etxe nagusiak ekoizten duen produktu bera ekoizten 
dute merkatu berrietan. Kooperatibek teknologia desberdinetan oinarritutako negozio berriak Etxe 
nagusiaren inguruan eratu dituzte. Negozio berriak eta merkatu berriak, apustu arriskutsuegia 
lirateke. Lehendakariorde baten hitzetan: « Heriotzajauzi bikoitza da». 

20 Etxetresna elektrikoentzako osagarriak ekoizten dituzten bezeroen artean ere, munduko 
etxeko tresnen egile nagusiak daude. Osagaien merkatua oso globala da. Bezeroek nahi dute 
beraiengandik hurbil egotea. Electrolux, Bosh Siemens, Whirpool eta General Electric Europako 
ekialdean, Asian, Brasilen eta Mexikon kokatzen ari dira, edo kokatuko dituzte ekoizpen zentroak. 
Hurbiltasuna garrantzitsua da enpresa horiekin lan egin nahi izanez gero.«Internazionalizazioak hazten 
eta merkatu kuota handiagoak lortzen laguntzen digu. Ekoizle handiek ikusten baitute Coprecik osagaiak 
munduko edozein partetan hornitu ditzakeela, eta eskaintzen zaien zerbitzua funtsezkoa da». Javier 
Calvoetxeaga (Empresarios, 7-5-98). 
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• Mugasarien kostua murriztea ere atzerriko ezarpen batzuetan garrantzitsua 

izan da, adibidez, Marokon, Txinan eta Argentinan egindakoetan, baina ez beste 
guztietan. Merkatu helburu nagusi honetan, garrantzi gutxien izan duten azpihelburuak 
garraio kostuak murriztea eta lehiakideen merkatuetan agerpena izatea izan dira. 

 
Laburbilduz, kooperatibek, kokapen anitzeko estrategiari jarraituz, beren 

agerpena estrategikotzat jotzen dituzten munduko lau inguruetan osatu nahi dute, alegia, 
Europa mendebaldean, Europa erdi eta ekialdean, EEBB-Mexikon, eta Asian, hain 
zuzen ere, batzuetan, kontsumitzaileak zuzenki zerbitzatzeko, bestetan bezero 
multinazionalak gertutik zerbitzatzeko21.  

 
ii) Baliabide produktiboak bilatzea bigarren maila batean dago. Ildo honetako 

helburu garrantzitsuena laneskuaren kostuen murrizketa izan da; baina oso kasu 
gutxitan esan digute aldagai garrantzitsuena dela. Kapitulu honetako aurreko puntuan 
ikusi dugun bezala, kooperatibak kokaturik dauden herrialdeetako laneskuaren kostua 
Etxe nagusikoa baino askoz ere txikiagoa da kasu gehienetan, garapen bidean dauden 
herrialdeetako filialetan behinik behin. Hala ere, eskulan ez kualifikatua, edo kostu 
apaleko eskulan erdikualifikatua izatea kontuan hartzen den faktorea izan arren, 
zuzendari gehienek ez dute atzerriko inbertsioak burutzeko arrazoi nagusitzat hartzen. 
Ez behintzat guk uste genuen mailan. Txekian eta Txinan kokaturiko bi 
kooperatibentzat, Cikautxo eta Dikar/Wingroupentzat,  izan da helburu garrantzitsuena 
soilik; beste kooperatibetako zuzendarientzat merkatu helburuarekin batera edota 
atzetik zegoen, adibidez, Copreci, Fagor Elektronika, Irizar, etab... Hain zuen ere 
kostuengatiko birkokapenak eta merkatua lortzeko birkokapenak estrategia osagarriak 
dira22, kooperatiben bezero multinazionalak kostu baxu eta merkatu handiko 
herrialdeetan kokatuz joan baitira. Bestalde, baliabide fisikoak lortzea edota egiturazko 
ekoizpen kostuak merketzea ez dira helburu izan, oro har.  

 

                                                 
21 Copreci Mexikoko gerente ohiak honela laburbiltzen du: «Gas sukaldeen osagaien ekoizpenean 

liderrak gara, eta mundu osoan egon behar dugu. Munduan egin ditugun ezarpenetan lehenbizi kokapen hoberena 
duten produktuekin  joan gara: Mexikora, Txekiara, edo Brasilera... Gero beste negozio lerroak doaz. Adibidez, 
Txekiara garbiketa joan zen 2001. urtearen hasieran, eta gero sukalde elektrikoak. Mexikon jadanik 
garbiketarekin ere hasi gara. Sukalde elektrikoak oraindik ez, baina hainbat proiektu ikertu ditugu...». 

22 Kokapen anitzeko estrategia garatu nahi du Copreci kooperatibak «Bezeroengandik hurbil egotea 
garrantzitsua da, kostuen aldetik ez ezik, eskain diezaiekezun zerbitzuarengatik ere, adibidez, emate epeak. 
Gainera Etxe nagusiaren lan eskuaren kostuak handiak dira, eta bertan ekoiztu daitezkeen zenbait produktuk 
ezin dute atzerrian lehiatu. Coprecik etxetresnen sektorerako lan egiten du, eta ez dago desberdintasun handirik 
hornitzaileen artean diseinu, kostu edota produktuari dagokionez. Prezioa ere gutxi gorabehera berdina da, eta %2 
edo %3ko desberdintasunak balantza aldarazi dezake. Zentzu horretan, lan eskuaren kostua garrantzitsua da» M. 
Diaz de Zerioren iritziz. Txekiara joateko arrazoia, Europa ekialdeko merkatuetatik hurbil egotea da, 
Turkia, Errusia eta Poloniako merkatu handietatik hurbilago. Inbertsio txikia eskatzen zuen eta 
hornikuntza kontratu bat izateak arriskua murrizten zuen: «Orain kostu egitura ikusirik, eta gure 
lehiakideak han lekutu direla kontuan hartuz, lehiakortasun erritmoari jarraitzeko ekoizpen lerro batzuk bidali 
ditugu. Kostua ez da abiapuntuko arrazoi nagusia izan; baina denborak arrazoiak aldatzen eta egokitzen ditu». 
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iii) Eskala, hedapen eta esperientzia ekonomiak lortzera zuzendutako atzerriko 
ezarpenak ere azaltzen dira. Izan ere, kooperatibek beren produktuak mundu mailan 
zabaltzeko helburua dute. Horrela, beraien know how-a, bere produktuen kalitate, 
diseinu eta berrikuntza mailan oinarritzen dena, ahalik eta gehien ustiatu nahi dute. 
Halaber, produktu berrien garapenean egindako inbertsioak amortizatzeko bidea izan 
daiteke.  

 
iv) Aktibo estrategikoak lortzera zuzendutako atzerriko inbertsioek, enpresaren 

lehia kokapena hobetzea ere izan dute helburu, baina beti ere merkatu berriak lortzeko. 
Halaber, kooperatiba batek lehiakide berriei ateak ixteko estrategia gisa ere burutu izan 
ditu atzerriko inbertsioak.  

 
Laburbilduz, esan dezakegu, kooperatibek atzerrian egindako ezarpenen zio 

nagusiak merkataritza alorrekoak izan direla, hots, merkatuak bilatu eta ziurtatzea. 
Kontsumo ondasunentzako merkatu berriak azaldu diren tokietara abiatu dira 
kooperatiba enpresak: Latinoamerika, Ekialdeko Europa, Asia –Txina eta India batez 
ere–, etab. Alegia, bertatik hobeto zerbitzatuak izan daitezke kontsumitzaileak zuzenki 
edota kooperatiben bezero industrialak. Ez soilik bertan ekoiztea merkeagoa delako, 
baizik eta merkatutik hurbil egotea, eta bertako kontsumitzaileen nahi eta premiak 
zuzenki ezagutzea funtsezkoa delako; bezero multinazionalak dituzten kooperatiben 
kasuan ezinbestekoa. 

 
Produkzioaren berkokapena ? 
 
Gai honekin erlazionaturik, ondorengo galdera sortzen da: MCCko kooperatiben 

helburu izan al da jatorrizko herrialdeko bezeroei zuzendurik dauden ondasunak 
ekoizteko, lan kostu apalagoak dauden herrialdeetara ekoizpena bideratzea? Estrategia 
hau ekoizpenaren berkokapena bezala ezagutzen da; eta, normalean, Etxe nagusia 
kokaturik dagoen herrialdean ekoizpen jarduerak murriztu edota bertan behera uztea 
adierazten du, kostu apalagoko atzerriko herrialdeetan enpresaren merkatuak, barnekoak 
zein kanpokoak, zerbitzatzeko23. 

Badira MCCn zenbait kooperatiba barne merkatuari begira dauden zenbait 
ondasun atzerrian ekoizten dituztenak: adibidez, Dikar/Wingroupek gimnasia aparailuak 
Txinan duen filialean ekoizten ditu, Europako merkatal zentro handietan saltzeko; 
Fagor Etxetresnak kooperatibak Txinan ekoiztutako presio eltzeak jarriko ditu salgai 
barne merkatuan; eta beste kooperatiba batzuk ere, Fagor Elektronikak, Cikautxok, 
Coprecik, Eikak beren produkzioaren parte bat atzerriko filialetara bideratu dute, kostu 

                                                 
23 Ekoizpenaren berkokapenaren definizio zabala Arthuis-ek eskaintzen digu (1994, 17): «Les 

délocalisations consistent pour des produits qui pourrait être fabriqués et consommés dans une 
même aire géographique, à séparer les lieux de production ou de transformation des marchandises, 
de lieux de  leur consommation. En d´autre termes, il s´agit pour le gestionnaire de fabriquer là où 
c´est le moins cher et de vendre là  où  il y a du pouvoir d´achat». Beste egile batzuentzat aldiz, 
berkokapenak, stricto sensu, enpresa bat barne merkatuan ixtea adierazten du, ondoren atzerrian 
irekitzeko (Mucchielli, 1993, 234). 
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apalagoarekin lor daitekeelako. Alegia, zenbait produktu Euskal Herrian burutuz ezin 
zuten lehiatu, eta merkatua utzi edo plataforma merkeagoak bilatzeko beharra zegoen.  

 
Nolanahi ere, kooperatibak, oro har, zerbitzatzeko asmoa duten merkatuetan 

kokatzen dira. Fagor Etxetresnak, Irizar, autogintzako enpresak, etab. Beraien bezero 
eta merkatuetatik urbil egoteko kokatu dira atzerrian. Copreci Mexikoko zuzendari 
ohiaren arabera: « Gurea ez da deslokalizazioa, adibidez, IBM bezala, zein kostu 
arrazoiengatik Singapurren kokatzen den Estatu Batuetako merkaturako ordenagailuak 
ekoizteko. Guk bertako merkatuak zerbitzatu eta landu nahi ditugu. Eta Etxe nagusian 
ez dugu enplegurik murriztu». 

 
Hain zuzen ere, azpimarratu daiteke kooperatibek ez dutela ekoizpen ahalmenik 

galdu, oro har. Izan ere, kooperatibak balio erantsi handiagoko produktuetan 
espezializatzen –edota sortzen– saiatu dira. Lehendakari orde baten hitzetan: «Badaude 
teknologi batzuk hemendik atera beharko direnak, eta hona beste batzuk ekarri. 
Enplegua sortu behar bada eta soldatak igo behar badira, balio erantsi handiagoko 
produktuak beharko dira, oraingoekin ezin baitira soldata handiagoak ordaindu eta 
langileak kontratatu. Balio erantsi gutxiko produktuen ekoizpena kooperatibatik kanpo 
burutu beharko da»24. 

 
Hain zuzen ere, kooperatiben helburua da kontsumo ondasunen ekoizle eta 

ekoizle handien hornitzaile gisa lehen mailako produktuetan espezializatzea, eta 
bigarren mailako produktuak, balio erantsi txikiena dutenak, kooperatibatik kanpo 
ateratzea, bertako nahiz atzerriko filialetan ekoizteko. Halaber, kasu batzuetan 
produkzio prozesuaren zatiketa egitea posible ikusten dute, balio katearen zati bakoitza 
herrialde eta zentro desberdinetan kokatuz, herrialde bakoitzeko hobari konparatiboez 
baliatzeko; baina hori egungo errealitatea baino, etorkizunerako egitasmoa da. 
 

5.2. Nazioarteratze prozesuaren justifikazioa 
 
Dunning-en paradigma eklektikoaren arabera, atzerriko hedapenean 

konprometitzen diren enpresek beraien lehiakideekiko dituzten zenbait abantaila 
ustiatzea erabakitzen dute. Jardueren jabegoa eta kontrola mantenduz, abantaila horiek 
nazioartean ustiatzea aukeratzen da, transakzioen gobernurako atzerriko jardueren barne 
antolaketak merkatuak baino eraginkortasun gehiago erakusten duenean. MCCko 
kooperatibek dituzten jabego abantailak, abantaila horiek barneratzeko zioak eta 
kokapenerako aukeratutako herrialdeen abantailak ondorengo taulan jasotzen dira, 
kapitulu honetan aztertutakoaren sintesi modura. 

 
        10.10. Taula. MCCko kooperatiben nazioarteratze prozesuaren justifikazioa 

paradigma eklektikoaren arabera 

                                                 
24 Adibidez, Coprecik, Diaz de Zerioren hitzetan: «Etxe nagusiak balio erantsi handiko  produktuak 

ekoizten ditu, zeinetan lan eskuaren kostuak ez duen horrenbesteko garrantzirik. Balio erantsi gutxikoak atzerrian 
ekoiztea da helburua». 
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Abantaila espezifikoak jabegoan 

 
• Zuzendaritza eta kudeaketa ahalmena, eta langile kualifikatu eta motibatuak.   
• Kalitatezko eta  kostu apaleko produktuak ekoizteko  know how-a. 
• Ikerketa eta garapenerako ahalmena, bakarrik nahiz ikerketa zentroekin 

elkarlanean. 
• Nazioarteko jardueratan esperientzia eta  atzerriko merkatuen ezagupena. 
• Bezeroen ezagupena, beraien nahi eta premiak, edota eskakizunak asetzeko 

ahalmena. 
• Finantza ahalmena, bakarka eta  Korporazioaren laguntzaren ondorioz. 
• Euskal Herriko kokapena: tradizio industriala eta Europarekiko integrazioa. 
• Administrazioarekin harremanak hainbat arlotan, besteak beste, azpiegitura, 

ikerketa, heziketa, nazioarteratzea edota berregituraketa-prozesuak garatzeko.  
 

Abantaila horiek barneratzeko erabakia 
• Etxe nagusi eta atzerriko ezarpenen artean informazio asimetrikoaren 

kostuak ekidin. Teknologiaren kontrola gorde, batik bat. 
• Bezero multinazionalekin, munduan zehar jarraituz, harremanak hobetu. 
• Kokapen hobeagoa lortzea mundu mailako merkatu garrantzitsuenetan. 
• Produktuen kalitate maila babestu, eta horrekin enpresaren irudia. 
• Jardueren koordinazioaren bidez balio erantsi handiagoa sortu eta eskuratu. 

 
Helburu diren merkatuen kokapen aldagaiak 

• Merkatu handietan sarbide eta ezagupen zuzena lortu.  
• Herrialde desberdinetako bezeroekin harremanak estutu.  
• Lan kostu merkeak lortzea. 

Iturria: Nik egina. 
 
MCCko kooperatiben nazioarteratze prozesuaren areagotzea jabego, barneratze eta 

kokapen abantailek azaltzen dute. Horretaz gain, kooperatiba hauen nazioarteratze 
prozesua bere lehiakide multinazionalekin parekatu nahiak ere azaltzen du. Alegia, 
Cantwell-en aipatzen duen (1988, 20) «parekatze faktoreak» badu zer ikusirik MCCko 
kooperatiben nazioarteratze prozesuan. Gainera, etorkizunera begira esan daiteke, 
multinazional gazteak direnez, multinazional helduek baino pizgarri gehiago dituztela 
nazioarteratze maila areagotzeko.  

 
Halaber, egungo enpresen nazioarteratzeko joera orokorra aipatu behar da. 

Bigarren kapituluan ikusi dugunez, globalizazioak ekarri duen testuinguru berriak 
enpresen nazioarteratze prozesuak areagotu egin ditu, MCC Korporazioko kooperatibena 
barne. 

 
6. Ondorioak 
 
Atal honetan MCCko kooperatiben atzerriko ekoizpen ezarpenen ezaugarriei 

heldu diegu. Hasteko ezarpenen kronologiari erreparatu diogu, MCCko enpresak,  
1990eko hamarkadaren bigarren partetik aurrera, batik bat, hasi ziren atzerrian 
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inbertitzen. Horregatik, inbertitzaile berantiartzat har daitezke. Arrazoia ez da beraien  
kooperatiba izaeran aurkitu behar, baizik eta 1980ko hamarkadan Europa mailako 
lehiarako egokitze prozesuan eta barne berregituraketan zeudela, euskal eta espainiar 
enpresa gehienen antzera. Halaber, Korporazioaren Nazioarteko Plan Estrategikoa abian 
jartzen denetik, nazioz gaindiko ezarreren gorakada bat nabarmentzen da, gaur egun 
arte, joera gorakorra erakutsi duena, bai enpresa inbertitzaileetan, bai atzerriko 
ezarpenen kopuruan. 
 

Ondoren, jabego egitura, ezarpen estrategia, banaketa geografikoa eta helburuak 
aztertu ditugu, eta aldagai guzti horien artean harremana zegoela ikusi ahal izan dugu. 
MCCren atzerriko filial guztiak kapital elkarteak dira. Erdiak baterako enpresak dira eta 
beste erdiak jabego osokoak. Atzerrian dauden enpresen %42 bakarrik sortu da hutsetik 
hasita; besteak (%53) jadanik merkatuan zeuden enpresen kapitala erosiz eskuratu dira. 
Nolanahi ere, herrialde garatuetan erositako enpresak eta jabego osokoak dira nagusi, 
%80 eta %90, hurrenez hurren. Herrialde azpigaratuetan, hutsetik sortutakoen 
proportzioa eta erositakoena berdina da; baina baterako enpresak dira nagusi, 
%65arekin. Beraz, merkatu hartzailean kokaturiko unitateen jabego egiturari eta 
atzerrian ezartzeko moduari dagokionez, ez dago beste enpresa multinazionaletatik 
desberdintzen duen elementurik. 

 
Hala, munduko merkatu handi eta berriak –lehenbizi Mercosur, eta ondoren 

Asiako Hego ekialdea, NAFTA, Europako ekialdea– zerbitzatzeko asmoarekin egin 
dira nazioarteko ezarpenak, batez ere. Batzuetan, kontsumitzaileen bila zuzenki –Fagor 
eta Irizar, esate baterako–; bestetan, industri osagarriaren sektorean kasuko, bezero 
multinazionalek nazioarteratzeko emandako urratsen atzetik –autogintza eta osagaien 
arloak, adibidez–. Europako Batasunetik kanpo ezarpenerako aukeratutako herrialdeak 
%80a baino gehiago dira, gehienak industrializazio bidean daudenak. Herrialde 
horietako lan baldintzek ekoizpen kostuen murrizte handiak ahalbidetzen dituzte. 

 
MCCko kooperatibak ezarpen desberdinetan produktu bera egiten duten 

multinazional horizontalak dira. Gehiago ekoizteagatik lortzen dituzten eskala 
ekonomiak, eta jomuga duten merkatuan kokatzeak ematen dien hurbiltasuna dira 
enpresa hauen abantaila garrantzitsuenak. Izan ere, enpresa hauek kokaturik dauden 
merkatua asetzea dute helburu, esportazioa baino gehiago. Ekoizpen faktoreen 
intentsitatearen arabera, ekoizpen prozesua zatitu duen kooperatibarik badagoen arren, 
oraindik MCCn ez da eredua orokortu. Hala ere, Korporazioan nabaritu dugu 
ekoizpenaren zatiketa egiteko asmoa: batetik, balio erantsi handiagoa duten produktuak 
edota jarduerak, kapitalean eta lanesku kualifikatuan intentsiboagoak direnak, Etxe 
nagusian zentralizatuz; eta bestetik, balio erantsi gutxiagoko produktuak, lan esku ez 
kualifikatua ugariagoa eta merkeagoa duten herrialdeetan kokatuz. 

 
Bukatzeko aipatuko dugu, globalizazioak enpresak multinazional izatera 

daramatzala. Mundu geroz eta globalizatuagoan, lehia handiagoa da, eta mugak 
zeharkatu eta munduko merkatu handienak zerbitzatzen dituzten enpresak dira hazteko 
eta etorkizunerako kokapena bermatzeko aukera gehien dutenak. Gaur egun, merkatu 
handietan kokatzea, bezeroetatik hurbil egotea, produktuen arabera kokapen desberdina 
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aukeratzea edota ekoizpen prozesua zatikatzea herrialde desberdinetako hobari 
konparatiboez aprobetxatuz, lehiakortasuna lortzeko baldintzak bihurtu dira. 
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1. Sarrera 
   
Hirugarren kapituluan, herrialde desberdinetan ezarpen produktiboak dituen 

kooperatiba enpresarentzat nazioarteko jarduerak antolatzeak dituen berezitasunak 
aipatu ditugu. Garapen teoriko laburra aurkeztu dugu, oraindik hausnarketa eta ekarpen 
akademiko gutxi egin baitira gai horren inguruan, lankidetzaren ikuspegitik bederen. 
Beharrezkoa deritzogu, beraz, teoriak sortu aurretik kasu konkretuei erreparatzea. 
Kapitulu honetan, kooperatiba enpresaren nazioarteratzeak dakarren problematikan 
sakontzen jarraituko dugu. Zehazki, MCCko «kooperatiba holding transnazionaletan» 
Etxe nagusia eta atzerriko ezarpenen arteko harremanak aztertuko ditugu, hiru ardatzen 
arabera: 

 
Batetik, MCCko kooperatibek beraien negozioak munduan kokatzeko egin 

dituzten ezarpen produktiboentzat aukeratutako bidea kapital elkarteena izanik, bi 
izaera horiek, kooperatiba eta menpeko kapital sozietateak, enpresa sistema bakarraren 
baitan nola biltzen diren aztertuko dugu. Alegia, Etxe nagusi eta filialen antolaketa 
egituran, beraien arteko koordinazioan eta erabaki-gunearen kokapenean jarriko dugu 
arreta.  

 
Bestetik, atzerriko filialetako lan erregimena eta lan harremanak, edo bestela 

esanda, langile eta enpresaren jabeen arteko harremanak ere aztertu nahi ditugu, 
AKEren berezko baloreak diren lankidetza eta autogestioaren ildotik, garapen propiorik 
egin ote den ikusteko. 

 
Azkenik, azterketa honen oinarrian atzerriko ekoizpen zentroak kooperatibak ez 

izateko arrazoiak aztertuko ditugu. Aukera horren gakoak kooperatiben esku dauden 
atzerriko kapital enpresek etorkizunean kooperatiba bihurtzeko duten posibilitatea 
aztertzean azaleratuko dira.  

 
 Kapitulua sintesi moduko bat aurkeztuz bukatzen dugu, egindako azterketaren 

gainean orokorki hausnartu eta ondorio batzuetara iristeko.  
 
Hasi aurretik, hala ere, ohar metodologiko bat. Atal honen helburua kooperatiba 

bakoitzaren antolaketa politikaren azterketa sakona burutzea baino, MCCko 
kooperatiben nazioarteratzearen elementu bereizgarriak jasotzea da, ikuspegi 
orokorretik; alegia, kooperatibak eta filialak askotarikoak izanik, eta antolaketa eta lan 
harremanen ikuspegitik aztergaiak anitzak, zenbait esperientzia esanguratsuren alderdi 
azpimarragarrienak bildu eta aztertzen saiatu gara, beti ere lankidetzaren ikuspegitik.  

 
2. MCCko kooperatiba multinazionalen esperientziak 

 
2.1. Fagor Etxetresnak: kogestioaren bidetik Polonian  
 
2.1.1. Etxe nagusia eta kanpo ezarpenaren arteko harremana 

 
Fagorren administrazioan filialen kontrola eramaten duen sail bat dago, eta 

kooperatiba eta filialen arteko harremana eta kontrol administratibo-finantzarioa 
bertatik burutzen da; baina filialek Fagorreko egituran betetzen duten lekua eta filialeko 
zuzendariaren gainetik zein dagoen ez dago oso garbi, kooperatiba zazpi negoziotan 
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banaturik baitago. Hain zuzen ere, Fagor Etxetresnak-ek izaera juridiko eta 
kontabilitate orokor bakarra izan arren, zazpi merkatu-produktu, zazpi gerente eta zazpi 
erantzukizun ditu: hozkailuak, garbigailuak, ontzi-garbigailuak, berogailuak, sukaldeak, 
altzariak eta konfort. Fagorreko zuzendariaren iritziz, «orain arte, filialak inoren 
lurrean egon dira, aparte. Hau da, Fagorren zazpi negozioek egiten badute lan 
Poloniarekin, bakoitzak bere kontu propioa du filialarekin, bere salmenta eta 
erosketak, eta bakoitzari egindako lanak egozten zaizkio. Horrek, Fagor taldearen 
kontabilitate eta kudeaketa kontsolidazioa nahiko korapilatsua bihurtzen du». 

 
       11.1. Irudia. Fagor Etxetresnak kooperatibaren organigrama 
 

F. Electroménager

Wrozamet

Mc Lean

...

Sukalde negozioa Garbigailuak
negozioa

Konfort
Etxea

Hozkailuak... Finantza

Pertsonala

Materialak

...

Zuzendaria

  
Iturria: Nik egina. 
 
Atzerriko ezarpen baten erabaki gunea non dagoen jakiteko, filialeko zuzendaritza 

nortzuk osatzen duten eta zuzendari horiek kontuak nori azaltzen dizkioten jakiteak 
informazio baliagarria eskain diezaguke. Zentzu honetan, atzerriko filialetan lanean ari 
diren Etxe nagusiko kideen kopurua eta betetzen dituzten funtzioak oso garrantzitsuak 
dira. Marokoko Fagor Electroménager-eko lantegian, adibidez, zuzendaria, idazkari 
bat eta ekoizpen arduraduna Fagorreko bazkideak dira1. Kasu honetan, Marokoko 
gerenteak zuzenki azaltzen dizkio kontuak Fagorreko gerenteari. Baina Etxe nagusiaren 
eta Marokoko lantegiaren arteko harremanak ez dira oso estuak. «Marokoko plantako 
zuzendaria, Josu, Fagorrekoa da. Fagorreko gizona da eta Fagorrentzat ari da lanean; 
baina nahiko autonomoa da. Izan ere, lantegia gurea da oso-osorik, nahiko txikia da 
eta merkatu propioa du. Hala, bere kabuz ibil daiteke, enpresa berak ikusten duen 
moduan zuzenduz». Enpresa txikia izanik eta merkatu isolatu batean aritzen denez, 
nahiko autonomoa da filiala; baina Fagorreko zuzendari baten eskuetan, beti ere. 

  
Argentinako McLean-en, berriz, Fagorren partehartzea kudeaketan oso mugatua 

da, enpresaren kontrola MABE bazkidearen esku baitago. Horrela, McLean-eko 
gerentea MABEkoek aukeratu dute, eta Fagorren kudeaketa ardura oso murritza da, 
Fagorreko zuzendariaren iritziz. Hala ere, Fagorreko bi pertsona daude bertan, 
zuzendari industriala eta zerbitzu zuzendaria. Merkatuaren ezaugarri bereziek, Euskal 
Herritik Argentinara dagoen distantziak, eta orain arteko esperientziak bultzatu dute 
hori horrela izatea. Argentinako filialak badu beste berezitasunik; horrela, McLean-eko 
                                                 

1 Kooperatibako bazkideak, kooperatibako menpeko filialetan lan egiten duen bitartean, 
zerbitzu-betekizunean daude. Alegia, kooperatibako bazkide izaera eta ondoriozko eskubideak 
izaten jarraitzen dute, nahiz eta beste enpresa batean lanean aritu. 
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gerenteak Etxea dibisioko zuzendariarekin argitzen ditu kontuak, Fagorreko 
zuzendariarekin argitu ordez. Edozein modutan, Fagorrek dituen filialetan salbuespena 
izango litzateke.  

 
Poloniako Wrozamet enpresan zuzendaria bertakoa da, alegia, poloniarra; baina 

Administrazio Kontseiluko kontseilari ordezkaria eta lehendakaria2 Fagorreko finantza 
zuzendari ohia da. Berarekin batera, beste bi pertsona daude: batek ekoizpen arloko 
ardurak ditu, eta antolaketa berregituraketak zuzentzen ari da3, eta besteak, marketing 
arloan, Fagorreko Etxe nagusiarekin koordinazio lanak egiten ditu. Aginte kateari 
dagokionez, Wrozamet-eko gerenteak kontseilari ordezkaria informatzen du4, eta 
kontseilari ordezkariak Fagorreko gerenteari azaltzen dizkio kontuak.  

 
Poloniako enpresa erosi berria denez, nahiko autonomoa da; baina etorkizunean 

Marokokoa baino lotuago izan nahi du Fagorrek. Wrozamet-eko lantegiaren dimentsio 
eta garrantzi estrategikoa kontuan izanik, Fagor Etxetresnak enpresaren kontrola 
hartzeko lanean dabil poliki-poliki. Gómez Acedoren hitzetan: «Poloniako planta 
nahiko independentea da oraingoz; baina estu lotu nahi dugu. Kudeaketa koordinatu 
eta kontrolatu. Baina hori pixkanaka egin behar da. Poloniakoa oso planta handia da, 
estrategikoa eta ezin da Marokokoa bezala autonomoa izan. Asmoa Fagorreko 
lantegiarekin oso harreman estuak izatea da, Arrasateko lantegiak eta Poloniakoak 
ondo koordinatzea. Izan ere, hemendik zuzendu nahiko genuke, Euskal Herrian ditugun 
beste plantak bezala»5. Adibidez, 2001. urtetik aurrera, Wrozamet-eko erosketa 
arduraduna Etxe nagusian egongo da, Arrasaten zentralizatuz erosketa erabakiak. 
Injinerutzan, adibidez, Arrasateko zuzendaritzak onartu beharko ditu produktu berriak, 
edo aldaketa garrantzitsuak, eta beste gaietan, prozesuetan adibidez, koordinazioa 
bilatuko da. Marketing-ean gero eta koordinazio gehiago dago bi planten artean. 

 
Fagor Etxetresnak atzerriko filialen sorkuntzan eta kudeaketan eskarmentu 

gutxiko enpresa da. Oraindik, prozedurak behar bezala garatu gabe dituzte Etxe nagusia 
eta filialaren arteko harremanak egituratzeko, eta filialek bete behar duten lekua 
zehazteko. Fagorren antolaketa eredua, lehiakideenekin konparatuz gero, oso 
desberdina dela iruditzen zaio zuzendariari: «Guk filialen kudeaketa kulturarik ez dugu. 
Gure lehiakideek, Bosch, Electrolux edo Whirpool-ek, aldiz, antzinatik kultura propioa 
dute nazioarteko eragiketetan. Oro har, multinazionalek estilo propio bat dute 
munduan zehar ibili eta filialak kudeatzeko, eta baita egitura ere, bat filialak sortu, 
kontrolatu, desmontatu eta horrelako gauzetarako. Eta hori multinazionalen munduan 
“El Catón” da , eta guk oraindik ez dugu ondo ikasi». 

 

                                                 
2 Kontseilari ordezkariak Administrazio Kontseiluko lehendakariarekin konparatuz, botere 

exekutibo gehiago du. Hau da, Kontseiluaren boterea du delegaturik enpresa zuzentzeko. 
3 E. Otsoa: «Hasieran, hangoei egungo teknika berritzaileak erakustera joan nintzen (Ekoizpen doituko 

ekoizpen eredua). Orain berriz, ekoizpen zuzendaria izanik, erosketez zein zerbitzuez arduratzen naiz. Nire eta 
Fagorren asmoa da ahal den denbora laburrean hangoen eta hemengoen artean harreman estuena lortzea. Fagorrek 
Euskal Herrian dituen planta antzeko bat eraikiko luke, autonomoa, informazioa zentralizatzeko. Nik zenbait 
pertsona hezi beharko ditut, aurrerantzean eurek plantaren ardurak har ditzaten» (Goienkaria, 20010518). 

4 Aipatu behar dugu, Fagorreko Kontseilari ordezkaria eta Wrozamet-eko gerentearen arteko 
harremana itzultzaileen bidez egiten dela.  

5 San Andres (Arrasate), Garagartza (Arrasate), Basauri eta Bergaran ekoizpen zentroak daude; 
Gasteizen berriz, biltegiak. 
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Wrozamet-eko kontseilari delegatuaren iritziz, eskarmentu gutxi eta eredu integral 
bat oraindik izan ez arren, beste multinazionalen antzera jokatzen dute. «Ezagutzen 
ditugun multinazionalen antzera gabiltza. Adibidez, hemen ezagutzen ditugun 
multinazionalen filialetan, Bergarako Mayc-en adibidez, denak bertakoak dira; Etxe 
nagusiko zuzendari bat edo bi izaten dira gehienez. Hori bai, erosketa denak 
zentralizatzen dituzte, unibertsala delako; gero, merkatukoa dena, salmentak eta 
marketinga adibidez, bertako jendeak egin behar izaten ditu». 

 
11.1. Taula. Wrozamet lantegiko zentralizazio eta deszentralizazio indarrak 

 
Zentralizatzeko indarrak Deszentralizatzeko indarrak 

• Jabego nahikoa du Etxe nagusiak 
• Eskuratu berria da 
• Tamaina erlatibo handia du 
• Barne merkatu handia 
• Enpresa berregituratzeko beharra dago 
• Etxe nagusiaren multinazionalizazio 
   maila txikia da 
• Garapen bidean dagoen herrialdea da 
• Antolaketa egitura produktuka da 

 

• Kanpo ezarpenaren tamaina handia da 
• Kanpo ezarpenak badu enpresa esperientziarik  
• Merkatu propioa du 

Iturria: Nik egina. 
 

2.1.2. Lan erregimena eta lan harremanak kanpo ezarpenetan 
 
Filialetako lan harremanei dagokienez ere oraindik ez dago politika propioa 

garaturik. Ezaugarri garrantzitsuena aniztasuna da: alde batetik, Etxe nagusia eta 
filialen arteko egoera zeharo desberdina da, batean kooperatiba bazkideak baitira 
nagusiki, eta bestean, aldiz, soldatapeko langileak. Beste aldetik, filialen artean ere, lan 
harremanak oso modu desberdinean garatzen dira. Ezaugarri komuna, Fagorreko 
zuzendariaren iritziz «sindikatuekin eta langileekin, oro har, harremanak leunagoak eta 
lan baldintza hobeagoak izan daitezen saiatzen gara; baina ez dago eredu propio bat; 
Maroko, Poloniako eta Argentinako lantegien egoerak zeharo desberdinak dira». 

 
Herrialde horietako filial bakoitzaren lan erregimenak eta lan harremanak bere 

inguruko beste enpresen antzerakoak dira. Marokoko Fagorreko langileen lan baldintza, 
soldata, ordutegi, harreman laboral eta abarrak Marokoko araudi eta lan negoziaketaren 
arabera gauzatzen dira; eta berdin Argentina eta Poloniako enpresei dagokienez. Azken 
honi, Poloniakoari, arreta berezia eskainiko diogu, bere dimentsioa eta garrantzi 
estrategikoa kontuan izanik.  

 
Wrozamet  1946an, garai komunistan, sortutako estatu-enpresa da, eta 1990eko 

hamarkadan, gobernuak bultzaturiko pribatizazio politiken ondorioz, eskuratu ahal izan 
zuen Fagorrek, enkantean parte hartu zuten Etxetresna alorreko beste hiru 
multinazionalei –Electrolux, Whirpool eta Merloniri– aurrea hartuz. Gobernuak 
sindikatuekin dituen harreman estuen ondorioz, langileek botere handia izan zuten 
pribatizazio prozesuan, eta erosleari oniritzia emateko edo ez emateko eskubidea zuten. 
Izan ere,  erosle-gaien eskaintzek alderdi ekonomikoaz gain alderdi sozialari buruzko 
konpromezuak jasotzen zituzten. Arrasateko kooperatibak sindikatuekin negoziatu zuen 
pakete sozialean, enplegu mailari eta soldata igoerei buruzko puntuak azpimarratu 
zituen batez ere. Gobernuak, sindikatuen eraginez neurri batean, Fagorren eskaintza 
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onartzea erabaki zuen, beste multinazionalek egindakoen aurretik. Fagorreko 
zuzendariaren hitzetan: «Aldez aurretik sindikatuekin pakete sozial bat negoziatu behar 
izan genuen: enplegua, soldatak, inbertsio asmoak, egutegia... eta horrelako kontuak 
zehazteko. Gure proposamenean, enpleguaren parte handiena mantentzeko 
konpromezua azaldu genuen. Gu ez ginen izan gehien eskaini genuena ekonomikoki; 
baina estatua eta sindikatuak gure alde azaldu ziren. Sindikatuak erabakiorrak izan 
ziren indar handia dutelako. Nahiago zuten gurekin egotea beste multinazioanalekin 
baino. Beste multinazional handientzat filialak erosi, marka eskuratu eta enpresa 
likidatzea ohiko praktika da. Zentzu horretan, gutaz gehiago fio ziren. Beraiek ikusten 
dute gure ohiturak ez direla horrelakoak, ez dugula egingo, behar beharrezkoa ez bada 
bederen. Badaukate konfidantza bat gugan, kooperatiba izateagatik. Hala, kooperatiba 
izateak enpresa eskuratzen lagundu digu. Hango enpresa komiteak Arrasateko planta 
bisitatu zuen, eta hemengo Kontseilu Sozialak Poloniakoa. Esperientzia aberasgarria 
izan zen gure proposamenaren arrakastarentzat». 

 
Azkenik, gobernuak eta enpresako sindikatuek, multinazional erraldoi batek 

marka lortu eta enpresa ixteko arriskuaren aurrean, nahiago izan zuten Fagor bezalako 
multinazional txiki baten eskuetan utzi. Hain zuzen ere, enplegua murriztuz joan bada 
ere, sindikatuekin adostutako politika bati erantzuten dio. Halaber, pakete sozialak 
sindikatuetako bi ordezkari –Solidarsnoc-ekoa bat eta bestea enpresako sindikatu 
independente batekoa– Administrazio Kontseiluan ordezkaturik egotea jasotzen zuen. 
Hala, enpresaren politikaren nondik norakoak ezagutzeko ahalmena dute, eta beraien 
iritzia eman dezakete erabakietan. Fagorreko zuzendariari jarraituz: «Administrazio 
Kontseiluan gu gara nagusi (Fagor eta MCC); baina langileen adostasuna izatea 
guretzat garrantzitsua da, hartutako akordioak ez badituzte sinatzen gatazkarako 
aukera handiagoa baitago. Guretzat Wrozamet-eko klima soziala garrantzitsua da. 
Orain arte, gainera, ez da egon arazo larririk». 

 
Orain, hala ere, arazoak sor daitezke sindikatu eta enpresaren artean. Polonia 

berregituraketa  prozesuan dago, eta horrek merkatuko baldintzak zaildu egingo ditu. 
Wrozamet-eko lantegiak modernizatzeko beharra du, beste enpresa europarren aurrean 
lehiakorra izan dadin. Wrozamet-eko kontseilari ordezkariari jarraituz: «Aurten (2001), 
soldata igoerak negoziatzeko eta enplegua mantentzeko arazo gehiago egongo dira. 
Merkatua ondo dagoenean eta enpresa dirua irabazten ari denean, ez da arazorik 
egoten, baina orain enpresa doitu egin behar da merkatuaren beharretara. Gainera, 
langileak gobernuaren menpean egon dira beti, eta beraien produktibitateak guk 
nahiko genukeenak baino txikiagoak dira. Gaurkotzea nahi bada, eta Polonia gaurkotu 
behar da, merkatu europarreko mailan jartzeko, Espainiako merkatuan egin behar izan 
zena egin beharko da hemen: enplegua doitu eta beharginak produktiboago bihurtu. 
Baina, ez dago horrelako kulturarik enpresa honetan. Kultura hori poliki-poliki 
aplikatzen joan beharko da. Hala, ekoizpen doitua aplikatzen joan beharko dute. Baina 
ez bakarrik ekoizpenean, kudeaketa mailan ere bai. Dena modernizatu behar da» . 6 

                                                 
6 Wrozamet-eko plantaren integrazio maila oso handia da. Bai produktuaren osagaiei 

dagokionez, bai eta zerbitzuetan ere. Horrela, Fagorreko zuzendaritzaren helburu da desintegrazio 
prozesu bat egitea, hainbat jarduera utzi eta beste batzuei ekiteko. Adibidez, trokelgintza Wrozamet 
enpresatik bereiztu nahi da, Fagorrek kontrolatuko lukeen filial bat sortuz; kablegintzarako agian 
joint venture bat sortuko litzateke beste bazkide batzuekin; grifoak azpikontratatu nahi dira. 
Enpresa bere konpetentzia nuklearretan espezializatu ahal izango da: alde batetik, sukaldeen 
ekoizpena handituz, Frantzia eta Espainiako merkatuentzat («free standing» sukalde hauek 
Fagorreko katalogoan zeuden erosketa aurretik ere, baina Italian erosten zituen); eta bestetik, 
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Halaber, Wrozamet-eko lehendakaria, erosketarako negoziatu zen pakete 

sozialean sakontzeko geratu zen klausula baten haritik, programa sozial berria lantzen 
ari da sindikatuei aurkezteko. Administrazio Kontseiluan duten partehartzeaz gain, 
mozkinetan partehartzea eman nahi zaie langileei «Baina oraindik, berde dago kontu 
hori, orain hasi gara gai horren inguruan hausnartzen eta eztabaidatzen sindikatuekin, 
oraindik ez dugu proposamen zehatzik. Pentsatzen ari gara, adibidez, langileei 
mozkinetan parte hartzeko aukera ematea, Fagorren bezala, parte bat emanez 
eskudirutan eta bestea enpresan utziz».  

 
Baina ez litzaieke langileei enpresaren jabegoan parte hartzeko aukerarik emango. 

«Ez dira akzioak banatuko langileen artean. Teorian, langileek izan dute enpresaren 
jabegoa, enpresa gobernuarena zelako; baina, egun, ez dute nahi enpresaren jabego 
edota akziorik. Nahiago dute dirua kobratu edo kontuan edukitzea, mailegu baten 
antzera».  

 
Kontseilari ordezkariak dioenez, mozkinetako parte batekin fondo bat egitea ere 

ari dira pentsatzen, kooperatibetako gizarte ekintzetarako fondoen antzera. Baina gai 
hauek zehaztu gabe daude; oraindik, lehenengo zirriborro eta hausnarketetan 
baitabiltza. Izan ere, «oraingoz, helburua enpresa merkatuan finkatzea da, lehiakorra 
bihurtu, eta horiek gerorako problemak dira». 

 
Edozein modutan, prozesu guzti honetan, MCC Korporazioaren parte hartzerik ez 

da egon. Hots, aipatu proposamenak Fagor bere aldetik lantzen ari da, MCC 
Korporazioarekin koordinatu gabe, nahiz eta hauek Administrazio Kontseiluan 
ordezkaturik egon. 

 
2.1.3 Wrozamet kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 
Wrozamet-ko lehendakariak enpresa kooperatiba bihurtzeko arazo kulturalak eta 

ekonomikoak ikusten ditu batik bat: «Poloniarrentzat adibidez, kooperatibaren ideia, 
atzera joatea da berriz, sozialismo garaira. Momentuz eurak ez dute ezer jakin nahi. 
Gainera, nork ipiniko du dirua? 5.000 milioi balio du fabrikak, eta Fagorrek ez du 
erregalatuko diru hori. Gakoa hori da, 5.000 milioi horiek norbaitek baldin baditu, ba 
hitz egin daiteke. Oso zaila da horrelako tamainako enpresa bat kooperatiba bihurtzea. 
Edesa kooperatiba bihurtu zen; baina erdia langileena da, eta beste erdia Fagorrena. 
Gainera, langileek beren partea eskuratzeko Eusko Jaurlaritzak eman zien mailegu 
baten laguntza izan zuten. Hori 60 kilometrora eta sektorearen berregituraketa baten 
ondorioz izan zen posible; baina hemen, Poloniako gobernuak ez badu dirua jartzen ez 
dakit nork jarriko duen». 

 
Fagorreko zuzendariak ere, gaur egun Etxea dibisioko lehendakariordeak, 

kooperatiba bihurtzeko aukera ez du aurrikusten. Erabakiak hartzeko prozesua kritikoa 
bihurtzen da: «Poloniako planta ezin da kooperatiba bihurtu. Ez daukate ez inongo 
kulturarik, ez ohiturarik, ez ezer. Ez da posible 1.600 poloniar Fagorreko batzarrean 

                                                                                                                                               
ontzigarbigailu, hozkailu eta garbigailuen muntaiarekin hasiz, Polonia eta Txekiar Errepublikako 
merkatuarentzat. Izan ere, Arrasateko plantak gainezka daude, eta Wrozameten bidez Arrasateko 
ekoizpen ahalmena askatzen da.  
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sartzea, ezta ere beraiei Poloniako plantaren kontrola ematea, guk horrenbeste diru 
sartu ondoren».  

 
Fagorreko Etxe nagusia kooperatiba izateak eta atzerriko ezarpena kapital elkartea 

izateak ez du inolako kontraesanik sortzen Fagorren: «Ez da problema bat eguneroko 
lanean, izatekotan ere problema filosofikoa izan daiteke. Banaketa sozial bat badago, 
baina gure kooperatiba printzipioak ezin dira kanpoan aplikatu. Gero plantea 
dezakegu, zenbat dira kanpokoak eta zenbat dira hemengoak, hori problema filosofiko 
bat izan daiteke, baina praktikan ez da arazoa. Funtzionatzeko ez behintzat. Filosofia 
barruan agian bai, baina hori beste gauza bat da».  

 
2.2. Irizar: kudeaketa eredu propioa munduan  
 
2.2.1. Etxe nagusia eta kanpo ezarpenaren arteko harremana 
 
Irizarrek, ikuspegi globala hartuz, koordinazio handia lortu nahi du mundu 

zabalean dituen ekoizpen planten artean. Halaber, hain emaitza ekonomiko onak eman 
dizkion antolaketa eta kudeaketa eredua, kooperatibaren menpe dauden enpresa guztien 
artean zabaltzeko asmoa du.  

 
Irizarrek atzerrian dituen bost filialetatik lautan Irizarreko zuzendaria dago. 

Salbuespena Marokoko lantegia da, zuzendaria bazkide marokiarrak izendatutakoa 
baita. Txinan, kapitalaren gutxiengoa duen arren, zuzendaria Irizarrekoa da. Hala ere, 
bazkidea enpresa publikoa izanik, eta Txina herrialde komunista dela kontuan hartuz, 
bazkideen eragina barne antolaketan handia da. Brasileko eta Mexikoko plantak, aldiz, 
berriak dira, eta Irizarren esku daude osotasunean. Edozein modutan, jabego osoa edo 
partziala izan, Ormaiztegiko eredua herrialde horietara zabaltzeko eta lantegi horien 
artean koordinazio handia lortzeko lanean ari dira Irizarrekoak.  
 

11.2 Irudia. Irizarren organigrama 
 

Pertsonen arteko harremanen K.

Irizar Tiajin

Irizar Magrheb

Irizar Mexiko

Irizar Brasil

...

Lantegien arteko sinergia,
ezagutza eta teknologia transf. K.

Zerbitzu teknologikoen K. Hornitzaileekin harremanen K. Finantza baliabideen K.

Koordinadore Orokorra Bezeroekin harremanen K.

 
Iturria: Nik egina. 

 
Ormaiztegiko kooperatibako zuzendaritza kontseiluko kide bat Etxe nagusiko eta 

filialen arteko harremanak koordinatzeaz arduratzen da, hain zuzen ere, «lantegien 
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arteko sinergia, ezagutza eta teknologia trasferentzien koordinadore orokorra» da7. 
Bere eginkizunen helburua ez da kontrola, baizik eta koordinazioa: «Irizarren ez dago 
kontrolik, ez eta arlo honetan ere. Gure helburua zerbitzu bat ematea da, laguntza bat, 
eta lantegi desberdinen koordinazioa lortzea, adibidez, hornikuntza eta prozesu 
hobekuntzetan, kostu, zerbitzu eta berrikuntza irizpideen arabera». Hain zuzen ere, 
kontrol formalaren beharra ez da hain handia talde honetan8: produktu bakarra izanik 
eta dimentsio handikoa, erraz jakin daitezke produktu kantitate eta kostuak; halaber, 
Irizarren kudeaketa ereduan ez dira hobekuntza soilak eskatzen, baizik eta hobekuntza 
nabarmenak, eta lidergo handiak kultura komun bat sortzen du, kudeaketa autonomoa 
ahalbidetzen duena.  

 
Irizar Ormaiztegi eta filialen arteko fluxuak askotarikoak dira. Zerbitzuak eta 

produktuak saltzen dira Ormaiztegitik filialetara, baina baita filialetatik Ormaiztegira 
ere. Irizarreko hornikuntza irizpideak «kalitatea, zerbitzua, kostu eta berrikuntza» dira, 
eta Mexiko, Brasilen, Txinan edo Ormaiztegin erostea aldagai horien arabera egongo 
da, alegia eskaintza hoberenaren arabera. Datorren urteko iragarpenen arabera 
(2001ekoa), 2.500 milioi pezetako salmentak egingo dira gutxienez Ormaiztegiko Etxe 
nagusitik beste plantetara9. Zerbitzuak ere fakturatu egiten dira: kalitate arazo bat 
dagoenean atzerriko filial batean, adibidez, kalitate arloko pertsona bat joaten da, edo 
proiektu berri bat egin behar denean beharrezko pertsonak joaten dira, eta zerbitzu 
horiek ordaindu egiten dira. Irizarreko lantegiek autobusak egiteagatik royaltiak ere 
ordaintzen dizkiote Etxe nagusiari, fakturazioaren %4 inguru.  

 
Barne merkataritzako fluxu horiek eta beraien balorazioak eragina dute Etxe 

nagusiko eta filialetako emaitzetan. Izan ere, herrialde bakoitzeko merkantzien muga 
sariak, mozkinen gaineko zerga tasak eta mozkinen aberriratze tasak kontuan hartzen 
dira ikuspegi orokorretik ekoizpen zentro desberdinen arteko fluxu ekonomiko eta 
finantzarioen politikak finkatzeko. Halaber, bazkideekin egindako hitzarmenak eta 
atzerriko ezarpenetako inbertsio proiektuak ere gogoan hartzen dira10. Gauzak horrela, 
Irizarreko filialetan aldagai guzti horiek eragina dute taldearen mozkinak leku batean 
edo bestean azaleratzeko orduan. 

 
2.2.2. Lan erregimena eta lan harremanak kanpo ezarpenetan 
 
Irizarrek adibide argigarria erakusten digu antolaketa eredu propioa munduan 

zabaltzeak izan dezakeen abantaila-desabantaila eta erraztasun-zailtasunei buruz. 
Segidan, hiru kasu aipatuko ditugu; Irizar Tiajin eta Irizar Marokoko esperientziek 

                                                 
7 Funtzioen araberako egitura honetako beste koordinadoreak ondorengoak dira: zerbitzu 

teknologikoen koordinadorea, bezeroekin harremanen koordinadorea, pertsonen arteko 
harremanen koordinadorea, hornitzaileen harremanen koordinadorea eta finantza baliabideen 
koordinadorea. 

8 Hain zuzen, egitura formalak eta informalak elkarri loturik daude, eta kontrol dispositibo 
informalak, formalak bezain eraginkorrak izan daitezke (H. Mintzberg, 1989).   

9 Adibidez, hilero hamaika edukiontzi (kontenedore) abiatzen dira Ormaiztegitik Mexikoko 
lantegira. 

10 Mozkinen transferentzia barneko gaia da kooperatibako zuzendaritzarentzat eta aldagai asko 
hartu behar dira kontuan: «Ikusi behar da herrialde bakoitzaren legedia, agian Mexiko, Brasil eta Marokoko 
egoerak ez dute zer ikusirik. Gainera, Mexikon jabegoaren %100 dugu, Brasilen ere bai; baina Txinan eta 
Marokon ez. Mexikon ezin da dirua hain erraz mugitu, eta Brasilen, berriz, bai».  
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laburkiago eta Irizar Mexikoko ikuspegiak zabalago Irizar taldeak duen problematikan 
sakontzen lagunduko digute. 

 
Irizar Tiajin enpresa sortu zenean lau pertsona zeuden: zuzendaria, finantzatako 

arduraduna, idazkaria, eta ekoizpen teknikaria; baina, egun, Irizarreko pertsona bakarra 
dago, zuzendaria hain zuzen. «Enpresak bertako pertsonetan oinarritua egon behar du. 
Arrakasta ezin da izan Ormaiztegitik zuzendurik dagoelako, baizik eta beraiena izan 
behar du. Horregatik, Irizarreko pertsona bakarrarekin, edo birekin gehienez, 
funtzionatu nahi du Irizarrek atzerrian». 

 
Irizarrek kudeaketa eredu propioa ezartzeko asmoak enpresa kultura 

desberdinarekin topo egin zuen Txinan. 11.2. taulan laburbildurik jasotzen dugu 
Irizarren kudeaketa eredua eta Txinako lantegian aurkitu zutena. Bien arteko 
konparaketa argigarria izan daitekeela iruditzen zaigu: 

 
11.2. Taula. Irizarren eredua eta Txinako ereduaren arteko konparaketa 
 
AURREKO EREDUA TXINAN IRIZARREN EREDUA TXINAN 
• Enpresa publikoa  
• Antolaketa burokratikoa 
• Alderdiak kudeatzen ditu pertsonak 
• Antolaketa oso hierarkizatua 
(zazpi maila hierarkiko) 
• Bezeroak eta hornitzaileak lagunak 
• Kalitate kontzientziarik ez 
• Pertsonala desmobilizatua 
• Langileak trebatu gabeak 
• Langileen partehartzerik ez mozkinetan 

• Enpresa pribatua 
• Pertsonetan oinarritutako eredua 
• Bakoitza bere lanaren erantzule da 
• Antolaketa horizontala* 

       (bi maila hierarkiko) 
• Bezeroaren asetasuna etorkizuneko bermea 
• Kalitate kontzientzia 
• Langileen ekimena bultzatu 
• Langileen trebakuntza sustatu 
• Langileak mozkinetan parte hartu 
(produktibitate igoerak) 
 

*bi maila: zuzendaritza eta langileak. Ez dago enkargaturik, ez eta bitarteko nagusirik ere. 
Iturria: Nik egina. 
 
Atzerriko enpresetarako kontratatzen dituzten beharginak Ormaiztegira etorri ohi 

dira,  bertako lantegian esperientzia hartzera. Hilabetetik hiru hilabetera luzatzen diren 
egonalditan, Gipuzkoatik kanpo dituzten lantegi bakoitzeko 30/40 behargin inguru 
autobusen karrozeriaren muntai prozesu garrantzitsuenen lan moduak ikastera etortzen 
dira, eta esperientzia aberasgarria izaten da, Saratxagak esan digunez. Adibidez, 
Txinako langileek ikusi ahal izan zuten hemen nola egiten duten lan.... 

 
Hala ere eredu batetik besterako trantsizioa ez da erreza izan. Irizarreko 

koordinadore nagusiaren hitzetan: «Problema ugari sortu izan dira plantan. Bazkideak 
eskaini zigun lantegiak gehiegizko dimentsioa  zuen. Txinako gerenteak kontrol lanak 
burutzen zituen, administraziora informazioa igarotzeko. Baina Irizarrek aldaketak 
bultzatu ditu, eta antolaketaren hobekuntzak denon mesedetarako izango direla 
erakusten saiatu dira. Mozkinen %10a eta ekoizkortasunagatik lortutako hobekuntzen 
%50 langileen artean banatu dituzte». 

 
Lan erregimenenari dagokionez, Txinako ereduan oinarritzen dira Irizarrekoak, 

eta alderdi hortaz bertako kideak arduratzen dira batik bat. Hala ere, Irizarrek 
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hobekuntzak eta aldaketak ezarri nahi izan ditu. Horrela, enpresaren politika inguruko 
enpresetan baino %15 gehiago ordaintzea da.  

 
Irizar Maghreb lantegian Irizarrek gutxiengo partehartzea du, %34 hain zuzen, 

eta zuzendaritza marokiar bazkidearen esku dago (Irizarren bazkide den familiak 
aukeratua). Bertako enpresa baten ataletik sortutako enpresa honetan, Irizarren eredua 
eta eredu marokiarra nahasten dira: alde batetik, Ormaiztegin trebatzen aritu diren 
langile kualifikatuak aurkitzen dira, zuzendariordeak eta langile kualifikatuenak, 
Irizarreko eredua ezarri nahi dutenak; baina bestetik gerente marrokiarrak bertako 
ohiko eskolari jarraitzen dio11. 

 
Irizar Mexiko Queretaro hirian kokaturik dago, eta 1999ko azaroaren 3an jarri 

zen abian. Irizarrena da oso-osorik, eta lantegian denak mexikarrak dira, zuzendaria 
ezik. Honen hitzetan: «Irizarreko eredua han aplikatzea derrigorrezkoa da guretzako. 
Helburua da Ormaiztegin bezala funtzionatzea Mexikon, baino garbi dagoena da, hau 
martxan jartzea urte asko kostatuko zaigula. Ez da egun batetik bestera martxan jarri 
daitekeen eredua. Baina filosofi mailan, planta berdinak dira, eta kudeaketa mailan 
ahaleginak egiten ditugu modu berdinean lan egiteko. Hala ere, ez da erraza, asko hazi 
gara denbora gutxian. Baina, badakigu zein den gure helburua hurrengo urtean: 
elkarrizketetan inbertitzea eta jendearekin denbora asko pasa hitz egiten, gure eredua 
finkatzeko. Han, oraindik ez da lortu Ormaiztegiko dinamika, baina 
pixkanaka-pixkanaka aurrera egin behar dugu, erritmoa hartu eta aurrera segi»12.  
 

Irizar Mexiko eta Ormaiztegiko organigramak antzerakoak dira. Desberdintasuna 
da, Ormaiztegin filialetan aurkitzen ez diren beste arlo batzuk daudela; adibidez 
ikerketa eta garapena, berrikuntza saila, Etxe nagusian zentralizaturik baitago. 
Mexikoko zuzendariaren azalpenari jarraituz: «Autonomia, erantzukizuna eta 
sinesgarritasuna baloreak aplikatzen ditugu. Urte bat eta bi hilabete igaro dira sortu 
ginenetik, eta han gaude gainbegiratzaile eta enkargaturik gabe. Eta mexikarrak dira, 
eta euskalduna ni bakarrik. Adibidez, ez da fitxatzen, zertarako? Han ez dago fitxatzeko 
makinarik. Badaude batzuk balore horiek ulertu dituztenak eta beste batzuk 
aprobetxatzen direnak autonomia horretaz; baina segituan ikusten da zeintzuk diren 
aprobetxatzen ari direnak eta zuzenketak egiten dira. Ez gaude mundu utopiko batean. 
Denak onak gara bai, baina ez hainbeste». 

 
Kultura desberdintasunak Irizar Mexikoko zuzendariaren iritziz garrantzitsuak 

izan daitezkeen arren, ez dira eragozpen gaindiezinak. Halaber, kooperatiba izatea ez da 
garrantzitsua, gakoa heziketa eta denboran dago; honela argitu du auzia: «Hemen 

                                                 
11 Adibidez, Irizarrek bere lantegietan ez dela fitxatzen badio ere, Marokoko plantan sarrera eta 

irteera ordutegiak definiturik daude, eta enpresa irteeran langileen poltsa eta arropetan miaketak 
burutzen dituzte atezainek, beharginek enpresaren materialik etxera eraman ez dezaten. 

12 Industria tradizio luzeko hiria da Queretaro, eta azpiegitura egokiz hornituta dago. Lanbide 
prestakuntzarako zentroak eta goi mailako ikastetxe aproposak ere baditu, eta horregatik guztiagatik 
kokagune egokia iruditu zaie Irizar autobus kooperatibako buruei lantegia jartzeko. Hala ere, 
prestakuntzarekin ez dute arazo berezirik izango Irizar koopoeratibakoek Mexikon, Querataroko 
gazte jendea prestakuntza maila handikoa baita. «EEBBetako enpresek herrietatik eta baserri giroetatik 
datorren jendea zapaldu egiten dute, lantegiak aurrera egiten badu ez dute arazorik, baina egoera okertzen bada 
alde egiten dute. Guk etorkizunerako kultura dugu oinarri, eta jendea hartzen dugu oinarri. Guk hasiera-
hasieratik prestakuntza maila handiko jendea izango dugu, eta ez herrietatik etorri eta edozein tokitan lanean 
hasteko moduan dagoen jendea». 
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(Euskadi) eta hango (Mexiko) kulturaren arteko desberdintasunak badira. Han agian 
ez dago kooperatiba  kultura hori... Baina euskaldunon artean oraindik ere ba al dago 
kultura hori? Gure iritziz, Irizarren eredua aplikatu daiteke Ormaiztegin eta atzerrian. 
Eta ona bada kooperatiba batentzat, sozietate anonimo batentzat berdin-berdin. 
Jabegoak garrantzia du, baina beste alderdi batzuk daude. Desberdintasuna, elementu 
bereizgarriena, Irizar Ormaiztegi eta Irizar Mexikoren artean, denbora da; denbora 
behar dugula Ormaiztegiko lantegiaren parera iristeko, baina etorriko da. 
Organigrama berdina da, eta lan egiteko sistemak berdinak izan daitezen ahaleginak 
egiten ari gara. Nolabait ere berdinduko gara. Kualifikazioa ere ez da arazoa, 
antzerako nibela dute han eta hemen».  

 
Hala ere, Mexikoko lantegiak arazoak izan zituen langileen errotazioekin. Hain 

zuen ere, hainbat beharginek enpresan lanean hasi eta, denbora gutxira, enpresa uzten 
zuten. Hori Ormaiztegiko eredua aplikatzeko arazo bat izan daiteke, langileen 
egonkortasuna eskatzen baitu. Mexikon aurkitu duten lan kultura desberdinari buruz,  
honela mintzo da zuzendaria: «Guk arazoa izan genuen errotazioekin, beharginak 
aukeratzerakoan ez genuen asmatu, eta orain zuzendu egin dugu, eta inguruan dagoen 
errotazio mailaren erdia dugu. Izan ere, han ez dago lanpostuarekiko atxikimendu 
kulturarik. Jende askok irabazten ditu 1.500 peso urtean13. Gure helburua zein da? 
Nire etxea, nire kotxea, nire lanpostua... Ormaiztegin, Irizar ondo doa, dirua irabazten 
da, eta jendea ez da mugitzen. Hala ere, zenbat enpresa daude gaizki doazenak, eta 
behin behinekoen errotazio handia dutenak? Mexikon, berriz, egunean bizi dira. 
Arazoa agian jende gazteegia kontratu genuelako dator, famili loturarik gabekoak. 
Orain gazteak bai, baina ezkonduta eta umeekin daudenak kontratatu ditugu, eta 
nabaritzen da. %10eko errotaziotik %2ra igaro gara. Baina Queretaroko 
batezbestekoa %3 da. Eta guk lortu dugu gure errotazioa jaistea kontratazio ikuspegia 
aldatuta; enpresa finkatzen denean, gutxiago izatea espero dugu oraindik». 
 

Irizarren kudeaketa ereduak sindikatuen negoziaketa ereduarekin ez du bat egiten. 
Irizarrekoek beraien ereduari «adostasun eredua» deitzen diote. Brasil eta Mexikoko 
lantegietako esperientziak argigarriak dira14. Mexikoko zuzendariari jarraituz: 
«Sindikatuen gaia oso serioa da Mexikon. Aurreko udan (2000koan), gure enpresan 
sartu nahi zuten kanpoko sindikatu batzuen berri izan genuenean, bilera bat egin 
genuen. Eta han dauden legeekin, kanpoko pertsona batzuk enpresa barruan huelga bat 
konbokatu dezakete. Gauza arraroa da eta erreala. Guk jakin genuen gure atzetik 
zetozela. Eta batzar horretan proposamen bat egin nien. Nahi baldin bazen sortuko 
genuela sindikatu bat enpresan. Bi aukera genituen: batetik, enpresako sindikatu bat 
sortuko genuela, eta nik sindikatuarekin negoziatuko nuen zuzenean; edo bigarren 
aukera, paperetan idazteko sindikatu bat sortu genezakeela, bere presidente, bokal 

                                                 
13 30.000 mila pezeta inguru. 
14 Brasileko lantegian ere antzerako esperientzia izan zuten. Pertsonen arteko harremanen 

koordinadoreak adierazi digunez, 2000. urtean, enpresa sortu zenean sindikatuek enpresan 
ezartzeko ahalegina egin zuten. Une hartan Brasileko ekonomia krisiak jota zegoen, eta enpresaren 
bideragarritasuna kolokan. Enpresa egutegi aldakorrak aplikatzen hasi zen, eta langile eta 
sindikatuak mugitzen hasi ziren. Sindikatuek enpresako zuzendaritzarekin bildu eta Irizarreko 
zuzendariak enpleguari eusteko zuen konpromezua adierazi zien; horretarako Ormaiztegitik 
autobus txasisak bidali zitzaizkien, Europako merkatuarentzat autobusak eginez lanean jarrai 
zezaten. Halaber, sindikatuek langileei eskaintzen zitzaizkien lan baldintzak onartu egin zituzten. 
Irizarreko pertsonen harremanen koordinadorearen hitzetan, «Sao Pauloko sindikatuak indartsuak 
diren arren, ez daude Irizarren fabrikan» . 
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etab.-ekin; baina sindikatuak funtzio formala izango zuen bakarrik, eta nik hitz egingo 
nuen zuzen-zuzenki langile guztiekin batera. Bigarren alternatiba onartu zuten 
langileek. Guk ez dugu sindikatuarekin lan egiten, guk beharginen batzarrarekin egiten 
dugu lan. Soldata askoz hobea izango da enpresak irabazten baldin badu. Aurtengo 
soldata igoerari buruz, adibidez, nik proposamen bat egin nuen batzarrean orain dela 
aste bete eta erdi: soldatak kalkulatuko ditugu honela eta igoerak izango dira 
horrenbestekoak... Ados? Ba aurrera. Bigarren gaia». 

 
Enpresak irabaziko duena langileen errendimenduaren arabera dago. Beraz, 

enpresan irabazten denetik %10 langileentzat bideratzen da, legeak dioen %10az 
gainetik. Mexikoko legeak dio aurreneko bi urtetan ez dela ezer banatu behar, eta gero, 
mozkin fiskalak badaude, zergak kontuan hartuta, %10 banatzen da langileen artean: 
Irizarrekoek horretaz gain beste %10 banatzeko asmoa dute. Zuzendariaren hitzetan: 
«Lehenengo urtean, 2000an, kobratu zuten; beste soldata baten zenbatekoa gutxi 
gorabehera. Datorren urterako askoz gehiago izatea espero dugu». Mozkinen banaketa 
politikaren filosofia honela azaltzen da: «Dirua guk jarri dugu enpresa abiarazteko. 
Eta prest gaude gure parte bat, irabaziena, jendeari emateko. Kapitalean parte hartzea 
aztertzeko posibilitate bat da». 
 

Lan denborari dagokionez zuzendariak emandako informazioaren arabera, urtean 
238 egun inguru eta guztira 2.142 ordu lan egiten dira, hala ere beste enpresa batzuetan 
baino gutxiago. Mexikon enpresa askotan 48 ordu lan egiten dira astean. Irizar 
Mexikoko lan hitzarmenaren arabera, asanbladan hartutakoa, 45 ordu lan egingo 
dituzte. Mexikoko legeak dio aurreneko urtean 6 opor egun bakarrik har ditzakeela 
behargin batek, eta ondoren urtean binaka gehitzen dira jaiegunak, lan egindako urte 
bakoitzeko. Honela azaltzen du zuzendariak: «Gu politika hori aplikatzen ari gara, 
legeak hori esaten baitu. Gero, legeak dioenaz aparte gauza asko ematen ari gara: 
garraioa, gabonetako alokairu bereziak beste modu batera egiten ditugu, etab.». 

  
Mozkinen banaketari buruz, hauen jomugari buruz hain zuzen, eta fondo sozialak 

kontuan hartzeko aukerari buruz galdetutakoan, Irizarren horren inguruko politikarik ez 
dela adostu aditzera eman du zuzendariak: «Ikusteko dago. Guk izan behar dugu 
Irizarren mentalitatea Mexikon. Gero, zer egingo dugun ikusteko dago, baina hemengo 
pentsakerarekin».  
 

2.2.3. Kanpo ezarpenak kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 
Atzerrian kooperatibarik sortzea ez dute aurrikusten; baina hori ez da 

garrantzitsua Irizarreko zuzendaritzarentzat. Kontua da Irizarren kudeaketa eredua, 
pertsonetan oinarritutako sistema,  talde osoan zehar ezartzea. Arazoak egon daitezke 
(Txinan funtzionaritza ereduarekin, Mexikon errotazioekin, Marokon bazkideekin, 
etab.); baina beraien eredua ezartzeko helburua dute; eta horrek kudeaketan eta 
mozkinetan parte hartzeko aukera zabaltzen die langileei. Jabegoa ez da aurrikusten.   

 
Irizarrekoek zabaldu nahi duten mezua da, kooperatiba izan edo ez, Ormaiztegin 

edo Mexikon, garrantzitsua pertsonek enpresa proiektuan partehartzea dela. «Atzerriko 
ezarpenetan egin daiteke Ormaiztegin egin daitekeen guztia. Gure estiloa da». 
Horretarako, legeak finkatzen dituen lan baldintzak eta inguruko enpresen egoera 
abiapuntutzat hartuz, hobekuntzak eskaintzea da Irizarren politika; konpentsazio 
ekonomiko eta pertsonalen bidez lan ahalegin maila handiagoa lortzea espero dute. 
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Halaber, langileekin zuzenean negoziatzea da Irizarren jokatzeko modua; harreman 
zuzena bilatuz langileekin, sindikatuen partehartzea ekidin egiten da. 

Irizarrek ikuspegi globala hartu nahi du, eta kokaturik dagoen herrialdeetan bere 
filosofia zabaldu. Saratxagaren hitzetan: «Gure oinarrizko xedea aberastasuna 
(enplegua) eta kultura, ongizatea eta konfidantza giroa sortzea da, MCCko  
kooperatibak eta pertsonak kokatu garen inguru guztietan».  

 
2.3. Copreci: egokitzapen lokalaren bidetik 

 
2.3.1. Etxe nagusi eta kanpo ezarpenaren arteko harremana 

  
Coprecik, produktuen araberako departamentalizazioa funtzioen araberakoarekin 

konbinatzen du lehenengo mailan, eta, hauetara egokitzen dira kanpo ezarpenak. 
Coprecin, ez da nazioarteko jarduerak biltzeko departamenturik edo dibisiorik sortu; 
filialak, osotasunean, kooperatibako zuzendari orokorraren menpe daude. Gero, 
filialetako zuzendariak arazoen arabera, negozioko arduradunekin du harremana, eta 
baita arduradun funtzionalekin. Adibidez, kanpo ezarrerak ekoizten dituen produktu 
bakoitzaren injinerutza edota merkataritza, dagokion negozio unitatearekin 
harremanetan garatuko da. Halaber, Etxe nagusiko finantzetako zuzendariak kanpo 
ezarpenetako finantzaketa eta kontuak gainbegiratuko ditu, edota materialen 
zuzendariak ere parte hartze handia izango du bere alorrean. Egitura matrizialaren 
abantaila nagusiak, malgutasuna eta beharren araberako harreman zuzenak izateko 
gaitasuna dira15.  
 

       11.3. Irudia. Copreciren kooperatibaren organigrama sinplifikatua 
 

Copreci Mexiko

Zerco S.R.O.

...

Sukaldea negozioa Garbiketa
negozioa

Konfort
Etxea

Finantza

Pertsonala

Materialak

...

Zuzendaria

Iturria: Nik egina. 
 

Coprecik atzerrian dituen kanpo ezarreren autonomia maila desberdina da, 
bakoitzaren ezaugarrien arabera. Gainera, denboran zehar ere aldatuz joan daiteke 
kanpo ezarrera bakoitzean. Mexikon, adibidez, Copreciko zuzendari gerenteari 
jarraituz, (1998),  kudeaketak planteamendu desberdinak izan ditu: «Hasieran, arlo 
teknologikoaz arduratzen ginen, hau da, kalitatea eta injinerutzaz; baina gaur egun 
enpresaren gerentzia osotasunean gure esku dago, eta merkataritza estrategia 
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Aretxabaletako plantarekin koordinatzen da». Alegia, hasieran, kudeaketa bazkideen 
esku zegoen, Sintraren esku; Copreci soilik, Aretxabaletatik joandako injineru baten 
bitartez, injinerutza eta kalitateaz arduratzen zen; baina enpresaren gainbeheraren 
ondorioz, Coprecik enpresaren kontrola hartu zuen 1993an, eta kooperatibako 
zuzendariak arduratu dira bere kudeaketaz. Alegia, Copreci Mexikoko zuzendari 
orokorraz gain, ekoizpen arduradun orokorra ere kooperatibatik joandako bazkideak 
izan dira; halaber, negozio desberdinak martxan jartzea Aretxabaletatik joandako 
teknikarien ardura izan da.   

 
Nolanahi ere, Mexikoko zuzendariarentzat Mexikoko planta nahiko autonomoa 

da: «Distantzia handia da: 8.000 kilometro eta zortzi orduko jauziak, denbora gutxi 
uzten du hitz egiteko, eta komunikatzeko ez da erraza. Harrigarria badirudi ere, 
teknologia berriek ez dute distantziaren oztopoa erabat gainditzen laguntzen. Halaber, 
lehenengo filiala izateak, negozio propioarekin eta dezenteko tamainarekin, badu 
eraginik autonomian. Zentzu honetan, pentsatzen dut Txekiako filiala baino 
autonomoagoa izango dela». Hala ere, esan dugun bezala, zuzendariek Etxe nagusia 
buruan dutela kudeatzen dute ezarpena. Urteko kudeaketa planak eta urteko erabaki 
nagusienak ere Etxe nagusiak onartu behar ditu. Esparru horretan kokatzen da, gure 
iritziz, filialaren eta zuzendarien autonomia. 

 
2.3.2. Lan erregimena eta lan harremanak kanpo ezarpenetan 
 
Copreci Mexiko Guadalajara hirian kokaturik dago16. 2000an 320 pertsona inguru 

ari ziren lanean. Horietatik 70 zeharkakoak ziren: erdia unibertsitariak eta beste erdia 
lanbide heziketadunak –«teknologoak» bertako hizkeran–. Langile zuzenak 250 inguru 
dira batez bestez. Edonola ere,  goi-denboraldian behekoan baino 100 pertsona gehiago 
egon daitezke. Gehienek oinarrizko heziketa dute. Langileria osoari dagokionez, 
gizonezkoen eta emakumezkoen proportzioa antzekoa den arren, muntaian aritzen 
direnen artean emakumeak dira nagusi. Honez gain, batez bestez oso gazteak dira; 
alegia, batezbesteko adina hogeitabost urte inguruan ibil daiteke, Coprecin  48 urtekoa 
den bitartean. 

 
Mexikon 45 ordu asteko eta ia 50 astetan lan egiten da. Munduan lan gehien 

egiten den lekuetako bat da, eta gainera, lan eskua oso merkea da. Mexikoko lantegiko 
zuzendariak adierazitakoaren arabera, langile arruntaren batezbesteko soldata 35.000 
pezeta inguru ibiliko da, eta enpresaren kostua 55.000 pezeta.  Alabaina, arazo larriak 
dituzte langileen egonkortasunarekin. Mexikoko zuzendariaren hitzetan: «Oso gutxi 
irabazten dutenez eta egunean bizi direnez, alokairuak astero ordaintzen dira. Baina, 
oso diru gutxirengatik, bi txakur handirengatik, enpresa uzteko prest daude; alegia, 
elektronika alorreko enpresa estatubatuar berri bat ezartzen denean, 5.000 edo 6.000 
langileko enpresa, nabaritu egiten da hainbatek alde egin duela. Gainera, gure 
negozioa tenporadakoa da, eta ekoizpena handitu nahi dugunean arazoak ditugu. 
Jendea taldean mugitzen da, adibidez, bost neska gazteren taldeak, egun batetik 
bestera enpresa utzi dezake,  enpresa berri baten autobusaren geltokia beraien auzotik 
hurbilago geratzen delako». 

 

                                                 
16 Guadalajarak 7.000.000 biztanle ditu. Azpiegitura industriala nahiko garatua du. Horren 

adierazgarri da, teknologia arloan aritzen diren hainbat enpresek aukeratutako kokapena izatea. 
Adibidez, IBMk 15.000 laguneko enpresa du bertan. 
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Errotazioari aurre egiteko formula guztiak aplikatzen saiatu diren arren, ez dute 
arrakastarik lortu: «Langile helduagoak kontratatu, ezkonduak, emakumeak, heziketa 
dutenak...baina ez dago zure esku; inguruko egoera ekonomikoaren arabera dago batik 
bat, «boom»  ekonomiko bat sortzen bada, badakizu arazoak izango dituzula». Horrela, 
errotazio tasa normalak hileko %5ekoak dira Copreci Mexikon. Zuzendariari jarraituz: 
«2000. urteko helburua errotazioa %75etik jaistea izan zen eta ez genuen lortu. Horrek 
adierazten du, urtean, 300 langiletik, 230 pertsona joan direla eta beste horrenbeste 
etorri. Langile zuzenak dira batik bat; zeharkakoak egonkorragoak diren arren, 
errotazioa handia da. Jendea, azkar kontratatzen eta azkar hezitzen espezializatu behar 
duzu. Abantaila duzu lan eskua oso merkea dela...».  
 

Mozkinen banaketa politikari dagokionez, zenbait urtetan banatu egin dira jabeen 
artean, eta beste urte batzutan berrinbertitu. Alabaina, langileek beti jaso dute Mexikon 
legeak agintzen duen mozkinen % 10, eta horrek bi edo hiru hilabeteko alokairu extra 
egiten zuen langileentzat. Copreci ahalik eta zintzoen jokatzen saiatu da arlo horretan. 
Zuzendariaren hitzetan: «Enpresak mozkin legalak itxuraldatzeko aukera asko ditu, 
transferentzia prezioen bidez esaterako, eta gainera ez dago demostratzerik. Baina, ez 
daukagu langileei legez dagokiena pirateatzen ibili beharrik. Gu kooperatiba bat 
izanik, ez litzateke oso koherentea izango gure printzipioekin. Edonola ere dirutza 
handia da, 400 milioiko mozkinak izan ondoren, 40 langile guztien artean banatu 
ditugu. Batzuk urte laurdeneko soldata eramanez». 

 
Langileek ez dute kooperatibaren jabegoan parte hartzeko aukerarik. Nolanahi 

ere, filialeko zuzendariei kooperatibako bazkide izateko aukera eman zitzaien. Batek 
bakarrik nahi izan zuen (EEBBetako Osagaien sektore taldearen salmenta arduraduna). 
Hasieran, bazkide laguntzailea izan zen, eta egun, eskubide osoko bazkidea izateko 
bidean da. Copreci Mexikoko zuzendariaren arabera: «Zuzendari gehienek ez zuten 
interesik agertu, nahiago zituzten sari ekonomikoak; zuzendari bati ondo iruditu 
zitzaion, eta aurrera doa prozesua. Hau, zenbait aldaketen hazia izan daiteke». 

 
Kudeaketan parte hartzeari dagokionez, kanpo ezarpenetako langileek ez dute 

enpresako erabaki nagusietan parte hartzen; baina eguneroko lanean, lan postuko 
partehartzea, Etxe nagusiaren antzerakoa da; eta bi langile taldeek, kooperatibako 
bazkideek eta Mexikoko soldatapekoek lortzen dituzten emaitzak antzerakoak dira, bi 
enpresatako adierazleek erakusten duten moduan. Alegia, kudeaketa eredu berdinean 
oinarritzen dira Aretxabaletan eta Guadalajarako fabrikan; adibidez, Copreci taldearen 
ezarpen guztietan ezarri dira ISO 9001 kalitate prozedurak. Guadalajaratik Etxe 
nagusira hilero bidaltzen den txostena, Coprecitik MCCra bidaltzen denaren berdina da, 
eta adierazleen bilakaera kontuan hartuz, produktibitatea, heltze-aroa, zerbitzu-bezero 
adierazleak, kalitateari buruzkoak, ez dute Etxe nagusi eta filialaren artean alde 
nabarmenik erakusten17. «Enpresa modernoa da Mexikokoa, kudeaketa eta kalitate 
eredua Etxe nagusikoak bezalakoak dira; heziketa planak ere oso garaturik daude, 
azkenera».  

 
Kooperatibako bazkidearen motibazio handiaren balizko abantaila ez da hain 

agerikoa Copreci Mexikoko zuzendariaren iritziz, nahiz eta azken honetan, behin 

                                                 
17 Noski, Etxe nagusiko ekoizpen prozesuen automatizazioa medio langileen produktibitate 

mailak handiagoak dira; baina adierazleen bilakaeran ez dago alderik, beti ere Copreci Mexikoko 
zuzendariaren iritziz. 
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behineko langile asko eta errotazioak ikaragarriak izan: «Kooperatibako langilearen 
motibazioa eta inplikazioa eta Mexikoko langilearenaren artean ez dago 
desberdintasunik. Soilik, langileak motibatzeko modu desberdinak daude. Mexikon 
Euskal Herrian pentsaezinak diren gauzak egiten dira: adibidez, hileko langilea 
izendatu, langile eta familiarekin urteko jaia, hamar urte egin dituztenei sariak, 
produktibitate handiak dituztenei bonifikazioak, etab., estatubatuarren estiloa da». 

 
Bestalde, Guadalajarako enpresaren zuzendariaren iritziz, sindikatuekin 

harremanak inguruko enpresek dituztenen antzerakoak dira. Copreci Mexikoko 
sindikatu nagusia18, «La Croc», Sintra bazkidearen enpresetan finkaturik dagoen 
sindikatua da, eta harremanak, zuzendariaren iritziz, bazkidearen beste enpresetako 
harremanen estilokoak dira. 

 
2.3.3 Filiala kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 
Copreciren planteamendu orokorra filialeko politika sozialari buruz, oraindik 

garatu gabe dagoela adierazi digu Copreci Mexikoko zuzendariak. Filialak kooperatiba 
bihurtzeko aukera ez da aurrikusten, ez da planteatu ere egiten. Lehen urratsa filialetako 
zuzendariei kooperatibako bazkide izateko aukera ematea izan da, baina batek bakarrik 
onartu du eskaintza, salbuespen moduan. Copreci Mexikoko zuzendari ohiaren hitzetan: 
«Momentuz pentsa ezina da kooperatiba bihurtzeko aukera, ez eta norabide horretan 
beste pausu batzuk ematea ere. Guadalajarako bezalako hiri batean, 7.000.000 biztanle 
ditu, gurea bezalako enpresan, sasoiko negozioa eta errotazio ikaragarriekin. Bazkide 
mexikarrak ere norabide horretan pausuak emateko ere; Coprecin bertan ere ez da 
kezkatzen duen  kontua. Zentzu horretan, MCC Korporaziotik ez bada jarraibiderik edo 
proposamenik egiten, ziurrenik ez da ekimenik bultzatuko»19. 

 
Azkenik, kooperatibaren filiala inguruko beste filialetatik zertan desberdintzen 

den edo Copreciren Mexikorako politika sozial propioaren ardatzak zeintzuk izan 
daitezkeen galderari erantzunez, zintzotasuna eta giza-tratua azpimarratu ditu Copreci 
Mexikokoa zuzendariak: «Zintzotasuna, adibidez, legeak dioena betez. Mozkin errealen 
%10ekoa banatuz. Legeak dioena betetzea, nahiko salbuespena eta desberdintasuna da 
Mexikon. Bestetik, langileekin tratua landuz. Enpresako langileekin hitz egin eta 
harremanetarako jarrera gizatiarragoa dugu, eta hori garatu dezakegu». 
 

2.4. Fagor Elektronika: lan kostu apalak Tailandian. 
 
2.4.1. Etxe nagusia eta kanpo ezarpenaren arteko harremana 
 
Filialaren sorrera azaltzean, aipatu dugu, Tailandiako plantak bezeroenganako 

hurbiltasunari eta kostu arazoei erantzuten ziola. Planta txikia da Etxe nagusiarekin 
alderatuz, eta ekoizpen jarduerak burutzen ditu soilik. Arrasateko zuzendariari jarraituz: 
«Enpresa hau ekoizpen arloaren menpe egon zitekeen, duen mailarekin. Hala, 
erdieroaleen saileko zuzendariarekin argitzen ditu kontuak Tailandiako zuzendariak. 

                                                 
18 Sindikatuek enpresan egoteko eskubidea dute, eta langileak afiliatu egin behar dira, nahi eta 

nahiez. 
19 2001. urtearen erditik aurrera, Copreci Mexikoko zuzendaria Copreciko negozio unitate 

bateko buru izatera igaro da Etxe nagusian, eta, ondorioz, zuzendaritza taldeko kide bihurtu da. 
Halaber, Mexikoko zentroaren ekoizpen lerro baten ardura du. 
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Hasieran, status kontuengatik zuzendaritzaren menpe jarri zen; baina errealistak 
izanik, ekintzen %90 arlo horretan burutzen da».  
 

11.4. Irudia. Fagor Elektronikaren organigrama orokorra 
 

Materialak

Pertsonala

...

Azpikontratazioen
negozioa

Seinaleen tratamenduaren
negozioa

I+G

Merkataritza

Kalitatea

Ekoizpena

Logistika

Erdieroaleen
negozioa

Fagor Tailandia

Zuzendaria

 
Iturria: Nik egina. 
 
Bestalde, ekoizpen atala izanik, erabaki garrantzitsuenak oso zentralizaturik 

daude. Agintaritza-erlazioak nolakoak diren eta agintaritza non dagoen argi geratzen da 
zuzendariaren ondorengo iruzkinean: «Erabakia gurea da. Ni naiz Tailandiako 
enpresaren Administrazio Kontseiluko zuzendaria, Administrazio Kontseiluko kideak 
hemengo zuzendariak dira, eta Tailandiako zuzendaria hemengoa da eta guretzat 
egiten du lan. Berak egindako proposamenetatik abiatuta, Tailandiako kudeaketa plana 
guk onartu beharko dugu. Gainera gure partehartzea zuzena da: BOIrekin20 
erlazionatu behar dela, ba orduan ni noa; finantza arazo bat dagoela, ba finantzarioak 
hartzen du parte. Koordinazio handia behar da produktuetan, epeetan, logistikan, 
kalitatean; hortaz, hemen genituen prozedurak itzuli eta pasa genizkien eta horien 
arabera egiten dute lan. Lehiakideen filialekin konparatuz, badaude batzuk 
horrelakoak direnak, eta beste batzuk, zuzenki fakturatzen dutenak».  

 
2.4.2. Lan erregimena eta lan harremanak kanpo ezarpenetan 
 
Lan baldintzei buruz, Arrasateko kooperatibaren filialaren langileak ez dira beste 

langileetatik bereizten. Bereizketa nagusia, Tailandia bezalako herrialdeetan, enpresa 
multinazional eta bertako enpresen artean egon ohi da. Izan ere, multinazionalek, 
normalean, herrialdeko lan hitzarmenek diotena baino gehiago ordaindu eta lan 
baldintza hobeak eskaini ohi dituzte. Zuzendariaren hitzetan: «Enpresa tailandiarrak 
ziur aski desberdinak izango dira, baina beste multinazional europar edo amerikarren 
antzerakoa da. Gure enpresa kokaturik dagoen poligonoan, Bangkoketik 30 
kilometrotara, enpresa tailandiarretan baino gehiago ordaintzen da.  Kapitala-lana 
harremanak herrialdeak finkatzen dituenak baino hobeak izan ohi dira enpresa 
atzerritarretan. Hain zuzen ere, hori da enpresa multinazionalen logika. Hala ere 
posible da Koreako multinazionalek desberdin jokatzea, oldarkorragoak izateko fama 
baitute. Baina informazioa, soldatak, ordutegia, heziketa, etab., antzerakoak izango 
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dira enpresa multinazional gehienetan. Adibidez, gure arloan ohikoa da sektorean 
langile batzuk Etxe nagusira ekartzea heziketa emateko».  

 
Horrela, Fagor Elektronikak, bertan erabakitzen du langileekin zein politika 

garatu, testu ingurua ikusirik eta hango egoerara egokituz21. Alegia, langileekin 
harremanak, edota langileen partehartzea mozkinetan, lekuan lekuko erabakiak dira: 
«Langileek badute ordezkaritza moduko bat, lan hitzarmenak ordezkari hauekin 
negoziatzen dira, nahiz eta ez diren ohiko sindikatuak, egitura berezia da. Bestalde, 
ordezkari hauek ez daude Administrazio Kontseiluan ordezkaturik. Soldatei 
dagokienez, emaitzen gaineko bonoak eskaintzen zaizkie, baina ez dira berdinak langile 
guztientzat, baizik eta aldakorrak dira, egiten duten jardueraren araberakoak». 

 
Fagor Elektronikako zuzendariaren iritziz, garrantzitsua da ondorengo bereizketa 

egitea: «Desberdindu behar da pertsonen ustiapena eta lan eskua merkeagoa den testu 
inguru batean kokatzea. Oso desberdinak dira bi gauza horiek. Herrialdeak eta 
testuinguruak finkatzen dituen mailatik gora  gabiltza gu». 

 
2.4.3. Fagor Thailand kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 
 Etxe nagusiaren zuzendariaren iritziz, kooperatiba bihurtzeko aukera ez dute 

planteatu: «Zuzendaritza Kontseiluaren edo Errektore Kontseiluaren ikuspegitik ziur 
nago gai hau ez zela mahai gainera ekarriko. Teoria mailan hitz egin daiteke, baina 
praktikan ez da planteatzen». Kooperatiba bihurtzeko aukera oso murritza da. 
Posibleagoa da antolaketako pertsona konkretu batzuei akziodun bihurtzeko aukera 
ematea; baina ez behargin guztiei: «Kooperatiba bihurtzea baino errazago ikusten dut 
pertsona jakin batzuk akziodun bihurtzeko aukera. Eta ondorioz, Administrazio 
Kontseiluan ere parte hartzea. Konkretuki bertako injineru batean pentsatzen ari naiz, 
ekoizpen arduraduna izan zena. Enpresan denbora luzez egon eta garrantzitsuak 
direnentzat integrazio elementua izan daiteke. Guk lagundu diezaiekegu enpresaren 
akziodun bihurtzen».  

 
Baina beharginek, oro har, kapitalean partehartzea oso zaila da. Beharginen 

batezbesteko errenta maila ikusirik ez dirudi errentaren zati bati uko egiteko prest 
egongo direnik. Aurrezki ahalmen txikia dute, errenta ia osotasunean kontsumora 
zuzendu behar dute, eta ez dute soberakinik inbertitzeko. Aurrezki atariaren azpitik 
daude: «Behargin horien maila, Tailandiako langileen batezbesteko maila, atari horren 
azpitik dago. Gehienak landako herrietatik etorritakoak dira, emakumeak nagusiki, 
hemen bezala. Adibidez, momentu jakin batean lanik ez badago, demagun ez dela 

                                                 
21 Tailandiako iturri ofizialen –BOI ren– informazioan oinarrituz: «The population of Thailand 

reached 62.1 million in 1999, of which approximately 30 percent are under the age of 15. With a 
growth rate of 1.2 to 1.4 percent per year the population is projected to exceed 70 million by 2010.  
The size of the work force now exceeds 32.9 million, with the majority of the workforce under 30 
years of age. Each year about 800,000 people join this force, with a literacy rate above 90 percent. 
Many standard labor practices apply, including mandatory severance packages, and overtime 
payments for work in excess of the normal workday. The minimum wage in Thailand is currently 
162 baht per day (US$4.38) in Bangkok, and between 130-140 baht in the provinces. While not the 
lowest labor market in the region, Thailand's workforce is among the most cost-efficient in the 
world, as they have earned a reputation for diligence and adaptability». Ikus 
www.boi.go.th/english/thailand/index.html. 
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materialik iritsi eta arratsaldean jai dutela, ba orduan nahiago dute lantegian geratu 
etxera joan baino. Beren inguru naturalean baino ongizate maila hobea dute gure 
lantegian. Gainera, landatik etorri berri diren emakume gazte horiek, ez dute ezagutzen 
kooperatiba bat zer den. Kooperatiba batez hitz egitea, jabe bihurtzeko aukeraz, oso 
zaila da. Bere aurrezki txikiak nekez sartuko dituzte enpresan. Gainera, kultura desfase 
handia dago. Tailandiako langileei kooperatibako bazkide izateko aukera proposatuko 
bagenie, eta horretarako beraien baliabideen parte bat kapitalizatzea beharrezkoa 
balitz, ez dakit nola begiratuko gintuzketen». 

 
Etxe nagusiak filialarekiko duen agintaritza gunea ezin da kolokan jarri, 

zuzendariaren iritziz. Alegia, Tailandiako plantako langileei ezin zaie botere osoa 
eman. Etxe nagusiak erabakitzeko gaitasuna gorde nahi du, momentu jakin batean 
filialeko balizko batzar batek ez dezan erabaki Etxe nagusiarekin harremanak eten nahi 
dituela. Kopartizipazio edo kodeterminazio aukerak posible izan daitezke, akzioen parte 
bat langileen artean banatu, baina kooperatiba bat, langile bakoitza boto batekin, hori ez 
dute posible ikusten kooperatibako zuzendariek. Multinazionalaren gakoa den «erabaki 
batasunaren abantaila» galdu egiten da: «Kooperatiba bihurtzeko aukera ez dugu serio 
planteatu. Gainera, oso posible da erabaki gaitasunari buruzko arazoak izatea. 
Imajinatu, lantegia kooperatiba bihurtzen dela, pertsona bat boto bat, eta erabakitzen 
dutela batzarrean Arrasateri ezer ez saltzea eta berarekin harremanik ez izatea; 
Taiwaneko planta batekin harremanak izan nahi dutela, edo zuzenki saldu nahi dutela. 
Hori ez da guk sortu dugun estrategia, hori Fagor Elektronikaren enpresa proiektuaren 
parte da. Ezin dira autonomoak izan, han enpresa kokatzeko erabakiaren logikaren 
aurka dago. Gure helburua ez da munduan kooperatibak egotea, gu ez gera 
misiolariak». 

 
Izan ere, helburua hirugarren munduan kooperatibak sortzea bada, beste 

alternatiba batzuk landu beharko lirateke: «Beste gauza bat da, Espainiako gobernu eta 
Tailandiako gobernuaren artean hitzarmen baten esparruan, Tailandiako garapenari 
begira han kooperatiba bat sortzeko fondoak bideratzen direla, eta guk teknologia 
transferentzia bat egiten dugula. Gainera, gobernuaren konpromezua da proiektu hura 
babestea eta langileei modu progresiboan kapitala eskuratzeko aukera ematea, etab. 
Hasieratik kooperatiba sortzen da, eta guk parte hartzen dugu; baina hori beste kontu 
bat da, eta egiten ari garenarekin ez du zer ikusirik». 
 

Kooperatiba honetako zuzendariarentzat ere, ez dago kontraesanik kooperatibak 
kapital enpresak sortu eta soldatapeko langileak kontratatzen dituenean: «Azkenaldion 
ikasi dugu ez dagoela kontraesanik. Kontraesana, funtsean, europarren arazo bat da. 
Txinatarrentzat eta Asia osoarentzat, berriz, asmakizun handiena «hau eta bestea» da. 
Zuk uste duzu benetan gobernu txinatarrak arazorik duela merkatu ekonomia eta 
egitura komunista bateratzen dituenean? «Herrialde bat bi sistema» diotenean?  
Gauzak ez dira zuriak edo beltzak.  

 
Nazioarteko garapen bidean gaude, eta normala honetaz hausnartzen hastea, eta 

ikusiko dugu zein izan daitekeen irtenbide logikoena; baina hau kooperatiba delako 
bestea ere kooperatiba izatea, beste gauza bat da. Nire ikuspegitik ez dio printzipio 
kooperatiboei eragiten, eta ez du sakoneko kontraesanik sortzen. Printzipioak ez dira 
Arrasateko kooperatiba esperientzian lan egiten duten guztiei aplikatu beharrik; ez 
gara misiolariak. Kooperatiba izaera, beraz, ez dago arriskuan, irudi arazoak sor 
ditzake, baina garrantzitsuena mantentzen dugu. Izan ere, kooperatiban desberdinak 
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diren beste bitarteko batzuk behar baditugu aurrera egingo dugu. Ez doa gure 
filosofiaren aurka, bazkideek erabaki ahalmena galtzen ez duten bitartean. Aurrera 
joaten laguntzen dizuten mekanismoak dira.  

 
Erronka berria da guretzat nazioarteratzea, eta garatzeko bidean dago: 

planifikatu, egin, ebaluatu eta hobetu. Lehengo urratsetan gaude, inbertsio bolumena, 
fakturazioa, enplegua ez dira oso handiak, eta oraindik ez dugu aztertu sakonki. Pisu 
erlatiboa handitzen doan neurrian, formulak asmatu beharko ditugu. Arrasateko 
kooperatiba esperientziaren ezaugarria bere pragmatismo utopikoa edo utopia 
pragmatikoa izan da, eta agian hori izan da kooperatiba industrialen batezbestekoak 
baino arrakasta handiago izatearen gakoa. Ez dugu kooperatiba katexima 
misiolariaren obsesioarekin irakurri; baizik eta hemen eta orain, ideia horiek eta 
helburuak lotuz garatu ditugu. Arrasateko egiturak, organoak asmatu eta hainbat 
antolaketa berri sortu ditu. Nazioartean beste erronka bat dugu, beste 
multinazionaletatik berezi behar gara, baina ez nahi eta nahiez kooperatiba izanik». 
 

2.5. Dikar/ Wingroup: ekoizpen tailerrak Txinan 
 

Dikar-eko hiru pertsona daude Txinan: zuzendari gerentea, ekoizpeneko 
zuzendaria eta administrazio, finantza, muga, ontziratze eta plangintzaz, besteak beste, 
arduratzen den teknikaria. Enpresaren ekoizpen jarduera guztia, produktuen ekoizpena, 
atzerriko filialetan oinarritzen da, nukleo kooperatiboak, berriz, jarduera kualifikatuak 
burutzen ditu. Diseinua, kalitatea, merkaturatzea... kudeaketa, Bergarako kooperatibako 
bazkideen esku dago. «Shangaikoa ekoizpen tailerra da soilik, eta nahikoa lan dute 
ekoizpena burutzen».  
 

Dikar Wingroup kooperatibaren filialek dituzten antolaketa ezaugarriak 
ezagutzeko, Txinan dituzten bi filialen arteko konparaketan oinarrituko gara: Shangai 
Dikar Leisure & Sports Equipment Co. Ltd. eta Armotec. Shangai Dikar eta Armotec 
antzerako enpresak dira, bai negozio aldetik bai tamainaren aldetik, eta bietan 150 
behargin inguru ari da lanean. Lehenengoa 1997an jarri zuen abian Dikar-ek, hasieran 
kapitalaren %100arekin; baina 2000. urtean, Dikar/Wingroup-ek eta Armotec 
konpainiak akzioak trukatzeko burututako hitzarmenaren ondorioz, Dikar Shangairen 
%25 eskuratu zuen Armotec-ek eta Dikar-ek Armotec-en kapitalaren %25 jaso zuen. 

 
Akzio trukaketa honen gora beherak Otaño dibisioko lehendakariordeak argitzen 

ditu: «Shangaiko enpresa hasieran, Armotec-ekin sortu nahi genuen; baina ez ginen 
ados jarri, eta bakarrik ekin genion. Orain, ordea, elkarrekin gaude. Armotec Dikarren 
hornitzaile izandakoa da, ondo ezagutzen dugu elkar, gestore ona da. Aldi berean, 
hornitzaile eta lehiakidea da. Bi enpresak (Dikar Shangai eta Armotec) hurbil daude, 
eta kudeaketan asko kolaboratzen dute gaur egun. Gure gizonek izan ditzaketen 
zalantzak argitzen dituzte, bertara joaten dira, etengabeko lotura dago. Hura oso 
gogorra baita: bakarrik eta galduta aurkitzen zara, ez duzu ingelesez hitz egiten duen 
inor aurkitzen, eta Armotec-ekoek babes handia eskaintzen digute. Gurekin lan egitea 
interesatzen zaie; urte asko daramatzate Dikarrekin, eta oso ondo doakie». 

 
Shangai Dikar eta Armotec konparatuz, zera dio dibisioko lehendakariordeak: 

«Armotec-en fabrika eta gurea ez dira bereizten; desberdintasun bakarra da, guk 
langileei gehiago ordaintzen diegula. Eta hori gertatzen da Armotec-ekoak txinatarrak 
direlako, eta gu, berriz, ez. Multinazionalek beti ordaintzen dute zerbait gehiago. 
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Langile txinatarrak argiak dira, eta atzerritarra izateagatik bakarrik %25 gehiago 
eskatzen dizute. Guk badakigu zer ordaintzen duen Armotec-ek eta Armotec-ek badaki 
zer ordaintzen dugun guk; baina hango langileak antolaturik daude estatuko 
sindikatuetan eta eskatu egiten dizute».  

 
Bestalde, lan baldintzak, ordutegiak eta erritmoak, besteak beste, antzerakoak 

dira. «Han nahi dituzun ordu guztiak lan egiten dira, orduka ordaintzen da, eta ia ez 
dago oporrak; larunbata eta igandean lan egin dezatela nahi izanez gero, ez dago 
arazorik. Soldatetan izan ezik, ez da beste enpresengandik ezertan bereizten. Eta 
soldaten kontuan beste multinazionalen antzera jokatzen dugu. Eta Irizarreko lantegian 
berdin...». Alegia, kooperatiba ikuspegitik ez da berrikuntzarik ezarri; eta giza 
baliabideen arloa bertako zuzendarien esku dago geroz eta gehiago. 
 

2.6. Autogintza dibisioko esperientziak 
 

2.6.1. Cikautxo: sektoreko enpresak bezala 
 

Cikautxo kooperatibako zuzendaritzak Txekiar Errepublikan eta Zaragozan dituen 
ezarpenak gertutik kontrolatzen ditu; baina autonomia gehiago emateko asmoa dute: 
«Oraingoz behintzat hemendik kontrolatzen ditugu, alderdi askotan, hala nola, erabaki 
finantzarioak, ekoizpena, salmentak eta enplegua. Oso dependienteak dira oraindik, 
baina asmoa ahal den neurrian autonomia gehiago ematea da, hori bai, 
koordinaturik».  Adibidez, Txekiar Errepublikako ezarpenean kooperatibatik joandako 
hamar bazkide inguru aritu dira enpresa martxan jartzen, ekoizpen prozesuak doitzen 
eta bertako langileei erakusten: «Baina helburua horiek lehenbailehen Berriatura 
etortzea da.  Bertan geratuko dira, zuzendaria eta ekoizpen arduraduna». 
 

Lan erregimenari dagokionez, Cikautxoko zuzendariaren arabera, edozein enpresa 
bezalakoak dira, oraindik politika propiorik ez baitago definiturik: «Hala ere, guk 
informazioa zabaltzeko ez daukagu problema handirik; alegia, informazioa zabal 
ematen da». Lan harremanei dagokienez, Zaragozan eta Txekiar Errepublikan ez dago 
enpresa komiterik, ez eta sindikatuen agerpen formalik ere. Administrazio Kontseiluan 
ez dago langileen ordezkaririk. Cikautxoko zuzendariarentzat, mozkinetan eta jabegoan 
parte hartzeko aukera ematea posible izan daitezke «baina orain guretzat ez da 
lehentasunezko gauza bat». 

 
Izan ere, politika sozialaren definizio ezak, langileen atxikipen eta motibazioaren 

auzia plazaratzen du: «Arazoa da partehartzea eta inplikazioa nola lortu, eta hori 
lortzeko izan behar dugun ikuspegia finkatzea kooperatiban, neurri batean bederen, 
lortzen dugu, baina filialetan ez dakigu nola lortu. Gauza horiek oraindik ez daude 
definiturik. Mozkinen parte bat, kapitalean parte bat... langileen artean banatu; baina 
ez dugu erabaki. Oraindik denbora gutxi daramagu honetan eta guk ere ezagutu egin 
behar dugu. Hala ere, zuzendaritza kontseiluan ari gara gai hauen inguruan 
hausnartzen». 

 
Zentzu honetan, Cikautxokoek nazioarteratze prozesuan eta kanpo ezarpenetan 

esperientzia gehiago duten kooperatibekin harremanak izan dituzte. Batetik, Txekian 
kokaturik dagoen Coprecirekin esperientziak trukatu dituzte; baina enpresa antolatzeko 
eta lan harremanak modu desberdin batean planteatzeko aukerarik ez dute ikasi. 
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Maierrekin ere izan dituzte harremanak: Galizia, Nafarroa, Ingalaterra eta Brasilen 
filialak dituen kooperatibatik ere ez dute filialak antolatzerakoan ideia berririk jaso. 

 
Estatuko eta atzerriko filialek sozietate anonimoak izaten jarraituko dute, nahiz 

eta  jendearen partehartzea eta jendea lotzeko formula berriak garatu beharko diren. 
Edozein modutan, kooperatibizatzeko aukerarik ere ez da aurrikusi, ez eta planteatzen 
ere: «Orain, epe motzera ez behintzat, eta datorren urteetan ere ez. Guk ez dugu 
planteatu ere egin. Negozioei begira ez da lehentasuna. Gainera, bere problemak ditu, 
adibidez, Zaragozan enpresa desberdineko sozioak izango balira, guk galtzen dugu, 
guk han daukagun kontrol guztia, eta hori ez da posible. Zaragozan edo Txekian ez 
dugu horrelakorik ikusten. Beste kultura bat dago, eta arriskuak sortzen dira. Haiek ez 
daukate kooperatiba kulturarik, eta horiek zein erabaki har dezaketen hemendik bi 
urtera... adibidez, enpresa saltzeko erabakia, oso arriskutsua izan daiteke».  
  

Kapital enpresen bidezko enpresa hazkundea kontraesan bat izan daiteke 
Cikautxoko zuzendariarentzat: «Filialak edukitzea ez da argi ikusten nola bat egiten 
duen gure printzipioekin, baina internazionalizatzeko beharra dago, eta gero ikusiko 
dugu nola konpondu hori. Denborarekin, ikusiko dugu zein irtenbide aurkitu 
daitekeen».  
 

2.6.2. Promoauto: multinazionalen katean 
 

Kasu berezia da hau, ez baita kooperatiba baten filiala, baizik eta MCC 
Korporazioa eta Gamesaren arteko hitzarmenaren ondorioa. Alegia, jarduera 
industrialik burutzen duen kooperatibarik ez dago atzean; baizik eta Korporazioa, 
holding finantzario baten moduan. Etxe nagusi eta filialaren arteko zubia Administrazio 
Kontseiluan dago, J.M. Uzkudun Promoautoko lehendakari eta MCCko Autogintza 
dibisioko lehendakariordea baita. MCC Korporazioa enpresan parte hartzen hasi 
zenetik, ez da aldaketa nabarmenik egon filialaren zuzendaritzan, ez eta antolaketa eta 
kudeaketa ereduan ere. Bere hitzetan: «Promoauto Desarrollo proiektua abian jarri 
genuenean Administrazio Kontseiluko lehendakari izendatu ninduten. Baina, 
zuzendaritza orokorra ez da aldatu, lehen Gamesak jarritakoak dira. Izan ere, ez da 
aldatzeko asmorik egon, merkatua ezagutzen duten zuzendariak baitira». Alegia, 
zuzendari profesionalak dira, eta lankidetza baloreak dituzten edo ez, edo hauek 
garatzeko bidea, ez da hain garrantzitsua.  

 
Beharginen lan erregimenari dagokionez ere, ez da eraldaketarik egin Promoauto 

holdingaren menpe dauden enpresetan: «Promoautoren filialetako langileak Brasileko 
eta Argentinako beste edozein enpresatako langileak bezalakoak dira, eta MCC sartu 
denetik ez da aldaketarik egin». 

 
Ikusi dugun bezala, MCCk enpresa horietan parte hartu duenetik, ez da 

aldaketarik egon antolaketan. Soilik, Administrazio Kontseiluaren kideak aldatu dira. 
Edozein modutan, Korporazioak ez du baztertzen aurrerago enpresa horietan langileek 
parte hartzeko duten aukera. Ildo honetan, Promoautoren kapitalean bazkide ez 
kooperatiboak egoteak ez dirudi arazorik sortu beharko lukeenik: «Gainera, gure 
enpresa sozietate mistoa izanik ere, ez dut uste arazo berezirik egongo litzatekeenik. 
Guk formula bat suspertzen badugu negozioaren onerako izango da, eta gure 
bazkideak ez luke problemarik jarriko. Lortu behar dena da formula hori garatzea. 
Formula hori lortzea garrantzitsua da, gure sistemaren barruko dinamikaren ondorioz. 
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Gure sistemarekin koherentea izan behar du. Baina, partehartze hori gauzatzeko, 
langileak enpresarekin inplikaturik egon behar du». 

  
Kooperatiba bihurtzeko aukera ez da aurrikusten, baina boterea konpartitzeko 

bidetik abiatu behar dela adierazi du Promoautoko lehendakariak, eta hori 
formalizatzeko bideak bilatu behar direla. Izan ere, ezagutza ez dago kapitalaren esku, 
baizik eta pertsonengan: «Zeinek dauka %100eko botere eta kontrola? Pentsa dezakegu 
baietz, baina ez da horrela. Errealitate juridikoan ez daukazu nahi duzun guztia egiteko 
posibilitaterik. Gizarte eboluzionatu batean, nahi eta nahiez, beste bidetik joan behar 
dugu, eta beharrezkoa da boterearen inguruan esfera konpartituaren ideia jasotzea. 
Adibidez, ezagutzaren gizartean gaude gaur egun, eta nik dakidanez ezagutza ez dago 
kapitalaren jabeen eskuetan, baizik eta antolaketan lan egiten duten pertsonengan». 
 

2.7. Injinerutza eta Ekipo Ondasunen dibisioa: kooperatiba ekimenak 
 
2.7.1. Fagor Sistemas: filialeko zuzendariak bazkide laguntzaile 

 
Fagor Sistemas kooperatibak Orangen duen filialaren kudeaketa, antolaketa eta 

lan erregimen eredua, oro har, estatu frantziarrean sektore honetako enpresa txikietan 
ohikoa den ildotik burutzen da; baina zenbait bazkiderentzat partehartze sistema berezia 
sustatu du Aretxabaletako kooperatibak. Hain zuzen ere, filialaren sorreran parte hartu 
zuten zuzendariak, gaur eguneko zuzendaritza taldea osatzen dutenak –hasierako zazpi 
haietatik bost geratzen dira egun– Fagor Sistemas kooperatibaren bazkide laguntzaileak 
dira. 

 
Hasieran, Orange-ko filialaren akziodun gisa hartu zuten parte. Orangeko 

filialaren kapitalaren %80 Fagor Sistemasek zuen eta beste %20 enpresako langileen 
esku zegoen –sorreran parte hartu zuten hamar langileen esku–. Javier Alvarez, Fagor 
Sistemaseko zuzendariaren hitzetan: «Ez dugu makinak ez ditugulako erabiltzen, 
pertsonak ditugu ezagupenekin; pertsonek ez badute balio, edo ez badute nahi, ez gara 
ezer. Orduan, iruditu zitzaigun pertsona hauek gurekin enpresa bat sortzeko benetan 
interesaturik zeudela bermatzeko modua bazkide gisa parte hartzea zela. Horrela 
jakingo genuen benetan enpresa berriaren alde apustu egiteko prest ote zeuden. 
Bazkide pertsonalak ziren. Ezertaz ezagutzen ez dituzun pertsonekin enpresa bat sortu 
nahi baduzu, eta beraien esku baldin bazaude, nola jakin dezakezu pertsona horiek 
daukatena ematen saiatuko direla? Gu ohituta gaude langileak bazkide izatera, eta 
filialetan zergatik ez ziren ba langileak bazkide izango? Nahiko azkar onartu zuten 
aukera». 

 
Gero, Orangeko fabrikaren galerak etorri ziren, eta kapital zabalkuntzaren 

beharra; enpresak urtetik urtera dirua galtzen zuen, eta kooperatibak  beraien akzioak 
erosi zituen. Orduan, Fagor Sistemas kooperatibak Etxe nagusiko bazkide izateko 
aukera eman zien. Hain zuzen ere, bazkide laguntzaileak dira. Ezin dira bazkide 
langileak izan, EAEn ez dutelako lanik egiten; baina bazkide laguntzaile izaerak Etxe 
nagusian lanik egin gabe kooperatibako kide izateko formula bat eskaintzen du. 
Ekainaren 24ko 4/1993 Euskadiko Kooperatiben Legeak bazkide laguntzailearen izaera 
arautzen du22. Fagor Sistemas-ek bazkide laguntzaileekin adostu duen hitzarmenaren 
                                                 

22 19. artikuluak bazkide izan daitezkeen pertsonei buruz hitz egiten du: kooperatiba xedean 
bete-betean jardun ezin, baina hori lortzeko bere laguntza eman dezaketen norbanako eta/edo 
legenortasundunek, pribatu eta/edo publikoek bazkidegora iritsi ahal izango dute, laguntzaile 
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arabera, beraien boto eskubidea Biltzar Nagusian %10era mugatzea erabaki dute. 
Halaber, hitzarmen horren arabera, kapitalean parte hartzen dute, eta beste bazkideek 
bezala interesak jasotzeko eskubidea eman zaie, %7,5eko interes tasa.  
 

Nolanahi ere, zuzendaritzari eskaini zaion aukera izan da soilik. Orangeko 
enpresako gainerako beharginei ez zaie bazkide izateko aukera eman. Beharginek, oro 
har, Frantziako legediaren arabera hartzen dute parte Cima Robotique filialean. Lege 
frantsesaren arabera ere, beharrezkoa da pertsonalaren ordezkari batzuk izendatzea; 
baina ez dago enpresa batzorderik, hauek hain zuzen 50 langiletik gorako enpresatan 
egoten baitira.  

 
Fagor Sistemas kooperatibak aurkitu duen formula langileen inplikazioa lortzeko 

bidea izan daiteke, batez ere pertsonen hain menpekoa den sektore batean. Fagor 
Sistemaseko zuzendariaren hitzetan: «Guk pentsatzen dugu, gure jardueran, pertsonen 
askoz ere dependenteagoak garela beste jardueretan baino. Adibidez, Fagor 
Elektratresnak enpresan produktua enpresak jartzen du, marka enpresarena da, 
produkzio prozesuak ere enpresarenak dira, eta ondoren langileak kontratatzen dituzu, 
eta ondorioz “pertsona horien dependentzia txikia du”. Baina gure negozioan zer 
jartzen du enpresak? Praktikoki ezer ez. Giza kapitala da garrantzitsua, bere menpekoa 
zara erabat. Gakoa da pertsona horiek onak ala txarrak izan, interesatuagoak egon ala 
ez , motibazioa... Ekimen hau ahalegin bat izan da pertsona horiek proiektuan 
integratzeko, Frantziako enpresan ez ezik, Fagor Sistemas taldean ere.  Kooperatiba ez 
bagina ez genuen horrelako aukerarik bultzatuko; zentzu horretan kooperatiba izateak 
pertsonala integratzeko bideak zabaldu dizkigu». 

 
Kooperatiba bihurtzeko aukera ez dute inoiz planteatu. Nolanahi ere, ez da oso 

probablea, sor daitezkeen arazoengatik ez ezik, beraien formula aurkitu dutelako. 
Zuzendariaren hitzetan: «Gainera, hemendik aparte ez dago industria kooperatibak 
egiteko kultura handirik. Hain zuzen ere, beste kuestio batzuk daude, guk MCC 
Korporazioan borondatez hartzen dugu parte, gure borondateak bakarrik lotzen gaitu 
Korporaziora. Orduan filial bati antzerako autonomia maila eman beharko zenioke? Ez 
dut uste oso egingarria denik». 
 

Fagor Sistemasek Orangeko filialerako sustatu duen partehartze sistema beste 
kooperatibak etorkizunean izan ditzaketen beste filial batzuetara hedatzeko aukera ez 
dago hain garbi. Halaber, beste kooperatiba batzuk dituzten filialetarako ereduaren 
aplikagarritasuna zalantzagarria da; beste hainbat aldagai ere kontuan hartu beharko 
liratekeelako, besteak beste, sektorea, tamaina, ezarpen modua eta bazkideen 
partehartzea: «Formula hau aplikagarria izan zitekeen beste kooperatiba batzuentzat, 
baina kasu bakoitza berezia da. Gure asmoa da gure bazkide eta langileen 
partehartzea bultzatzea enpresan, baina hori beraiek beren interesak gurearekin 
batzeko duten asmoaren arabera egongo da. Kasurik kasu aztertu behar den auzia da. 
Ezin  da esan: “Hau formula unibertsala da eta leku guztietara aplikatuko dugu”. Hala 
ere, kontuan hartu behar dugu desberdina dela zazpi bazkide edo Wrozamet bezalako 
planta bat integratzea. Eta bazkideak badituzu ere egoera aldatu egiten da. Guk 

                                                                                                                                               
deritzela. Beraien eskubide eta betebeharrak Estatutu sozialek jasotakoaren arabera erregulatuko 
dira, eta horiek aurrikusten ez duten gaietan, parteek hitzartutakoagatik. Bazkide horien taldeak 
ezingo dute inoiz ere, ez baltzuan, ez Biltzar Nagusian, ez Artezte Kontseiluan, botoen herena 
baino gehiagoren jabe izan. 
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enpresa sortu beharrean erosi izan bagenu, edota bazkideak baleude, agian gure 
planteamentua aldatuko genuke». 
 

Fagor Sistemas kooperatibak filialetako langileak enpresan, filialean ez ezik, Etxe 
nagusian ere integratzeko partehartze formula propioa aurkitu du. Ez da enpresaren 
sorreratik plangintzatu den formula, baizik eta sortu egin den aukera. Hala ere, 
pentsatzen dugu enpresako langile guztiei bazkide kolaboratzaile izateko aukera ez 
ematean sistema honen balioa mugatzen duela. Zuzendariei eskaintzen zaien aukera 
izanik, demokrazia ekonomikoaren munduan baino, zuzendaritza lotzeko pizgarri 
bezala uler baitaiteke. Halaber, kooperatibetan ohikoa den atxikipen askea printzipioari 
mugak jartzea da. Honez gain, beste filial eta kooperatiba batzuetarako formula gisa 
orokortzeko zailtasunak sor litezke.  

 
Guztiarekin ere, esperientzia honetatik bi ekarpen nabarmenduko genituzke: 
 
• Zenbait baldintza betetzen direnean  (dimentsio txikia, jabego osoa, hurbiltasun 

kultural eta geografikoa) demokrazia industrialaren bidetik urratsak emateko formula 
malguagoak bilatzea ahalbidetzen du.   

 
• Filialetako langileek zuzenki edo beraien ordezkariek kooperatibaren botere 

organoetan parte hartzeko bide bat eskaintzen du bazkide laguntzailearen figurak. 
Hasieran horretarako sortu ez zen figurak aukera ematen du filialetako beharginek parte 
hartze zuzena izan dezaten Etxe nagusian... Hain zuzen ere, ez dago lege arazorik 
atzerritarra izateagatik, munduko edozein lekutako edozein pertsona izan daiteke 
bazkide laguntzailea, eta kooperatibaren organoetan parte har dezakete, legeak, 
kooperatibaren estatu, edota bi parteek adostutako hitzarmenek ahalbidetzen duten 
neurrian.  
 

2.7.2. MSI: filiala kooperatiba bihurtzeko saiakera  
 
Baionako Sei-Fagor, gaur egun filiala eta Sozietate Anonimoa dena, 1994 arte 

SEI kooperatiba eta Etxe nagusia zen; eta gaur egun, MSI, MCC Korporazioaren 
kooperatiba eta Etxe nagusia dena, 1994 arte sozietate anonimoa zen eta aurrekoaren 
menpekoa. Filialak eta Etxe nagusiak enpresa osagarri gisa jokatzen dute, eta bien 
arteko harremana oso estua da. Legez bi enpresa dira, eta bi legedi desberdinen pean 
daude; baina enpresa bakarra bezala funtzionatzen saiatzen dira. 

 
MSI kooperatibaren zuzendariaren hitzetan: «Nik ez dakit zer izango den filiala, 

atzerritarra edo ez; baina nik gerentearekin euskaraz hitz egiten dut, zuzendari 
teknikoarekin bezala, Mondragoiko beste enpresa batzuekin bezala funtzionatzen dugu. 
Agian, desberdindu daiteke beraiek beste enpresa kultura bat dutela. Gu beti ibiltzen 
gara tranpa edo trukua bilatzen; beraiek, ordea, askoz ere zuzenagoak dira, 
zorrotzagoak, kartesianoagoak, behin orratza finkatu eta gero jarraitu egiten diote 
metodikoki. Guk inprobisatu eta aldatu egiten dugu errazago eta maizago». 
 

Zuzendariak adierazi zigunez, Baionako enpresa kooperatiba bihurtzeko aukera 
eskaini zitzaien langileei, batez ere, langileek enpresari dioten atxikipena sendotzeko; 
baina proposamenak ez zuen aurrera egin: «Ez genituen konbentzitu. Aurretik 
kooperatiba izandakoa da enpresa, eta izan zituen arazo ekonomikoen ondorioz, 
esperientzia txarra bezala oroitzen dute. Askok bazkide moduan jarritako diru asko 
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galdu zuten enpresak porrot egin zuenean. Beste garai ekonomiko txarren beldurrez, 
oraingoz sozietate anonimo gisa iraun nahi dutela esan digute. Hala ere, badago %33 
bat nahiko konbentzituta kooperatiba  bihurtzeko aukerarekin». 

 
Langileek nahi izanda ere arazoak egongo lirateke. Zuzendariari jarraituz: «Gure 

asmoa Andoaineko kooperatibaren bazkide egitea zen; baina hori ez zen posible bi 
estatuko legediak nahasten zirelako; batez ere gizarte segurantzaren aldetik. Hala ere, 
pentsatzen dugu oraindik ez dela momentu egokiena kooperatiba bihurtzeko;  izan zuen 
porrotaren ondoren, enpresa finkatu arte itxaroten ari gara kooperatiba bihurtzeko 
ekimena bultzatu aurretik». 
 

3. Kooperatiben antolaketa politika atzerriko ezarpenekiko 
 
Atal honetako gure abiapuntuko hipotesia da «enpresa eredu desberdinek 

transanzionalizazio eredu desberdinetara daramatela». Izan ere, gure iritziz antolaketa 
baten kanpo politika bere barne joera eta baldintzen ondorio da; halaber, antolaketa 
baten barneko egitura filialekiko duen politika sozialak baldintzatzen du. Enpresaren 
nazioarteko estrategia eta ondoriozko egitura, ikusten ari garen bezala, hainbat 
faktoreren ondorio da. Ildo honetan, erabaki hartze prozesua baldintza nagusietako bat 
da, enpresaren baloreak eta kultura islatzen baititu. «The networks of a firm’s decision-
taking apparatus is likely to reflect the values and entrepreneurial vision of its chief 
executive and its board of directors, as well as a complex set of historical, cultural, and 
ideological factors that make up the competitive strengths and weaknesses» (Dunning, 
1993, 212). 

 
Baina ez dira eragina duten faktore bakarrak, enpresa kokaturik dagoen 

herrialdearen eragina ere oso handia da Etxe nagusi, filial eta bien arteko harremanaren 
ardatzak finkatzerakoan. Dunning-i jarraituz berriz ere (1993, 212): «Finally, the 
environmental, ideological and institutional framework facing a firm may vary from 
country to country. To this extent, organizational structures and intrafirm relationships 
are, in part at least, likely to be country specific». 

 
Atal honetan MCCko hainbat kooperatiba multinazionalen esperientziak jaso 

ditugu, batez ere, kooperatiba eta mundu zabalean dituzten filialen arteko harremanari 
buruzko ezaugarrien azterketa laburra burutu dugu, hala nola, antolaketa egitura, 
koordinazioa, erabaki gunearen kokapena, etab. Alabaina, filialetan beharginek 
lankidetzaren ikuspegitik duten erregimenaren ezaugarri bereizgarriak jasotzen saiatu 
gara, MCCko kooperatiba transnazionalen egungo argazkia osatzeko baliagarria izango 
delakoan. 

 
3.1. Etxe nagusia eta kanpo ezarpenaren arteko harremanak 
 
Kooperatiba eta filialen erabaki-gunearen kokapena aztertu dugunean, “Non dago 

boterea?” galderari erantzuten saiatu gara, batik bat. Azterketa honen abiapuntua 
filialen izaera juridikoan dago. Dakigun bezala, kooperatiba guztien filialak kapital 
elkarteak dira, eta Etxe nagusiaren menpe daude. MCCko kooperatiben filialen 
jabegoaren egiturak, zuzendaritzaren jatorriak eta koordinazio erak argi erakusten dute 
egiaztapen hori. Gauzak horrela, filialen jabego eta agintaritza zentzua, eta horrek 
filialak zuzentzeko ematen dien ahalmena, oso erroturik daude kooperatibako 
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zuzendarietan. Hain zuzen ere, hori da filialen izateko arrazoia, hots, Etxe nagusiak 
kontrolatzen dituen atzerriko ekoizpen unitateak izatea. 

 
 

11.5. Irudia. MCCko kooperatiba holdingen egitura 

 

 
  MCC Korporazioa 
                        
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kooperatiba erdigunea 
Oinarriko bazkideak  

             Erakunde filiala 
 
            Bazkidea 

S.A. 3

S.A. 2

   S.A. 
bazkidea S.A.1

Koop. 

Iturria: Chaves-etik egokitua (2001).  
 

Kooperatiba multinazionaletan Etxe nagusi eta filialen artikulazio politikaren 
eremuan ezaugarri amankomun gutxi aurkitu ditugu. Horien artean ondokoak aurkitzen 
dira: 

 
• Kooperatibek filialen artikulazio eta koordinazio politikari begira lekuan lekuko 

politikak garatu dituzte. Gure azterketan ikusi dugunez, kooperatiba bakoitza bere 
eredua garatzen ari da, nazioarteko eragiketetan duen eskarmentu, atzerriko ezarpenen 
helburu, eta bere kudeaketa estilo propioaren arabera. Lehenengo urratsetan daude 
kooperatiba gehienak, eta oraindik koordinazio ereduak erabat garatu gabe dituzte.  

 
• Antolaketa egiturari dagokionez, atzerriko ezarpenek ez dute kooperatiben 

antolaketa egitura aldaketa nabarmenik ekarri, gehienez departamentu berriak sortu 
dituzte nazioarteko ezarpenez arduratzeko. Izan ere, kasu gehienetan, nazioarteratzea 
dimentsio osagarria da kooperatibarentzat, eta jarduera nagusiak Etxe nagusian 
burutzen dira oraindik, kuantitatiboki nahiz kualitatiboki. 
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• Kooperatibek filialei buruzko erabakiak zentralizatu eta kontzentratzeko joera 
orokorra erakusten dute. Etxe nagusiak kontrol handia du filialen gain, zuzenki eta 
izendatzen dituzten zuzendarien bidez. Hala ere, filialaren helburu eta norabide 
nagusiak finkatu ondoren, filialek autonomia maila bat dute, normalean erabaki 
errutinarioak deszentralizatzeko joera ikusten baita. 

 
• Kooperatiba gehienek, ahal dutenean bederen, kooperatibako bazkide bat 

filialaren buru jartzeko joera erakusten dute. Aztertu ditugun ia kanpo ezarpen guztietan 
zerbitzu batzordean dauden kooperatibako bazkideen esku dago enpresaren 
zuzendaritza.  Salbuespenak ere badaude; baina jabegoan gutxiengoa duten filialak edo 
hurbileko merkatuetan kokatutako zerbitzu enpresa txikiak dira.  
 

• Zuzendariez gain, kooperatibek ez dute Etxe nagusiko bazkide asko atzerrira 
bidaltzen, bi edo hiru gehienez. Oro har, ekoizpen gaiez arduratzen diren zuzendariak 
dira; beste funtzioak, pertsonalaren kudeaketa adibidez, bertako zuzendarien esku egon 
ohi dira. Baina, Etxe nagusiko harremana kooperatibako bazkideen joan etorriko 
bidaien bidez gauzatzen da. Hain zuzen, denboraldi luze baterako baino, nahiago dute 
sortzen diren arazo jakin batzuk konpontzeko edo proiektu berriak bultzatzeko 
beharrezko denborarako soilik bidali kooperatibako bazkideak. 

 
• Filialek Korporazioan betetzen duten lekuari dagokionez, filialak MCC taldean 

kooperatiben adar gisa integratzen dira. Hots, MCCko filialak kooperatiben bitartez 
integratzen dira beste filial eta  kooperatibekin. 

 
Bestalde, filialen artikulazio politikari buruz, kooperatiben artean aurkitu ditugun 

joera desberdinak nabarmendu daitezke. Jarraian hiru taldetan  banaturik aurkezten 
dira: 

 
i) Atzerriko ezarpenak ekoizpen zentro merke gisa eraiki dituzten kooperatibek 

(Dikar, Cikautxo eta Fagor Elektronika adibidez) ahal den neurrian Etxe nagusitik 
zuzentzen dira. Ezarpen horiek garapen bidean dauden herrialdeetan kokatzen dira. 
Kostuak eta merkatua dira helburu. Etxe nagusiak izendatutako zuzendaria dute, baina 
batez ere fabrika zuzendari gisa jokatzen du.  

 
ii) Beste aldean, badaude kooperatiba batzuk mundu zabalean agerpen zabalagoa 

dutenak. Kokapen anitzeko estrategiari jarraitu diote, eta autonomia eta zentralizazio 
konbinazio sofistikatuagoak osatzen  dituzte, adibidez Irizar eta Copreci.  

 
Halaber, Fagor Sistemas eta MSI kooperatiben filialak Etxe nagusitik hurbil 

daude; baina merkatu desberdinetan aritzen direnez, autonomia eta koordinazioa dira 
Etxe nagusi eta filialaren arteko harremanaren ezaugarri garrantzitsuenak. 

 
iii) Bestalde, kooperatiba bakoitzak, bere filialen garrantzia eta jabego egituraren 

arabera, koordinazio politika desberdinak erabili ditzake. Adibidez, Fagor 
Elektratresnak kooperatibaren kasua adierazgarria da, Argentinako plantaren kudeaketa 
bazkideen esku utzi du, eta Marokokoa, merkatu txiki eta itxi batean aritzen delarik, 
nahiko autonomoa da; Wrozamet, aldiz, enpresa handi eta estrategikoa izanik, oso 
hurbiletik zuzentzeko ahaleginak egiten ari da. 
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11.6. irudiak jasotzen duen organigramak kanpo ezarpenek kooperatibetan duten 
kokapen orokorra adierazten digu. Negozio unitateetako zuzendariek eta zuzendari 
funtzionalek, adibidez, zuzendari finantzarioa, industriala eta pertsonalekoak, 
zuzendaritza taldea osatzen dute. Kanpo ezarpenak ez daude sail batean bildurik, baizik 
eta, zuzendari nagusiaren menpe aurkitzen dira. Nolanahi ere, kanpo ezarpenak 
burutzen dituen jardueren arabera, negozio unitate bateko edo besteko zuzendariekin 
harremanetan egongo da, eta berdin zuzendari funtzionalekin. Egitura matrizialaren 
antza izan dezake; baina kasu honetan agintaritza bikoitzaren auzia, negozio unitateen 
arduradunen alde geratzen da. Bere abantailak oraingoz, malgutasuna eta proiektu 
garrantzitsuenei aurre egiteko gaitasuna dira. Nazioarteratze prozesua aurrera doan 
heinean egitura aldatzea litekeena da23. 
 

11.6. Irudia. Kanpo ezarpenen kokapena kooperatiba holdingetan. Organigrama 
 

Kanpo Ezarpena 1

Kanpo Ezarpena 2

Kanpo Ezarpena...

Negozio Unitatea
A

Negozio Unitatea
B

Negozio Unitatea
...

Finantza

Pertsonala

Materialak

...

Zuzendaria

 
Iturria: Nik egina. 

 
 

                                                

Pelmutter-en sailkapenaren arabera24, filialen orientazio estrategiko eta 
sailkapenaren arabera, aztertu ditugun kooperatibak erakusten duten joera nagusia 
etnozentrikoa da. Egiaztapen horren oinarria ondorengo faktoreetan aurki daiteke, 
besteak beste: merkatua bilatzen duten ezarpenak burutu dituzte kooperatiba gehienek, 
edo baliabideak bilatzen dituztenak (lan esku merkea); internazionalizazio prozesuaren 
hastapenetan aurkitzen dira; kooperatiba gehienak produktu dibisio hierarkikoetan 
antolaturik daude, oraindik ez dute nazioarteko dibisio edo egitura berezirik sortu; 
ikerketa eta garapen arloaren zentralizazioa erabatekoa da; filialetako zuzendariak 
kooperatibak aukeratutako zerbitzu batzordean dauden bazkideak dira; denboraldi 
baterako zuzentzen dute filiala eta urte gutxiren buruan, hiruzpalau gutxi gora-behera, 
Etxe nagusira itzuliko dira beraien zuzendari karrerarekin jarraitzeko; halaber, herrialde 
hartzaileetako pertsonak ez dira filialetik filialera aldatzen, ez eta ere kooperatibaren 

 
23 Kasu honetan ere Irizar salbuespena da. Nazioarteko jarduerez arduratzen den 

zuzendariorde edo koordinatzailea baitago. Halaber, ekoizpenera bideratutako filialetan, besteak 
beste Dikar eta Fagor Elektronikan negozio unitatearen ardurapean geratzen dira.  

24 Ikus laugarren kapituluan, seigarren atala. 
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zuzendaritza egituran integratzen; hots, Etxe nagusiaren indarra enpresa sistema 
multinazionalean oso nabarmena da, eta filialak Etxe nagusiarekiko erakusten duen 
menpekotasuna erabatekoa. 

 
Bartlett eta Goshal-en irizpideen arabera, gure iritziz, antolaketa «eredu globala» 

izango litzateke (ez nahastu eredu transnazionalarekin). Nazioarteko holding-ak estuki 
kontrolaturik daude, kanpo ezarpenak Etxe nagusiaren aginduetara daude erabat, 
produktu eta estrategia aukeraketari dagokionez; baita ekoizpena eta banaketan ere.  
 

Pelmutter-en sailkapenean kokatzeko zailtasun gehien izan dugun multinazionala 
Irizar izan da25. Kategoria etnozentrikoaren ezaugarriak nagusi diren arren, MCC 
Korporazioko beste filialetatik desberdintzen duten ezaugarriak aurkitzen dira, hala 
nola: enpresa afiliatuen sare garatua du, ikuspegi globala hartuz doa, hornikuntza 
globala praktikatzen du eta jarduten duten merkatuetara egokitzen da. Alegia, herrialde 
hartzaileei zuzendutako politikak eta zentralizazioa konbinatzen ditu. Ormaiztegiko 
Etxe nagusiaren eragina ukaezina den arren, MCCko kooperatiba multinazionalen 
artean «multinazional» eta «transnazional» joera handiena erakutsiko lukeena izango 
litzateke, Bartlett eta Goshal-en irizpideen arabera.  
 

Laburbilduz, egin dugun azterketan oinarrituz, oraindik nazioarteko antolaketa 
politikak gutxi definituak daudela ikus dezakegu, eta beraz, ezin esan daiteke 
kooperatiben edo MCC Korporazioaren eredu propio bat dagoenik. Zentzu honetan, 
beste multinazionalen nazioarteko politikekin alderatuz ez dago desberdintasun 
handirik; MCCko kooperatibek beraien sektoreko beste multinazional atzerritar batzuen 
aldean duten eskarmentu eskasa ez baldin bada. Kooperatiben erronka atzerriko 
filialentzako eredu propioa osatzea izango da. Horregatik, kooperatibek, nazioartean 
esperientzia hartzen doazen neurrian, eta atzerriko ezarpenak ugariago eta 
garrantzitsuagoak bihurtuz doazen neurrian, beraien egiturak egokitu egin beharko 
dituzte, eta ziurrenik koordinazio eta zentralizatzeko/deszentralizatzeko politikak aldatu 
egingo dira.  

 
3.2. Kanpo ezarpenetako lan erregimena eta lan harremanak  
 
Atzerriko ezarpenetan «Lana-Kapitala» harremanaren esparruan, demokrazia 

industrialaren ikuspegitik, egon litezkeen elementu bereizgarriak jasotzen saiatu gara 
kooperatiben nazioarteratze esperientzia desberdinak aztertu ditugunean. Lehenengo eta 
behin, azpimarratu behar dugu, Arrasateko kooperatiba multinazionalen filialetako lan 
erregimena eta lan baldintzak Etxe nagusiaren izaerak baino, kokaturik dauden 
herrialdeen ezaugarriek baldintzatzen dituztela. Bi erreferentzia nagusi ikusten dira lan 
erregimena eta baldintzak finkatzerako orduan:  

 
• Bata, herrialde bakoitzeko legediak jasotakoan oinarritu dira filialetako 

zuzendariak (ordutegiak, soldatak, oporrak, ordezkaritza, kontratazio motak, 
etab.). 

 

                                                 
25 Copreci ere bai neurri batean. Fagor Sistemas eta MSI kooperatiben filialek ere joera 

polizentrikoa erakusten dute. 
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• Bestea, herrialde horietan sektoreko enpresek, batez ere beste enpresa 
multinazionalek, duten jokatzeko modua izan da; horrela, ohikoa da enpresa 
multinazionalek bertako enpresek baino baldintza hobeak eskaintzea beharginei, 
adibidez, soldatei eta heziketari dagokienez. 

 
 Bi erreferentzia nagusi horiek gogoan izanik, Etxe nagusiaren arrastoa bilatzen 

saiatu gara, lankidetzaren ikuspegitik elementu bereizgarririk badagoen jasotzeko.  
 
Lan baldintzei dagokienez, kooperatibetako eta filialetako zuzendariek adierazi 

digutenez, filialetan herrialdeko edo sektoreko estandarren inguruan ibili ohi dira, pixka 
bat hobetuak zenbait kasutan. Hala, oro har, filialetako lan baldintzak finkatu edo 
negoziatzerakoan beste filialetako edo Etxe nagusiko erreferentziari baino lehenago, 
inguruko enpresei begiratzen zaie. Herrialde azpigaratuetako filialetan erreferentzia 
nagusia beste multinazionalen filialak bihurtzen dira. Dena den, Arrasateko 
kooperatibek, eta multinazionalek oro har, ezartzen dituzten lan baldintzak bertako 
enpresen maila baino hobeak izan ohi dira26; baina pixka bat hobeak soilik. Adibidez, 
soldatak pixka bat handiagoak izan daitezke eta lan ordutegia murritzagoa, baina 
kooperatibaren filiala eta inguruko enpresen arteko diferentziala, beste herrialdeetako 
filialekin edota Etxe nagusiarekin konparatuz lortutako desberdintasuna baino askoz ere 
txikiago izaten da. Izan ere, lan baldintza hobekuntzak suposatzen duen kostua kontuan 
izanik, arrakasta ekonomikoa eta lan harreman leunagoak lortzeko besteko lan 
baldintzak eskaintzen dituzte enpresa multinazionalek oro har27. 

 
Lan harremanei dagokienez, AKEko filialetan, oro har, esan daiteke, eredu propio 

bat ez dagoela definiturik. Alderdi soziala garatzeke dago kooperatiben kanpo 
politikan. Atzerriko ezarpenen lehenengo faseetan aurkitzen dira kooperatibak, eta, oro 
har,  lehenengo ardura izan da alderdi ekonomikoa, hots, enpresak merkatuan finkatzea, 
problematika sozialari bigarren mailako garrantzia emanaz.  

 
Hala, kooperatibek lekuan lekuko politikak garatu dituzte beharginen politikari 

dagokionez. Kooperatiba batek atzerrian dituen filial desberdinetan garatutako lan 
politikak edota lan harremanak ere desberdinak izan daitezke. Zer esanik ez, 
kooperatibatik kooperatibara dagoen aldea handiagoa da. Izan ere, esan dugun bezala, 
                                                 

26 Multinazionaletako zuzendariek, bertako enpresetako zuzendariek baino botere eta 
malgutasun handiagoa izan ohi dute sindikatuekin lan praktikak, enplegu baldintzak eta pertsonal 
politikak negoziatzeko (Dunning, 1993). Batetik, multinazionaletako zuzendariek langileekin 
negoziatzen esperientzia handia dute, munduko parte desberdinetan jasoa. Bigarrenik, filialetako 
langileen ordezkariek eta sindikatuek filialari eta Etxe nagusiari buruzko informazio mugatua izan 
ohi dute. Gure iritziz, dena den, multinazionalak filiala lekuz aldatzeko duen ahalmenean datza 
negoziaketa botere handiena. Hala ere, filialetako langileen ordezkariek enpresa multinazionalean 
lan egiteagatik sari bat eskatzen dute, batez ere, hirugarren munduko herrialdeetan. Enpresa 
multinazionalak, filialetako lan kostu murritzek eta mozkinek eskaintzen dizkieten marjinez 
baliatuz, sari hori ordaintzeko prest egon ohi dira langileekin harreman onak izateko. Zenbait 
adituk, harreman industrial onak erosteko bidetzat jotzen dute. Beste kritika bat bertako lehiakideek 
ordain dezaketena baino gehiago ordainduz, lehia baldintzak aldatzen dituztela da. Alabaina, 
bertako enpresek baino gutxiago ordainduko balute kritikatuagoak izango lirateke.   

27 Horren adibide adierazgarria Irizarren kasua izan daiteke. Aurreko puntuan ikusi dugun 
bezala, Ormaiztegiko kooperatibak eredu propioa atzerriko lantegi guztietan aplikatzea du helburu. 
Filialetako langileek ingurukoen batezbestekoak baino %15 gehiago irabazi dezakete; baina urteko 
lan orduak, adibidez, inguruko enpresen berdinak dira. Irizar Mexikoren kasuan 2.000 ordu urteko 
eta sei opor egun bakarrik langileen lehenbiziko lan urtean, legeak dioen moduan. 
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lan harremanak herrialde hartzailearen ezaugarrien arabera baitaude hein handi batean, 
lege eta sektoreko praktikak erreferentzia nagusitzat hartuz. Nolanahi ere, aztertu 
ditugun kooperatiba multinazionalen artean hiru talde bereiz ditzakegu, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik aztertuz: 

 
a) Inolako politika sozial propiorik garatu ez duten kooperatibak: adibidez, 

Cikautxo, Promoauto, Dikar, Copreci Mexiko eta Fagor Elektronika. Kooperatiba 
hauen filialetan langileen partehartzea bultzatzen duen elementu bereizgarririk ez da 
aurkitzen. Kooperatiba hauek osagaiak eta balio erantsi gutxiko produktuak ekoizten 
dituzte, Hegoaldeko herrietan kokaturik daude, eta merkatutik duten hurbiltasunaz gain, 
ezarpenak egiteko arrazoi garrantzitsuena kostua izan da. 

 
b) Lan harreman propioak garatzeko saiakerak egin dituzten kooperatibak:  

 
b.1) Fagor Etxetresnak kooperatibaren kasuan elementu bereizgarriak 

Poloniako Wrozamet-eko plantan aurkitzen dira; alegia, kogestioaren bidetik 
eman dituzten urratsak, edo eman ditzaketenak, azpimarratu daitezke. Estatuak 
pribatizatutako enpresa izanik, sindikatuek duten agerpenak, eta kooperatibak 
enpresa eskuratzeko egin behar izan zuen eskaintza ekonomiko sozialak 
kogestioaren bidetik urrats batzuk ematera bultzatu dute. 

 
b.2) Kudeaketa eta antolaketa eredu propioa munduan hedatzeko ahalegina: 

Irizarren helburuen artean bere enpresa eredua atzerrian dituen filial guztietara 
zabaltzea dago. Lidergo indartsu batean oinarritzen den enpresa honetan, 
enpresaren baloreak filialetan zehar hedatzen ari dira zuzendarien bidez nagusiki, 
baina baita Ormaiztegin trebatzen ibilitako atzerriko hamaika langileen bidez ere. 
Beharginek, esleitu zaizkien eginbeharrak burutzeko duten autonomian eta 
eskakizun handian oinarritzen da eredua, eta enpresa, ordainetan, beraien lan eta 
ahaleginaren truke jasotzen duten konpentsazio nagusiak, errekonozimendu 
pertsonala eta alokairuak bereziki, inguruko batezbestekoak baino handiagoak 
izan daitezen ahalegintzen da. Eredu propioa, hala ere, filialak kokaturik dauden 
herrialde bakoitzeko inguruak ez ezik, filialen jabego egiturek ere baldintzaturik 
dago (Txina eta Marokon dauden filialak kasuko).    
 
c) Kooperatiba ikuspegitik lankidetza harremanak garatzen saiatu direnak: 

Adibidez, Fagor Sistemas, filialeko zuzendaritza taldea kooperatibako bazkide 
laguntzaile eginez, edo MSIk Baionako filiala kooperatiba bihurtzeko eta Etxe 
nagusiarekin bat egin dezan luzatu duen proposamenaren bidez. Bi kooperatibak eta 
filialak nahiko txikiak dira, eta giza kapitala gakoa den sektoreetan aritzen dira, bata 
bezeroentzako muntaia prozesuen diseinuan, eta bestea, informatika alorrean. Gure 
iritziz, demokrazia industrialaren ikuspegitik izan dezaketen garrantziaz gain, ekimen 
hauen helburu nagusia filialetako langile garrantzitsuenak lotzea da. 

 
Azterketa alderdi konkretuetan finkatuz, kooperatibako beharginek Arrasateko 

sistema sozioekonomikoan duten partehartzearen balantzea egingo dugu ondoren. 
Enpresa baten partehartzea definitzerakoan maila desberdinak egon daitezke. Ohikoa da 
hiru arlo bereiztea enpresa partehartzea demokrazia industrialetik aztertzen denean: 
partehartzea kudeaketan,  partehartzea mozkinetan eta partehartzea jabegoan.  
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i) Partehartzea kudeaketan 
 

Kudeaketan partehartzeaz hitz egiterakoan lanpostuko partehartzeaz, batetik, eta 
bestetik, partehartze instituzionalaz aritu gaitezke28. Atal honetan partehartze 
instituzionalaz mintzatuko gara. Partehartze instituzionalak enpresaren norabideari 
dagozkion arloetan partehartzeko eskubidea adierazten du. Partehartzea efektiboa eta 
erreala izateko organo desberdinetarako ordezkariak izendatu beharra dago. Filialetako 
langileen ikuspegitik partehartzeak hiru maila izan ditzake: filial, kooperatiba eta 
Korporazio mailan. Hiru maila horietako organoetan hartzen baitira filialetako 
langileen gain eragina duten erabakiak. Gure azterketaren emaitzak ondorengoa 
erakusten digu: 

 
Filialetako Administrazio Kontseilu batean bakarrik aurkitzen dira filialetako 

langileak ordezkaturik; hain zuzen, Wrozamet-eko lantegian sindikatuetako bi 
ordezkari daude. Beste filial guztietan Administrazio Kontseiluan kapitalaren jabeak 
daude, eta horien artean, aurrerago ikusiko dugun bezala, ez dira langileak aurkitzen. 

 
Kasu batean bakarrik daude ordezkaturik filialetako ordezkariak kooperatibaren 

botere organoetan, Batzar Orokorrean hain zuzen ere, –kooperatibetatik zerbitzu 
batzordean denboraldi baterako joandako zuzendariak kontuan hartu gabe–. Hala ere, 
ordezkaritza hau filial horretako zuzendariek izan dute soilik. Partehartzea 
ahalbidetzeko erabili den bidea bazkide laguntzailearena izan da. Kasu honen 
garrantzia, gure iritziz, filialetako beharginek kooperatiban partehartzeko eskaintzen 
duen aukeran datza.   

 
Filialek eta filialetako beharginek ez dute ordezkaririk Korporazioko organoetan: 

ez kooperatiba kokatzen den taldean, ez eta MCC Korporazioaren Kongresuan ere. 
Aurretik esan dugun moduan, filialak kooperatiben adar gisa kokatzen dira MCC 
Korporazioan. 

 
Beraz, eta sintesi moduan, filialetako beharginen partehartze instituzionala filial, 

kooperatiba eta Korporazioko organoetan hutsa da, salbuespenen bat dagoen arren. 
Hala ere, salbuespen horiek esperientzia garrantzitsua eskaintzen dute, filialetako 
beharginek Arrasateko sistema sozioekonomikoan instituzionalki parte har dezaten 
jorratu daitezkeen bideak erakusten dituztelako.  

  
Filialetako langileekin dagoen harremana alderdi konplexuenetarikoa izan da 

kooperatiben nazioarteratzean. Kooperatibatik joandako zuzendariak inguru arrotz 
batean bakarrik aurkitu dira Etxe nagusiaren interesak ordezkatzen. Honez gain, 
kooperatibetako zuzendaritzan emandako lan urteetan ez dute kapital enpresetako 
dialektika propioan eskarmenturik jaso. Eta are arrotzago egiten zaizkie filialak 
kokaturik dauden herrialdeetako harreman industrialak. Zenbait kasutan, hizkuntzaren 
muga gehitu behar zaio, hemengo zuzendariek ez baitute bertako hizkuntza 
menderatzen (txinera, poloniera, txekiera, arabiarra, portugesa...), eta beste zuzendari, 
langile eta sindikatuekin, besteak beste, itzultzaileen bidez komunikatzen dira. 

                                                 
28 Lanpostuko partehartzea lan metodoen arabera dago, eta atal hau aztertu ez dugun arren, 

esan dezakegu, gaur egun, enpresan denen helburua dela lanpostuko inplikazioa sustatzea. 
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Horregatik, zenbait kasutan, pertsonal politika eta sindikatuekin negoziaketak bertako 
bazkideen esku edota tokiko zuzendarien esku utzi  izan dira29. 

 
Oro har, filialetako harreman industrialak sindikatuen partehartzearekin garatu ohi 

dira. Hala ere, harreman-era desberdinak aurkitzen dira kooperatiben filialetan. 
Langileek negoziaketa ahalmen handiena duen esperientziatik  hasita,  jadanik aipatu 
dugun Wrozamet-eko kasua dator; esan dugun bezala, langileen ordezkariek 
Administrazio Kontseiluan parte hartzen dute. Baina eredu hau, filial honetara 
mugatzen da soilik. Kooperatiba honek dituen beste filialetan sindikatuekin harreman 
estandarragoak gauzatzen ditu. Hain zuzen ere, oro har, filialetan, herrialdeko legedi eta 
sektoreko usadioen arabera eta enpresaren ezaugarri propioen arabera, tamaina eta 
adina, adibidez, burutzen dira enpresa eta langileen arteko harremanak, Etxe nagusiak 
kooperatiba diren aldetik elementu bereizgarririk jaso gabe. Horrela, kasu batzuetan, 
sindikatuekin negoziatzen da zuzenki (Fagor Electroménager, McLean, adibidez). Beste 
batzuetan langileen ordezkariekin, baina sindikatuen partehartzerik gabe, negoziatzen 
dute enpresako zuzendariek (adibidez, Fagor Thailand, Fagor Sistemas edo Cikautxo); 
oro har, filial txikiak edo sindikatuak indarra ez duten lekuetan lekututako filialak dira. 
Irizarren kasua bestelakoa da, zuzendarien helburua langileekin zuzenki negoziatzea da, 
batzar irekietan (Irizar Mexiko eta Irizar Brasilen kasuetan adibidez), eta sindikatuak 
enpresan finkatu ez daitezen ahalegintzen dira.  

 
ii) Mozkinetan partehartzea  
 
Langileentzako pizgarri gisa, hainbat prozedura erabili da filialetan. Erabilienak, 

dibidenduen partaidetza eta enpresaren emaitzei lotutako bonifikazio edo «bonus»ak 
urtero ematea izan dira. Dibidenduen partaidetzak ekitaldi ekonomikoan zehar enpresak 
lortutako emaitza garbien zati bat, portzentai bat normalean, langileei ematea du 
helburu, zenbait herrialdetan legeak agintzen duelako, eta besteetan, kooperatibak 
horrela erabaki duelako. Sistema honek nahiko hedapen handia izan du kooperatiben 
filialetan. Bestetik, kooperatibek bonifikazio sistemak ere, filialek lortutako emaitzen 
araberako aparteko ordainketak, erabili dituzte.  

 
Demokrazia industrialaren ikuspegitik, langileek mozkinetan partehartzea 

garrantzitsua izan da, langileak enpresan duen subiranotasuna adierazten duelako. 
Alabaina, mozkinetan partehartzea langileen inplikazioa bilatzeko formula instrumental 
gisa erabiltzen da hainbat kapital enpresatan; hasieran, zuzendarientzako pizgarri gisa, 
eta gaur egun, behargin guztientzat. Pizgarri mota horien bidez, langileek ahalik eta 
produktibitate eta errendimendu handiena izan dezaten lortu nahi izaten da. Horregatik, 
kudeaketan partehartzeari edota jabegoari loturik ez dagoenean, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik bederen, langileen integrazioa lortzeko tresna gisa indarra 
galtzen du. Hain zuzen ere, beste edozeren gainetik beharginen ahalegina eta 
konpentsazio ekonomikoa soilik lotzen baitituzte, eta azkenean urte bukaerako 
haborokin bihurtzen da. 

 

                                                 
29 Adierazgarria da, zentzu honetan, atzerriko filialei buruz kooperatiba, filial eta Korporazioko 

zuzendariekin hitz egin dugunean «Oso gogorra da han egotea», «gure gizonak daude filial hartan», «hemen bi 
bakarrik gaude beste guztien aurka» tankerako esaldiak entzutea. 
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Bestalde, langileek mozkinetan duten parte hartzeko aukerak, mozkinen banaketa 
politikaz hitz egitera eraman gaitzake. AKEko filialetako mozkinek, zergak ordaindu 
ondoren, bi norabide nagusi izan dute: bata, autofinantzaketa edo berrinbertsioa 
filialean, eta bestea, dibidenduak ordaintzea akziodunei, hots, irabaziak Etxe nagusira 
aberriratzea. Gizarte ekonomiaren eremuan, hala ere, bada mozkinen zati bat gizartera 
bideratzeko ohitura, Fondo Sozialen bidez. Kooperatibek filialetako mozkinak 
banatzeko politikan ez dute fondo sozialik sortzea aurrikusi, eta mozkinen banaketa 
komunitariorik ez dago, oraingoz bederen. 
 

iii) Partehartzea jabegoan 
 
Demokrazia industrialaren ikuspegitik garrantzia duen beste elementu bat jabegoa 

da. Aztertu ditugun kooperatiba eta atzerriko ezarpenetan langileek ez dute 
partehartzerik jabegoan, ez Europan kokaturik daudenetan, ez eta hirugarren 
mundukoetan ere30. Bestalde, hirugarren munduko filialetan, hala nola Brasil, Mexiko, 
Tailandia edo Marokoko filialetan, zenbait zuzendarik adierazi digunez, langileen 
errenta mailak ez luke ahalbidetuko beharginen irabazien parte bat enpresan inbertitzea; 
eta kulturalki ere ez litzateke erraza izango. Dena den, kooperatibek, oraingoz 
behintzat, ez dute bide hori jorratzen saiatzeko ekimenik garatu. 

 
Azterketa guzti honen ondoren, galde dezakegu zenbateraino desberdintzen den 

kooperatiben politika soziala beste multinazionalenetatik. Gure ikerketaren emaitzak 
erakusten digu, oro har, nazioarteko garapenari buruzko politika sozial propiorik ez 
dela garatu. «Politika eza izan da politika»31. Edo zehatzago oraindik, ez da izan 
kooperatiba-balioak jaso duen politikarik, baizik eta logika ekonomikoari soilik 
jarraituz diseinaturikoa izan da. «Lehenengo gure enpresa eta negozioak nazioartean 
kokatu, eta, gero, saiatuko gara gure balio eta printzipioetatik hurbilago dauden 
formulak bilatzen» izango litzateke estrategia, AKEn hedatu den  irizpideen ildotik. 

 
3.3. Atzerriko ezarpenak kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 
Teorikoki, antolaketa kooperatiba transnazionala herrialde desberdinetako enpresa 

kooperatiben arteko hitzarmen demokratikoaren ondorio izan daiteke soilik. MCCko 
kooperatibek atzerrian sortu eta erosi dituzten ekoizpen zentroen artean ez dago 
kooperatibarik, guztiak kapital elkarteak dira32. Dena den, gure ikerketan, gaia 
lankidetzaren ikuspegitik landu nahi dugunez, atzerriko ekoizpen zentroak kooperatiba 
izaera erabiliz sortu eta garatzeko aukera ere aztertu behar dugu. Horregatik, atzerriko 
ezarpenak kooperatibak ez izateko arrazoiei buruz itaundu ditugu kooperatibako 
zuzendariak, honako erantzunak jasoz: 

 
 

                                                 
30 Salbuespen bakarra, Fagor Sistemas kooperatibak Orangen zuen filialean bertako 

zuzendariek kapitalaren parte bat izan zuten, baina gero enpresaren emaitza kaskarren ondorioz 
kooperatibaren esku utzi zuten beraien zatia. 

31 TU Lankide,  2000ko otsaila, 42. 
32  Atzerriko ezarpenak forma juridikoen arabera honela sailkatzen ditu Giráldez-ek, (1994): 

batetik, Etxe nagusiarekiko nortasun juridiko independentea duten filialak daude eta izan daitezke 
Sozietate Anonimoa, Erantzukizun Mugatuko Sozietatea, Sozietate Kolektiboa Bigarrenik,  Etxe 
nagusiaren hedapen juridikoa, Sukurtsala. Giráldez-ek aurkeztutako sailkapenak atzerriko ezarpena 
kooperatiba izateko posibilitatea ez du jasotzen, nekez aurkituko dugu beste testuliburuetan ere. 
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      11.7.Irudia. Atzerriko filialak kapital enpresak izateko arrazoiak 
 

 
• Kapital elkarteen bidez errazagoa da 
• Kontrola mantentzeko zailtasunak egongo lirateke 
• Filialetako enpresa egitura eta inbertsioen bolumena 
• Bazkideen partehartzea sustatzeko zailtasun gehiago dituzte kooperatibek 
• Atzerrian kooperatibak eratzeko arazo juridikoak daude, batez ere mistoak 
 sortu nahi badira 
• Filialetako langileen kooperatiba kultura eza 
• Filialetako langileen errenta maila apala 
• Ekintzailearen motibazioa 
 

  Iturria: Nik egina. 
   
Zuzendariek atzerriko filialak kooperatiba izatea ezinezkoa ikusten dute, arrazoi 

desberdinengatik: 
 
• Hasteko, enpresa estrategiari dagokionez, jarduera produktiboak burutzeko 

kapital enpresak diren filialak aukeratzen dira, ekoizpen zentroei izaera juridiko propioa 
eta jokatzeko ahalmena emateaz gain, Etxe nagusiaren kontrola ahalbidetzen duelako, 
Etxe nagusiaren erantzukizuna ekarritako kapitalera mugatuz. Halaber, bazkideek parte 
hartu behar badute sozietatean, ezinbestekoa da filiala izatea33. 

 
• Filialaren enpresa eredua aukeratzeko erabakian beste faktore batzuk ere eragina 

dute: faktore juridikoek, adibidez, zenbait herrialdetan kooperatiben legedia oso 
mugatua da, eta kooperatiba misto edota menpekoen aukera ez dute aurrikusten. Izan 
ere, kooperatiba elkarteak sortzeko betekizunak herrialdetik herrialdera aldatzen dira, 
eta zenbait herrialdetan ezinezkoa da kooperatibak eratzea. Ahal izanda ere, filialetako 
bazkideak prest egongo ote ziren ikusteke dago. Kooperatibako ekoizpen zentroak 
kokaturik dauden herrialde askotako langileen enpresa kultura oso murritza da, eta, are 
murritzagoa, kooperatiba kultura. 

 
• Beste arazo bat negozioen egitura da, balio erantsi handiko negozioak dira, 

teknologikoki intentsiboak eta inbertsio handia eskatzen dute. Horrela errazagoa da 
kapital enpresa moduan aritzea. 

 
• Kooperatibak nahiko itxiak dira34eta bazkide kapitaldunen partehartzea mugatu 

egiten dute. Agintaritza mugatua izateak balizko bazkideak urrundu egiten ditu. Horrek 
kooperatibak itxiak izatera daramatza, eta gaur egun proiektu berrietarako bidailagunak 
bilatzea funtsezkoa da. Enpresa handienek bilatzen dituzte, zer esanik ez txikiek. 

 
• Baina jokoan dagoena, gure iritziz, agintaritza harremanak eta erabaki gunearen 

kokapena da. Zuzendariek emandako erantzunetatik hori da baldintzatzaile nagusia. 
                                                 

33 Fondoen transferentziei dagokienez ere, errazago bideratzen dira filialen bidez 
sukurtsaletatik edo beste edozein izaera juridikoko antolaketatik baino. Izan ere, aukera gehiago 
eskaintzen dituzte, besteak beste, zerbitzuen, royaltien, interesen eta abarren ordainketetan. Baita 
transferentzia prezioak ezartzeko ere –fondoak transferitzeko beste modu bat da–, kapital 
enpresak diren filialetan errazago burutzen da (Giraldez 1994). 

34 «Kapitalismoaren itsasoan dauden irlak» irudia erabili da aislamentua erakusteko. 
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Kooperatibek atzerriko filialak sortzearen arrazoia horixe baita, jarduera 
produktiboaren kontrola gordetzea. Aurrerago aztertuko dugun kasuetan argiago ikusi 
ahal izango dugu. 

 
Etorkizunean atzerriko menpeko sozietate anonimoak kooperatiba bihurtzeko 

aukerari buruz galdetu diegunean, zuzendariek ez dutela gai horren inguruan gehiegi 
hausnartu adierazi digute, eta oso zaila, ia ezinezkoa ikusten dutela; hala ere, 
demokrazia industrialaren eremutik hurbilago dauden ezaugarriak ezartzeko iritzi 
baikorragoa adierazten dute.   
 

11.3. Taula. Atzerriko ezarpenak kooperatiba bihurtzeko aukerari buruz 
 

 KOOPERATIBAK % 
Oso probablea 0 - 
Agian epe ertainera 0 - 
Utopikoa, ia ezinezkoa 12 93 
ED/EE 1 7 
Guztira 13 100 

Iturria:  Nik egina. 
 

Laburbilduz, kooperatiba gehienek, salbuespen batek ezik, ez dute planteatu ere 
egiten filialak kooperatiba bihurtzeko aukera. Zuzendari gehienek ez dute kontraesanik 
ikusten, nahiz eta argi ez ikusi nola egiten duen bat kooperatiba printzipioekin. Hala 
ere, beraien iritziz, ez da posible epe laburrera aldatzea; denbora aurrera doala, ikusiko 
da zein irtenbide aurkitu daitekeen.  

 
MCCk, ordea, badu esperientziarik kapital enpresak kooperatiba bihurtzen. 

1990eko hamarkadaren hasieran eskuratutako Fabrelec Elektratresna enpresa, adibidez, 
Fagor taldeko kooperatiba da gaur egun. Beste kasu batzuetan langileei kooperatiba 
bihurtzeko aukera eman zaien arren, prozesuak ez du aurrera egin, bai langileek nahi 
izan ez dutelako, bai aukeratutako bideak ez duelako administrazioaren onespena izan 
(adibidez, Tafalla eta Usurbileko Victorio Luzuriagan). Nolanahi ere, gaur egun 
Korporazioak filialekiko duen politikaren lehentasuna ez da antolaketa horiek 
kooperatiba bihurtzearena; ez estatuko filialak, ez eta, are gutxiago, atzerrikoak ere.  
Atzerriko filialen kasuan arazoak biderkatu egiten baitira, urruntasunagatik ez ezik, 
legedi eta kultura desberdinarengatik ere.  

 
Baina, ziur aski gakoa ez da hori. MCCren sistema sozioekonomikoaren itzalean 

hamarkada honetan sortu diren enpresa berri gehienak –atzerrian, estatuan eta Euskal 
Herrian– kapital enpresak izan dira. Bazkide kapitalisten partehartzea, enpresa proiektu 
berriek eskatzen duten inbertsio maila, eta, ondoriozko arrisku ekonomikoa, arrazoi 
nagusitzat aipatzen dira, enpresa ekimen berriak kapital enpresen izaera erabiliz 
burutzeko. Euskadiko 1993tik geroztiko kooperatiba legeak eskaintzen dituen formula 
malguak35, eta MCCk dituen bitartekoak kontuan izanik, inguruko enpresa proiektu 
berriak kapital enpresa izaerarekin sortzeak, kooperatiba ereduaren muga baten aurrean 

                                                 
35 4/1993 ekainaren 24ko Euskadiko kooperatiben legearen berrikuntzarik bereizgarrienetakoa, 

bitariko kooperatibak edo kooperatiba mistoak sortzeko eskaintzen dituen aukeretan datza. 
Kooperatiba hauek bazkide mota desberdinak ahalbidetzen dituzte (bazkide finantzarioak barne), 
bakoitza beren eskubide politiko eta ekonomikoekin. Bestalde, badira beste aukera batzuk gizarte 
ekonomiaren esparruan, adibidez, Sozietate Anonimo Laboralak. 
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ez ote gauden galdetzera garamatza, Arrasateko esperientziaren eredu kooperatiboarena 
bederen.  
 

4. Ondorioak 
 
Kapitulu honetako abiapuntuko hipotesia enpresa eredu desberdinek 

transnazionalizazio eredu desberdinetara daramatela izan da. Alabaina, MCCko 
kooperatiben nazioarteko hedapenean oinarri sozial propiorik ez da garatu. Gure 
azterketak erakusten digunez, oro har, nazioarteko jardueren ikuspegitik Arrasateko 
kooperatibak ez dira desberdintzen antzeko dimentsioa duten beste enpresa 
multinazionaletatik. Etxe nagusi eta filialen arteko artikulaziorako politikak, hala nola, 
erabaki gunearen kokapena, erabakien zentralizazio maila, zuzendaritzaren jatorria eta 
mozkinen banaketa politikak kooperatiba bakoitzak diseinatu ditu, eta lekuan lekukoak 
izan dira. Filiala eta Etxe nagusiaren arteko harremanak gauzatzeko, formula 
kooperatiboak asmatzeko daude edo ez dira garatu. 

 
Halaber, kooperatiba bakoitzak erabaki du atzerriko enpresetan kapitala eta 

lanaren arteko harremanen esparruan langileen zein nolako partehartze mailak bultzatu. 
Oro har, alde batetik, partehartze instituzionala ahalbidetzen duten egituren garapena 
oso murritza izan da, ia hutsa; eta langile zuzendaritza harremanak sindikatuen 
partehartzearekin garatu dira, salbuespenak salbuespen. Bestetik, langileek filialen 
mozkinetan parte hartzeko esperientziak ugariagoak izan badira ere, ezin esan daiteke 
filialen antolaketaren ezaugarri orokor bat denik. Jabegoan ere ez da aurrerapenik egon, 
ez eta mozkinen banaketa komunitarioan ere. Hain zuzen ere, arlo horietan ez da 
MCCren politika propiorik finkatu, eta ez zaigu iruditzen beste multinazionaletatik 
desberdinduko duen elementu bereizgarririk sortu eta bultzatu denik, demokrazia 
industrialaren ildotik bederen.   

 
Dena den, hiru esperientzia nabarmendu nahi genituzke, duten berezko 

balioagatik beste, eskaintzen dituzten aukerengatik. Hirurak desberdinak izan arren 
osagarriak izan daitezkeela iruditzen zaigu: 

 
• Batetik, Fagor Sistemasek Frantziako Orangeko filialeko zenbait zuzendariri 

kooperatibako bazkide laguntzaile izateko eman dien aukera. Filialetako langileak 
AKEan integratzeko ate bat irekitzen duela iruditzen zaigu.  

 
• Bigarrenik, Irizarrek bere kudeaketa eredu propioa munduan zabaltzeko 

erakusten duen determinazioa.  
 
• Hirugarrenik, Fagor Etxetresnak Poloniako Wrozamet lantegian hartu duen 

kogestioaren bidea. 
 
 Atzerriko ezarpenak Arrasateko sistema sozioekonomikoan egiten ari den 

eraldaketa sakonaren protagonista nagusienetarikoak dira. Horregatik, aurrera begira, 
MCC Korporazioaren erronka garrantzitsuenen artean bere nazioarteko sarbidearen 
definizio soziala dago, gure ustez. Testu inguru berriak eta Arrasateko esperientziaren 
balioek nazioarteko estrategian balio kooperatiboak txertatzea eskatzen dute. 
Arrasateko sistema sozioekonomikoaren nazioarteko zabalkundeak eta izaera bikoitzak 
kooperatiba identitatea galtzeko eta ezaugarri desberdintzaileak, lankidetza eta 
autoeraketaren baloreak adibidez, alboratzeko arriskua areagotu baitu. 
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Hain zuzen ere, kanporatzeko dinamikaren alderdi sozialari buruz proposamen 

batzuk iradokitzen hasiak dira azken urtean MCCn. Hurrengo kapituluan politika sozial 
hori definitzeko ardatzak landuko ditugu. Gogoratu nahi dugu, azken finean, antolaketa 
baten politika soziala bere barne joera eta baldintzen ondorio dela. Halaber, antolaketa 
batek kanpoarekiko duen politikak bere barneko egitura baldintzatzen du. 
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1. Sarrera 
 
MCCk nazioarteratze bidean emandako urratsak aztertu ondoren, kapitulu honetan 

ikuspegi zabalagoa hartu nahi izan dugu, MCCren egungo errealitateari eta 
etorkizuneko erronkei buruzko gogoetan murgildu ahal izateko. Hala, gure azterketan 
jasotako emaitzetatik abiatuta, Arrasateko esperientziak sortu dituen aldaketak jasotzen 
saiatu gara. Hain zuzen ere, gure iritziz, 1990eko hamarkadako Arrasateko kooperatiben 
ibilerak, batik bat nazioartekoak, antolaketa paradigma berria sortzea ekarri baitu.  

 
Kapitulu honekin hasteko, eredu berriaren izaera bikoitza, kooperatiboa eta 

kapitalista, deskribatzen dugu laburki, seigarren kapituluan egindako analisia osatu 
aldera. Ondoren, Endekapen Teoriaren ildotik bideratuko dugu lana. Horrela, alde 
batetik, arrakasta ekonomikoaren emaitzak azpimarratuko dira, hala nola, lehia 
kokapenaren sendotzea edota enplegu eta aberastasunaren sorkuntza. Baina bestetik, 
Arrasateko mugimendu sozioekonomikoaren kooperatiba ereduaren ahultzea islatzen 
duten adierazleak jasotzen dira, besteak beste, soldatapeko langile eta kapital enpresen 
ugaltzea eta alderdi ekonomikoaren nagusitasun hutsa.  

 
Edozein modutan, azterketa ezin da Arrasateko eredu sozioekonomiko 

kooperatiboak izan duen nazioarteko arrakasta edo eraldaketa soziala eta kulturala 
egiaztatzera mugatu, baizik eta harantzago jo behar dugu. Hain zuzen ere, 1990eko 
hamarkadan garatu den antolaketa paradigma berri honen kontraesanak, aldi berean 
erronka baitira; alegia, AKEren muga eta aukeretatik abiatuz, MCC Korporazioak 
dituen erronken artean nazioarteko enpresa eta nazioarteko lankidetza eredu berria 
garatzea aurkitzen da, gure iritziz. Eta hori, zalantzarik gabe, nazioarteko politika 
sozialaren garapenarekin estuki loturik dago. Horregatik, Korporaziotik zabaldutako 
nazioarteko definizio sozialari buruzko proposamenak aztertuko ditugu, gobernu 
organoetatik eta organo sozialetatik sortutako ekimen desberdinen egungo egoeraren 
berri eman eta analisia eginez. Halaber, iraganean gaur eguneko erronkarekin 
paralelismorik izan zezakeen esperientzia baten haritik, Arizmendiarretaren hainbat 
gogoeta jasotzen ditugu.  

 
 Hurrengo kapitulurako utzi ditugu, ikuspegi orokorragotik, kooperatiben 

nazioarteratze prozesuaren politika sozioekonomikorako gakoen gogoeta eta 
proposamenak. 

 
2. MCCren antolaketa paradigma berria 
 
2.1. Egitura eraldaketak 
 
AKEk izan dituen erronka garrantzitsuenak Europako merkatu batuari  lehenbizi, 

eta globalizazioari, bigarrenik, eta beraien ondorioei aurre egitea izan dira. 
Kooperatibek lehiatzen zuten merkatua aldatu egin baita: hasiera batean lokala edo 
erregionala zena, 1980eko hamarkadan Europa mailakoa izatera pasa zen, eta 90.ekoan 
mundu mailakoa izatera heldu da. Horrela, hainbat urtetan espainiar estatuaren sistema 
ekonomiko protekzionistak eskaini zien babesa desagerturik, globalizatutako 
merkatuetako lehian bete betean murgildurik aurkitzen dira kooperatiba enpresak.  
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Merkatuaren baldintzen aldaketa hauek ez dituzte Arrasateko enpresak ustekabean 
harrapatu, eta munduko ekonomiaren bilakaerarekin batera aldaketa sakonak izan 
dituzte; ez baitute enpresa sistema isolatua osatzen, baizik eta alderantziz, merkatuko 
baldintza berriei egokitzeko orduan, gure inguru hurbileko enpresen artean aitzindariak 
izan dira hainbat arlotan. 1990eko hamarkadan, J. M. Arizmendiarrietak iradokitako 
Arrasateko mugimendu sozioekonomikoa, bere nortasun koordenaden doikuntza -eta 
aldaketa-prozesuan murgildurik egon da. Europar Batasunari eta globalizazioaren 
erronkari erantzuteko kooperatiba mugimenduaren antolaketa alorrean eman diren 
aldaketak galantak izan dira. Ez da gure helburua aldaketa guztien inbentarioa egitea, 
baina gure iritziz nabarmenenak direnak jasoko ditugu:  

 
• Korporazioa sortu da, eta talde sektorialek eskualdeko taldeak ordezkatu 

dituzte zuzendaritza batasunean eta kooperatiben arteko koordinazioan 
sakontzeko. Erakunde berriak tresna korporatibo berriak ekarri ditu –hala nola, 
MCC Inversiones, MCC Fundazioa eta MCC Desarrollo– kooperatiben 
garapena bultzatzeko (Bakaikoa, 1995). Korporazioa bera aldaketaren sinbolo 
bihurtu da. 

 
• Fundatzaileen erreleboa burutu da, eta zuzendari profesionalek hartu 

dute lekua (Larrañaga, 1998; Greennwood, 1991). Halaber, Korporazioaren 
sorrerarekin zuzendaritza mailak handitu egin dira, eta ordainketa tartea, 
zuzendari eta bazkide arrunten artekoa, zabaldu egin da (Kasmir, 1996).  

 
• Kudeaketa eredu berriak nabarmenki aplikatu dira. EAEan kudeaketa 

eredu berritzaileen aitzindari bilakatu dira taldeko enpresak (ikus, esaterako, 
Cluster del Conocimiento, 1997, 2000; Vázquez, 1998).  

 
• Heziketak eta teknologia garapenak gero eta garrantzi handiagoa lortu 

dute kooperatiba mugimenduan. Mondragon Unibertsitatea eta Garaia ikerketa 
gunearen sorrera azpimarratu daitezke, besteak beste.  

 
• Kooperatibentzat hazkunde urteak izan dira 1990eko hamarkadakoak. 

Dimentsioaren adierazle guztiek –enplegua, inbertsioak, merkatuak, mozkinak, 
elkarteak– gora egin dute.  

 
• Kooperatibek barne merkatutik Europarako jauzia egin dute, eta gero 

mundu zabalera. Hala, gaur egun Arrasateko Esperientzia sozikoekonomikoak 
enpresak ditu munduko lau kontinentetan. 

 
Aldaketa esanguratsuenetako bat, hala ere, gure iritziz, atzerrian ez ezik, inguru 

hurbilean ere sortu eta erosi diren kapital enpresek osatzen dute. Arrasateko 
kooperatibek enpresak eta negozioak munduan kokatzeko aukeratutako moduak 
Arrasateko sistema sozioekonomikoaren izaera aldatu du:  lehen sistema kooperatiboa 
soilik zena, bitan berbanatu da, eta sistema kooperatiboa eta kapitalistan bilakatu da. 
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2.2. Modelo bikoitza edo neokooperatibismoa  
 
Arrasateko esperientzia 1950. hamarraldian mugimendu kooperatibo gisa sortu 

eta garatu zen. Pertsonan zentraturiko enpresa-ereduari jarraitzen zioten, eta lanari 
kapitalaren aurrean nagusitasuna eman zitzaion. Gaur egun, ekonomia globalizatzen ari 
den garaian, Arrasateko mugimendu sozioekonomikoaren itzalean sorturiko enpresak 
kooperatibak ez ezik, enpresa kapitalistak ere badira. Mugimenduaren ohiko enpresek 
kooperatiba izaten jarraitzen dute; baina hauen ekimenez atzerrian sortu diren enpresak, 
edo bertan beste bazkide batzuekin sortu dituztenak, kapital enpresak dira. Jadanik, 
kapital enpresa berri horien jabegoa eta agintaritza ez dute bertan lan egiten duten 
pertsonek, baizik eta Etxe nagusi baten esku dago.  

 
Hala, Arrasateko sistema sozioekonomikoan lan erregimen desberdineko hainbat 

langile taldek parte hartzen dute. 12.1. irudian ikus dezakegu banaketa: kooperatibako 
bazkide arruntez gain, kooperatibako iraupen mugatuko bazkideak1, kooperatibako 
behin behineko langileak –soldatapekoak–, atzerriko filialetako soldatapeko langileak, 
inguruko filialetakoak, hauek ere soldatapekoak,  eta zeharka bada ere, baina kontuan 
hartzekoak dudarik gabe, enpresa azpikontratatzaileetako soldatapeko langileak. 
 

12.1. Irudia. Kooperatiba multinazionalen menpeko  

sistema sozioekonomikoan lan egiten duten langileak 

 
   (III) Atzerriko filialetako     (IV) Inguruko filialetako 

       soldatapeko langileak         soldatapeko  langileak 

               

II) Iraupen mugatuko Bazki.

Kooperatibako bazkideak

I) Behin-behineko 
soldatapeko langileak 

                     (V) Enpresa azpikontratatuetako  

                       Soldatapeko langileak 

  
    Iturria: Nik egina. 

       

Arrasateko mugimendu sozioekonomikoko langileen izaera desberdinak modelo 
bikoitza sortu du: alde batetik, kooperatiba enpresa eta bazkidez osaturiko zentroa dago, 
eta bestetik, horren menpeko diren kapital enpresa eta soldatapeko langilez osaturiko 
periferia bereiz daiteke. Zentro kooperatiboa Arrasateko kooperatibaren ohiko enpresek 
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figura berria onartu zuen.  
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osatzen dute; oraindik ere, MCC taldean nagusi direnak, bai enpresa kopuruan, baita 
pertsona kopuruan ere. 

 
Esan dugun bezala, periferia kapitalista erdigune kooperatiboak kontrolatzen 

dituen kapital enpresek osatzen dute. Bi talde nagusi daude: kooperatiben ekimenez 
atzerrian eratu diren enpresak alde batetik, eta inguru hurbilean sortu diren enpresak, 
bestetik. Kapital enpresa hauek, kasu gehienetan, batez ere estatuko filialak, beste 
bazkide batzuekin eratutako baterako enpresak edo joint ventureak dira. Bertan lan 
egiten duten beharginen lan erregimena inguruko eta sektoreko antzeko kapital 
enpresenetatik ez da bereizten. 

 
Periferia definitzeko aukeratutako irizpideari atxikiz, zentrokoak langile 

kooperatiboak soilik kontsideratzen dira eta periferiakoak, berriz, soldatapeko 
langileak. Hala, kapital enpresetako langileez gain kooperatiba-enpresetan lan egiten 
duten, baina bazkideak ez diren, langileak ere kokatu beharko genituzke periferia 
kategoriaren barruan2. Horrela, zentroa eta periferia ez lirateke herrialde desberdinen 
arabera, ez eta enpresa desberdinen arabera berezituko, baizik eta leku berean eta 
elkarren ondoan egon daitezke. 

 
Periferia kapitalista definitzeko irizpidea zabalduz, edo zorroztuz, zentro 

kooperatiboarentzat lan egiten duten enpresa osagarriak eta bertako langileak ere sar 
daitezke kategoria honetan; juridikoki kontrolatzen ez dituzten arren, ekonomikoki 
erabat menpeko baitira3. Izan ere, azken hamarkadan kooperatiba enpresek hainbat 
jarduera kanporatzeko erakutsi duten joeraren ondorioz, kooperatiben inguruan eratu 
den azpikontratazioaren alorra hedatu egin da4.  

                                                 
2 Kooperatiben plantilaren hazkundeari dagokionez, aipatu behar dugu talde industrialeko 

kooperatibetako behin behineko langileen partehartzeak gora egin duen arren, 1999ko kooperatiben 
legearen erreformaren ondorioz, bere pisu erlatiboa mugatu egin dela. Erreforma aurreko legearen 
arabera, kooperatibek izan zezaketen behin behineko langileen kopuruak bazkide langileen %30ean 
zuen muga; lege aldaketarekin, muga langile bazkideen %25era jaitsi da (ekainaren 29ko, 1/2000 
Euskadiko Kooperatiben Legeak). Kooperatibetan, azken urteetan, erruz ugaritu dira behin 
behineko bazkideak, Fagorreko Kontseilu Sozialeko kideek adierazi digutenez, legeak onartzen duen 
mugen gainetik hainbat kasutan. 

3 Globalizazio prozesua garapen ekonomiko kapitalistaren forma dualistak bultzatzen ari da. 
Bilakaera horren isla, tekno-ekonomia, alde batetik, eta bestetik, grunge ekonomiak osatzen du 
(Castells, 1996). Lehenbizikoa, teknologia handia, automatizazioa, sistema flexibleak, eskulan hezitu 
eta trebatuak osatzen du; bigarren taldea, berriz, bigarren mailako lanak.  Bigarren talde hau ere 
bitan bana daiteke: teknoegituran dauden enpresentzat lan egiten duten enpresa txikiagoetako langile 
erdi kualifiakatuak (segmentu honek Estatu Batuetako langileriaren %25a hartzen zuen eta 2000. 
urterako %35a izatea espero zen); bigarren azpitaldeak sektore informalean muturreko baldintzetan 
aldika lan egiten duten kualifikazio gabeko edo eta erredundanteak diren langileak jasotzen ditu 
(Jones, 1999, 38). 

4Irizar kooperatibak, adibidez, bere jardueraren zifra esanguratsuenak erakusten dituenean, 
azpikontratatutako enpresetan dabilen pertsonen kopurua ere jasotzen du. Horrela, 1996. urtean 
Irizar kooperatiban, Ormaiztegin, 624 pertsonek lan egiten zuten, eta inguruko enpresa 
azpikontratatzaileetan 234; alegia, heren bat baino gehiago. 

Kooperatibetan integrazio handia egon da historikoki. «Azken torlojoa ere mekanizatzen 
genuen»  dio Copreciko zuzendari ohi eta egun Korporazioko lehendakariordea den Uzkudunek. 
1990. hamarraldian balio erantsi gutxiko jarduerak eta enpresaren konpetentzia nukleokoak ez 
zirenak azpikontratatzeko joera nabarmena izan da kooperatibetan.  
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Azkeneko urteetan, erdigune kooperatiboa hazi egin den arren, periferia 
kapitalistaren hazkundea nabarmenagoa izan da. 2000. urtean, MCC Korporazioan lan 
egiten zuten 53.377 pertsonetatik (industria, finantza eta banaketa arloan), erdia Euskal 
Herritik kanpoko ezarpenetan ari zen lanean, estatuan 21.937 eta atzerrian 5.682, 
soldatapeko langileak ia osotasunean. Euskal Herrian lanean ari direnen artean, 
banaketa egin behar da, bazkideak, behin-behineko bazkideak, kooperatibetako behin--
behieneko soldatapeko langileak (azkeneko urteetan erruz ugaldu direnak) eta 
filialetako beharginak. Egun, datu ofizialik eskuratzea ezinezkoa izan zaigun arren, gure 
estimazioen arabera, MCC Korporazioan zuzenki lanean ari direnen artean, hamarretik 
lauk edo gutxiagok du soilik bazkide izaera. Iragarpenen arabera, joera areagotu egingo 
da epe ertainera, eta langilerian kooperatibako bazkideak gutxiengoa izango dira 
nabarmenki (Cancelo, 2000). 

 
Izaeraren mutazioa: «neokooperatibismoa» 
 
Arrasateko esperientziako kooperatibek kooperatibismoaren esparrua eta 

jokatzeko arauak gainditu dituzte 90. hamarkadan. Antolaketa paradigma berri bat sortu 
da, non enpresa kooperatiboak, enpresa kooperatibo-kapitalistak eta azken hauen 
menpeko diren  estatuko eta atzerriko enpresa kapitalistak aurkitzen diren. Larrañagak 
eredu berriari neokooperatibismoa deitzea proposatzen du, «ikuspegi estrategiko berriak 
posibilismoa eta identitatea batzen saiatzen delako» (Deia, 1996-11-28). 

 
Enpresa eredu eta kultura desberdinak konbinatzen dira MCCn gaur egun. 

Agintaritza harremanak taxutzen dituzten elementuak desberdinak dira modelo 
bakoitzean, eta ondorioz erabakiak hartzeko moduak ere bai. Kooperatiba nukleoan 
lanak du nagusitasuna, eta erabakiak demokratikoki hartzen dira, zuzenki kooperatibako 
Batzar Orokorrean edo bazkideek demokratikoki hautatutako ordezkarien bidez 
(Korporazio mailan), beti ere pertsona bat boto bat printzipioaren arabera. Periferia 
kapitalistan, elkarte partizipatuetako langileek ez dituzte erabakiak hartzen, nukleo 
kooperatiboaren esku dagoen kapitalak baitu nagusitasuna5. Alegia, filialek zuzendarien 
kontrolpean dagoen egitura hierarkikoa dute, eta enpresa horien xedea 
errentagarritasuna hobetzea da, normalean merkatuko hurbiltasun eta kostu 
murriztapenaren bidez. 

Inguru berriaren aurrean, Arrasateko esperientziak bizitako eraldaketa prozesu 
honek, gure iritziz, egokitzapen soila baino gehiago mutazio prozesu bat adierazten du6. 

                                                                                                                                               
EAEko datuei begira, industriako 80.000 langile inguru azpikontratazio alorrean aritzen da, 

Euskadiko merkataritza ganberen arabera. Jarduerak, plastikozko atalen ekoizpenean, metalaren 
eraldaketan, eraikuntza mekanikoan, forman eta galdaketan oinarritzen dira; batik bat, automobil 
industriako osagaien, erreminta makina, eta etxetresnen alorreko bezeroentzat (Egunkaria, 2001-9-
28). Ikus dezakegun moduan MCC Korporazioan nagusi diren industri alorretan.  

Halaber, jarduera industrialak ez ezik, enpresako hainbat zerbitzu ere nola kanporatu diren soma 
daiteke. Adibidez, adierazgarria da hainbat kooperatibetako harrera zerbitzuaz segurtasun enpresa 
pribatuetako langileak arduratzea, edo garbitasunaz, mantenuaz, etab. 

5 Ohiko formula kooperatiboak erabiliz, nukleoan «lanak kapitala kontratatzen du»;  baina 
periferian «kapitalak kontratatzen du lana», eta kontuan hartzen badugu kapitala bazkide 
kooperatiboena dela, periferiako formula «lanak kontratatzen duen kapitalak kontratatzen du lana» 
bihurtuko litzateke. Formula konplikatua dudarik gabe. 

6 Gutemberg eta García Echeverriaren arabera, enpresa hiru modutara egokitu daiteke inguruko 
aldaketei. Oszilazio, joera eta mutazio motako egokitzapena. Egoera berriari egokitzeko prozesuaren 
ardatza enpresa kulturan dago. Oszilazio motako egokitzapenak ez dakar egitura material eta 
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Izan ere, antolaketaren eta erakundearen ohiko jokabide eskemen haustura dakar 
berarekin. Eredu kooperatiboak ez du balio, agortu egin da. Kooperatibak kategoria 
berri batean sartu dira, enpresa transnazionalen kategorian, eta jokatzeko arauak aldatu 
egin dira. Kooperatiba eredu demokratikoa ez da aplikatzen mugimendu 
sozioekonomikoaren geroz eta parte handiagoan, sistema bikoitza sortuz, kapitalista eta 
kooperatibista. 

 
Mutazio prozesuek balore-sistema aldaketak eta kultura-hausturak sortzen dituzte 

antolaketan, eraldaketa erradikalak ahalbidetuz (Val Núñez, 1994, 20). MCCren kasuan, 
sistema bikoitzak dakartzan aldaketa handienetakoak bi dira gure iritziz. Batetik, 
ortodoxia kooperatiboaren haustura eta kooperatiba eredutik kanpo ia edozer gauza 
egiteko aukera. Eta bestetik, Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan gertatu den bi 
talderen arteko banaketa, alegia, bazkideak eta soldatapeko langileak, ohiko 
kooperatibetako ikuspegitik gu eta besteak. Gu erdigune kooperatiboa da, demokrazia 
sendoan oinarriturik dago, eta lan erregimen garatua du, demokrazia industrialaren 
ikuspegitik. Besteak, periferiako soldatapeko langileak dira, lan erregimen eta baldintza 
anitzak dituzte, eta erdigune kooperatiboaren lanpostuak, soldatak eta inbertsio 
ahalmena  mantentzea da beraien helburu nagusia7.  

 
3. Endekapen Teoria: arrakasta ekonomikoa vs kooperatiba demokrazia 
 
Endekapen teoriaren ildoan kokatzen den kooperatibismoaren aztertzaileen lerro 

baten arabera, kooperatiben arrakasta ekonomikoa kooperatiba printzipioen 
garapenarekin bateratzeko zailtasunak areagotu egin dira ekonomia kapitalista 
globalean; alegia, kapitalismoan, eta are gehiago kapitalismo globalaren garaian, 
merkatu arrakasta eta demokrazia kooperatiboa batera ezinak direla. MCC 
Korporazioan gertatzen ari denari, hirugarren kapituluan aztertu dugun endekapenaren 
analisia aplikatuz, honako gogoetak egin daitezke: 

  
3.1.  Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren arrakasta sozioekonomikoa  
 
Hasieratik esan behar da Arrasateko Esperientziako kooperatiba taldeak 

globalizazioa deritzon sistema ekonomikoaren berrantolaketa honetan lortu duen 
hazkunde eta sendotasun ekonomikoa nabarmena dela. MCCko kooperatiba 
multinazionalen lehia kokapena Europako eta munduko enpresekin alderatuz punta 
puntakoa da, eta 2001. urtearen bueltan, hamarkada bat edo bi lehenago baino, askoz 
hobeto daude. MCCko enpresek hobekuntza nabarmena egin dute hainbat alorretan, 
hala nola hazkunde eta errentagarritasunean. Ikuspegi kualitatibotik, nazioarteratzea eta 
berrikuntza azpimarratu behar dira. Hala, ikusi dugun bezala, ahalmen esportatzailean 
ez ezik, atzerriko inbertsio zuzenetan ere, aurrerakada nabarmena izan da. Zer esanik ez 
berrikuntza eta teknologian, azken urteetan abian jarritako hainbat proiektuei esker.  

 

                                                                                                                                               
inmaterialen aldaketarik, eta enpresa kultura mantenduko litzateke. Joera motako egokitzapenak 
enpresa kulturaren alderdi instrumentalen bilakaera bat suposatzen du, edo bereziki tresna eta 
ezagupen berrien aplikazioa. Mutazio mota testuan azaltzen dugu. 

7 C. Urdangarinen hitzak adierazgarriak dira zentzu honetan: «Por último señalar que aunque la 
implantación productiva exterior es ajena a la voluntad del Grupo, la evolución global de la 
economía la hacen necesaria para el afianzamiento y crecimiento del empleo de las cooperativas» (C. 
Urdangarin, 2000).  
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Arrasateko esperientzia aztertu duten ikerlariek, historikoki, Arrasateko 
kooperatiben eraginkortasuna eta arrakasta ekonomikoa azpimarratu dute hainbat 
lanetan8. Terence-k (2001) 1990eko hamarkadan MCCko zenbait kooperatibek bere 
baliokideak diren kapital enpresek baino lan malgutasun handiagoa -lan egindako 
orduak eta soldatak- eta ekoizkortasun hobea (%7 bat inguru) erakutsi dutela frogatu 
du. Egile honek, oro har, 1990eko hamarkadaren hasierako krisia jasan eta bertatik 
ateratzeko gizarte ekonomiako euskal enpresek, kapital enpresen aurrean, izan zuten 
ahalmena nabarmentzen du. 

 
Moye ikerlariak (1995) MCCko industri guneak inbertsio, berrikuntza eta 

hazkunderako oztopoak gainditzeko bideak sortu dituela erakusten du. Kooperatibek 
koordinazio sistemak eratu dituzte enpresako hainbat arlotan: jabego egitura, finantza 
egitura, gobernu eta industri harremanak, inbertsio erabakiak, ekoizpenaren antolaketa 
eta merkatu-estrategia. Gainera, arlo horietako koordinazio sistemek transakzio kostuak 
eraginkorki mugatzea ahalbidetu dute, eta enpresa lankidetza bultzatzea. Clamp-ek 
(2000) MCCren nazioarteratzeari buruz egin duen azterketan nabarmentzen du, 
komunitatean txertaturik eta langileen demokrazian oinarrituz sortu diren enpresak 
izanik, aipagarria dela lortu duten garapen maila. Batik bat, enplegua sortu eta 
mantentzeko ahalmena azpimarratzen du. 

 
Bada, ez dago MCCren arrakasta ekonomikoa dudan jartzerik. Bilakaera honen 

ondorioz, MCC Korporazioa Euskal Herriko talde industrial garrantzitsuena bilakatu 
da, eta estatuko seigarrena9. Adierazgarria da, zentzu honetan, MCCko kooperatibek 
euskal ekonomiari egiten dioten ekarpena, besteak beste, enplegu, barne produktu 
gordin, kanpo merkataritza, heziketa eta berrikuntza arloan, Mondragon Unibertsitatea 
eta Garaia proiektua kasuko. Horren guztiaren isla da kooperatiben bailaretako egoera 
sozioekonomikoa: langabezia tasak Euskal Herriko apalenetakoak dira, eta aldi 
baterako kontratuak izugarri ugaritu diren arren, bada oraindik “baldintza oneko” lan 
eskaintza zabala. Biztanleko errentak oso gora egin du azkeneko urteetan, Europako 
batezbestekoa gaindituz. Horrez gain, errentaren banaketan Euskadiko disparekotasun 
txikienak dituzten guneak dira10. 

 
Laburbilduz, eta beharrezkoak liratekeen matizazioak alde batera uzten direla 

jabetuz, esan daiteke, gure ustez, lekuan lekuko komunitateekiko atxikipen eskasa 
erakusten duen kapitalismo transnazional ahaltsuaren aldean, MCCko mugimendu 
sozioekonomikoak jatorrizko komunitatean txertaturik jarraitzen duela, hein handi 
batean bere garapenean konprometituz, eta oraindik ere, oro har, bazkideen 
demokrazian oinarriturik11. 
                                                 

8 Hala, Henk Thomas eta Chris Logan (1982) eta Keith Bradley eta Alan Gelb (1983) ikerlariek 
ereduaren baliagarritasuna azpimarratzen dute Espainiako merkatu autarkikoaren testuinguruan. 
1990eko hamarkadan egindako ikerketek testuinguru berriari arrakastaz egokitzeko ahalmena 
azpimarratzen dute. 

9 Salmenten irizpideari jarraituz, MCC estatuko seigarren enpresa ez finantzarioa da, Repsol, 
Telefónica, Endesa, El Corte Inglés eta Cepsaren atzetik. Europa mailan 185. lekuan kokatuko 
litzateke. Finantza enpresak kontuan hartuz, salmentei dagokienez, hamargarrena bihurtzen da, eta 
enplegu rankingean zazpigarrena (Actualidad Económica 20001030 eta 2000917). 

10 Gipuzkoako Ogasun Sailaren arabera, errenta handienak Donostia aldean kokatzen diren 
arren, Deba Goiena da Gipuzkoako bailararik aberatsena (El País, 20010226). 

11 Koffi Annan Nazio Batuen zuzendariak inguruko gizartearekin konprometitutako enpresen 
eredu gisa aurkezten du MCC taldea (Annan, 2001). Zehazki Nazio Batuen erakundetik bultzatu 
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3.2. Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren deskooperatibizazioa 
 
Beste aldetik, Arrasateko kooperatiba mugimenduaren deskooperatibizazioa, edo 

endekapena erakusten duten adierazleak aurkitu ditzakegu, alegia, arrakasta 
ekonomikoak, proiektu eraldatzailearen porrota ekarri duela dioten argumentuak. Hiru 
puntu aztertuko ditugu, konstituzio endekapen, antolaketa endekapen eta helburu 
endekapenen adierazle izan daitezkeenak. 

 
Langileak bazkidetzatik kanpo 
 
Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan enpresa ereduaren bikoizketaren 

ondorioz, geroz eta gehiago dira kooperatiba eremutik kanpo geratzen ari diren 
langileak. Besteak beste, inguruko filialetako langileek eta atzerriko filialetakoek 
soldatapeko lan erregimena dute, kooperatibako bazkide izateko aukerarik gabe. 
Jadanik, kapital enpresa berri horien jabegoa eta agintaritza ez dute bertan lan egiten 
duten pertsonek, baizik eta Etxe nagusiaren esku dago.  

 
Hala, MCCko paradigma berrian, bazkide kooperatiboaren izaera bikoitzak 

suposa dezakeen paradoxa edo kontraesana areagotu egiten da12;  langile izaten 
jarraitzen duen arren, bere buruaren enpresaria izatetik, beste langile batzuen enpresari 
eta kapitaldun izatera ere igarotzen baita. Alegia, bazkide kooperatiboaren izaera berria 
sortzen da, langileen eta bere buruaren  enpresari izateaz gain, kapitaldun ere bihurtzen 
delako. Hori dela eta, bazkidearen diru sarrerak bi zatitan bana daitezke: alde batetik, 
bere kooperatiba enpresan jarduteagatik lortzen dituen langile eta bazkide errentak, eta, 
bestetik, partizipatutako elkarteetatik jasotzen dituen akziodun-errentak. Azkiodun 
errenta hauek ere jatorri bikoitza izan dezakete: batetik, inguruko enpresa filialetatik 
etor daitezke, eta bestetik, atzerriko inbertsioetatik.  

 
Gure iritziz, kooperatibetako bazkideen errenten parte geroz eta handiagoa 

globalki lortutako emaitzetatik etortzeak kontraesana areagotzen du. Kooperatiba 
enpresek merkatu handiak osatzen dituzten eta kostuak merkeagoak diren atzerriko 
herrialdeetara bideratzen badute produkzioa tentsio guneak elikatzen dituzte: batetik, 
lana eta kapitalaren arteko teinka, eta bigarrenik, zentro periferia eta nazioarteko 
lanaren zatiketan oinarritutako teinka. Horrela kooperatibako bazkidearen langile eta 
enpresari izaera bikoitza erabat betetzen da. Langile kapitalismoaren kontzeptuak, 
kooperatiben transnazionalizazioarekin, adiera berria eta beteagoa lortzen du13, 
kooperatibako bazkide-langileak kooperatiba mugimenduak gainditu nahi duen 
esplotazio eta klaseen gatazkaren harremanen erdian kokatzen baitira. 

                                                                                                                                               
nahi den Global Compact ekimenaren balioekin bat egiten duela azpimarratzen du. Ekimen horri 
buruz, ikus bosgarren kapitulua . 

12 Sistema ekonomiko kapitalistan, enplegatu eta langileak alde batetik, eta kapitalistak eta 
enpresariak, bestetik, agente sozial kontrajarriak dira. Irudi sozial antagoniko hauek kooperatiba 
enpresan gainditu egiten direla esan du kooperatibei buruzko literatuak, bazkide kooperatiboak 
izaera bikoitza baitu: langilea ez ezik enpresaria ere bada (Aranzadi, 1976).  A. Mendizabalen iritziz 
(1994,162), «langile eta enpresarien arteko interes kontrajarriak mantentzen dira, baina  
kooperatibako bazkide bakoitzean barneratuz (pertsona bera da, era batera, enpresari eta langile 
delarik) eta dialektika berria sortuz».  

13 Worker´s capitalism.    
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Zuzendaritzaren rola indartu 
 
1990eko hamarkadan Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan zuzendaritzaren 

indarra areagotzeko hainbat arrazoi egon dira. Horien artean, kooperatiben hazkundeaz 
gain,  Korporazioaren sorrera eta kooperatiben nazioarteratzea azpimarratu behar 
ditugu. Korporazioarekin batera, agrupazio, dibisio eta Korporazioko departamentu 
zentraleko zuzendaritza organo berriak sortu dira. Kooperatiben nazioarteratzearekin 
zuzendaritza mailak handitzen ez badira ere, filialetako ardurek zuzendari berriak ekarri 
eta aurreko zuzendarien ardurak handitzen dituzte; izan ere, filialetako zuzendariak 
kooperatiba zuzendarien menpeko zuzenak bihurtzen baitira. Honez gain, ekoizpen 
zentro eta merkatu desberdinak jokoan daudenean, erabakien konplexutasuna areagotu 
egiten da. Halaber, nazioarteko eragiketen berezitasunek, transferentzia prezioak edota 
langileen lan erregimen desberdinak adibidez, gardentasun informatiboa gutxitzeko 
arriskua sortzen dute. Halaber, inguruaren konplexutasunak eta nazioarteko lehiaren 
areagotzeak, zuzendarien menpekoago bihurtzen ditu kooperatibako langileak ez ezik, 
bazkideak berak ere. Zuzendari nagusiek informazioa banatu aurretik, kontrolatu eta 
iragazteko aukerak ugariagoak dira.  

 
Bestetik, kooperatiben planta desberdinen arteko langileen ordezkaritza talderik 

ere ez dagoen bitartean, zuzendaritza batasuna geroz eta handiagoa da, eta langileen 
zatiketa gainditzeko bitartekorik ez da garatu. Hala, Arrasateko esperientziaren sistema 
sozioekonomikoa gero eta gehiago sostengatzen da zuzendarien erabakietan, bazkideen 
partehartze erreala murriztuz, Kontseilu Sozialetako kideek behin baino gehiagotan 
salatu duten moduan (1997).14  

 

                                                 
14 Adierazgarria da, Fagorreko Kontseilu Sozialaren 1997ko otsailekoa adierazpenak jasotzen 

duena: «nagusitzen ari den kudeaketaren zentralizazioaren eta partehartze ezaren bidea hartzeko, kapital 
elkartean bilakatzea hobea izango litzateke». Bazkide-langileen ordezkariek egiten duten adierazpena da. 
Ikusi dugun bezala menpeko kapital elkarteetako partehartze aukerak askoz ere murritzagoak dira. 
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12.2. Irudia. Zuzendaritzaren partehartze gorakorra MCC Korporazioan 

   
Agintaritza lerroak  

                  
   KORPORAZIOA 

Zuzendariak 
 
 

KOOPERATIBA    FILIALA 
Zuzendariak     Zuzendariak 

 
  Bazkideak    Langileak 
  Langileak 

             Iturria: Nik egina. 

 

Kasmir-ek (1999), MCC Korporazioaren azterketatik ateratzen duen ondorioetako 
bat kooperatibako zuzendariek eta langileek (guztiak bazkideak) Arrasateko 
esperientzia kooperatiboari buruz duten ikuspegia desberdina dela da. Bere ikerketaren 
arabera, langileen iritzia esperientziari buruz, zuzendaritzarena baino ezkorragoa da. 
Kasmir-ek kooperatibek langileen interesak ordezkatzeko dituzten zailtasunak eta 
langileek bere lan bizitza kontrolatzeko duten ezintasuna azpimarratzen ditu. 
Greenwood et al-ek (1991) langileek kooperatiban «goikoen eta behekoen» artean 
dagoen banaketari buruz duten ikuspegia jasotzen dute beraien lanean (langileen iritziz, 
boterea «goikoen» esku legoke). Taylor-ek (1998) barne eta kanpo egituren presioek 
erabaki hartzearen zentralizazioa eta desberdintasunen areagotzea ekarri dutela 
azpimarratzen du.15 

 
Dimentsio ekonomikoaren nagusitasuna 
 
Endekapen teoriaren ikuspegitik egin dakiokeen beste kritika bat, balore sozialen 

aurrean balore ekonomikoek hartu duten nagusitasuna da. Horren adibide garbi bat, 
MCC Korporazioaren nazioarteko sarbidearen definizio sozialak erakusten digu. Hain 
zuzen ere, gaurdaino, nazioarteko garapenari buruzko politika sozial propiorik ez baita 
garatu. Politika eza izan da politika. Edo zehatzago oraindik, ez da izan kooperatiba-

                                                 
15 Beste egile batzuek ere, Arrasateko eredu kooperatiboari buruz alderdi hau nabarmendu dute.  

Adibidez, Chomski-k AKEren deskribapenean nabarmentzen duen alderdia da: «There's a social 
experiment in Mondragón in the Basque region of Spain. Can you describe it? Mondragón is 
basically a very large worker-owned cooperative with many different industries in it, including some 
fairly sophisticated manufacturing.  It's economically quite successful, but since it's inserted into a 
capitalist economy, it's no more committed to sustainable growth than any other part of the 
capitalist economy is. Internally, it's not worker-controlled,  it's manager-controlled. So it's a mixture 
of what's sometimes called industrial democracy, which means ownership, at least in principle, by 
the workforce, along with elements of hierarchic domination and control (as opposed to worker 
management). I mentioned earlier that businesses are about as close to strict totalitarian structures 
as any human institutions are. Something like Mondragón is considerably less so». Secrets, Lies and 
Democracy. http://www.realstory.com/secrets/sld-contents.html 
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balioak jaso dituen politikarik, baizik eta logika ekonomikoari soilik jarraituz 
diseinaturikoa izan da. 

 
Horrenbestez, nazioarteko jardueren ikuspegitik, Arrasateko kooperatibak ez dira 

desberdintzen antzeko dimentsioa duten beste enpresa multinazionaletatik. MCCko 
kooperatibek nazioarteratze prozesuari ikuspegi ekonomiko hutsetik heldu diote, mundu 
mailako merkatuak inposatutako baldintzetara egokitzeko ahaleginean. Ez 
nazioarteratze bideak, ez ezarpen estrategiak, ez eta filialak antolatzeko moduak ere, ez 
dute erakusten balio sozial desberdinik. Kooperatiba izaeraren bigarren besoa, hots, 
alderdi soziala, bazterturik geratu da irizpide ekonomikoen aurrean. Horregatik, 
kooperatiben ezaugarri izan den pragmatismoa «globalismo» bihurtu ez ote den galdetu 
dezakegu16.  

 
Taylor-en arabera (1998), Arrasateko kooperatibetako arrakasta eta 

eraginkortasunaren adierazle garrantzitsuenak errentagarritasuna eta hazkundea 
(enplegua) dira. Helburu sozialei buruzko erreferentzia esanguratsurik gabe, pizgarri 
gutxi egon dira ohiko enpresa ereduetatik bereizten diren antolaketak sortzeko17.  

 
3.3. Bi ikuspegi: kontraesanak edota erronkak  
 
MCCren arrakasta ekonomikoa ez du inork zalantzan jartzen; baina emaitza 

soziala, kooperatiba ikuspegitik, askoz ere eztabaidatuagoa da. Laburbilduz, bi jarrera 
azaltzen dira:  

 
Batetik, ikusi dugun moduan, eredu kooperatiboak oro har, eta Arrasateko 

esperientziaren eraldaketa helburuak konkretuki, porrot egin duela diotenak, balore 
demokratikoak ahuldu eta pertsonetan zentratutako enpresa izatetik, kapitalean 
zentratua dagoena izatera igaro delako. Arrasateko kooperatibak lankidetzaren 
esparruan ez ezik, demokrazi industrialaren edota gizarte ekonomiaren eremuan ere 
atzera pausu galantak eman dituela argudiatzen dute. Horrela, 1990. hamarralditik 
aurrera, Arrasateko kooperatiba taldean filialak izatea, jabego osokoak eta jabego 
konpartitukoak, estatuan nahiz atzerrian, ohiko praktika bihurtu da. Esparru 
kooperatiboan sartzen da legeak onartzen duelako; baina kooperatibagintzaren historiari 
eta baloreei begiratuz jokabide hau zalantzagarriagoa da18. 

                                                 
16 Globalismo kontzeptuak guztiak alderdi ekonomikoari baldintzaturik egon behar duela 

adierazten du, eta ezin direla gauzak aldatu, baizik eta munduko merkatuaren legeari atxiki behar 
zaizkiola adierazten du (Beck, 1997, 169).   

17 Fagorreko Kontseilu Sozialeko kideak bat datoz ideia honekin; adibide moduan, Fagorrek 
2000-2004 urterako plan estrategikoetan alderdi sozialak kontuan ez hartzea kritikatzen da 
(Aranburu, 2001). 

18 Zentzu honetan, Redondo ikerlariaren hitzak adierazgarriak dira: «El planteamiento estratégico 
de las empresas cooperativas se ocupa de reiterar y reafirmar en su primer apartado los grandes 
principios del cooperativismo clásico, como si tras tales afirmaciones todo lo que viene después 
llevara el sello de autenticidad cooperativa.  (...)Es en ellas, en cambio, donde se percibe la renuncia 
a la transformación que original y primariamente representó por vocación el modelo cooperativo. El 
sedicente cooperativismo de hoy −que toma cuerpo en el de producción de ciertas dimensiones− 
no es sólo indiferenciado en su intervención externa, como demostró Valdés, expone a mayor 
abundamiento un acto voluntario (¿deseado?) de retirada, de abandono progresivo –las más de las 
veces– de la democraticidad de su  dinámica interna; una asunción íntima, dicho de otro modo, de 
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Bestetik, alderantzizko jarrera azaltzen dutenak aurkitzen dira. Guk elkarrizketatu 
ditugun kooperatibetako gerenteek, aurreko kapituluan jaso dugun moduan, ez dute 
kontraesanik ikusten. Zailtasunak eta erronkak ikusten dituzte. Adierazgarriak dira 
Korporazioko lehendakariordea den J.M. Uzkudunen hitzak: «Gu ez gara gure egitura 
juridikoak direna, baizik eta gu, gu gara: herri honetako antolaketa eta pertsona talde 
bat. Erronka da guk nola interpretatzen ditugun gure baloreak eta nola garatzen dugun 
gure sistema. Azkenean kooperatiben sorreran ere antzera izan zen. 1957an izan zuten 
erronka bera daukagu momentu honetan: orduan, kooperatiba bat sortzea erabaki zen, 
eta gero finantza erakunde bat, eta gero hau eta bestea, eta hori guztia ez zegoen 
inongo modelo teorikotan aurrikusirik. Garai hartako erronkak eredu kooperatiboari 
jarraituz egin ziren, posible zelako; baina, gaur egunekoak, jadanik ez dira posible. 
Modelo kooperatiboa gainditu egin da, dagoeneko modelo globalean gaude, eta bilatu 
beharko dugu, hor, Arrasateko kooperatiba mugimenduaren esperientziak zer ekar 
dezakeen». 

 
Krisialdi garaia da Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan, krisia modelo 

aldaketa bezala ulertuta: enpresa eta lankidetza eredu zaharrak jadanik ez du balio, eta 
oraindik berria ez da sortu. Horrek guztiak, Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoaren sorreratik 1990eko hamarkada arte indarrean egon den eredu 
kooperatiboaren muga baten aurrean ez ote gauden galdetzera, lehenbizi, eta, ondoren, 
egiaztatzera garamatza; alegia, gure iritziz, egungo egoerak demokrazia industriala 
gauzatzeko eredu baten bukaera adierazten du. Arrasateko kooperatibak ez bai dira gai 
izan beraien eredu kooperatiboa nazioarteko jarduerara zabaltzeko, ez eta inguru 
hurbilenean ere, kooperatiben filialak, Euskal Herrian19 eta atzerrian, kapital enpresen 
ereduari jarraituz egin baitira. J. Larrañagaren hitzek iritzi hau berresten dute: «El 
fenómeno con Arizmendiarreta como ariete ideológico es excepcional, autolimitado 
geográficamente y poco generalizable a juzgar por la difícil transponibilidad del 
modelo. Incluso pueblos con características sociológicas e industriales similares 
responden de forma absolutamente dispar. Quizá el fenómeno es tal vez más antesala 
de la utopía que modelo funcional generalizable en el mundo económico» (Deia, 28-11-
1996)20. 

                                                                                                                                               
meros estándares mínimos de democracia, umbrales formales y lejanos de la idea de intensidad, 
revelando a las claras una derrota acompañada ciertamente a menudo de un éxito del instituto 
jurídico cooperativa, que no representa ya, sin embargo, el propósito sustantivador que tuvo 
siempre el cooperativismo. Cuando en el ajuste necesario a los nuevos factores de mercado se 
renuncia con tanto entusiasmo a la arquitectura mínima del arquetipo, no puede calificarse a la 
resultante como adaptación. El cooperativismo puede tener futuro o no, pero no puede manipularse 
lo que en sus mínimos esenciales es. Alterados éstos, afrontamos algo distinto. Eso es lo que yo 
quería decir (con los matices que requiere toda generalización): el cooperativismo de producción de 
nuestro entorno más cercano ha fracasado como alternativa de transformación, al menos el de 
importantes dimensiones, por mucho que triunfen en el mercado las sedicentes cooperativas. Lo 
que queda tiene fuertes apariencias cooperativistas; pero es en el mejor de los casos un modelo 
mixto. No era un resultado inevitable. Es más bien el resultado de una opción ideológica, que va 
dejando en el camino paulatinamente lo participativo, la democracia industrial, siempre más 
costosa» (S. Redondo, 1999, 32). 

19 Euskadiko 1993ko kooperatiba legeak eskaintzen dituen formula malguak, eta MCCek dituen 
bitartekoak kontuan izanik, inguruko enpresa proiektu berriak kapital enpresa izaerarekin sortzea 
adierazgarria da gure iritziz.  

20 Arrasateko eredua beste leku desberdinetan ezartzeko posibilitatea izan da ikertzaile askok 
planteatu duten galdera. Ea Arrasateko esperientzia munduko beste leku batzuetan birsortu ote 
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Laburbilduz, gaur egun, ekonomiaren globalizazioak enpresen nazioarteratzeko 

egiten duen presioak, gure ikerketan ikusi dugun bezala, antolaketa ekonomiko 
kooperatiboen hazkundea mugatu eta kapital enpresen bideari heltzera behartzen du21. 
Formula kooperatiboaren bidetik ezin da atzerriko ekoizpena antolatu edo enpresa 
bateratuak sortzera zuzenduriko hitzarmen estrategikoak erraztasunez burutu; 
eragozpen ekonomiko, juridiko eta kulturalak daude eta  baita erabaki guneak 
finkatzeko arazoak ere. Kooperatiben ekimenez, estatuan ez ezik atzerrian ere, erruz 
sortu dira kapital enpresak. Etorkizunean ere, filialak kooperatiba bidera ekartzeko 
aukerak mugatuak dira, ia utopikoak, aurreko kapituluan ikusi dugun moduan. Horrek 
guztiak eredu kooperatiboaren mugak agerian uzten ditu22. 

 
Ekonomia globalak, hirugarren kapituluan aipatu dugun bezala, kapitalen  

enpresen bidea sustatzen du. Ikusi dezakegu, gizarte ekonomiaren alorrean kokaturik 
dauden enpresa batzuk, batez ere kooperatiba handiak, beren ezaugarri propioak galtzen 
ari direla, eredu kapitalistaren mesedetarako; hala ere, ezin ahaztu dezakegu 
lankidetzarako eremu berriak, eta aukera berriak sortzen direla. Izan ere, eredu edo 
formula juridikoen mugek ez dituzte demokrazia industrialaren ikuspegitik sortzen 
diren kezkak eta erronkak agortzen. Lankidetzaren ideia kooperatibismoaren gainetik 
dago, eta kooperatiba izaerarik gabe ere, lankidetza harremanak garatzeko aukerak 
zabalik geratzen dira. 

 
4. MCC Korporazioaren nazioarteko politika soziala 

                                                                                                                                               
zitekeen (Whyte, 1989). Arrasateko garapen eredu kooperatiboaren antzerako esperientziak beste 
leku batzuetan sorrarazteko dauden zailtasunak azpimarratzen dira, Arrasateko esperientziaren 
gakoa momentu historiko, kultura berezi (euskal kultura) eta pertsona jakin batzuen bat egitean 
dagoelako, seigarren kapituluan ikusi dugun moduan.   

21 AKEaren fundatzaile den J.M. Ormaetxeak (1996, 247) kapital enpresak eta pertsonen 
enpresak alderatzen ditu, eta atzerrira joateko dituzten erraztasun eta eragozpenak kontuan hartuz 
honela mintzo da kapital enpresei buruz : «La interacción societaria actúa con cierta comodidad y las 
absorciones, las fusiones, los pactos para intercambiar capacidades, y hasta la influencia sobre los mercados, se 
consolidan eficazmente. Más aún, los asentamientos transnacionales se hacen con fluidez porque no hace falta 
transportar ideas, ni hombres, ni conceptos de democracia, sino dinero, capitales, esa esencia de los negocios carente de 
sentimientos, ciega en sus contenidos éticos, pero que se desarrolla con vitalidad, con agilidad, y con esa acepción del 
pragmatismo que se rige sólo por sus resultados prácticos». 

22 Bestalde, Arrasatek berak ezin badu bere kooperatiba eredua Euskal Herritik kanpo aplikatu, 
kooperatiben lekua ekonomia kapitalistan zein den galdetzera garamatza. Galdera honek 
kooperatiben aztertzaileen hainbat gogoeta eragin ditu, eta erantzun desberdinak jaso dira. Ikusi 
dugun bezala, Endekapen teoriak kooperatibek merkatu ekonomian iraunbizitzeko dituzten aukerak 
urriak direla azpimarratzen du (Webb). Beste egile batzuek kooperatibak merkatu ekonomian 
aritzeko baldintzak aipatzen dituzte, kasu batzuetan kooperatiba bazkideen motibazioei buruzkoak, 
besteetan ekonomian aritu daitezkeen sektoreei buruzkoak. Horrela, alde batetik, adibidez 
Larrañagarentzat (1996) eredu kooperatiboa salbuespena da, eta, are gehiago, kooperatiba 
industrialak. Batik bat, beharraren ondorioa dira edota minoria ideologizatuenak bultzaturikoak. 
Aranzadik (1976), Galbraith-ek gizarte industrial modernoa banatzeko erabiltzen duen irizpideari 
jarraituz, kooperatibak «market system-ean» kokatzen ditu, hots enpresa txiki eta ertainekin batera.  
«Planing system» deritzon ekonomiaren beste alorra,  berriz, enpresa erraldoi multinazionalen esku 
dago, eta enpresa horietarako kooperatiba publikoen sistema proposatzen du. Plangintza sistemako 
konpainia erraldoi horietan beharrezkoak diren kapital handiak eskuratzeko zailtasunak eta 
antolaketa ikuspegitik pertsonen demokrazia garatzeko zailtasunak kooperatibak enpresa txiki eta 
ertainen alorrera biltzera bultzatzen dute. 
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Taldearen sendotasun ekonomikoa bermaturik, nazioarteko politika sozialaren 

definizioaren premia gero eta biziagoa da: kooperatibek kontrolatzen duten sistema 
sozioekonomikoan soldatapeko langileen kopurua hazten doa urtetik urtera, hainbat 
herrialdetan banaturik daude, hegoaldekoak gehienak, eta lan erregimenen arteko 
desberdintasunak agerikoak dira. Honela, MCCren oinarrizko balio eta printzipioek 
lankidetzaren eta autoeraketaren ildotik urratsak ematera bultzatzen dute, beste 
transnazionaletatik desberdindu nahi badute bederen. Larrañaga fundatzailearen  
hitzetan: «MCC modelo dual batean eraldatzen ari da, kooperatiba nukleo eta kapital 
elkarteen inguru batekin. Desberdintasuna da guk baloreak txertatu behar ditugula 
ekintza horretan, beste enpresa batzuek ekoizkortasun arrazoiengatik soilik egiten 
dutenean. Enpresa partizipatuetako langileei kapitalean eta kudeaketan parte hartzeko 
aukerak eman  behar zaizkie, gure filosofia humanista eta sozialagatik». 

 
Baina, Korporazioa dilema batean murgildurik dago: nola transmititu Arrasateko 

mugimendu sozioekonomikoaren baloreak, kooperatiba enpresak sortu gabe eta 
atzerriko filialen kontrol osoa mantenduz? Enpresa multinazionala izateak ekartzen 
dituen abantailak, zuzendaritza bateratuaren abantaila batik bat, ez dituzte galdu nahi; 
baina beste aldetik, Arrasateko sistema sozioekonomikoaren izaera bikoitzak 
kooperatiba identitatea galtzeko eta ezaugarri ezberdintzaileak, lankidetza eta 
autoeraketaren baloreak adibidez, erabat alboratzeko arriskuari buruzko kezka ere 
badute.23 

 
2000. urtean, MCC Korporazioaren kanporatzeko dinamikaren alderdi sozialari 

buruz proposamen batzuk iradokitzen hasi ziren. Proposamenak bi taldetan bana 
ditzakegu: lehenengoa, organo sozialetatik dator; bigarrena, ostera, Korporazioaren 
departamentu zentraletatik.  

 
Lehenik, Fagorreko Kontseilu Sozialetik etorri da: kooperatiben kanpo 

garapenaren aurrean zer egin daitekeen galderari erantzunez, Merkataritza Etikorako 

                                                 
23 Kooperatibaren oinarrietako batzuk berdintasuna eta elkartasuna izan dira. Modelo bikoitzak, 

berriz, haustura sortzen du Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan, eta lotzeko zubiak 
eraikitzeke daude. Korporazioko zuzendari batzuk ezinegonik daudela esan daiteke (beste batzuek, 
berriz, egonez batean). Atzerriko garapenari buruzko definizio ezak eta kooperatibenak diren kapital 
sozietateak beste kapital sozietateekiko duten antzekotasunak kezkatzen ditu. Canceloren hitzak, 
MCCko lehendakariarenak, adierazgarriak dira zentzu honetan: «Tenemos que considerar, no obstante, y 
con ello no resolvemos todas las cuestiones, que actualmente, en el desarrollo de MCC se está produciendo una 
circunstancia dual, y al lado de las cooperativas existen sociedades de capital  propiedad de las cooperativas. Y tenemos 
un gran reto de futuro para que, con un análisis sosegado y profundo, encontremos las fórmulas que consideraran la 
naturaleza específica para el trabajo en aquellas sociedades no cooperativas. Concretamente, creo que casi todos no nos 
encontramos muy a gusto por el hecho de tener un colectivo cooperativo con una serie de condiciones específicas que le 
distinguen de los trabajadores asalariados, junto con otro colectivo no cooperativo, que tiene la misma naturaleza que 
el trabajo asalariado de cualquier otra entidad.  Es uno de los elementos profundos que tenemos que resolver en los 
próximos tiempos». 2000ko uztailaren 27an Udako Unibertsitateko “Euskal Pentsalariak: Joxe Maria 
Arizmendiarreta” mintegian eman zuen hitzalditik jasoa. Edo ondorengo aipua (Cancelo, 2000): «La 
falta de definición sobre las características de un desarrollo exterior puede llevarnos en la práctica a un modelo de 
Corporación alejado de los Principios y Valores acuñados en el conjunto cooperativo que, a medio plazo, será 
claramente minoritario. El modelo finalista en el que un conjunto de cooperativistas sea propietario de un grupo de 
empresas que engloban a un conjunto mayoritario de trabajadores por cuenta ajena, sometidos a regulaciones legales de 
sus respectivos países, se aleja, hasta hacerlo incomprensible, del proyecto originario». 
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Ekimenaren bidea lantzeko deia luzatu diete Korporazioko ordezkariei. Merkataritza 
Etikorako Ekimena enpresa, gobernuz kanpoko erakunde eta sindikatuen arteko 
hitzarmena da, eta lan praktikei buruzko jokabide kodeen diseinu eta inplementazio 
egokiak identifikatu eta bilatzen ditu. 

  
Bestetik, Korporazioaren iturrietatik zabaldutako atzerriko ezarpenentzako 

politika sozial baterako eman zituen jarraibide orokorrak datoz. Aldi berean, MCCko 
lehendakariak, Antonio Cancelok, behin baino gehiagotan plaza desberdinetan egin 
duen proposamena letorke: kooperatiben menpeko diren kapital enpresetako langileek 
kudeaketan, kapitalean eta mozkinetan parte har dezaten ereduak garatzea.  

 
4.1. Kontseilu Sozialen proposamena: Merkataritza Etikorako Ekimena 
 
Kooperatiben alde sozialetik kooperatiben atzerriko garapenari buruz egin diren 

proposamenak oso gutxi izan dira, eta oso orokorrak. Kanpo hedapenaz baino gehiago 
kezkaturik daude kooperatiben barne egoerak sortzen dituen arazoez, hala nola, behin 
behinekoen kontratazio handia, segurtasuna, ordainsarien auzia eta Korporazioaren 
antolaketa. Kontseilu Sozialetatik sortutako proposamen bakarra ezagutzen dugu:  Mila 
Larrañaga eta Joseba Ugaldek, Fagor taldeko Kontseilu Sozialeko lehendakaria eta 
lehendakari-orde eta aholkularia hurrenez hurren, kooperatiben kanpo garapenaren 
gainean zer egin daitekeen galderari erantzuteko Merkataritza Etikorako Ekimenaren 
bidea jorratzea proposatzen dute (Larrañaga, Ugalde, 2000).  

 
Ekimen honek 1996. urtean Ingalaterran du abiapuntua, 1998ko urtarrilera arte ez 

baitzen hasi martxan. Enpresak (Premier Brands, Sainsbury´s, Littlewoods, Bodyshop, 
Incom Data Service, Price Waterhouse, etab.); Gobernuz Kanpoko Erakundeak [Oxfam, 
Christian Aid, CAFDD, World Development Movement (WDM), etab.] eta sindikatuak 
(TUC-UK, ICFTU, ITS, IUF, etab.) biltzen ditu. Hasieran, Ingalaterrako txikizkari 
handiek eta marka ingelesek beraien ekoizpen lerroetako lan baldintzen gaineko 
erantzukizuna beraien gain har zezaten, Nazioarteko Lan Antolaketaren araudietan 
oinarritutako jokabide kodeak garatu eta begirale independenteen bidez 
inplementatzeko kanpainak bultzatu zituzten24. Gaur egun, enpresa, GKE eta 
sindikatuen arteko hitzarmen honek, hots, Merkataritza Etikorako Ekimenak, lan 
praktikei buruzko kodeen inplementazio egokiak identifikatu eta bultzatzen ditu. 
Halaber, kodeen betetze mailen jarraipena burutzeko ikuskaritza eta egiaztatze 
independentea sustatzen dute25.  

Fagorreko Kontseilu Sozialeko kideen iritziz, Merkataritza Etikoaren Ekimenak 
MCCri nazioarteko garapen eredua definitzen lagun diezaioke (Larrañaga, M. eta 
Ugalde, J., 2000, 41): «MCC erakunde horiekin harremanetan jar liteke, gure 

                                                 
24  Adibidez, Merkataritza Etikorako Ekimenak jasotzen duen oinarrizko kodeak zera adierazten 

du: lan egiteko askatasuna (ez derrigorrezko lana, ez eta presoena ere). Elkarte askatasuna eta 
negoziazio kolektiborako eskubidea onartuko dira. Lan baldintzak seguruak eta higienikoak izango 
dira. Umeen lana debekaturik egongo da. Soldata minimoa ordainduko da. Lan-ordutegia ez da 
gehiegizkoa izango. Ez da inor diskriminatuko. Lana modu erregulatuan eskainiko da. Ez dira 
bortizkeri jokabideak, ez eta ez gizatiarrak ere onartuko. 

25 Orain arte proiektu gutxi dira ekimen honen inguruan (Txinan arropa fabrikekin, Zinbawen 
baratzagintzarekin eta Afrikako Hegoaldean ardo produkzioarekin erlazionatutako ekimenak 
gainbegiratu dituzte).  Proiektu bakoitzak lau edo bost konpainia eta bertako hornitzaile, sindikatu 
eta GKEen partehartzearekin burutu dira. 
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kooperatiben printzipioak ezagutarazi, kanpoan sortu nahi diren enpresetan printzipio 
horiek sustatzeko dugun asmoa azaldu eta horiek ezartzea bideratzeko lankidetza 
eskatu, ohiko kapital enpresetatik desberdindu nahi duen bide honetan gizarte eta 
langileak gogoz parte hartuko duten formulak aurkitzeko. Herrialdea eta bertako lan 
egoera ezagutzen duten eta enpresarengandik independente izan eta sartuta gauden edo 
sartu nahi dugun herrialdean gizartearen oniritzia duten herri mailako erakunde 
zibilekin elkarlanean partehartzeak, aberastu egingo gintuzke ezagutzan eta proiektuari 
sinesgarritasuna emango lioke langileen eta bertako gizartearen aurrean». 

 
Gure iritziz, Merkataritza Etikoaren Ekimena, berez, MCCn aplikatzeko ez da oso 

ondo egokitzen, baina jokabide kodeen bidea lantzeko atea zabaltzen du. Alderdi 
horiek, dena den, zehatzago aztertuko ditugu, jokabide kodeek kooperatiben 
nazioarteko politika soziekonomikorako duten baliagarritasuna landuko baitugu 
hurrengo atalean. Lehenago, Korporaziotik zabaldutako proposamenak, edo hobeto 
esanda, mezuak aztertu eta eztabaidatuko ditugu. 

 
4.2. Korporazioaren ikuspegia: nazioarteko hedapenerako jarraibideak eta 

partehartze ereduak  
 
MCCko nazioarteko eragiketetan lehendakariordea den J.M. Herrastiri jarraituz: 

«Buruan nazioarteko Korporazioa badugu, industri demokraziazko kutsu berezi batez 
garatu behar dugu mundu osoko enpresa eta pertsonen arteko lankidetza-eremua. Beste 
batzuekin elkarlanean aritzea, hau da, “multinazional pertsonalista” antzeko bat 
eratzea, aurrean dugun erronka handi bat da». Gogoeta horretan sakonduz, MCCko 
zentro korporatiboko nazioarteko eragiketen departamentuak, nazioarteko hedapenena 
kontuan hartzeko zenbait ideia eta jarraibide orokor zabaldu zituen. Jokabide kode bat 
baino gehiago, hausnarketarako elementu gisa aurkeztu ziren, oraindik ez baitzuten 
MCCko organoek nazioarterako inolako politika sozialik onartu. Bere helburua 
nazioarteratzeko estrategiaren ikuspegi sozialaz ohartaraztea, kooperatibak atzerrian 
kokatzeko aukeratutako herrialdeetako garapen sozioekonomikoari buruzko 
hausnarketa egitea, eta politika sozial baten aldeko iritzi bat sortzea zen. Izan ere, 
artikuluaren arabera, Arrasateko esperientziaren balioek nazioarteko estrategia horretan 
balio kooperatiboak txertatzea eskatzen dute26.  

 
 
        12.1. Taula. Nazioarteko politika sozialerako jarraibideak 

 

• Printzipio eta baloreak MCC errealitate osoari aplikatu behar zaizkio, hots, atzerriko 
ezarpenak ere kontuan hartuz. 

                                                 
26 (T.U. Lankide, 2000, 21) «Por pura coherencia con nuestros principios y valores, estamos obligados a hacer 

un esfuerzo en pos del bienestar y mejora de los “trabajadores exteriores” y de la sociedad en la que estos se ubican. 
Dicho de otro modo, debemos hacer todo lo posible por evitar convertirnos en una multinacional al uso, cuyo objetivo 
primordial es optimizar la rentabilidad de sus accionistas. A los cooperativistas hay otras realidades que también 
deben preocuparles. Arizmendiarrieta lo dejó bien claro desde un principio: “Lo social debe acreditarse por lo 
económico no menos que lo económico por lo social”.  La singularidad de MCC constituye una oportunidad  para 
definir un perfil de actuación basado en su experiencia económico empresarial, pero además, con un contenido ético más 
profundo y transparente». 
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• Kanpoko langileei garapen pertsonalerako, heziketarako eta aurrerapen pertsonal eta 
kolektiborako aukerak eskainiko dizkieten ereduak bultzatzearen aldeko apustua egin. 

• Enpresak eta bere langileek maila bateko autonomia ahalmena izan dezaten lagundu. 

• Enpresen ezaugarriei, hala nola, kudeaketa eredua errealitate kulturalari, 
funtzionamendu-erari eta jarduerari egokitu behar zaio, beti identitate ezaugarri 
desberdinduak izan ditzaten ahaleginduz. 

• Gardentasunez, arauak errespetatuz, eta berdintasunean eta erregulazioan, ez 
arbitrarietatean, oinarritutako jokabidea jarraituz aritzea enpresaren barruan. 

• Ahal den neurrian aktiboa izan, sustapen sozialeko jardueretan, bereziki heziketan, gure 
presentziaren talka eta dimentsioa doituz. Eta mota hauetako jardueretan gure enpresetako 
pertsonalaren partehartzea lortu. 

• Hezkuntza erakundeetan egon, bere ekimenetan parte hartuz. 

• Enpresa ekimena sustatu, bereziki kooperatiba izaerakoa. 

 

     Iturria: TU Lankide (2000,otsaila, 21). 
 

Jarraibideak atzerriko ezarpenekiko politika baterako gogoeta lerroak jasotzen 
ditu, modu ireki eta orokorrean. Zehatzago begiratuz, lehenengo jarraibideren arabera 
badirudi enpresa partizipatuek  kooperatiba  edo eredu erabat demokratiko bat izan 
behar dutela MCCren kooperatiba printzipio eta baloreak aplikatzen bazaizkie (lanaren 
subiranotasuna, antolaketa demokratikoa, kapitalaren menpeko izaera eta instrumentala, 
etab.). Baina ondorengo jarraibideek autonomia eta jokabide marjina eman behar zaien 
menpeko enpresa gisa hartzen dituzte. Asmo onez beteriko jarraibideak dira, baina, ez 
dituzte ez helburuak, ez bitartekoak, ez eta neurgailuak ere aipatzen. Helburua, J.M. 
Herrastiren iritziz, talde barruan hausnarketa sorraraztea eta kooperatibetako zuzendari 
eta ordezkariak nazioarterako politika baten beharraz ohartaraztea izan da. Izan ere, ez 
dira jarraibide zehatzak, eta ez dute politika korporatiboaren maila. Alabaina, 
Korporaziotik zabaldu diren jarraibide sozial bakarrak izan dira, eta lehen urratsa izan 
daitezke, egun bizi den haustura eta koherentzia eza gainditu eta nazioarteko jarduerei 
buruzko kontzientzia hartzen joateko. 

 
Eremu orokorretik politika konkretuagoetara jaitsiz, nazioarteko ezarpenetan 

demokrazia industrialaren bidetik urratsak emateko bi aukeren inguruan hausnartzen ari 
dira Korporazio mailan: 

 
• Batetik, eredu orokor bat garatzen saiatu kooperatiba guztientzat, MCCren 

enpresa ez kooperatiboen langileentzako elkarte lotura berriak sortzeko 
helburuarekin. Eroski kooperatibak Euskal Herritik kanpo dituen Hiper eta 
Maxietako soldatapeko langileentzat eratu den GESPA27 elkartea jarri izan du 

                                                 
27 Consum eta Eroski kooperatibek eratu zuten GESPA elkarteak (Gestora de Participaciones 

S.P.C.) estatuko merkataritza zentroetako soldatapeko langileak, Erosmer Ibérica S.A. menpeko 
sozietatean aritzen direnak, enpresan integratzea zuen helburu. Erosmer Ibérica S.A.ren bitartez 
Eroskik eta Consumek estatuan banatutako hainbat hipremerkatu kudeatzen dituzte. Erosmer 
Ibéricaren kapitala honela banatzen da: Eroski eta Consum-ek kapitalaren %95,5, eta GESPAk % 
4,5 (2000. urtera arte, bazkide finantzarioak aurki zitezkeen, besteak beste, ONCE, BBK, Lagun 
Aro, eta Caja Postal). Erosmer Ibéricako langileak GESPAko bazkide izan daitezke 500.000 pezeta 

 383



XII. Kapitulua: AKEren  antolaketa paradigma berria  
 
 

adibide moduan Cancelok: «Kapital elkarteak izango diren arren, kooperatiba 
baloreak jasoko dituzte, horrela langileek, kudeaketan, mozkinetan eta kapitalean 
parte hartu ahal dezaten»28.  

 
• Esperientzia partikularrak bultzatu. Kooperatiben eta filialen egoera oso 

desberdina dela ikusirik, kasu partikularretatik hastea hobe izan daiteke. Izan ere, 
kooperatiba eta filial bakoitzaren jarduerak, kokapena, zuzenbide testuingurua, 
langileen jarrera eta esperientzia desberdinak izanik, kasu partikularrak edo 
esperientzia pilotuak bultzatzea interesgarriagotzat jotzen dute, jadanik atzerrian 
kontsolidatuak dauden kooperatiba eta filialetan, bakoitzaren momentua 
ikusirik29.  
 
Atzerriko ezarpenetako langileek filialetako jabego, mozkin eta kudeaketan parte 

har dezaten aurkeztutako proposamenaren inguruan egiten dugun lehenengo gogoeta da, 
aukera interesgarria dela iruditzen zaigula, batik bat, demokrazia industrialaren bidetik 
urratsak ematen hastea adierazten duelako. Horrela, gainera, langileen inplikazio 
produktiboa lor daiteke, errotazioak murrizten lagundu dezake, eta autofinantzaketarako 
bidea ere izan daiteke. Informazio gardentasuna eta enpresa erabakietan langileen 
partehartzea bultzatu daitezke. Horrekin guztiarekin, langileen lankidetzarako jarrera 
sortzea ahalbidetuko litzateke, batik bat, partehartze kulturarik ez dagoen herrialde eta 
kulturetan. 

                                                                                                                                               
ordainduz. GESPAren gobernu organoari dagokionez, Erosmer Ibérica S.A.ko langileak eta 
CECOSA kartera elkarteak (Consum eta Eroskik) osatzen dute, bakoitzak %50 izanik. GESPAn 
langileen %80 inguruk hartzen du parte, kooperatibako iturrien arabera. 

28 Adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen Uda Ikastaroen XIX. ekitaldian 
Arizmendiarretaren pentsamenduari buruzko mintegian Cancelok egin zuen hitzaldian jasotzen da  
(XIX. Uda Ikastaroak,  2000): «El desarrollo exterior se ha realizado por medio de sociedades de capitales, 
porque no puede ser de otra manera. Ahora bien, nos hemos propuesto diseñar modelos para que se acerquen a los 
valores de nuestra experiencia. Alguna experiencia tenemos. Es una experiencia que supone una innovación desde el 
punto de vista de enfoque del tratamiento jurídico de una realidad diferente. Se ha hecho en Eroski para las 
sociedades de capital que actúan fuera de la comunidad autónoma. Una sociedad que denominamos GESPA (gestora 
de participaciones). Por medio de esa sociedad se les ha dado a los trabajadores por cuenta ajena de esas sociedades de 
capital la posibilidad de participar en el capital de esa sociedad con una aportación que (estamos hablando de 
trabajadores de realidades muy diferentes a las nuestras, pensemos en Ciudad Real, pensemos en Badajoz...) 
trabajadores que no entienden que para tener un contrato de trabajo tengan que hacer una aportación de capital. Sin 
embargo, se ha determinado una participación de 500.000 ptas. y por cada 500.000 ptas que pone el trabajador en 
el capital de esa sociedad, la cooperativa pone otras 500.000ptas. Por esa vía ya participan en el capital de la 
sociedad en la que prestan sus servicios de trabajo. La participación en la gestión debería venir de suyo, porque da 
igual que sea una sociedad cooperativa o no el trabajador debe participar en la gestión. Y la otra, la participación en 
los resultados: con esta participación en el capital de la sociedad tendrían una participación en los resultados que 
vendría de ser propietario y accionista pero no es suficiente, se prevé una participación en beneficios en función de los 
objetivos que se plantean cada año para esas sociedades. Y este tipo de accionistas, además de participar como 
accionistas en los resultados de la sociedad, participan como trabajo de esa sociedad necesario para alcanzar esos 
resultados y es una circunstancia específica, que se forma (se constituye) a través de acciones liberadas para este tipo de 
accionistas específicos que el destino de los beneficios de la cooperativa no se los llevan a casa para consumo, sino que se 
acumulan incrementando permanentemente su participación en capital».  

29 Adibidez, Coprecik Mexikon duen filiala; Fagor Etxetresnaken Wrozamet-ekoa ere aukera 
izan zitekeen, baina enpresaren berregituraketa delaeta, momentu egokia ote den hausnartu 
beharko litzateke. Irizarreko filialak ere talde honetan sartuko lirateke. Autogintzako filialak, taldean 
geroz eta pisu gehiago hartzen ari diren arren, ez dira esperientzia hauek garatzeko aukeratutakoen 
artean sartzen, batik bat beraien berritasun eta kontsolidazio faltagatik.  
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Edonola ere, sozietate partizipatuetako langileei partehartze mugatua soilik 

eskainiko litzaiekeela iruditzen zaigu. Bi motako mugak ditu, gure iritziz -beti ere, 
GESPA ereduan oinarrituz-: batetik, enpresan duten partehartzea mugatua da, erabateko 
nagusitasuna eta boterea Etxe nagusiak izaten jarraitzen duelako30. Bestetik, langileen 
partehartzea bere ekoizpen zentrora mugatzen da, erabakiak enpresa partizipatu, 
kooperatiba, sektore talde eta Korporazio mailan hartzen diren bitartean. Alegia, ez 
daude beraien enpresari buruzko erabakiak zuzenki hartzen diren beste organoetan 
ordezkaturik. Horregatik, partehartze planteamendua ezin da ohiko enpresa kapitalistek 
burutu ditzaketen formula instrumentaletara mugatu. Ohiko kapital enpresetan bilatzen 
den partehartze politiketatik haratago joan beharko luke, proposamen hau helmuga 
baino abiapuntu bihurtuz. 

 
Edonola ere, tamalez, Korporazio eta kooperatibetan kanpo hedapenaren alderdi 

sozialak sortzen duen kezka ez da oso handia, eta  egikaritzen diren ekimenak ere oso 
mugatuak dira oraindik.  Hausnarketa egiteko garaia omen da; baina, gure iritziz, ez 
dirudi Korporazio eta kooperatiben arduradunen arreta gehiegi jasotzen duenik. 
Korporazioko arduradunak eta kooperatibetako zuzendariek noizbehinka beraien kezka 
eta asmo onak erakusten dituzte. Baina ez dago argi nondik jo, ezta demokrazia 
industrialaren bidetik aurrera jotzeko borondaterik ba ote dagoen ere. Nazioarteko 
hedapenaren testuinguruan, kooperatiben interes ekonomikoak eta demokrazia baloreak 
hedatzeko nahiak ez datoz bat; hori dela eta, oraingoz bederen, atzerriko proiektuen 
enpresa garapena da Korporazio eta kooperatiben arreta jasotzen duena, eta nazioarteko 
politika sozialaren diseinua bigarren mailan geratzen ari da, «kezka filosofiko» baten 
moduan.  

 
4.3. Iraganeko irakaspenak: Arizmendiarrietaren ikuspegia 
 
AKEren bizitzaren zehar, kooperatiba eta filialen arteko banaketa erakusten duten 

hainbat kasu aurki daitezke. Izan ere, egungo globalizazio fenomenoaren aurretik ere, 
Euskal Herriko mugak gaindituz, hainbat enpresa unitate eratu dituzte zenbait 
kooperatibek: adibide bat, ikusi dugun moduan, Eroski kooperatibak estatuko kanpo 
hedapenak erakusten digu. Beste esperientzia bat Fagorrekin lan egiten duten estatuko 
Laguntza Teknikorako Zerbitzurako (LTZ) zentroetan aurki dezakegu. Azkeneko hau 
aipagarria iruditu zaigu, kooperatiba eta zentroen arteko harremanagatik baino gehiago, 

                                                 
30 Kodeterminazio ereduetara hurbiltzen den eredu bat izango litzateke, baina bereizgarri 

batzuekin: Administrazio Kontseiluan dauden ordezkariak ez dira langileek aukeratutako 
sindikatuen ordezkariak. Sindikatuetako ordezkariek, oro har, banakako langile taldeek baino 
antolatuago eta negoziazio ahalmen handiagoa izan ohi dute, eta, ondorioz, zuzendaritzaren aurrean 
langileen interesak defendatzeko oposizio lanak egiten eraginkorragoak dira.   

Eroskiren kasuan, langileen partehartzea bitarteko elkarteen bidez egiten da. Eroski eta Consum 
kooperatibak kontrolatzen duten Erosmer Ibéricaren akzioen %4,5ak ematen dieten ordezkaritza  
dute, kooperatiba horietako zuzendariekin erdi bana. Alegia, funtsean, %2,25 besterik ez dute 
kontrolatzen, eta  parte hartzeko bide eta erakundeetan kooperatiba terminologia erabiltzen duten 
organoak aurkitu daitezkeen arren (hala nola, Kontseilu Errektoreak, Batzar Orokorra, Kontseilu 
Sozialak), partehartze aukerak oso mugatuak dira; kooperatibako bazkide baten parte hartze 
ahalmenarekin alderaturik karikatura bat.  
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Arizmendiarretak, kasu hau aitzakiatzat hartuz, aztertzen ari garen gaiaren inguruan 
egin zituen gogoetengatik. 31 

 
Fagor Etxetresnak kooperatibaren hasierako antolaketa ereduaren arabera, 

estatuan zehar banaturik zeuden LTZko zentroetako langileak Fagorreko soldatapeko 
langileak ziren. 1973 eta 1974 urteetan, kooperatiba koherentzia kolokan zegoela 
argudiatuz, kooperatibako bazkide izateko aukera eman zitzaien; eta ondoren, 1975etik 
aurrera, LTZ zentroak Etxe nagusitik banatzeko prozesuari hasiera eman zitzaion, 
kooperatiba unitate autonomo eta independenteak bihurtu arte (ikus, Larrañaga, 1998, 
239-248). 

 
Nolanahi ere, prozesua bera baino interesgarriagoa da, gure iritziz, 

Arizmendiarrietak Etxe nagusi eta menpeko elkarteen arteko harremanei buruzko 
gogoeta. Bere hitzetan jasoko dugu, bere pentsamendua eta ñabardurak ahalik eta modu 
zehatzenean jasotzeko (TU Lankide, 1976, apirila):  

 
«La pujanza no depende de la matriz sino que cuando alcanza un nivel lo que se 

autonomiza adquiere una dinámica nueva... Antes que centros autónomos hay que hacer 
hombres autónomos, con bastante espacio vital. Los reductos estancos no dan 
perspectiva y se necesita solidaridad intergrupal. Hay que decir no al humanismo 
sublime y paternal, y sí a la tendencia a acercarnos con articulación natural desde la 
matriz, Ulgor, a los hombres que tengan fe y confianza...Hasta meterse en la salsa no se 
sabe lo que se puede. Nos cuesta salir del embrujo de paternalismo, éste no facilita el 
juego de las facultades de los hombres, estas se desarrollan y determinan en la 
incitación, en el riesgo. Es importante empezar por comandos en los que alguno tenga 
capacidad gerencial. Interesa optimizar la puesta a punto de los sujetos más que las 
piezas». 

 
Arizmendiarrietak ikuspegi paternalistak gaindituz, pertsonetan konfidantza izan 

eta beraien alde apustu egiteko deia zabaltzen du. Halaber, ekintzarako deia egiten du, 
ideiak gauzatzeko zuen joerari jarraituz. Kasu honetan ere, AKEn ezaugarri izan den 
«saio-izaera» azpimarratzen du; baina irizpide batzuei jarraituz, ondorengo aipuak 
erakusten duen moduan (TU Lankide, 1976, apirila): 

 
«Ante todo tengo que insistir que el ensayo que se acometa tiene que responder a 

una serie de premisas, sin las cuales es vaticinable el fracaso o, a lo más, una vida 
lánguida sin vitalidad. La experiencia ha de basarse en una serie de principios 
animadores y que, en esencia, son los siguientes: 

 

                                                 
31 Euskadiko Kutxak ere hainbat bulego ireki ditu estatuko kokapen desberdinetan, baina 

hauetako langileek kooperatiba izaera gordetzen dute. 1980ko hamarkadaren hasieran, Euskadiko 
Kutxak Madrilen bulego bat irekitzeko asmoa erakutsi zuenean, eztabaida sutsua sortu zen 
Kontseilu Errektorean. Azkenik, 1982ko apirilaren 13an ireki zen; baina finantza erakundearen 
estatutuak aldatu ondoren, bere jarduera eremua Euskal Herriari mugaturik baitzegoen ordura arte. 
Geroztik hainbat sukurtsal ireki dira, batik bat Euskal Herritik hurbil dauden probintzietan 
(Burgos, Errioxa, Valladolid, Leon, Salamanca, Kantabria, Zaragoza, Palentzia...). Euskal Herritik 
kanpoko bulegoetako langile gehienak kooperatibako bazkideak dira, eta Euskal Herriko bulegoetan 
eta Etxe nagusian aritzen diren bazkideen erregimen bera dute.  
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Principio de experiencia plena y abierta, lo que entraña configuración societaria 
autónoma y libertad opcional de desarrollo de nuevas actividades. 

 
Principio de interdependencia. Relaciones articuladas con la unidad matriz, al 

menos en la primera fase. 
 
Principio de voluntariedad y afiliación libre de los socios que deseen 

experimentar la formula de autogestión en cooperativa autónoma e independiente». 
 
Ikerketa honetan aztertzen ari garen kooperatiben multinazionalizazio prozesuari 

egokitzeko zailtasunak ageri dira; baina printzipio hauek egun eztabaidatzen den 
auziren muinari heltzen diote. Izan ere, Arizmendiarrietak kasu konkretutik haratago 
pentsatzen zuen, multinazionalen gaia plazaratzeak erakusten duen moduan (TU 
Lankide, 1976, apirila):  

 
«En el mundo se van imponiendo las multinacionales pero, ¿por qué? Todos 

hablan del tentaculismo y se tiene una mala imagen, pero ¿por qué no nos preguntamos 
más a fondo? ¿es que de verdad no son necesarias? Se piensa en la exportación pero no 
basta. Es más, hasta tal punto es así que, a pesar de que tienen las multinacionales todo 
en contra, dictaduras y otros regímenes, se afirman. De alguna manera hay que pensar 
que lo equivalente a la multinacional, con las precauciones necesarias, es el 
cooperativismo articulado». 

 
Arizmendiarrietak, badirudi, ordurako aurrikusten zuela kooperatibek 

multinazionalen fenomenoarekin izango zuten aurrez aurreko talka, eta Ulgorreko 
LTZen auzia, gai zabalago horren inguruan hausnartzeko abiapuntu hartu zuela. Batetik, 
enpresa multinazionalari buruz egiten duen gogoeta aipagarria da gure iritziz, 
gaitzespenak ekidinez, ekonomian hartzen ari diren agerpen eta finkapena 
azpimarratzen du; bestetik, lankidetzaren ikuspegitik alternatiba bat planteatzen du: 
lehiakoartasuna eta kooperatibagintza garatzeko gakoa, bere iritziz, kooperatiba unitate 
autonomoen arteko artikulazioa da, beti ere, pertsonen subiranotasunetik abiatuz.  

 
5. Ondorioak 
 
Ekonomiaren globalizazioak, eta nazioarteratzeko estrategiak, AKEn aldaketa 

garrantzitsuak ekarri dituzte. Egun, MCC Korporazioa enpresa kooperatiba eta enpresa 
kapitalistez osaturik dagoen nazioarteko esperientzia sozioekonomikoa da. Enpresaren 
nazioarteratzea kapitalen bidez kontrolaturiko unitate produktiboen bidez burutzeak 
kooperatiben ohizko paradigmarekin haustura bat sortu du, alegia printzipio 
kooperatiboetatik kanpo geratzea. Gaur egun, Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoan printzipio kooperatiboak nukleo kooperatiboko bazkideentzat 
aplikatzen dira soilik. Geroz eta gehiago dira hastapen hauen eremutik kanpo geratzen 
ari direnak, besteak beste, behin behineko langileak, inguruko filialetako langileak, 
atzerriko filialetakoak, azpikontratatuak etab.. Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoaren demokrazia industrialeko ereduak jadanik ez du balio mugimendu 
osoarentzat. Gaur egun, kooperatiben nazioarteratze prozesuaren ondorioz, ezin esan 
dezakegu Greenwood-ek eta bere ikerketa taldeak, 90eko hamarkadaren hasieran, 
Arrasateko mugimenduaren demokrazia industrialaren prozesua aztertu ondoren esan 
zutena (1991, 7) «in a continuun of forms of industrial organization, Fagor lies near the 
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pole of maximun labor participation». Izan ere, egun, kooperatiba eredu demokratikoa 
ez da aplikatzen mugimendu sozioekonomikoaren geroz eta parte handiagoan. Izaera 
berria eskuratu dute kooperatibek, enpresa transnazionalen izaera, eta jokatzeko arauak 
aldatu egin dituzte.  

 
Gauzak horrela, Arrasateko kooperatibek nazioarteko bidea hartzean, beraien 

ekarpena non dagoen galde dezakegu. Alegia, non dago bere balio soziala 
nazioarteratze-eremuan? Gure ikerketan ikusi ahal izan dugunez, kooperatibek atzerriko 
filial eta langileekin dituzten harremanak ez dira desberdintzen kapital enpresen 
jokaeretatik. 

 
Horregatik, Arrasateko enpresa sistema eta lankidetza eredua berplanteatzea eta 

egikaritzea beharrezkoa da. Pertsonetan zentraturiko enpresa eredu alternatiboen bidetik 
jarraitu nahi bada, demokrazia industrialaren gaineko hausnarketa sakona egitea 
eskatzen du; batik bat nazioarteko definizio sozialari buruz. Arrasateko mugimendu 
sozioekonomikoaren paradigma berriaren kontzientzia hartu, eta balore berriak sortzea 
eta lantzea eskatzen du. Zentzu horretan,  zentro korporatiboan eta organo sozialetan  
nazioarteko hedapenaren esparru sozialaren garapenaren aldeko aldarrikapenak eta 
proposamenak egin dira.  

 
Tamalez, proposamen horiek gauzatzeko oztopo eta zailtasun ugari aurkitzen dira. 

Batetik, atzerriko ezarpenen ezaugarriek ez dute laguntzen: kapitalismo gordinenaren 
isla bihurtu diren Sao Paolo, Guadalajara eta Shangai bezalako makrohirietan kokaturik 
daude, langileek partehartze kultura eskasa dute, langile errotazio handia dago, etab. 
Bestetik kooperatibetan ere bada erresistentziarik gisa honetako ekimenak bultzatzeko. 
Kooperatiben merkatu arrakasta bilakatu da balio nagusia, eta atzerriko filialetan 
formula berriak garatzeko borondate eta kemenik ez da antzematen.   

 
Izan ere hor dago gakoa; AKEren xede eta balioak inguru hurbileko mugetatik 

haratago zabaldu, eta praktikara eraman. MCCk bide horri ekiteko beharrezko guztia 
du: norabide bat, esperientzia eta bitartekoak.  

 
Arizmendiarrietaren eraldaketa proiektutik abiatutako MCC Korporazioa erronka 

berri baten aurrean baitago: nazioarteko politika sozialaren garapena. MCCk 
nazioartean dituen filialetan lankidetzan oinarritutako politika sozial propioa garatzea 
funtsezkoa da, taldearen etorkizunarentzat ez ezik, kooperatiba mugimenduarentzat ere 
oro har, mundu mailan duen garrantzia eta eragina ikusirik. 
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XIII. Kapitulua: Kooperatiben nazioarteratze prozesuaren politika soziekonomikorako...  
 

 
1. Sarrera 

 
Azken kapitulu honetan, kooperatiben nazioarteko hedapenerako politika 

sozioekonomikoari buruzko eredu normatibo bat aurkeztea izango dugu helburu. Eredu 
honetan, gaiaren konplexutasuna eta berritasuna ikusirik, kooperatiben nazioarteko 
definizio sozialarentzat garrantzitsuak diren zenbait gako eta proposamen biltzearekin 
konformatu beharko genuke; alegia politika soziekonomikoak garatzeko abiapuntuko 
marko bat lortzearekin.  

 
Hasteko, kooperatibek nazioarteratzeko duten premia kontuan hartuz, eta jadanik 

nazioartean kanpo inbertsioen bidezko hedapenean buru belarri murgildurik daudela 
ikusirik, estrategia eta antolaketarako irizpide eta tresnen inguruko azterketa 
ezinbestekoa dela azpimarratu behar dugu. Ondoren, nazioarteko hedapenerako politika 
sozioekonomikoen inguruan hausnartzeko elementu eta irizpideak aurkitzeko iturriak 
bilatu behar ditugu. Beste hainbat aukeren artean, hiru iturritik edan dezakegu:  

 
Batetik, kooperatiben oinarrizko printzipio, xede eta balioek politika horien azken 

helburuak eta ildo nagusiak finkatzen  lagun dezakete.  
 
Bestetik, gizarte ekonomiak eta lankidetzak eskaintzen dituzten ikuspegi 

zabalagoak baliagarriak izango dira. Hain zuzen ere, dirudien moduan, hasiera baten 
kooperatiba formulak aplikatzea ezinezkoa izanik, demokrazia industrialaren 
kontzeptutik egin daitekeen  hurbilketak hainbat gako eskaini ditzake.  

 
Hirugarrenik, guztiarekin ere, nazioarteko jardueren konplexutasuna kontuan 

hartuz, eta kooperatiben ohiko esparrutik kanpo geratzen direla ikusirik, pentsatzen 
dugu egungo jokabide kodeen azterketak nazioarteko politika sozial baten diseinurako 
tresna lagungarriak eskaintzen dituela. Izan ere, formulazio, teorizazio eta aplikazioen 
aldetik berrikuntza handiak izan dira azken urteetan. Ahaztu gabe, ikuspegi desberdinak 
bil ditzaketela, hala nola, enpresa etika eta lehia-abantailak, estandarizazioa, labelak eta 
kontsumitzaileen informazio eskubideak, sindikatu eta gobernuz kanpoko erakundeen 
iritziak, eta gobernu eta gobernu arteko erakundeen araudiak. 
 

Kapituluaren egituraketari dagokionez, hiru zatitan banatu dugu: lehenengoan, 
nazioarteratze prozesuaren gako orokorrak aurkezten ditugu; bigarrenean, jokabide 
kodeen inguruko analisia (hein handi batean, bosgarren kapituluan egindako azterketan 
oinarritzen dena),  eta bukatzeko, enpresa transnazionalaren demokratizazioari buruzko 
azken gogoetak egiten ditugu; izan ere, pentsatzen baitugu, kooperatiben mundutik 
ekarpen handiak egin daitezkeela enpresa multinazionalak demokratizatzeko 
ahaleginean. 

 

Bi ohar mamiari heldu aurretik. Azken kapitulu honetan, gaiaren inguruko gure 
hausnarketa orokorrak eta proposamenak jaso ditugu, egitate eta espekulazioaren arteko 
lur labainkorretan ibiltzeko arriskua gure gain hartuz. Edozein modutan, preskriptiboegi 
izateko joera ekiditen saiatu gara, batzuetan irudi hori eman dezakeen arren. Hain zuzen 
ere, gure helburua da, inori aholkurik edo jarraibiderik ematea baino gehiago, 
eztabaidarako eta gogoetarako lehenbizi, eta aurrerago, praktikara eramateko, 
elementuak eta tresnak aurkeztea. 
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2. Nazioarteko politika sozioekonomikorako gakoak eta eredu bat 
 
Azken urteetan sortu diren nazioarteko holding kooperatiboek, eta kooperatibak 

nazioartean ematen ari diren hurratsak ikusirik, esperientzia horietako demokrazia 
industrialaren eredua hausnartu eta berrasmatzea premiazkoa da. Horrek, gure iritziz, 
kooperatibak eta beren atzerriko filialen arteko harremanak, eta ondorioz, lana eta 
kapitalaren arteko harremanak, berplanteatzea eskatzen du. 

 
Hirugarren kapituluan ikusi dugun moduan, antolaketa kooperatibo transnazionala 

herrialde desberdinetako ekoizpen zentroetako langile-bazkideekin kooperatiba bakarra 
osatzetik etor liteke, edo herrialde desberdinetako kooperatiba enpresen arteko 
hitzarmen demokratikoaren ondorioz (Böök, 1992). Oraindik, hala ere, alternatiba bat 
zein bestea, egikaritzeko hainbat zailtasun aurkitzen dira. Bitartean, helburu horretara 
hurbilduko dituzten urratsak eman ditzakete kooperatibek. Zentzu horretan, hobe 
deritzogu kooperatiben atzerriko garapena lankidetzaren printzipio eta baloreekin bat 
etortzea, koherentea izan dadila, jomuga nagusitzat hartzea. Izan ere, helburu horrek 
kooperatiben nazioarteko definizio soziala prozesu dinamiko eta gradual gisa 
kontsideratzen du, non konpromezu handiagoak har daitezkeen esperientzia metatzen 
eta baldintza egokiak sortzen doazen neurrian. 

 
Auzi honen muinean, jokoan bi printzipio azaltzen dira, itxuraz modu 

kontrajarrian. Batetik, kooperatibetan ohikoa den autoeraketa printzipioa, zeinen 
arabera, filialak, edo hobeki filialetako langileak ahalmena izan behar duen berari 
dagokion gaietan erabakitzeko. Bestetik, kontrolaren eskubidea, Etxe nagusiak 
proiektua martxan jartzeko egin duen ahalegina kontuan hartuz, bere eragina 
nabaritzeko ahalmenean islatu beharko litzatekeena. Alegia, auzi honetan airean dagoen 
galdera honakoa da: nork kontrolatuko ditu enpresa partizipatuak? Enpresa 
partizipatuetan lan egiten duten langileek edo Etxe nagusiak? Enpresa multinazionalaren 
eta kooperatibaren arteko bateraezintasuna adieraziko luke. 

  
Baina, bi printzipio kontrajarri horiek ebazpidea aurkitu dezakete Etxe nagusi eta 

filialaren arteko artikulaziorako menpekotasun harremanetatik haratago dauden 
koordinazio bide berrien bitartez, interkooperazioaren printzipioaren eremuan. 
Erabakien zentralizazioa eta autoeraketaren arteko oreka bat bilatzea ahalbidetu 
dezake. 
 

Zentzu honetan, kooperatiben nazioarteko garapenerako, kooperatiben ohiko 
printzipioetatik hurbilago dauden politika sozioekonomikoen garapena aurrerapausu 
handia litzateke. Kooperatiben nazioarteko politikaren definizioa, aurreko kapituluetan 
zehar ikusi ahal izan dugun bezala, nazioarteratze estrategiaren hainbat alderditara 
zabaldu beharko litzateke: nazioarteratzeko bideak (esportazio, lizentzia eta kanpo 
inbertsioak), nazioarteko interkooperazio ekonomikoa, bazkideen izaera, kokapenerako 
aukeratutako herrialdeak,  kanpo ezarpenetako jabegoa eta kontrola, kanpo ezarpenetako 
enplegua eta heziketa, informazioaren zabalkundea, Etxe nagusi eta filialen arteko 
harremanen transferentzia prezioak, zergak, teknologia transferentzia eta gobernuekin 
harremanak, besteak beste. Elementu horien guztien gaineko politikak definitu beharko 
lirateke kooperatiban.  
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Ondoren, horietako alderdi batzuei buruzko zehaztapenak aurkeztuko ditugu, 
labur bada ere: 

 
a) Nazioarteratzeko estrategiaren diseinuan alderdi sozialak ere kontuan hartu 

beharko lirateke, lizentzien transferentzi, azpikontratazio, esportazio eta kanpo 
inbertsioen alternatibak aztertzerakoan. Adibidez, nazioarteko ezarpen berrien 
plangintza egiterakoan ondorengo alderdiei ere erreparatu beharko zaie: 

 
• Kokapen herrialdeak zehazterako orduan, demokrazia industrialeko bideak 
garatzeko aukerak sortzen dituzten herrialdeak lehenetsi daitezke. 
 
• Bazkideen aukeraketan ere demokrazia industrialeko bideak garatzeko aukera 
aztertu beharko litzateke.  
 
• Dudarik gabe, beste kooperatiba batzuekin edota gizarte ekonomiako beste 
antolaketekin elkarlanerako aukerak lantzen direlarik, interkooperazioaren ildotik. 

 
b) Kokaturik dauden inguru eta gizartearekiko konpromezuak hartzeko aukeren 

hausnarketa. Behar fiskalen eta ingurumenaren errespetu hutsetik haratago, inguruko 
gizartearekiko konpromezu sozioekonomikoa erakusteko bideak garatu. Adibidez, 
mozkinen banaketari buruzko politikak garatuz. Bi ardatzen arabera: 

  
 Mozkinen berrinbertsio politikei buruzko irizpideak finkatuz, filialen garapen 

ekonomikoa bultzatzeko. 
 
 Filialetako mozkinen parte bat garapen komunitario eta ekintza sozialetara 

bideratuz, kooperatibetako Fondo Sozialen ildotik.  
 

c) Informazio gardentasunak kooperatiba eta filialen egoerari buruz ez ezik, 
beraien harremanei buruz ere nazioarteko hedapenaren oinarria izan behar du.  
 

• Nazioarteko harremanen balantze ekonomiko eta  sozialak tresna baliagarriak 
izan daitezke, Etxe nagusi eta filialen egoera eta beraien arteko harremanak 
ezagutzeko.  
 
• Ildo honetatik ere, nazioarteko politikaren gaineko «behatokiak» sortzea aukera 
bat izan daiteke, batik bat, kanpo ezarpenetako langileen lan erregimen eta lan 
baldintzen inguruko informazioa jasoz eta zabalduz. 

 
d) Pertsonen kudeaketa eredu partehartzaileen garapena bultzatu behar da.  

 
• Lan baldintzak (kontratazio, ordainketa, ordutegi, sustapen eta heziketa 
prozedurak) ezartzeko, lege xedapen eta hitzarmen kolektibo orokorretatik abiatuz, 
kooperatiba balioekin bat etor daitezen ahaleginduz.  

 
• Kanpo ezarpenetako langileen heziketa orokorra, profesionala eta kooperatiboa 
azpimarratu beharko litzakete, kooperatiben heziketa printzipioaren ildotik, 
demokrazia industrialaren ikuspegitik urratsak eman ahal izateko. 
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• Langileen filialetako jabego, kudeaketa eta mozkinetan partehartzea bultzatu 
ez ezik,  beraiek Etxe nagusian duten papera ere aztertu behar da; langileek 
beraien gain eragina duten erabaki organoetan beraien ordezkaritza bermatzeko 
bideak esploratuz. Bi bide aipatu daitezke, derrigorrez kontrajarriak ez direnak. 
Batetik, bazkide laguntzaileen bidea (kooperatiben kasu azterketan ikusi dugun 
moduan), eta bestetik, sindikatuena. Egungo testuinguruan, kooperatiben sistema 
sozioekonomikoan sindikatuen partehartzeari buruz gogoeta egitea beharrezko 
iruditzen zaigu, kanpo ezarpenetan ez ezik, baita erdigune kooperatiboetan ere.1 
 
• Erabakien zentralizazioa eta autoeraketaren arteko oreka bilatzea, filialetako 
langileek filialen gain duten eragin ahalmenean, kanpo ezarpenetako 
zuzendaritzaren jatorria eta izendatzeko modua, adibidez, multinazionalen erabaki 
gunearen kokapenean aldagai garrantzitsua da. Zuzendari horien jatorriaz, 
izendatzeko moduaz eta heziketaz gogoeta egitea demokrazia industrialaren 
ikuspegitik garrantzitsua da2.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Sindikatuek eta kooperatibek, momentu berean eta antzerako arrazoiengatik sortu ziren arren, 

ibilbide desberdina jorratu dute, eta elkarren arteko harremana oso txikia izan da. Sindikatu eta 
kooperatiba mugimenduaren artean banaketa handia egon da historikoki, Euskal Herrian ez ezik,  
munduan beste hainbat herrialdetan ere (Cornforth, 1988; Kasmir, 1999). Kooperatibak txikiak edo 
ertainak diren bitartean, justifikaturik egon daiteke sindikatuek kooperatiban partehartzerik ez izatea 
(langile mugimenduarekin egon izan den banaketa hain ulergarria ez den arren). Kooperatiba 
txikietan langile bazkideek Batzar Orokorra eta Kontseilu Errektorearen bidez azaldu dituzte 
beraien iritziak eta erabakiak hartu. Arrasateko kooperatibetan, hauen tamaina handitzen eta langile-
bazkideen problematika areagotzen joan zen neurrian, bazkideek langile gisa zituzten interesak 
ordezkatzeko Kontseilu Sozialak sortu ziren (Foote Whyte, 1988). Formula berritzailea eta egokia 
izan da urte askotan, batez ere kooperatibak ekoizpen zentro eta izaera juridiko bakarrarekin eta 
banaka jardun duten bitartean. Egun, ordea, kooperatiben antolaketa-egitura nabarmen aldatu da, 
ekoizpen zentro desberdinak egon daitezke herrialde desberdinetan, izaera juridiko desberdinekin, 
eta halaber, talde eta korporazio handiagoen barruan kokatzen dira kooperatibak. Enpresaren 
erabakiak inguruko enpresak ez ezik, nazioarteko enpresak ere barne hartzen dituen botere 
harremanen sareen esku daude. Egoera honetan, ohiko Kontseilu Sozialak mugatuak geratzen dira, 
enpresaren barnealdeari begira, eta soilik antolaketa sozioekonomiko langileriaren parte bat 
ordezkatuz. Horregatik, demokrazia industriala garatzeko, holding kooperatibo barruko langile 
guztien arteko harremanak sendotzeko, eta kooperatiba desberdinetako langileenekin koordinatzeko 
dinamika berriak behar dira. Alegia, kooperatibak eredu kooperatiboa gainditu, eta eredu 
kapitalistan barneratzen ari direlarik, eta hainbat herrialdetan ekoizpen zentroak dituztela ikusirik, 
sindikatuek langile guztien, bazkide eta ez bazkideen interesak koordinatu eta defendatzen bete 
dezaketen funtzioari buruz, berriz ere gogoeta egin behar dela iruditzen zaigu. Zentzu honetan, 
sindikalgintza mugimendu propio bat sortu, edota gizartean ezarririk dauden sindikatuen 
partehartzea, beste alternatiba kooperatiboago batzuekin alderatu beharko litzateke. Helburua 
demokrazia industriala garatzea izanik, agente desberdinen ordezkaritza eta ahotsa garatu eta 
sendotzea beharrezkoa da. Arrasateko mugimendu sozioekonomikoaren partehartzaile guztien 
arteko harremana eta elkarrekintzaren ondorioz gauzatutakoak baitira demokrazia industriala eta 
enpresa eredu berria ere.    

2 Denboraldi baterako soilik joaten diren kooperatibako bazkideak bidaltzea −horrek dakarren 
inguruko egoera sozioekonomikoarekin duten ezagupen eta konpromezu ezarekin−, ala tokiko 
zuzendariak aukeratzea erabakitzeaz gain, batzuek eta besteek zuzendaritza lanak lankidetza 
ikuspegitik lantzeko jaso behar duten heziketa eta prestakuntza zehaztu behar da.  
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Bestalde, atzerriko filialekin erantzukizun sozial eta kooperatiboan sakontzeko 
kontuan hartu beharreko aldagaien lau talde bereiztu daitezke gutxienez:   

 
a) Etxe nagusiaren ezaugarriak. Batik bat, nazioarteko jardueretan duen 

esperientzia.  
 
b) Filialaren ezaugarriak. Jabego osoko edo baterako enpresa den; enpresak 

langileekin eta bere ordezkariekin (sindikatuekin) dituen harremanen izaera, langileen 
parte hartzeko duten kultura eta jarrera... 

 
c) Ezarpenak kokaturik dauden komunitate eta herrialdeen ezaugarriak. 

Hurbileko komunitate zein herrialdeko egoera sozioekonomiko orokorra, kultura eta 
legedia, besteak beste, garrantzitsuak izango dira politika sozialak diseinatzerakoan. 

 
d) Beste aldagaiak. Jarduera sektorearen ezaugarriak (bezeroak, hornitzaileak, 
lehiakideak...), eta besterik.   

 
Ondorengo irudiak, orain artekoaren laburpen gisa, aurreko elementuak jaso  eta 

eredu batean integratzen ditu. Gure iritziz, nazioarteko politika sozioekonomikoaren 
garapenak izaera dinamikoa izan beharko luke eta mailakatu egin beharko litzateke, 
konpromezu gorakorrak hartuz. 
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13.1. Irudia. Kooperatiben nazioarteko politika sozioekonomikoa 
garatzeko eredu bat 
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Demokrazia industrialaren ikuspegitik, helburuak filialetako langileentzat modelo 
berri bat sortzea baino gehiago, modelo berria beraiekin batera garatzea izan beharko 
luke, eta hori egiteak maila guztietan partehartzeko baldintzak eta espazioak sortu eta 
dinamikak suspertzea eskatzen du. Inplikatu guztien partehartzea, ez kooperatibetako 
bazkideena soilik, baizik eta, kooperatiben itzalean lan egiten duten guztien edo 
gehienen partehartzea oinarrizkoa da. Izan ere, kooperatibagintzaren gakoa pertsonek 
kapitalen aurrean nagusitasuna izatean datza3.  
                                                 
3 J.M. Ormaetxea: «Se puede frenar la velocidad de cambio de la estructura, pero hacer empresas 
asentadas en el mundo, con masa crítica, obliga a revisar estructuras. Existe un peligro cierto de 
dilución, en el que el factor humano pierde eminencia. Si bien es cierto que mantener la pureza de 
1955 es casi imposible, hay que adaptarse a las circunstancias manteniendo la esencia, que es lograr 
que el poder esté en el voto de los hombres».  Halaber, atzerriko eta inguruko filialetako langileen 
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Horiexek dira, hain zuzen ere, kooperatiben kapital sozietateak besteetatik 

desberdinduko dituen irizpidea, eta modelo berriaren demokrazia industrialaren maila 
baldintzatuko duena. Alegia, atzerriko inbertsio zuzenaren bidez nazioartean hedatu 
diren kooperatiba holdingak demokrazia industrialaren hedapenarekin konprometiturik 
dauden, edo etorkizuna esklusiboki ekonomia kapitalistarena delako ustearekin bat 
egiten duten erakutsiko duena. 

 
3. Jokabide kodeak nazioarteko politika sozialerako tresna gisa 
 
Nazioarteko politika sozialaren inguruan hausnarketarako elementu eta irizpideak 

kooperatiben oinarrizko printzipio, xede eta balioetan aurki daitezke. Hain zuzen ere, 
kooperatiba ikuspegitik, nazioarteko politika sozial propio baten azken helburua 
lankidetzaren printzipioak kooperatiben parte diren enpresa eta langile guztiei aplikatzea 
izango litzateke. Zentzu horretan, demokrazia industrialaren eta lankidetzaren 
esparruan, jabegoan, kudeaketan eta mozkinetan partehartzea bultzatzeko formulak 
garatzea funtsezko da, mozkinen banaketa komunitarioari edota heziketarako 
bideratutako fondoei eskaini behar zaien arreta berezia zehaztu gabe.  

 
Jokabide kodeek bestelako ikuspegia eskaintzen dute. Hasieran, gainera, 

kooperatiba enpresarentzat baino, kapital enpresentzat eginiko tresnak direla ikus liteke. 
Kapital enpresek kontratatzen dituzten langileekiko eta kokatzen diren herrialde eta 
komunitateekiko jokabide arduratsua eta gizarte erantzukizuna sustatzea dute helburu. 
Kooperatibarentzat, aldiz, enpresaren berezko balioak eta identitatearen funtsa dira, 
kooperatiben printzipioek jasotzen duten legez. Baina jadanik esan dugun bezala, MCC 
bezalako lankidetza esperientziek kooperatiben ohiko jokabide paradigma gainditu dute, 
eta epe laburrera, bederen, hainbat arrazoi medio, sistema osoaren kooperatibizazioa ez 
da aurrikusten.   

 
Hala, testu inguru honetan, jokabide kodeak lankidetzaren eta autoeraketaren 

eremuetatik hurbilago dagoen nazioarteko politika sozial propioa diseinatu eta garatzeko 
tresna lagungarriak izan daitezkeela argudiatuko dugu. Gure iritziz, jokabide kodeek 
eta, egun, beraien ezarpenerako garatutako metodologiek, kapital enpresetan izan 
dezaketen helburu instrumental soiletik haratago, jokaera arduratsuago eta 
kooperatiboagoa finkatzeko eremua eskaintzen dute, lan esparruan ez ezik, kooperatiba 
eta filialen arteko artikulazioan ere. 

 
Ondoko lerroen muina, txosten honen aurreko atalean aurkeztu dugun azterketan 

oinarrituz, jokabide kode desberdinek kooperatibentzat izan dezaketen 
baliagarritasunaren inguruko hausnarketek osatzen dute. Hiru taldetan banatu dira 
kodeak eta iruzkinak: batetik, oinarrizko lan baldintzak errespetatzea helburu duten 
kodeak; bigarrenik, enpresa transnazioanalentzako jarraibideak eskaintzen dituzten 

                                                                                                                                               
partehartze eskubideak bermatzeko, oinarrizkoa iruditzen zaigu, AKEn ohiko izan diren 
instituzionalizazio bideak hartzea. Berriz ere, Ormaetxearen hitzetan oinarrituz, (Whyte, 1989): 
«...But Don Jose Maria always insisted that the solution was not to be found in casual reforms but 
rather in structural reforms; that is to say it was necessary to change sovereignty of capital to 
sovereignty of labour». 
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nazioarteko kodeak; eta, hirugarrenik, GKEek bultzaturikoak. Azter ditzagun, beraz, 
ekimen horien ezaugarriak. 

 
3.1. Oinarrizko lan baldintzak errespetatzea helburu duten kodeak 
 
Nazioarteko erantzukizun sozialari buruzko edozein jokabide kodek, gutxienez, 

ILOk finkatzen dituen oinarrizko lan estandarrak jasotzeko beharra aipatzen dute 
zenbait adituk (Murray 2000; eta Múgica, 1999). ILOren “laneko oinarrizko eskubide 
eta printzipioen” 1998ko adierazpenak lan behartuaren debekua, diskriminazioa eta 
umeek egindako lana ezabatzea, ordutegi, soldata, osasun eta segurtasunaren ikuspegitik 
lan baldintza minimo batzuk ezartzea, eta langileak elkartzeko askatasuna eta hitzarmen 
kolektiborako eskubidea onartzea aldarrikatzen du4. 

  
Ez dirudi, oro har, hitzarmen horiek kooperatiben filialetan ezartzeko arazorik 

egon beharko lukeenik. Hala ere, kooperatibaren ekoizpen-ilara eta hornikuntza 
katearen erantzukizuna noraino iristen diren zehaztu beharko litzateke, hots, 
hornikuntza katean zehar enpresa azpikontratatu eta hornitzaileen lan baldintzei 
dagokienez norainoko ardura hartzen duten kooperatibek eta filialek.  

 
Nazioarteko lan araudiek jasotzen dituzten lan baldintza minimoak betetzen direla 

bermatzen duten nazioarteko zertifikazio sozialak izatea, SA 8000 adibidez, 
kooperatibentzat aztertzeko aukera izan daiteke, nazioarteko lan erakundeek edota 
merkatuak ezartzen dituzten estandar sozialak nazioarteko edozein politikaren oinarria 
baitira. Aldi berean, kooperatiben irudi politikan ere lagundu dezakete, gizarte eta 
kontsumitzaileen aurrean ez ezik, bazkideei begira ere.   

 

3.2. Transnazionalentzako jarraibideak eskaintzen dituzten nazioarteko kodeak 
 
Transnazionalentzako jarrraibidetzat har daitezkeen kodeak ere oso interesgarriak 

direla iruditzen zaigu, bereziki, filialekiko politika ekonomiko eta sozial baten eremua 
diseinatzeko. Europar Batasunak iragarritako “Garapen bidean dauden herrialdeetan 
aritzen diren europar enpresentzako jokabide kodeak” oraindik argia ikusi ez duenez, 
gure iritziz aipagarria da Korporazio Transnazionalen Nazio Batuen Zentroa (UNCTC) 
delakoak, hain zuzen, 1990. urtean proposaturikoa (ikus jokabide kode ereduei buruzko 
eranskina). Enpresa transnazionalaren ezaugarri eta jardueren azterketa sakon baten 
ondorioz sortu zen, nahiz eta hau ere ez den indarrean sartu. Dunning-en iritziz (1993), 
asmo handiegiko proiektua aurkeztu zuten, eta, gainera, beste kode batzuk ez bezala 
OECDeko jarraibideak adibidez), garapen bidean dauden herrialdeen interesak gogoan 
izanik idatzi ziren. 

 
UNCTCren kodeak, dena den, nazioarteratze estrategien jarraibidetzat 

interpretaturik, informazio erabilgarria eskain diezaieke atzerriko filialen sorkuntzan eta 
kudeaketan esperientzia gutxi duten eta filialekiko politika aurrerakoi bat bultzatu 
nahiko luketen enpresei,  MCC bezalako kooperatibak kasuko. Alegia, kooperatibek 
filialekin hainbat esparrutan izan dezaketen jokabideari buruzko irizpideak eskaintzen 
dituzte, hala nola, jabego eta kontrola, enplegua eta heziketa, informazioaren 

                                                 
4 Adibidez “Lan Baldintzen Kode Kanadiarra” eta “SA 8000” erantzukizun sozialerako zertifikazio 

eredua, ILOk onarturiko hitzarmenetan oinarritzen dira. 
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zabalkundea, transferentzia prezioak, zergak, teknologia transferentzia eta gobernuekin 
harremanak5. 

 

3.3. Gobernuz kanpoko erakundeek bultzaturiko kodeen ekarpenak 
 
GKEek bultzaturiko kodeen ekarpenak ere kontuan hartzekoak dira. Alde 

desberdinetako interesak batzen dituzte ekimen hauek. Enpresa, langile, administrazio 
eta komunitateko gizarte zibilaren ordezkarien arteko elkarlanean oinarritzen dira. Era 
berean, eraginkortasun sozialaren eta lankidetzaren ikuspegitik kodeen diseinu, ezarpen 
eta jarraipenerako metodologia aberatsa eskaintzen dute. Ondorengo hiru ekarpenak 
nabarmendu daitezke: kodeen diseinu, garapen eta jarraipenean filialetako langileen 
partehartzea ziurtatuko duten prozesuak bultzatzea; behar lokalak kontuan hartu eta 
nazioarteko araudietan oinarritzea, adibidez, ILOren hitzarmenetan; eta kodeen 
jarraipena egiteko kanpo begiraleen beharra, erakunde profesionalenaz gain, GKEen 
partehartzea ere bultzatuz, iparraldekoena ez ezik, hegoaldekoena ere6.  

 
GKEen ikuspegitik, kodeek eta ikuskaritza eta zertifikazio sistema globalek ez 

lukete estatu erregulazioaren alternatiba izan behar. Ez lirateke, halaber, sindikatu eta 
langile antolaketen lana ordezkatzeko tresnak. Ez eta kontsumitzaileak kezkatu ez 
daitezen enpresak erabili ditzakeen harreman publikorako bitarteko hutsak ere. 
Alderantziz, GKEek bultzatu nahi dituzten kodeek enpresaren nazioarteko zenbait 
politika, enpresa, gizarte zibila, gobernuaren erregulazio eta langile antolaketen arteko 
elkarrekintzaren bidez garatzeko tresnak izatea dute helburu.  

 

                                                 
5 Adibide gisa kodeak atzerriko ezarpenen «jabego eta kontrolaren inguruan» hitz egiten duten 

artikuluak jasoko ditugu:  
 21. Transnational corporations should make every effort so to allocate their decision-

making powers among their entities as to enable them to contribute to the economic and social 
development of the countries in which they operate.  

  22. To the extent permitted by national laws, policies and established administrative 
practices of the country in which it operates, each entity of a transnational corporation should 
co-operate with the other entities, in accordance with the actual distribution of responsibilities 
among them and consistent with paragraph 22, so as to enable each entity to meet effectively 
the requirements established by the laws, policies and regulations of the country in which it 
operates.  

 23. Transnational corporations should carry out their personnel policies in accordance with 
the national policies of each of the countries in which they operate which give priority to the 
employment and promotion of its nationals at all levels of management and direction of the 
affairs of each entity so as to enhance the effective participation of its nationals in the decision-
making process.  

  24. Transnational corporations should contribute to the managerial and technical training of 
nationals of the countries in which they operate and facilitate their employment at all levels of 
management of the entities and enterprises as a whole.  

 25. Employment conditions and industrial relations. For the purposes of this Code, the 
principles set out in the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy, adopted by the Governing Body of the International Labour 
Office, should apply in the field of employment, training, conditions of work and life and 
industrial relations.  
6 Fagorreko kontseilu sozialeko kideek aipatzen duten Merkataritza Etikoaren aldeko ekimena 

hemen kokatuko genuke. 

 398



XIII. Kapitulua: Kooperatiben nazioarteratze prozesuaren politika soziekonomikorako...  
 

Kooperatiben nazioarteko politika soziala beste esparru batzuen ekarpenak jasoz 
aberastu liteke. Interesgarria litzateke, adibidez, kooperatiben inguruan egon litezkeen 
GKEek7 egin dezaketen lana politika sozialaren edota jokabide kodeen garapen, ezarpen 
eta jarraipenean. Baita ere, kontuan hartzekoa izan daiteke Unibertsitateak eskaintzen 
duen ikerketa eta hausnarketarako eremua. Ezin ahaz ditzakegu, ezarpen produktiboen 
helmuga diren herrialdeetako langile antolaketa eta GKEak. Lankidetzarako aukera 
zabalak daude. Esparru bakoitzaren partehartze maila eta eremua zehaztea, halere, 
esperientzia bakoitzari dagokio. 
 

3.4. Sintesi modura 
 
Badira, ordea, jokabide kodeen eraginkortasuna eta sinesgarritasuna zalantzan 

jartzen dutenak. Bere sendotasun-abantaila eta ahultasun-desabantailak kontuan hartu 
behar dira –ikus bosgarren kapitulua–. Gure ikuspegitik, dena den, gakoa, kodeetan 
baino, enpresak ekimen horiek bultzatu eta ezartzeko dituen helburu eta konpromezu 
mailan datza. Hain zuzen ere, enpresaren maila desberdinetan barneraturik, eta diseinu, 
ezarpen eta jarraipenerako metodologia egokiak aplikatzen diren neurrian tresna 
baliagarriak izan daitezke. Zentzu horretan, kooperatiben lankidetza kulturak eta 
kooperatibek egitura demokratikoak garatzeko dituzteen esperientziak baldintza egokiak 
eskaintzen dituzte kodeen eraginkortasunerako. Batez ere, kooperatiben printzipio eta 
xedeen hedapen eta aplikaziorako tresna osagarri gisa aplikatzen badira. 
 

13.2. Irudia.  Jokabide kodeen eginkizuna nazioarteratzeko politika 
soziekonomikoaren garapenean 

 
 

     Lankidetza harremanak 
      
 
     Autogestioa eta interkooperazioa 
           ...  
           Jabego, mozkin eta kudeaketan partehartzea 
    ... 
   GKE ekarpenak: inplikatuen partehartzea  
 

ETNentzako jarraibideak (UNCTAD) 
 

 Oinarrizko lan baldintzak  (OIT)          SA 8000; AA1000 
 
 
   

Erantzukizun soziala             Eraginkortasun ekonomikoa 
 

 
 
      Iturria: Nik egina. 

 
13.2 irudiak, jokabide kodeak kooperatibentzat lankidetza harremanak garatzen 

nola lagun dezakeen jasotzen du. Enpresaren nazioarteko politikak gure iritziz bi oinarri 
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ditu: batetik, Etxe nagusi eta filialaren eraginkortasun ekonomikoa, enpresaren 
ikuspegitik ezin ahaztu daitekeena, eta, bestetik, erantzukizun soziala. Erantzukizun 
sozialak enpresak kanpo filialekiko, bertako lan komunitateekiko eta kokaturik dauden 
gizarteekiko erakusten duen zintzotasun eta konpromezuaren adierazle da. Irudiaren 
goiko erpinean lankidetza harremanak kokatu ditugu, benetako kooperatiba 
transnazionalaren irudi, autoeraketa eta interkooperazio harremanetan oinarritua.  

 
Lehenago aipatu dugun moduan, erantzukizun sozialetik lankidetzan oinarritutako 

harremanetara dagoen jauzia dinamikoa eta graduala da. Gure iritziz, jokabide kodeek 
eskaintzen dituzten irizpide eta tresnak nazioarteko politika sozioekonomikoaren 
definizioaren lehen urratsetarako izango lirateke baliagarriak; kooperatibek, atzerriko 
filialekin duten harremanean esperientzia hartzen doazen heinean, politika propio eta 
konprometituagoak garatu ahal izango baitituzte. 

  
 4. Enpresa transnazionalaren demokratizazioa  
 
Gure iritziz, demokrazia politikoa eta demokrazia ekonomikoa erlazionaturik 

daude. Egun, munduan, sistema demokratikoak, bere muga guztiekin, estatuetako 
gobernu antolaketa eredu nagusia osatzen du, eta bere bertuteak aldarrikatzen dira, 
nonahi (Giddens, 2000).  Badirudi, baita ere, eredu hori hedatzen ari dela, formalki 
bederen, mundu guztian zehar, eta geroz eta herrialde gutxiago direla demokrazia 
esparrutik kanpo daudenak. Baina, gizarteko alor ekonomikoan, demokrazia kontzeptua 
ez da garatu arlo politikoan bezain beste, eta ez du arretarik jasotzen gizarteko agintari 
eta ordezkarien aldetik.  

 
Horren erakusle da, gizarte ekonomiaren agerpena marjinala dela, kapitalak 

meneratzen dituen ekonomi sektoreen aurrean. Halaber, enpresetan langileek 
lanpostuetan parte har dezaten ereduak zabaltzen ari diren arren, nekez konpartitzen dira 
erabaki nagusiak. Azken urteetan, kontzeptu teoriko berriak garatu dira arlo 
ekonomikoaren demokraziaren inguruan, baina azalean duten distiraz gain, praktikara 
ez dute mami handirik ekarri. Adibidez, «kontsumitzaileen eta akziodunen 
demokraziaren» inguruko diskurtsoa entzun dugu, baina lankidetzaren ikuspegiak 
iradokitzen duen ideietatik urrun dago; «stake-holder-en» ikuspegia ere garatu da, baina 
teorikoki soilik, eduki errealik eman gabe enpresarekin modu batera edo bestera 
inplikaturik dauden agenteen eskubideei. «Jokabide kodeen» inguruko eztabaida ere 
ildo honetan kokatu daiteke. Teorikoki interesgarriak diren arren, ez dute alor 
ekonomikoaren demokratizazioa errealki egikaritzen laguntzen. 

 
Globalizazio prozesuari erreparatuz, demokraziaren gain duen eraginaren 

inguruan, iritzi kontrajarriak azaltzen dira (Giddens, 2000; Beck, 1997). Alde batetik, 
demokrazia politiko formalaren hedapena suma daiteke, eta badirudi demokrazia 
kontzientzia orokor bat hedatzen ari dela. Baina bestetik, globalizazio prozesuaren 
buruan dauden indar eragile (batik bat xede merkantilistak) eta agenteek (enpresa 
multinazionalek) prozesua nola bideratzen duten ikusirik, ez du hain baikorra izateko 
ziorik ematen, ez demokrazia ekonomikoaren ikuspegitik, ez eta demokrazia 
politikoarenetik ere.  

 
 Gure iritziz, globalizazio prozesuaren «gurdi desbokatua» arautzeko ahaleginean, 

enpresa multinazionalaren demokratizazio aukerei buruz gogoeta egitea ezinbestekoa 
da. Hiru arrazoi nagusi daude. Bat, gizakiek beraiengan eragina duten erabaki hartze 
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prozesuetan parte hartzeko duten eskubidea. Bigarren, enpresa transnazionalak hartzen 
ari diren nagusitasun ekonomikoaren ondorioz, estatu edo sindikatuen ohiko kontrol 
mekanismoetatik kanpo jarduteko ahalmen handiagoa azpimarratu daiteke (Murray, 
2000). Hirugarrenik, enpresa eta ekonomi alorreko erabaki garrantzitsuak gutxi batzuren 
esku kontzentratzeak, multinazionalen kasuan bezala, demokrazia politikoan eragiten 
duen pitzadura. 

 
Egun, enpresaren demokratizazioa, batez ere multinazionalena, langileen 

partehartze eskubidetik haratago doa: enpresa horiek kokaturik dauden herrialde eta 
komunitateen partehartzea beharrezkoa iruditzen zaigu. Halaber, mundu guztiko 
herrialde desberdinen garapenean duten eragin gorakorrean oinarrituz (bai garapen 
bidean jartzeko, bai garapen bideetatik baztertzeko), eta egungo garapen ereduaren 
mugak kontuan izanik (gizarte zatikatua eta arrisku ekologikoak batik bat) beraien 
kontrolari buruzko ikuspegi globalak hartzea, munduko herrialde guztiek parte hartuko 
luketen gobernu baten bidetik, ezinbestekotzat jotzen dugu. 
 

Testu inguru honetan, XXI. mendeko erronkarik handienetakoa munduarentzat 
demokrazian sakontzea izan beharko luke, batik bat, parte hartzeko bideetan sakonduz 
eta alor ekonomikora ere zabalduz. Erronka honetan, kooperatiba mugimenduak oro 
har, eta batik bat MCC Korporazioa bezalako lankidetzan oinarritutako kooperatiba 
esperientzia garatuek, beraien «saio-izaeraren» ildotik, ekarpenik egiteko biderik 
badutela pentsatzen dugu; alegia, ekonomiaren egituraketa berrian elkartasun eta 
demokrazia ekonomiko eta sozialaren alde lagun dezaketela pentsatzen dugu, 
hurbileneko komunitatean ez ezik, Iparraren eta Hegoaren arteko harremanen eremuan 
ere.  

 
XIX. mendetik aurrera, kooperatibek beste enpresa eta gizarte eredu bat posible 

dela erakutsi ondoren, egun ere bide horretatik jarrai dezakete, garapen eredu 
alternatiboetarako edo gutxienez enpresa eredu desberdinetarako bideak irekitzen 
lagunduz, adibidez, enpresa egitura transnazionalak demokratizatuz.  

 
5. Ondorioak 

 
Nazioarteko politika sozialaren inguruan hausnarketarako elementu eta irizpideak 

kooperatiben oinarrizko printzipio, xede eta balioetan aurki daitezke. Kooperatiba 
ikuspegitik, nazioarteko politika sozial propio baten azken helburua lankidetzaren 
printzipio demokratikoak kooperatiben itzalean aritzen diren enpresa eta langile guztiei 
aplikatzea izango litzateke. Baina egungo egoeran, gizarte ekonomiak eta demokrazia 
industrialak eskaintzen duten ikuspegi zabalagoetatik abiatzeak egokiagoa dirudi. Izan 
ere, hainbat arrazoi medio, eta epe laburrera bederen, «kooperatiba enpresa 
multinazionala» sortzeak ezinezkoa dirudi.  

 
Demokrazia industrialaren kontzeptuan oinarrituz, inplikaturik daudenek erabaki 

hartze prozesuan parte hartzeko duten eskubidea garatzeko baldintzak sortu eta 
dinamikak suspertzeko lan handia egin daiteke. Helburuak, esan dugun bezala, 
filialetako langileentzat modelo berri bat sortzea baino gehiago, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik, modelo berria inplikatutako guztiek elkarrekin garatzea izan 
beharko luke. Horixe da, hain zuzen, kooperatibaren kapital sozietateak besteetatik 
desberdinduko dituen irizpidea, eta modelo berriaren demokrazia industrialaren maila 
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baldintzatuko duena. Horrek erakutsiko du, kooperatiben lankidetza eta autoeraldaketa 
printzipioen ildotik eraldaketa sozialaren aldeko konpromezua. 

 
Demokrazia industrialaren eta lankidetzaren esparruan sakontzeko, jabegoan, 

kudeaketan eta mozkinetan partehartzea bultzatzeko formulak garatzeko saiakerak 
garrantzitsuak dira bitarteko gisa. Mozkinen banaketa komunitarioari edota heziketari 
eskaini dakiekeen arreta berezia ahaztu gabe. Bestalde, jokabide kodeak nazioarteratze 
estrategien marko gisa, informazio erabilgarria eskain diezaieke atzerriko filialen 
sorkuntzan eta kudeaketan esperientzia gutxi duten eta filialekiko politika aurrerakoi bat 
bultzatu nahiko luketen enpresa taldeei. Kooperatiben lankidetza kulturak baldintza 
egokiak eskaintzen ditu kodeen eraginkortasunerako, batez ere, kooperatiben 
printzipioen  tresna osagarri gisa. 

 
Kooperatibek XXI. mendean dituzten erronken artean, nazioarteko eremuan 

aritzeko enpresa eredu berri bat garatzea azpimarratu dezakegu. Hurbileneko 
komunitatean lankidetzan oinarritutako enpresa eredua garatzeko gai izan badira orain 
arte, globalizazioaren garaian, nazioarteko esparruan ibiltzen ikasi behar dute, beraien 
printzipio eta xedeak ahaztu gabe. Bide desberdinak jorratzen saiatzen diren kooperatiba 
esperientziek enpresa egitura transnazionalak demokratizatzea dute egungo erronka.  

Dena den, ikuskizun dago; edo zehatzago esanda, egiteke. 
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Ondorioak  
 
Jarraian, lortu ditugun ondorio nagusiak azalduko ditugu; gogoan izanik, 

aurkeztuko ditugun puntuak banaka azalduko diren arren, elkarrekin erlazionaturik 
daudela. 

 
1. Egun, kapitalismo globala sakonean eragiten ari da kooperatibetan, garapen 

moduan ez ezik, izaeran ere. Funtsean azterketa teorikoa kooperatibek ekonomia 
kapitalistan sortu, garatu eta bere helburuak lortzeko duten ahalmenari buruzko 
eztabaida historikoan kokatzen da. Ezbaia, globalizazioaren garaian, ez datza 
horrenbeste kooperatiba ereduaren oinarrizko eraginkortasuna zalantzan jartzean; baizik 
eta, objektiboki ebaluatzean zenbateraino kooperatibek, kapital enpresen antzeko lehia 
mailatan, eta, beti ere, antolaketa demokratikoen printzipio eta baloreak mantenduz, 
ezagupena eta berrikuntza prozesuak sortu, beste enpresa eta antolaketa batzuekin 
sarean jokatu eta hurbileko merkatuaren mugak gainditu ahal ditzaketen. 
 

2. Kooperatiba enpresek beste enpresekin lehiatu behar dute bizirik iraun nahi 
badute bederen. Alegia, kooperatibak beste enpresa ereduetatik bereizten dituena bere 
printzipio eta baloreak dira, eta lehia abantaila eta desanbantailen iturri izan daitezke 
aldi berean. Ahultasun edo desabantailen artean, tamainak faktore kritikoa izaten darrai 
kooperatibentzat, finantzaketak kooperatiben garapen aukerak baldintzatzen ditu, eta 
nazioarteratzeari dagokionez, atzerrian kanpo ezarpenak kokatzeko kooperatiba 
formulak garatu gabe egoteaz gain, muga juridiko, kultural eta ekonomikoekin topo 
egiten dute. Bestalde, kooperatiben sendotasun-abantailen artean, batik bat, langileen 
izaera bikoitzak, bazkide eta enpresari da aldi berean, dinamika partehartzaile bereziak 
ahalbidetzen ditu mozkin, jabego eta kudeaketan; kooperatibek, horrela, «erabateko 
abantailaz» baliatzeko aukera izanez. Halaber, enpresen arteko lankidetza ahalmena, 
interkooperazioaren printzipioaren ildotik, azpimarra daiteke. Alegia, 
interkooperazioaren bidez, sarean lan eginez, isolatutako antolaketaren mugak 
gainditzea posible da, tamaina erraldoiaren ondorioz kooperatiben abantaila nagusiak, 
malgutasuna eta langileen inplikazio sakona, arriskuan jarri gabe, eta dimentsio handiko 
antolaketen eskala- eta hedapen- ekonomiak eskuratuz. Ildo honetan, «kooperatiba 
taldeak» interkooperazio maila eraginkor eta garatuenaren adierazle dira.  
 

3. Ekonomiaren eta enpresen nazioarteratzea azaltzen duten teoria nagusien 
errepasoa egin dugunean, enpresen internazionalizazioaren fenomenoa azaltzen duen 
teoria bukatu eta osorik ez dagoela ikusi dugu, eta are gutxiago kooperatiba enpresa 
kontuan hartzen duenik. Nazioarteko merkataritzari buruzko teoriek, hasieran lehia 
perfektuzko balizkoetan oinarriturik, libreganbioaren aldeko argumentuei sostengu 
teorikoa ematen diete. Bestetik, enpresaren nazioarteratzea −batik bat ETNa− aztertzen 
duten teorien gainbegiratzean oinarrituz, Uppsalako eskolaren ekarpenari garrantzia 
eman diogu, transnazionalizazio prozesua modu sekuentzialean azaltzen duelako; 
nazioarteratzeko zioetan sakontzeko, barneratze teorian oinarritu gara, atzerriko 
merkatuetako bitarteko aktiboen barneratzea azpimarratzen baitu. Dunning-ek, teoria 
horien oinarrizko ideiak jasoz, paradigma eklektikoa osatu du, eta enpresek atzerrian 
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inbertitzeko duten joera, hiru faktoreren eragin bateratuari egozten dio: jabego, kokapen 
eta barneratze abantailei. Nolanahi ere, ekarpen berriak ere aztertu ditugu; enpresen 
arteko lankidetza testuinguru berrian, enpresa baliabide eta ahalmen talde gisa 
azpimarratuz. 

 
Aipatu teoriek, oinarri eta logika desberdinak jarraitzen dituzten arren, oro har, 

bat datoz nazioarteratze prozesua enpresa lehiakorragoa eta eraginkorragoa bihurtzeko 
bide gisa azpimarratzean. Horrela, gainera, enpresa multinazionalak, merkatua 
barneratuz, mozkin handiagoak lortzeaz gain, edo horrexegatik, gizartearen premiak eta 
nahiak hobeto asetzen dituela irudi dezake aipatu teorien arabera. Merkataritza askea 
eta enpresa multinazionalaren inguruko ezbai orokorrean murgildu gabe, merkatuak 
askatzeak eta merkatuak barneratzeak eskala handiko ekoizpen eta banaketara 
bideratutako ekonomi eta enpresa eredua ekarri du, ekonomia autogestionario, 
ekologiko eta sostengarri baten ikuspegiarekin bat ez datorrena.   
 

4. 1956. urtean, lehenbiziko kooperatiba sortu zenetik, Arrasateko Kooperatiba 
Esperientzia (AKE) etengabe hedatu da, lehenbizi Euskal Herrian eta azkeneko urteetan 
Euskal Herrian eta atzerrian. Kooperatiben hedapen eta egokitzapenerako ahalmen 
honen gakoa, batik bat, kooperatibek beraien arteko koordinazio sistemak garatzeko 
duten ahalmenean datza, interkooperazioaren bidetik. 
 

AKEk lehenengo etapan sortu zituen erakundeak garapen, elkartasun, defentsa eta 
garapenerako tresna egokiak izan ziren arren, 1990etik aurrera, globalizazioaren 
garaian, «kooperatiben arteko interkooperazioa», koordinazio sistema konplexuagoetan 
egituratu da. Kooperatiben arteko lankidetza-harremanak sendotu egin dira. Egun, 
industri kooperatibak multzo estrategikoetan biltzen dira, eta sektore taldeak 
dibisioetan, eta hauek banaketa eta finantza arloekin bat eginez MCC Korporazioa 
osatzen dute.  MCC Korporazioa eta bitarteko erakundeak (interkooperazio fondoak eta 
finantza plataformak, adibidez, MCC Desarrollo, MCC Inversiones eta MCC 
Fundazioa) kanpo hedapenerako tresna eraginkorrak bilakatu dira.  

 

 5. Azkeneko hamarkadan, kooperatibek hazkunde bizkortua izan dute enplegu 
nahiz inbertsio, salmenta eta mozkinetan. Hazkundearen parterik esanguratsuena, 
kapital enpresetan berbanatuz lortu da, batik bat atzerriko merkatuetan. Dibisio 
guztietako kooperatiba handienak, makina-erremintakoak ezik,  enpresa sare zabala 
osatuz joan dira munduan zehar. Alegia, AKE hainbat «nazioarteko kooperatiba 
holding» edo «kooperatiba multinazionalek» osatzen dute. MCCko kooperatiba 
multinazionalaren profila, kooperatibetako datu eta zuzendari arruntaren iritzietan 
oinarrituz, honelakoa izan liteke:  

• MCCko enpresak, 1990eko hamarkadaren bigarren partetik aurrera, batik bat, 
hasi ziren atzerrian inbertitzen. Beraz, inbertitzaile berantiarrak izan dira. Ez 
kooperatibak direlako, baizik eta 1980ko hamarkadan Europarako lehiarako 
egokitzen eta barne berregituraketa izan direlako nagusi, euskal eta espainiar 
enpresa gehienen antzera. 
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• Kooperatiba multinazionalak etxetresna eta autogintzako osagaien alorreko 
enpresak dira, batik bat, eta elektratresna eta ekipamendu industrial alorrekoek 
jarraitzen diete. MCCko kooperatiba sendoenak dira nazioarteratzean urrats 
handienak eman dituztenak, nahiz eta kooperatiba txiki batzuk ere aurki 
daitezkeen.  

• MCCko kooperatiba multinazionalek, oro har, esportatzeko joera handia 
erakusten dute (nazioarteko bokazioaren adierazle eta atzerrian inbertitzeko 
aurrekari gisa interpretatu daiteke). Bestalde, kooperatibek, edo hobeki bertako 
zuzendariek, erabat baztertzen duten bidea da nazioarteratzeko teknologia 
transferentzia, ziur aski, teknologia jasotzaile gisa izan duten 
eskarmentuarengatik. 

• MCCko nazioarteko kooperatiba holding-en zuzendarien iritziz, kooperatibek ez 
dute atzerrira joateko oztopo nabarmenik izan. Gutxien lagundu duten faktoreak 
aipatzekotan, marketing ahalmena eta kooperatiba dimentsioa izango lirateke. 
Beste aldetik, nazioarteratze prozesuaren hasiera, garapena eta finkapena 
bultzatu duten faktoreen artean, produktuaren nazioarteko ahalmena, 
zuzendaritzaren ekimena eta MCCko partehartzea dira baloratuenak. Bazkideen 
jarrera internazionalizazioarekiko, beti ere zuzendarien aburuz, hasieran hotza 
izan den arren,  ulerkorragoa bihurtzen joan da; hala ere, sorlekua utzita atzerrira 
joateko uzkur azaltzen dira. 

 
• Kanpo hedapenaren finantzaketari dagokionez, gure ikerketan aztertu ditugun 

MCCko kooperatibek nazioz gaindiko ezarrerak burutzeko finantza eragozpenik 
ez dutela izan ondorioztatu dezakegu; alderantziz, beraien baliabide propioek eta 
Korporazioak beraien eskura jarritako finantza iturriek, elkartasun fondoen 
bidez etorritako eta MCC inversionesek bideratuak, nazioarteko hedapenean 
asko lagundu diete. Hala, kooperatibek ez dute atzerriko inbertsiorik baztertu 
finantza-baliabide nahikorik ez izateagatik. Aitzitik, beraien aukeren gainetik 
zeuden inbertsio proiektuak burutu ahal izan dituzte. 

 
• Kooperatibako zuzendariak pentsatzen du kooperatiba izaerak ez duela eraginik 

izan internazionalizazioan. Hots, bere iritziz, kooperatiba izaerak ez du enpresa 
jarduera mugatzen, ez estrategian, ez hazkundeari begira, ez eta nazioarteratzeko 
moduen aukeraketan ere. Nazioarteratzeko aukeratutako bideetan ez dago ez 
zailtasun berezirik, ezta kontraesanik ere. Bestalde, nazioarteko interkooperazio 
ekonomikoa ez da alternatiba erreal gisa ikusten gaur egun. MCCn partehartzea, 
aldiz, oso garrantzitsua da. Irudi korporatiboa, laguntza finantzarioa eta 
zuzendaritza laguntza dira, hurrenez hurren, zuzendaritzak gehien baloratzen 
dituen aldagaiak. Alegia, Korporazioaren sorrerak kooperatiben balizko 
ahuleziak, aise konpentsatzeko aukera eman dio Arrasateko Taldeari.  

  
6. Atzerriko ezarpenen jabego egitura, ezarpen estrategia, banaketa geografikoa 

eta helburuak aztertu ditugunean, aldagai guzti horien artean harremana dagoela ikusi 
ahal izan dugu: erdiak baterako enpresak dira eta beste erdiak jabego osokoak. 
Atzerrian dauden enpresen %42 bakarrik sortu da hutsetik hasita; besteak (%53), 
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jadanik merkatuan zeuden enpresen kapitala erosiz eskuratu dira. Nolanahi ere, 
herrialde garatuetan erositako enpresak eta jabego osokoak dira nagusi, %80 eta %90, 
hurrenez hurren. Herrialde azpigaratuetan, hutsetik sortutakoen eta erositakoen 
proportzioa berdina da; baina baterako enpresak dira nagusi, %65arekin. Beraz, merkatu 
hartzailean kokaturiko unitateen jabego egiturari eta atzerrian ezartzeko moduari 
dagokienez, ez dago beste enpresa multinazionaletatik desberdintzen duen elementurik. 

 
7. Hala, munduko merkatu handi eta berriak (lehenbizi Mercosur, eta ondoren 

Asiako hego ekialdea, NAFTA, Europako ekialdea) zerbitzatzeko asmoarekin egin dira 
nazioarteko ezarpenak, batez ere. Batzuetan, kontsumitzaileen bila zuzenki; bestetan, 
industri osagarriaren sektorean kasuko, bezero multinazionalek nazioarteratzeko 
emandako urratsen atzetik (autogintza eta osagaien arloak, adibidez). Europako 
Batasunetik kanpo ezartzeko aukeratutako herrialdeak, %80 baino gehiago, 
industrializazio bidean daudenak dira. Herrialde horietako lan baldintzek ekoizpen 
kostuen murrizte handiak ahalbidetzen dituzte. 

 
MCCko kooperatibak ezarpen desberdinetan produktu bera egiten duten 

multinazional horizontalak dira. Gehiago ekoizteagatik lortzen dituzten eskala 
ekonomiak eta jomuga duten merkatuan kokatzeak ematen dien hurbiltasuna dira 
enpresak inbertitzeko zio behinenak. Alegia, enpresa hauek kokaturik dauden merkatua 
asetzea da helburu, beste herrialde batzuetara esportatzea baino lehenago. Beraz, ezin 
hitz egin daiteke ekoizpenaren birkokapenaz; baina bai ekoizpenaren berrantolaketaz.  
 

8. Globalizazioak MCCko kooperatibak multinazional izatera daramatza. Mundu 
geroz eta globalizatuagoan, lehia handiagoa da, eta mugak zeharkatu eta munduko 
merkatu handienak zerbitzatzen dituzten enpresak dira hazteko eta etorkizunerako 
kokapena bermatzeko aukera duten bakarrak. Gaur egun lehiakortasuna lortzeko bidea 
merkatu handietan kokatzea, bezeroetatik hurbil egotea, produktuen arabera kokapen 
desberdina aukeratzea edota ekoizpen prozesua zatikatzea herrialde desberdinetako 
hobari konparatiboez aprobetxatzeko baldintzak izan daitezke. Arrasateko Kooperatibek 
atzerrian inbertitzean, Dunning-en paradigma eklektikoak aipatzen dituen hiru 
baldintzak betetzen dira, jabego, kokapen eta barneratze abantailak lortzen baitituzte. 
 

9. Atzerriko ezarpenekiko kooperatiben antolaketa politikari erreparatuz, MCCren 
atzerriko filial guztiak kapital elkarteak direla, eta Etxe nagusiaren menpe daudela 
azpimarratu behar da. Gauzak horrela, filialen jabego eta agintaritza zentzua, eta horrek 
filialak zuzentzeko ematen dien ahalmena, oso erroturik daude kooperatibako 
zuzendarietan. MCCko kooperatiben filialen jabegoaren egiturak, zuzendaritzaren 
jatorriak eta koordinazio erak argi erakusten dute egiaztapen hori. Hain zuzen ere, hori 
da filialen izateko arrazoia, hots, Etxe nagusiak kontrolatzen dituen atzerriko ekoizpen 
unitateak izatea. 
 

10. Atzerriko ezarpenetan Lana-Kapitala harremanaren esparruan, demokrazia 
industrialaren ikuspegitik, egon daitezkeen elementu bereizgarriei erreparatuz, 
lehenengo eta behin, azpimarratu behar dugu Arrasateko kooperatiba multinazionalen 
filialetako lan erregimena eta lan baldintzak Etxe nagusiaren izaerak baino, kokaturik 
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dauden herrialdeen ezaugarriek baldintzatzen dituztela. Bi erreferentzia nagusi ikusten 
dira lan erregimena eta baldintzak finkatzerako orduan: bata, herrialde bakoitzeko lege 
xedapenetan oinarritu dira filialetako zuzendariak; bestea, herrialde horietan sektoreko 
enpresek, batez ere beste enpresa multinazionalek, duten jokatzeko modua izan da; 
horrela, ohikoa da enpresa multinazionalek bertako enpresek baino baldintza hobeak 
eskaintzea beharginei, adibidez, soldatei eta heziketari dagokienez. Bi erreferentzia 
nagusi horiek gogoan izanik, ez da erraza Etxe nagusiaren arrastoa aurkitzea, ez eta 
lankidetzaren ikuspegitik elementu bereizgarriak ikustea ere.  
 

11. Azterketa alderdi konkretuetan finkatuz, atzerriko ezarpenetako beharginek 
Arrasateko sistema sozioekonomikoan, filial, kooperatiba eta Korporazio mailan, 
kudeaketan,  mozkinetan eta jabegoan duten partehartzeak oso emaitza eskasak ematen 
ditu. Nolanahi ere, dauden salbuespenek oso irakaspen interesgarriak eskaintzen dituzte 
demokrazia industrialetik hurbil dauden bideak jorratzeko. 

 
12. Atzerriko ezarpenak kooperatibak ez izateko, besteak beste, arrazoi juridiko, 

ekonomiko eta kulturalak daude; baina guztiaren gainetik, gure iritziz, enpresa 
estrategiari dagokionez, ekoizpen jarduerak burutzeko, kapital enpresen izaera juridikoa 
duten filialak aukeratzen dira, Etxe nagusiaren kontrola ahalbidetzen dutelako, Etxe 
nagusiaren erantzukizuna ekarritako kapitalera mugatuz. Halaber, bazkideek sozietatean 
parte hartu behar badute, ezinbestekoa da kapital filiala izatea. Alegia, jokoan dagoena, 
agintaritza harremanak eta erabaki gunearen kokapena da gure iritziz. Etorkizunean 
atzerriko elkarte anonimoak kooperatiba bihurtzeko aukera ez da planteatu ere egiten. 
Hala ere, bitarteko bideak aurkitzeko ateak irekita geratzen dira, batik bat demokrazia 
industrialaren eremutik hurbilago dauden ezaugarriak ezartzeko.  
 
 

13. Ikuspegi kuantitatibo eta kualitatibotik egindako azterketaren ondorioz, 
globalizazioak AKEn izan duen eraginari buruz ondorengo bi alderdi azpimarratu 
daitezke: 
 

a) AKEren arrakasta sozioekonomikoa. MCCko kooperatiba multinazionalen 
lehia kokapena Europako eta munduko enpresekin alderatuz punta puntakoa da, eta 
askoz hobeto daude 2001. urtearen bueltan, hamarkada bat edo bi lehenago baino. 
MCCko enpresek hobekuntza nabarmena egin dute hainbat alorretan, hala nola 
hazkunde eta errentagarritasunean. Ikuspegi kualitatibotik, heziketa, berrikuntza eta 
nazioarteratzean egindako aurrerapenak azpimarratu behar dira.  

 
MCCko industri guneak inbertsio, berrikuntza eta hazkunderako oztopoak 

gainditzeko bideak sortu dituela nabarmendu daiteke. Kooperatibek koordinazio 
sistemak eratu dituzte enpresako hainbat arlotan: jabego egituran, finantza egituran, 
inbertsio erabakietan, gobernu eta industri harremanetan, ekoizpenaren antolaketan eta 
merkatu-estrategian, besteak beste. Gainera, arlo horietako koordinazio sistemek 
transakzio kostuak eraginkorki mugatzea ahalbidetu dute, inguruaren aldaketek 
dakarten ziurgabetasunaren aurrean arriskua murriztuz. Komunitatean txertaturik 
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dauden eta langileen demokrazian oinarrituz sortu diren enpresak izanik, aipagarria da 
lortu duten garapen maila, batik bat, enplegua sortu eta mantentzeko duten ahalmena. 
 

b) AKEren izaera aldaketa. Bestalde, kooperatiba-enpresak eta bere negozioak 
munduan kokatzeko aukeratutako moduak Arrasateko sistema sozioekonomikoaren izaera 
aldaketa ekarri duela egiaztatzen da. Gaur egun, ekonomia globalizatzen ari den garaian, 
Arrasateko mugimendu sozioekonomikoaren itzalean sorturiko hainbat enpresa, 
kooperatibak ez ezik, enpresa kapitalistak ere badira. Hala, Arrasateko sistema 
sozioekonomikoan lan erregimen desberdineko hainbat langile taldek parte hartzen du: 
kooperatibako bazkideez gain, iraupen mugatuko bazkideak, kooperatibako behin behineko 
langileak −soldatapekoak−, atzerriko filialetako soldatapeko langileak, inguruko 
filialetakoak, hauek ere soldatapekoak, eta zeharka bada ere, baina kontuan hartzekoak 
dudarik gabe, enpresa azpikontratatzaileetako soldatapeko langileak. Egun, gure 
estimazioen arabera, MCC Korporazioan zuzenki lanean ari direnen artean, hamarretik lauk 
edo gutxiagok du soilik bazkide izaera. Iragarpenen arabera, joera areagotu egingo da epe 
ertainera, eta langilerian kooperatibako bazkideak gutxiengoa izango dira nabarmen. 

 
14. Ikus daitekeen moduan, 1990eko hamarkadan AKEk kooperatibismoaren ohiko 

esparrua eta jokatzeko arauak gainditu ditu. Eredu bikoitzean oinarritutako antolaketa 
paradigma berria sortu da, non kooperatibak eta hauen menpeko diren estatuko eta 
atzerriko enpresa kapitalistak aurkitzen diren. «Neokooperatibismoa» deitzen diote 
batzuek, «ikuspegi estrategiko berria posibilismoa eta identitatea batzen saiatzen delako». 
Arrasateko esperientziak bizitako eraldaketa prozesu hau, gure iritziz, egokitzapen soila 
baino gehiago mutazio prozesu bat da. Mutazio prozesuek balore-sistema aldaketak eta 
kultura-hausturak sortzen dituzte antolaketan, eraldaketa erradikalak ahalbidetuz. 
Paradigma berriak AKEra ekarritako bi aldaketa eta ondorio azpimarratuko ditugu: batetik, 
ortodoxia kooperatiboaren haustura eta kooperatiba eredutik kanpo ia edozer gauza egiteko 
aukera; eta bestetik, Arrasateko mugimendu sozioekonomikoan gertatu den bi talderen 
arteko banaketa: bazkideak eta soldatapeko langileak; alegia, gu eta besteak. Gu erdigune 
kooperatiboa da, bazkideen demokrazian oinarritzen da, eta lan erregimen garatua du, 
demokrazia industrialaren ikuspegitik. Bestalde, besteak, periferiako soldatapeko langileak 
dira, lan erregimen eta baldintza anitzak dituzte, beti ere eremu kapitalistaren barruan, eta 
hainbat herrialdetan kokaturik daude. Beraien helburu nagusia erdigune kooperatiboaren 
lanpostuak, soldatak eta inbertsio ahalmena mantentzea da. 

 
15. Kooperatibek kapital enpresak kontrolatzeak eta kooperatibako bazkideen 

errenten parte geroz eta handiagoa globalki lortutako emaitzetatik etortzeak, 
kooperatiba sistemaren kontraesanak areagotzen ditu. Kooperatiba enpresek merkatu 
handiak osatzen dituzten eta kostuak merkeagoak diren atzerriko herrialdeetara 
bideratzen badute ekoizpena, tentsio guneak elikatzen dituzte: batetik, lana eta 
kapitalaren arteko teinka, eta bigarrenik, zentro periferia eta nazioarteko lanaren 
zatiketan oinarritutako teinka. Horrela kooperatibako bazkidearen langile eta enpresari 
izaera bikoitza erabat betetzen da. Langile kapitalismoaren kontzeptuak, kooperatiben 
transnazionalizazioarekin, adiera berria eta beteagoa lortzen du, kooperatibako 
bazkide-langileak kooperatiba mugimenduak gainditu nahi duen esplotazio eta klaseen 
arteko gatazka harremanen erdian kokatzen baitira. 
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16. Bada, esan daiteke krisialdi garaia dela Arrasateko mugimendu 

sozioekonomikoarentzat ez ezik, hainbat kooperatibentzat ere; krisia eredu aldaketa gisa 
ulerturik: enpresa eta lankidetza eredu zaharrek jadanik ez dute balio, eta oraindik ez da 
berririk sortu. Horrek guztiak, Arrasateko mugimendu sozioekonomikoaren sorreratik 
90eko hamarkada arte indarrean izan den eredu kooperatiboaren muga baten aurrean ez 
ote gauden galdetzera garamatza. Gure iritziz, egungo egoerak demokrazia industriala 
gauzatzeko eredu baten bukaera adierazten du, Arrasateko kooperatibak ez baitira gai 
izan beraien eredu kooperatiboa nazioarteko jarduerara zabaltzeko, ez eta inguru 
hurbilenean ere. 

 
17. Beraz, egungo ekonomiaren globalizazioak enpresak nazioarteratzeko egiten 

duen presioak, antolaketa ekonomiko kooperatiboen hazkundea mugatzen du, eta azken 
batean, kapital enpresen bideari heltzera behartzen ditu. Izan ere, formula 
kooperatiboaren bidetik ezin da atzerriko ekoizpena antolatu edo enpresa bateratuak 
sortzera zuzenduriko hitzarmen estrategikorik erraztasunez burutu; eragozpen 
ekonomiko, juridiko eta kulturalak daude. Etorkizunean ere filialak kooperatiba bidera 
ekartzeko aukerak mugatuak dira, «ia utopikoak», kooperatibako zenbait zuzendarik 
adierazi diguten moduan. Beraz, horrek guztiak eredu kooperatiboaren zenbait muga 
historiko azpimarratzen ditu. 

 
Ekonomia globalak kapitalen enpresen bidea sustatzen du. Ikus dezakegu, gizarte 

ekonomiaren alorrean kokaturik dauden enpresa batzuk, batez ere kooperatiba handiak, 
beren ezaugarri propioak galtzen ari direla, eredu kapitalistaren mesederako; hala ere, 
ezin ahaz ditzakegu lankidetzarako eremu berriak, eta aukera berriak ere sortzen direla. 
Nolabait ere, eredu edo formula juridikoen mugek ez dituzte demokrazia industrialaren 
ikuspegitik sortzen diren kezka eta erronkak agortzen. Lankidetzaren ideia 
kooperatibismoaren gainetik dago, eta kooperatiba izaerarik gabe ere, lankidetza 
harremanak garatzeko aukerek zabalik diraute. 

 
Lankidetza pentsamenduak berrikuntza behar du. Globalizazioaren sasoian, betiko 

alderdi bereizgarriei eutsi, eta garai berrietara nola egokitu pentsatu behar dute 
kooperatibek. Alternatiba izaten jarraitu enpresa proiektua kolokan jarri gabe eta kapital 
enpresen eredura makurtu gabe; edo bestela esanda, berezkoak dituen lankidetza, 
autoeraketa eta demokraziaren balioak garatu, logika ekonomikoari soilik jarraitzeke. 
Horra erronka.  
 

18. Gure iritziz, atzerriko filialen bidez nazioarteratu diren kooperatibek identitate 
arazoa dute, eta horrek demokrazia industrialari buruzko gogoeta eskatzen du, alegia, 
lana eta kapitalaren arteko harremanak berplanteatzea periferian ez ezik, erdigune 
kooperatiboan ere. Printzipioen birdefinizioak kooperatibentzat lan egiten duten gizaki 
guztiak bere baitan hartu beharko lituzke, bai bertakoak eta baita kanpokoak ere, 
kooperatibako bazkideak nahiz partizipatutako enpresetako langileak. Kanpo definizio 
sozialari bilduz, nazioarteratze estrategiaren hainbat alderditara zabaldu beharko 
litzateke. Ondorengo  hiru ardatzak aipatuko ditugu: 
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• Filialetan kapitala-lana harremana berplanteatzea, lan baldintzen 
hobekuntzatik haratago. Informazio gardentansuna, heziketa eta partehartzea 
mozkin, jabego eta kudeaketan abiapuntuak izan daitezke. 

  
• Atzerriko ezarpenak kokaturik dauden komunitate eta herrialdeetan 

konpromezu sozioekonomikoan sakontzea. 
 

• Filialen autonomia garatzea, kooperatiben autoeraketaren printzipioaren 
ildotik.  

 
• Kooperatiba eta filialen arteko artikulazio modu berriak garatzea, 

interkooperazio printzipioaren ildotik 
 

19. Nazioarteko jardueren konplexutasuna kontuan hartuz, eta kooperatiben ohiko 
esparrutik kanpo geratzen direla ikusirik, egungo jokabide kodeen azterketak, 
nazioarteratze estrategien eremu bezala interpretaturik, informazio erabilgarria eskain 
diezaieke atzerriko filialen sorkuntzan eta kudeaketan esperientzia gutxi duten eta 
filialekiko politika sozioekonomiko aurrerakoia bultzatu nahiko luketen MCC bezalako 
enpresa taldeei. Alegia, kooperatiba holdingek filialekin hainbat esparrutan izan dezaketen 
jokabideari buruzko irizpideak eskaintzen dituzte, hala nola, jabego eta kontrola, enplegua 
eta heziketa, informazioaren zabalkundea, transferentzia prezioak, zergak, teknologia 
transferentzia eta gobernuekin harremanak. Enpresek atzerriko ezarpenetako langile, inguru 
eta gizartearekin konpromezua lantzeko bitartekoak izan daitezke. Zentzu horretan, 
kooperatiben lankidetza kulturak eta kooperatibek egitura demokratikoak garatzeko 
dituzten esperientziak baldintza egokiak eskaintzen dituzte kodeen eraginkortasunerako, 
batez ere, kooperatiben printzipio eta xedeen hedapen eta aplikaziorako tresna osagarri gisa 
aplikatzen badira. 
 

20. Lankidetzan oinarritutako kooperatiba esperientziek, bere «saio-izaeraren» 
ildotik, ekonomiaren egituraketa berrian berdintasun eta elkartasun ekonomiko eta 
sozialaren alde lagun dezaketela pentsatzen dugu; hurbileneko komunitatean ez ezik, 
Iparraren eta Hegoaren arteko harremanen eremuan ere. Beste enpresa eredu bat ere 
litekeena baita. 
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Etorkizunerako ikerketa lerroak 
 
Kooperatibek globalizazioaren garaian, oro har, eta AKEn parte diren 

kooperatiben nazioarteratzearen ezaugarriak, zehazki, azaldu eta ulertzeko lehenengo 
urratsa besterik ez da saiakera hau. Kooperatiba horiek mundu zabalean duten 
agerpenean eta ikuspegi ekonomiko eta sozialetik dituzten ezaugarri, arazo eta 
erronketan oinarriturik, kooperatiben kanporako sarbidea sozialki definitzeko beharrari, 
eta bideei buruzko zenbait gogoeta egiteko nahiko elementu biltzen dituela pentsatzen 
dugu. Nolanahi ere, aurkeztu dugun azterketatik abiatuta, lanean jarraitzeko beste bi 
lerro azpimarratuko ditugu, ikerketa hau osatzeko ez ezik, bide honetan aurrerago eta 
sakonago joateko ere:  

 
Batetik, azterketa zehatzagoak egin daitezke, bai aztertutako kooperatibak eta 

sektore taldeak mugatuz, bai nazioarteratzearen alderdi espezifikoagoetan 
kontzentratuz. Izan ere, ikerketa mugatuagoek barrurago joatea ahalbidetuko lukete, eta 
aztertutako alderdien emaitzak sektoreko edo erreferentziatzat har daitezkeen beste 
enpresen emaitzekin alderatzea ahalbidetuko lukete, horrela azterketa esanguratsuagoak 
eginez.  
 

Bestetik, ikerketa honen gako nagusiari dagokiona, lankidetzan eta autoeraketan 
oinarritutako nazioarteko politika sozioekonomikoak diseinatzeko eta aplikatzeko 
elementu eta irizpideen gogoeta eta analisia ez da agortzen. Egun, enpresa 
multinazionalaren eremuan, demokrazia eta lankidetzaren garapena lankidetzaren 
gaineko pentsamendu eta praktikaren helburu nagusienen artean aurkitzen da. 
Kooperatibek, XIX. eta XX. mendean zehar, kapital enpresaren aurrean enpresa eredu 
alternatibo bat garatzeko, teorian eta praktikan egi dituzten ekimenen ondoren, XXI. 
mendean, kooperatiba transnazionalak garatzea dute erronka. Bide luzea dago ibiltzeko. 
Zentzu horretan, MCC Korporazioaren Nazioarteratze Sailarekin eta Mondragon 
Unibertsitateko Lanki ikerketegiarekin, besteak beste, elkarlanean ari gara, jokabide 
kodeek eta inguruko ekimenek kanpo hedapenaren diseinu sozioekonomikorako izan 
dezaketen baliagarritasuna aztertzen. Izan ere, gure iritziz, horrelako ikerketek zentzua 
dute, soilik, errealitate sozial bati erantzuten diotenean. 
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New Economics Foundation: 

www.europa.eu.int/comm/employment_social/socdial/sociallabels/summreport_es.pdf  
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