
Merkatu ekonomia orok berez du eraldatzeko
beharra, baina behar hori inoiz baino handiagoa da
krisi ekonomikoko garaietan. Eraldaketa hori
bideratzeko, enplegua sortzea eta ongizatea
handitzea ahalbidetuko duena, lurraldeek ekoizpen
eraldaketako estrategiak garatu behar dituzte.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari
buruzko 2013ko Txostenak EAEk ekonomiaren
ekoizpen eraldaketan aurrera egiteko erabili beharko
lituzkeen lehiakortasuneko sei palanka gakoak
sakon aztertu ditu. Gainera, EAEko ekoizpen
eraldaketaren estrategiak beharko lituzkeen
ezaugarrien inguruko hausnarketa sistemikoa
aurkezten du, gaur egungo koiunturazko arazoak
gainditzeko eta epe luzera garapen ekonomiko
iraunkorra bermatzeko.
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es eu en

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari
buruzko 2013ko Txostena

Etorkizuneko ekoizpen eraldaketa

Txostena datorren
ekainaren 27an aurkeztuko

da, 18:00etan Deustuko
Unibertsitatean

(Bilboko campusa).
Izena eman HEMEN

SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

2º Foro Management
Emprendedor…
VII Foro de Inversión

Herramienta de análisis de
clústeres
El papel de la política
industrial…
El enfoque participativo en la
evaluación…
El desarrollo de los hubs
gasistas europeos…
Aprovechar las economías
emergentes…

  Elkarreragina
Lurraldearen gobernantza
eta Araucoko kasua, Txilen
Orkestrako ikertzaileek FOMIN-BIDek
antolatutako mintegi batean parte hartu
dute, garapen ekonomikoa
kudeatzerakoan itun publiko-pribatuak
eraikitzea aztertzeko.

 Gehiago irakurri

DeustoInvest abian da,
Crecer+ Plataformaren
eskutik
Ekintzailetzari laguntzea du helburu eta,
aldi berean, proiektu erakargarriak
identifikatzeko eta inbertsiogileen
belaunaldi berriak sustatzeko aukera
bihurtzea.

 Gehiago irakurri

El sector energético tiene
que estar siempre alerta

 Gehiago irakurri
¿Cuáles son las
percepciones empresariales
sobre los factores que
inciden en la competitividad?

 Gehiago irakurri
Gobernanza local: una
oportunidad que no siempre
resulta en lo esperado

 Gehiago irakurri



  Ikerketa
"El clúster de la industria
aeronáutica y espacial del
País Vasco: orígenes,
evolución y trayectoria
competitiva"
Aeronautikako
klusterra euskal
ekonomiaren
motorretako bat da,
Orkestra eta Eusko
Ikaskuntzaren
txostenak adierazten
duenez.

 Gehiago irakurri

Mikel Navarro berriro
izendatu dute Europako
Batzordeko espezializazio
adimendunari buruzko
plataformako kide
Taldea guztira 25 kidek osatzen dute,
horien artean Europako hainbat
herrialdetako akademikoak, ELGE edo
Munduko Bankuko ekonomialariak eta
eskualdeko lehiakortasunari laguntzeko
lan egiten duten Europako beste erakunde
batzuetako goi arduradunak.

 Gehiago irakurri

  Heziketa
Orkestrak ikerketa-ekintzari
eta lurralde garapenari
buruzko ikastaroa eskaini
du Buenos Aires,
Argentinan

Ikastaroa FOMINen Tokiko Garapen
Ekonomikoko eta Gizarte Inklusioko
Prestakuntza Programaren barruan dago
(conectaDEL programa).

 Gehiago irakurri

Ondorengo ikastaroen
izenemateak irekiak:

Bilbao, 2013ko iraila-abendua

Bilbao, 2013ko urriaren 22tik 2014ko
apirilaren 8ra

DATOZEN EKITALDIAK
ETA AKTIBITATEAK
Lehiakortasunari buruzko
2013ko Biltzarra
2013ko ekainaren 27an
18:00etan
Deustuko Unibertsitatean
(Bilboko campusa)

Regional Innovation Policies
(RIP) 2013
2013ko urriaren 10 eta 11n
Deustuko Unibertsitatean
(Donostiako campusa)

 Gehiago irakurri

Argitalpenak

Argazki Galeria

Albiste hauek eta gehiago orkestra.deusto.es webgunean

Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua
secretaria@orkestra.deusto.es - T. +34 943 297 327 - F.+34 943 279 323

Copyright - 2012 Orkestra


