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Ikuspegi 
eboluzionista 
eta errealista

Izaera 
sistemikoa: 

guztion ongia

Elkarlanean 
eraikitzea

Bizia, gogoeta 
eta ekintza 

uztartuz

Euskadiren lehiakortasun erronkak zein diren eta nola
aldatzen ari diren identifikatzea, hurrengo belaunaldirako
ongizate jasangarri eta inklusiboko eredu bat eraikitzeko.

Ikerketa-
ekintza 

proiektuaren 
helburua:

Ezaugarri 
bereizgarriak

Policymakerra Ikerketako 
aliatua

Erabilgarritasun 
praktikoa/estrategikoa

Output 
akademikoa
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Ongizatea helburu 
duen lehiakortasun 

esparrua

Euskadiren kokapena 
aztertzea

Euskadiren 
etorkizuneko 

proiekzioak aztertzea

Euskadi 2040: ongizatea 
helburu duen lehiakortasuna. 

Ikuspegia eta erronkak

LABURPEN DOKUMENTUA:
“Euskadi 2040: ongizatea helburu duen 
lehiakortasuna. Ekintzarako gogoeta”

0 FASEA (2021eko uztailetik 2022ko otsailera)
Euskadin ongizatea helburu duen lehiakortasuna diseinatzeko 

oinarriak eraikitzea

Gobernu 

Kontseilua
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1 FASEA (2022ko martxotik irailera)
Kontrasteen lehen itzulia

- Arabako Foru Aldundia

- Bizkaiko Foru Aldundia

- Gipuzkoako Foru Aldundia

- Bilboko Udala

- Donostiako Udala

- Gasteizko Udala

- EUDEL

Galeseko Etorkizuneko 
Belaunaldien mandataria. 
“Well-being of Future 
Generations (Wales) Act”

2022/02/25

Nitxoko enpresa liderrak 
(ezkutuko txapeldunak)

2022/05/19

Orkestrako Aholku Batzordea 2022/05/30

Eusko Jaurlaritzako Gizarte 
Politiketako Sailburuordetza

2022/06/27

Orkestrako enbaxadoreen 
komunitatea

2022/07/21

Eusko Legebiltzarra. 
Ekonomiaren Garapen eta 
Berrikuntza Batzordea

2022/09/13

ERAKUNDEAK BESTELAKO ERAGILEAK
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2 FASEA (2022ko irailetik abendura)
Kontrasteen bigarren itzulia

ENPRESEN ESPAZIOA
HIRUGARREN 

SEKTOREAREN ESPAZIOA

GAZTEEN ESPAZIOA BESTE ERAGILE 
EKONOMIKO-SOZIALAK



BISIOA ETA ERRONKAK
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6 DIMENTSIO

32 LEHIAKORTASUN ERRONKA

Euskadi 2040
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Euskadi 2040 ikuspegia

“Euskadi lehiakorra, herritarren ongizatea hobetzeko. Lurralde oparoa,
berritzailea, konektatua, konprometitua, inklusiboa eta jasangarria. Toki
bereizia eta erreferentziazkoa Europan, bizitzeko eta ekarpenen bat egiteko
modukoa”.



• Jasangarritasun ekonomikoa bermatzea, aukera izan dezagun etorkizuneko inbertsioak finantzatzeko, bai
ukigarriak (azpiegitura fisikoak) eta bai ukiezinak (ikerketa eta garapen teknologikoa).

o Gastu eta zorpetze maila jasangarriei eustea (publikoak eta pribatuak), zerbitzu publikoak finantzatzeko
aukera emateaz gainera, proiektu estrategikoetan inbertitzeko finantza ahalmena emango diguna.
Horretarako, funtsezkoa da kontzertu ekonomikoa modu burutsuan erabiltzea eta herritarrak gai horren
inguruan kontzientziatzea.

o Kanpoko ordainketa balantza garatzea, arrazoizko parametroekin.
• Ekoizpenaren dibertsifikazioa dinamizatzea, ditugun gaitasunetatik abiatuta, jarduera berriak sortuz eta hiru

trantsizioetatik sortuko diren aukera berriak aprobetxatuz: trantsizio teknologiko-digitala (esate baterako,
Euskadi 4.0 industriarako hornitzailea), energia eta klima trantsizioa (ekonomia zirkularra, bioekonomia...) eta
trantsizio soziodemografikoa (zilarrezko ekonomia ere barne hartuta).

• Kalitatezko enplegua sortzea (egonkorra, egoki ordaindua, eta ikasteko eta lanbidean aurrera egiteko aukerak
eskainiko dituena), bereziki gazteentzat, lan harremanetarako sortzen ari diren modu berriak ere kontuan
hartuta.

• Pertsonen gaitasunak eta etengabeko prestakuntza sustatzea.

o Prestakuntza programak garatzea (bai unibertsitatean eta bai lanbide heziketako ikastetxeetan), gizarte
eta enpresako eragileekin elkarlanean, prestakuntza eta merkatuan behar diren lanbide profilak bat
etorriko direla bermatzeko (programa dualak, etab.).

o “Ad-hoc” ikaskuntza sistemak bultzatzea (Danimarka, Finlandia, Austria edota Alemaniakoen antzekoak),
automatizazioaren, robotizazioaren eta digitalizazioaren eraginak jasango dituzten pertsonak lanik gabe
ahalik eta denborarik gutxien egon daitezen eta lanpostu berria topa dezaten.

o Pertsonen (eta enpresen) gaitasunak trantsizio handietatik eratorritako beharretara egokitzea, gehiegizko
kualifikazioaren arazoak murriztuta.

o Talentua (adierarik zabalenean) garatzea, erakartzea eta dagokion balioa ematea, lanbide garapena
ahalbidetuko duten aukerak eskainiz. Horretarako, garrantzitsua izango da talentuari buruzko euskal itun
bat egitea.

• Belaunaldi aldaketa eta jakintzaren transmisioa kudeatzea, bai enpresetan eta bai administrazio publikoan.
• Ekosistema lehiakor bat garatzea lehiakortasuna eta ongizatea sortuko duten enpresa proiektuak

erakartzeko,. Horrekin batera, tokiko hornikuntza kateen biziraupena bermatzea, eta, bereziki, jakite
zabalak dituzten eta hornitzen dituzten enpresen lehiakortasunerako funtsezkoak diren hornitzaile txikien
ondorengotzari laguntzea.

• Mendekotasuna murriztea eta autosufizientzia edo hornidura bermatzeko estrategiak bultzatzea
(Europako balio kateak...) funtsezkoaren ekonomian (osasuna, zaintza, energia, nekazaritzako elikagaien
sektorea...).
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Oparoa



• Berrikuntza ikuspegi integraletik garatzea, eskaria ere barne hartuta, funtsezko elementua baita.

o Berrikuntza teknologikoarekin batera, berrikuntza ez teknologikoa, gizartekoa, antolaketakoa eta
abar sustatzea.

o Produktuan eta prozesuan berrikuntza egiten duten enpresa txiki eta ertainen ehunekoa handitzea eta
enpresa traktoreek txiki eta ertainetan duten spillover eragina areagotzea.

o Berrikuntzan erabiltzaileen eta gizarte zibilaren ikuspegia indartzea.
o Finantzaketa ereduetan berrikuntzak egitea: etorkizunerako beharrezkoak diren aktibo ukiezinak eta

eraldaketa disruptiboa finantzatzeko ohikoez bestelako moduak bilatzea (bankuei lotutakoak zein
bestelakoak).

• Eraldaketa digitalari eta funtsezko beste teknologia batzuei laguntzea (horien artean, adimen
artifiziala), zeharkako elementu gisa, ekonomia osoari (sektore guztietan) eta gizarteari balioa emateko
(arrakala digitala murriztuz).

• Sektore publikoan berrikuntza txertatzea eta sektorea etorkizuneko erronketara egokitzea.
o Administrazioak enpresen funtzionamendu operatiboari laguntzea, beharrezkoa ez den burokrazia

ezabatuz, herritarrekiko irisgarritasuna eta hurbiltasuna hobetuz, eta erabakiak hartzea bizkortuz.
o Administraziora talentu berria eramatea.
o Erosketa publiko jasangarriko (berritzailea eta ez berritzailea) irizpideak berraztertzea, tokiko

produktuak eta zerbitzuak lehenesteko.

• Ikerketa zientifiko eta teknologikoko gaitasunek balio erantsia sortzea bultzatzea eta
unibertsitateko ikerketa programak Euskadiren ongizatea helburu duen lehiakortasuneko erronkekin
lerrokatzea.

• Garapena etengabeko eraldaketa gisa ulertzea:

o Industria modernizatuz, balio erantsi handiagoko jarduerak bultzatzeko (industria eta industriari
lotutako zerbitzu aurreratuak);

o Jarduerak eta sektoreak balio erantsi handiagoko eremuetara (ondasun iraunkorren zerbitzutzea) eta
jakintzan intentsiboak direnetara bideratuz;

o Aberastasunaren eta ongizatearen sorrera babestuz merkatuarekiko osagarriak diren esparruetan:
familia, esparru komunitarioa eta sektore publikoa; eta, merkatuaren barruan, funtsezkoaren
ekonomia deitutakoa.
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Berrit
zailea



• Modu eraginkorrean eta ordenatuan bultzatzea industriaren, garraioaren edo etxebizitzen
deskarbonizazio prozesua. Horretarako, industria eraldatu behar da, ingurumenean arrastorik izan
ez dezan, baina lehiakortasunik galdu gabe.
o Etorkizuneko energia mixaren ereduan aurrera egitea, Europak zehazten dituen mugen

barruan.
o Estrategikoki lehentasuna ematea hainbat sektoretan ekonomia deskarbonizatzeko apustu

teknologikoei eta garatu behar diren azpiegiturei.
o Konpentsazio mekanismoak definitzea deskarbonizazioak sektore ekonomiko kaltetuenetan

eta biztanleriaren talde ahulenetan duen eragina arintzeko.
o Trantsizio ordenatua bermatzea eta gatazka eta interes kontrajarriak kudeatzeko bideak

zehaztea.
o Energia berriztagarriak eta energia sare adimendunak bultzatzea.
o Trantsizioa bizkortzeko mekanismoak eta tresnak garatzen jarraitzea, esate baterako,

fiskalitate berdea.
o Ekonomia zirkularraren, ekonomia urdinaren eta bioekonomiaren inguruan balio erantsiko

jarduerak sortzea.
o Ingurumena kudeatzeari, ekosistemak berreskuratzeari eta biodibertsitatea mantentzeari

lotuta, balio ekonomiko eta jakintza handiagoa sortzea.
o Industria zoruak berreskuratzen eta erabiltzeko prestatzen aurrera egiten jarraitzea.

• Eskaria kontsumo eredu jasangarriagoetara bideratzea (tokiko kontsumoa, hondakinak murriztea,
mugikortasun jasangarria, etab.).
o Trantsizio ekologikoa bizi kalitatea hobetzeko inbertsioa dela erakustea: prestakuntza,

ingurumena, osasuna, etab.
o Erabiltzailearen erosketa erabakietan ziurtasun handiagoa sortuko duten estrategiak

garatzea.

• Bizitza zikloaren eta prozesuaren analisiaren ikuspegia txertatzea erabakiak hartzeko, balio kate
eta sektore guztietan eta kontsumo prozesuetan jarduera bakoitzaren ingurumen arrastoa neurtuz.
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Berdea



• Ongizateari lotutako kalitatezko prestazioak eta zerbitzu publikoak eskaintzen jarraitzea (bereziki, hezkuntza
sistema, gizarte zerbitzuena, osasuna, etxebizitza eta diru sarreren bermea), pertsona guztientzat aukeren eta
emaitzen berdintasuna bermatzeko, baina, aldi berean, EAEko gizarte babesteko sistemaren jasangarritasun
ekonomikoan oreka bilatuta.
o Osasun sisteman, gizarte zerbitzuenean eta diru sarreren bermearenean, prebentzio eta inbertsio

ikuspegia hartzea (etorkizuneko gastua murriztea).
o Sistemen arteko engranajea eta elkarlana hobetzea (espazio sozioedukatiboa, soziosanitarioa,

soziolaborala...)
o Egon daitezkeen gehiegizko sarrera hesiak ezabatzea (esate baterako, burokratikoak).

• Gizartean, ongizate mailari dagozkion desberdintasunak eta trantsizio handiek ekar ditzaketen banaketak
gutxitzea (bereziki lagunduz trantsizio horietako galtzaileei).
o Desberdintasunak murrizten ahalegintzea, bertikalean (aberastasunaren banaketa desorekatua) eta

horizontalean (talde desberdinen artean, genero, adin, jatorri, desgaitasun eta abarrengatik), politika
publikoetan ikuspegi intersekzionala ere txertatuta.

o Arreta berezia jartzea etorkinen inklusio beharrei (bigarren eta hirugarren belaunaldiak ere kontuan
hartuta), funtsezkoak izango baitira eredu lehiakor eta sozial orekatu bat lortzeko, trantsizio demografikoa
kontuan hartuta.

o Lurralde kohesioa eta landaren eta hiriaren arteko oreka indartzea, eta Lehentasunez Jarduteko Eremuak
berpiztea.

o Kolektibo zaurgarrien benetako inklusioa sustatzea, kalitatezko enpleguaren bidez (klase ertainari eusteak
duen garrantzia ikusirik) eta/edo gizartean parte hartzeko beste modu batzuk proposatuz.

o Belaunaldi arteko ikuspegia eta belaunaldien arteko kohesioa garatzea, belaunaldien artean
aberastasunaren oreka hobea bilatuz.

• Demografiaren, biztanleriaren zahartzearen eta mendekotasun tasa gero eta handiagoen erronkari erantzutea:
o Zaintzaren ekosistema egokitzea (titulartasunari zein kudeaketari dagokionez), bakardadearen arazoak

ere kontuan hartuta, herritar guztien ongizatea bermatzeko.
o Lana eta norberaren bizitza bateratzeko neurriak bultzatzea, pertsonek aukera izan dezaten beren

bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa garatzeko eta, hala aukeratzen duten familiek, zaintzaz
arduratzeko.

o Etxebizitza duin bat arrazoizko prezioan eskuratzeko bideak babestea, bereziki gazteei, etxebizitza
publikoko mugetatik kanpo geldituta, merkatu askera hurbiltzeko aukerarik ez dutenean. Batez besteko
adina gutxitzea eta gazteen emantzipazio tasa handitzea. Etorkinak “guettoetan” biltzea saihesteko
mekanismoak abian jartzea.
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Inklusiboa



• Gizarte balioak bultzatzea, ongizate inklusibo eta jasangarriaren zerbitzura egongo den lehiakortasun
eredua indartzeko.
o Belaunaldi berrien proaktibitatea eta banakako eta taldeko konpromisoa sustatzea, ongizateari eusteko

eta hartan aurrera egiteko, hedabideetan balio horiei dagokien garrantzia emateko lan eginez, eta
familietan eta hezkuntza sisteman ere bultzatuz.

o Lanari eta ahaleginari dagokion balioa ematea, norberaren ongizatearen oinarri eta ongizate
kolektiboarekiko konpromiso baitira.

o Ekintzailetza aitortzea, enpresa bokazioa eta mentalitate kritikoa, irekia eta sortzailea indartzea.
o Hezkuntzan, etikaren dimentsioa indartzea, pertsona zintzoak hezteko, bereziki adimen artifizialeko, big

datako eta antzeko inguruneetan, gai izan daitezen erabaki egokiak bereizteko, giza eskubideak aurrean
izanik, lehentasuna balio demokratikoei eta kolektiboei emanda.

• Euskadiren izaera berezi eta dinamikoari eutsi eta hori sustatzea, komunitate sena sortzeko, geure gizarte
balioak eta kultura berezia kontuan hartuz, gero eta elkarri lotuagoa eta globalizatuagoa dagoen munduari
irekita.
o Euskararen ikaskuntza eta erabilera sustatzen jarraitzea.
o Euskal kultur ondarea babestea eta herritarrek ondare hori eskura dutela eta hartaz gozatu dezaketela

bermatzea.
• Elkarlaneko eta maila askotako gobernantzarako espazioak sortzea.

o Lankidetza publiko-pribatuan sakontzea, eskumen partekatuetan elkarrekin lan egiteko borondatea
sendotuz, erakunde efizientzia eta herri bokazioa hobetzeko.

o Lankidetza publiko-pribatua eta komunitarioa bultzatzea, Euskadin etorkizuneko erronka
estrategikoak lantzeko.

o Administrazio publikoa ongizatea helburu duen lehiakortasuna bultzatzeko aliatua dela adieraztea, ez
soilik zerbitzu hornitzailea.

• Enpresen, antolakundeen eta erakundeen konpromisoa indartzea ongizate inklusibo eta jasangarriaren
zerbitzura egongo den lehiakortasuna bultzatzeko: ekonomia humanista eta soziala, “aurpegia eta begiak”
izango dituena.

• Langileen eta enpresaburuen arteko harremanetan kultura aldaketa bultzatzea, enpresa proiektuak
proiektu partekatuak direla ulertzeko. Langileek enpresan parte hartzea erraztuko duten mekanismoak
sortzea.

• Euskadin enpresa talde traktoreak garatzen laguntzea, nazioartean garrantzitsuak, eta enpresetako
erabakiguneak Euskadin mantentzeko lan egitea, Euskadin ongizatea helburu duen lehiakortasuna
bultzatzen lagundu dezaten.
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Konprometitu
a



• Eskualdeetako lehiakortasunari eta ongizateari lotutako gaietan, Euskadik Europan duen kokapena eta
rol aktiboa indartzea eta Europako eraikuntzan aliatu gisa azaltzea (ekonomian ez ezik, baita kulturan,
balioetan eta giza eskubideetan ere).

• Euskadi nazioartean erreferentzia bihurtzea, eragile aktibo, ekintzaile eta solidarioa, arrakastatsuak izan
diren bere garapen ereduak beste herrialdeetara zabalduz (klusterrak, lanbide heziketa, etab.).
Horretarako, funtsezkoa izango da dauden sareak eta ikonoak hobeto aprobetxatzea. Era berean, esparru
bakoitzeko erreferentziazko nazioarteko beste esperientzia batzuetatik ikastea, gure eredua etengabe
hobetzen jarraitzeko.

• Euskal enpresen nazioartekotzea bultzatzen jarraitzea, gorabidean doazen eta hazteko potentzial
handia duten herrialdeetan duten kokapena indartuta, eta lehiakortasunerako euskal ereduarekin bat
etorriko diren balioa sortzeko estrategia partekatuak aplikatuta.

• I+Gko sistemako eragile guztien nazioartekotzea bultzatzea (unibertsitateak, zentro teknologikoak,
ikerkuntza kooperatiboko zentroak, BERC-bikaintasunezko ikerketa zentroak, etab.).

• Diasporarekin eta Eusko Jaurlaritzako kanpo sarearekin estrategia bat garatzea, Euskadiren erronkak
lantzeko. Esate baterako, trantsizio demografikoa landu daiteke, kanpoko talentua erakartzen laguntzeko.

• Euskadin eragileen arteko barne loturak indartzen jarraitzea.

• Euskadiko barne zein kanpo konexioari lagunduko dioten funtsezko azpiegitura fisikoak garatzea,
mugikortasunari, energiari eta esparru digitalari lotutakoak (5G, gauzen internet, konektibiltatea, etab.).
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Konektatua



Euskadi 2040: 
ongizatea helburu 
duen lehiakortasuna

Ikuspegi eta erronka partekatuak: 
ekintzarako gogoeta.


