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Laburpen Exekutiboa 
Euskal Autonomia Erkidegoak modu proaktiboan eta koherentean eraiki du, hamarkadaz hamarkada, industrian 
oinarritutako lurralde estrategia arrakastatsua. Eta munduan ez dute eskualde askok lortu hori. 1980ko 
hamarkadaren erdialdeaz geroztik gaur arte, Euskal Autonomia Erkidegoak eraldaketa eta hazkunde prozesu 
nabarmena bizi izan du eta, gaur egun, biztanleko BPGren tasa onenetakoa eta pobrezia edo gizarte bazterketako 
arriskuan dagoen biztanleriaren ehunekorik txikienetakoa duen Europako eskualdeetako bat da. Hori dela eta, 
arrakasta kasutzat hartu izan da nazioarteko izen handiko hainbat azterketatan.   

1980etik hasita, industria estrategiaren barruan azken hiru hamarkadetan metatutako esperientziari eta garatutako 
gaitasunei esker, eskualdeak egoera sendoa zuen 2008ko finantza krisiak ekarri zuen atzeraldi ekonomiko larriari 
erantzuteko. Krisi garaian, 2008-2020 aldiko estrategiak erresilientzia gaitasuna garatzea eta ekonomia eta gizarte 
emaitzak etengabe hobetzea lortu da. Estrategia horrek lau ezaugarri bereizgarri ditu: i) lehentasun estrategikoen 
eta aukera hobien aldeko apustua, enpresa txiki eta handien, unibertsitateen eta bestelako eragile gakoen 
konpromisoa bilatzen duen espezializazio adimenduneko estrategia esplizituaren bidez; ii) Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzako Euskal Sarea berrantolatzea eta gaitasunen ekosistema industriaren beharrekin lerrokatzea; iii) 
teknologikoa ez den berrikuntzari garrantzia ematea, berrikuntza teknologikoaren osagarri; eta iv) gobernantza 
mekanismoak hobetzea, eskualdean lidergoa gehiago banatzeko eta kanpoko konektagarritasuna hobetzeko.  

Euskal Autonomia Erkidegoko estrategiaren laburpena 2008-2020 

 

COVID-19aren pandemiak ekarri duen ekonomia eta gizarte krisi berri honetan murgilduta gaudela, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren etorkizuneko erronkek hiru trantsiziorekin dute lotura: gizarte eta demografiakoa, energia 
eta ingurumenekoa, eta teknologiko-digitala. Euskal Autonomia Erkidegoak gizarte eta ekonomia lehiakortasun 
erresilientea eraiki ahal izan du, epe luzeko estrategia koherente baten bidez. Prozesu horretatik ikasi nahi duten 
beste eskualde batzuek estrategia horren arrakastaren oinarri diren dimentsioei begiratu ahal izango liekete: 
orientazio estrategikoa, proaktibitatea, ikuspegia, gaitasunak eta irekitzea. 

 
 
 



 

 

 

 

 


