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Laburpen exekutiboa

Euskal Autonomia Erkidegoak industrian oinarritutako lurralde estrategia eraginkorra eraiki du, 
modu proaktibo eta jarraituan, hamarkadaz hamarkada. Urratsez urrats, nazioartean lurralde 
lehiakorra bihurtu da, berrikuntzara bideratua eta aberastasuna sortzeko gai dena, inklusibitate 
maila handiarekin. Ezaugarri horietan oinarrituta, nahiko ongi egin ahal izan dio aurre 2008ko fi-
nantza krisiak ekarri duen Atzeraldi Handiari. 2008az geroztik ere, estrategiak bere bilakaera ja-
rraitu du, arrakastaz. Azken hamarkada honetan, hainbat ezaugarri bereizgarri nabarmendu be-
har ditugu, estrategiaren inguruko lau galderari lotuta: «zertarako?», «zer?» eta «nork eta nola?»:

COVID-19ak eragin duen krisi ekonomikoak beste inflexio puntu bat ekarri du orain arteko estra-
tegian. Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2020ko Txostenean, krisi honen au-
rrean EAEren erresilientziaren hainbat fase bereizi genituen. Orduan aipatzen genuen 2020an 
erresistentzia fasean geundela eta handik susperraldi eta berritze fasera igaro behar genuela, 
2021aren hasieran. Bide horretan, krisi guztietatik sortzen diren aukerak aprobetxatzea zen hel-
burua, jakinik aukera horiek aurreko garaietako hazkunde ibilbideak aldarazi ditzaketela. Baina 
aukerak, gaur egun, sakontasun handiko trantsizioek baldintzatzen dituzte. Trantsizio berdeaz, 
digitalaz eta demografikoaz gainera, agerian gelditu da behar-beharrezkoa dela osasun, hezkun-
tza eta elikadura sistemak indartzea eta dagokien garrantzia ematea, Next Generation EU ekime-
nak proposatzen duen hazkunde berde, digital eta bidezkorako bidean aurrera egiteko.

Hala, Euskal Autonomia Erkidegoaren gaur egungo erronka nagusia da lehiakortasun estrategian 
gizarte erronka handiak txertatzea (horien artean, klima aldaketaren erronka azpimarratuko ge-
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nuke), eskualdea garatzeko aukera ere izan daitezen. Erronka horrek, bai Euskal Autonomia Er-
kidegoan eta bai beste lurralde batzuetan, gure lehiakortasun ereduaren elementu batzuk za-
lantzan jartzera eramaten gaitu, ereduari norabide argi bat emateko, aipatutako trantsizioekin 
lerrokatuta, eta ongizate inklusiboa eta jasangarria lortzera bideratua.

Ongizatea helburu duen lehiakortasunerako esparru berria

Lurralde lehiakortasunerako esparruek hiru funtzio nagusi dituzte. Alde batetik, lagundu be-
harko ligukete lurralde baten egoeraren diagnosia egiteko eskura ditugun adierazleak egitu-
ratzen, bai bilakaera aztertzeko eta bai beste lurralde batzuekin alderatuta, duen kokapena 
lantzeko. Beste alde batetik, lagundu beharko ligukete norabide jakin batzuetara —esate bate-
rako, lehiakortasun berdeagora, digitalagora edo bidezkoagora— eramango gaituzten politiken 
eta estrategien inguruko gogoeta egiten. Eta, azkenik, lagundu beharko ligukete gai zehatzen 
eta kausa-ondorio harremanen inguruko galdera garrantzitsuak identifikatzen eta erantzuten, 
ikerketa agendak eta jakintzaren sorrera egituratzeko, eta horrela, erabakiak hartu behar dituz-
tenei laguntzeko ongizatea helburu izango duen lehiakortasuna bultzatzen.

Azken 10 urteetan, Orkestran esparru jakin bat erabili dugu lurralde lehiakortasuna azter-
tzeko. Esparru horren barruan, adierazleak lau mailatan antolatu ditugu. Esparru hori erabili 
dugu Lehiakortasunari buruzko zazpi Txostenetako analisiak eta diagnostikoak egiteko ez ezik, 
baita askotariko proiektuak bideratzeko ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunerako 
funtsezkoak diren eragileekin. Hala ere, etorkizunari begira, gero eta nabariagoak dira orain 
arteko esparruak politikak, estrategiak edo ekintza planak egituratzeko dituen mugak, tran-
tsizioei lotutako erronkei erantzuten lagunduko diguten norabidean. Era berean, orain arteko 
esparruak zailtasunak ditu lehiakortasunaren dimentsio ekonomikoen eta ongizatearen di-
mentsioen —azken helburua— arteko gero eta harreman konplexuagoak aztertzeko. Ildo ho-
rretatik, 2030 Agenda sustatzeak edo esparru estrategiko berriak garatzeak, horien artean, Eu-
ropako Itun Berdea, behartzen gaituzte gure lurralde lehiakortasunerako eredua egokitzera, 
batez ere ekonomia eta enpresa lehiakortasunaren eta ongizatearen askotariko dimentsioen 
arteko harremanari begiratuta.

Horregatik, Txosten honetan lehiakortasunerako esparru berri bat aurkeztu dugu, Euskal Auto-
nomia Erkidegoan zein beste lurralde batzuetan, «ongizatea helburu izango duen lehiakortasuna-
ren» gakoak identifikatzeko orduan funtsezko hainbat elementu proposatzen dituena.

Esparruaren erdian (urdinez) bi elementu bereizi ditugu: (I) ekonomia eta enpresa emaitzen di-
mentsioak, lurralde lehiakortasuneko analisietan ohikoak direnak eta (ii) ongizatearen dimen
tsioak, lurralde lehiakortasunaren azken xedea izan beharko luketenak. Lurraldeak egiturazko 
ingurune bat duela jakinik (laranjaz), esparruak sei palanka dinamiko proposatzen ditu (ber-
dez), lurraldearen errendimenduan eragiten duten faktoreak jasotzeko. Hain zuzen ere, pa-
lanka horien gainean eragin dezakete lurralde bateko politikek eta estrategiek (administrazio 
publikoek, erakundeek, enpresek), aurrera egiteko norabidea zehazteko eta, epe ertain edo 
luzera, egiturazko inguruneko zenbait elementutan aldaketak eragiteko. Esparrua osa tzeko, 
inklusibitatearen eta nazioarteko loturaren zeharkako dimentsioak ere aipatu behar dira.
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Garatu dugun esparrua egokitu egin daiteke, dela askotariko lurralde unitateak aztertzeko, esate 
baterako, herrialdeak, erregioak edo hiriak eta udalerriak, dela askotariko denbora epeak azter-
tzeko. Era berean, baliagarria izan daiteke dimentsio guztiak batera hartuko dituen analisi siste-
miko bat egiteko, edo, aitzitik, dimentsioetako batean sakontzeko. Azkenik, aipatzekoa da espa-
rrua egokitzen joango dela, askotariko inguruneetan aplikatzearen eta prozesu horretan sortuko 
diren ikas kun tzen arabera.

Nola dago Euskal Autonomia Erkidegoa ongizatearen azken emaitzetan?

Esparrua Euskal Autonomia Erkidegoaren errendimendua aztertzeko aplikatu dugu eta ondorio 
hauek atera ditugu, ongizatearen zazpi dimentsioetan:

1. Bizitzarekiko gogobetetasuna: bizitzarekiko gogobetetasunaren hautematea, lurraldeko 
pertsonek beren bizitzak, modu holistikoan, nola ebaluatzen dituzten islatzen duen adiera-
zlea, nahiko handia da, beste lurralde batzuetakoarekin alderatuta, eta, gainera, azken urtee-
tan gora egin du (baita 2020an ere, nahiz eta pandemia egoeran egon).

2. Bizitza materiala: errentaren mediana baliokidea handia da EB-27arekin alderatuta, eta Ale-
maniako balioetatik oso hurbil dago. Gainera, hazten ari da, baita 2020an ere. Baina kezkatze-
koa da azken urteetan diru sarrerei lotutako desberdintasuna handitu egin dela, bereziki pande-
mia garaian.

3. Enplegua: EAEn lanarekiko gogobetetasuna egonkorra da eta EB-27ko batezbestekoaren an-
tzekoa. Gainera, EAEko langabezia tasa jaisten ari da: % 10etik behera dago bai 2019an eta bai 
2020an. Baina EB-27arekin eta erreferentziazko beste lurralde batzuekin alderatuta, tartea, 
oraindik ere, handia da. Arrazoi hori dela eta, enplegua sortzeko erronka kritikoa da. Enplegu 
horrek, gainera, kalitatezkoa izan behar du eta gazteei bideratua, bereziki.

4. Gizarte bizitza: norberak gustuko duena egiteko duen denborarekiko gogobetetasuna na-
hiko egonkorra da denboran. Erreferentziazko beste lurraldeetakoaren antzekoa da, gainera. 
Azpimarratzekoa da, funtsezkoa delako lehiakortasunerako hain garrantzitsuak diren lankide-
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tza dinamiketan, pertsonenganako konfiantzak nabarmen egin duela hobera azken urteetan 
eta erreferentziazko erregioetako balioen parean dago orain.

5. Ikaskuntza: diagnosiak bi ezaugarri azpimarratzen ditu: batetik, goi mailako hezkuntza (goi 
mailako bigarren hezkuntza edo hirugarren mailako hezkuntza) duen biztanleriaren pro-
portzioari begira, beste lurraldeekiko aldea nabarmen gutxitu da 2013az geroztik (eta jauzia 
handia izan da 2019 eta 2020 urteen artean); bestetik, EAEk nabarmentzen jarraitzen du, 
batezbestekoarekin alderatuta, bizitzan zeharreko ikaskuntzan. Baina, orokorrean lurralde 
guztietan, oinarrizko elementuen kalitatea zaintzen jarraitu beharra dago, matematiketako, 
irakurketako eta zientziako batez besteko notak ikusita ondorioztatu dezakegun bezala.

6. Osasuna: osasun arloko emaitzak ere oso positiboak dira. Beste lurralde batzuekin aldera-
tuta, bizitza itxaropena eta norberak bere osasunaren inguruan duen hautematea oso han-
diak dira. Azken urteko datuek, ordea, iradokitzen digute pandemiak EAEko bizitza itxaropena 
ia urte bat murriztu duela.

7. Ingurumena: airearen kalitatean hobekuntzak nabaritu badira ere, ez da aurrerapauso han-
dirik ikusten, beste lurralde batzuekin alderatuta, berotegi efektua eragiten duten gasen isu-
rietan. Beste alde batetik, birziklatze tasa, herritarrek ingurumenaren aurrean duten jarre-
raren isla, nolabait, Europako batezbestekoaren atzetik dago. Trantsizio berdea bizkortzea 
ezinbestekoa denez, erronka kritikoa da dimentsio honen errendimendua hobetzea.

Inklusibitatearen zeharkako dimentsioa aztertuta, nabarmendu behar dugu erronka batzuek 
garrantzi berezia dutela, horien artean, genero arrakalak, emakumeei kalte egiten dietenak se-
gurtasun sentsazioan (% 22) eta soldatetan (% 9.5).

Nola dago Euskal Autonomia Erkidegoa ekonomia eta enpresa 
emaitzetan?

Euskal Autonomia Erkidegoaren errendimendua ekonomia emaitzen lau dimentsioetan aztertzen 
badugu, ikus dezakegu lehiakortasunarekin lotutako dimentsioen oinarriak sendoak direla. Hala 
ere, datu berriagoek agerian jartzen dute zenbait elementu kontuan hartu behar direla pande-
miaren ondorengo susperraldi eta berritzerako:

• Ekonomia errendimendua: biztanleko BPG EB27ko batez besteko balioaren % 115.8 da, baina 
pandemiaren eragina beste lurralde batzuetakoa baino bor ti tzagoa izan da. Gainera, nahiz eta 
lan egindako ordu bakoitzeko produktibitatea Espainian eta EB-27an baino handiagoa izan, Ale-
maniarekiko eta erreferentziazko erregioekiko aldeak garrantzitsua izaten jarraitzen du.

• Enpresa errentagarritasuna: unitateko lan kostuak (ULK) gora egin du lurralde guztietan, 
pandemiaren eraginez. Eta EAEko ULN erreferentziazko beste lurralde batzuetakoaren azpi-
tik badago ere, manufaktura sektorean Espainia eta EB-27an baino gehiago handitu da, lehe-
nengo aldiz 2017az geroztik. Pandemiak eragin negatibo handia izan du, halaber, enpresen 
errentagarritasunean eta, neurri txikiagoan, kaudimenean. Analisiak adierazten digu enpresa 
lehiakortasunari eutsi egin behar diogula, horretarako produktibitatea indartuz eta, batez ere, 
berrikuntzaren bidetik.

• Berrikuntza: azken urteetan, hobera egin du enpresa txiki eta ertainen berrikuntzak, baina 
oraindik pauso gehiago eman behar dira Alemaniaren eta EB-27ren mailara iristeko. Garran-
tzitsua izango da enpresen berrikuntza ahalmena indar tzen jarraitzea, aurrean ditugun trantsi-
zioek produktu eta prozesuko berrikuntzen konbinazio berriak eskatuko baitituzte.

• Nazioartekotzea: nazioartekotzearen errendimenduan eragin izugarria izan du pandemiak, lu-
rralde guztietan. Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoak lehendik zuen egoerari eusten dio, az-
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tertutako adierazleetan. Nazioarteko ingurunean oraindik ere nabariak dira pandemiak ekarri di-
tuen ziurtasun ezak, baita beste elementu geo-politiko batzuen eta hornikuntza kate batzuetako 
zurruntasunen ondorioak ere. Egoera horretan, garrantzitsua izango da enpresa txiki eta ertainei 
ingurune horretan mugitzeko laguntza eskaintzea, nazioarteko errendimendu onari eusteko.

Lehiakortasunerako palanka dinamikoan analisia

Emaitzen diagnosiak iradokitzen digu nora bideratu behar diren estrategiak eta politikak, bai eko-
nomia eta enpresa lehiakortasuna eta bai ongizatea hobetzeko. Lehiakortasuna hobetzeko fun-
tsezko elementua produktibitatea da; ongizatea hobetzeko, berriz, enpleguan, ingurumenean eta 
inklusioan jarri beharko ditugu indarrak. Politika eta estrategia horiek egiturazko ingurune jakin 
batean landu behar dira. Eta oinarri horretatik abiatuta landu beharko ditugu lehiakortasunerako 
palanka dinamikoak. Esparruan identifikatutako sei palanka dinamikoen zatikako lehenengo ana-
lisia egin dugu. Hartatik, sakonago aztertzea merezi duten erronkak atera ditugu eta, ildo horre-
tatik, proiektu eta txosten zehatzagoetan, analisi xeheagoak egiteko oinarriak jarri. Hurrengo tau-
lak sei palanketako bakoitzeko erronka nagusia azaltzen digu.

Palanka 
dinamikoa Definizioa Identifikatutako erronka nagusia

Kapital 
naturala

Balio ekonomikoa eta on-
gizatea sortzen zuzeneko 
edo zeharkako eragina du-
ten faktore naturalak.

Gure espezializazio ekonomikoaren ondorio da, energia kontsumoa 
handia baita, energian intentsiboa den industriak pisu handia duelako. 
Ekonomiaren efizientziak aurrera egin ahala, erregai konbentzionalen pi-
sua jaisten ari da. Baina aurrerapauso gehiago behar dira erregai kon-
bentzionalak isuri txikiko edo zero isuriko erregaiekin ordezkatzeko. 

Kapital 
fisikoa

Gizakiak garatutako aktibo 
ukigarriak, balio ekono-
mikoa eta ongizatea sor-
tzea ahalbidetzen dutenak.

Inbertsio mailek nabarmen egin dute behera eta, hortaz, 2008ko krisia-
ren aurretik genituen maila handiagoak berreskuratzeko lan egin behar 
da. Makinerian eta ekipo ondasunean egindako inbertsioa lehenetsi be-
har da, lurraldeko ekonomia jarduerarekin lotura duelako. Hain zuzen 
ere, EAEk gaitasun handia du sektore horretan eta bertako enpleguaren 
pisua ere handia da.

Finantzaketa 

Balio ekonomikoa eta ongi-
zatea sortzea finantzatzea 
ahalbidetzen duten fakto-
reak. 

Atzerriko kapitalari begira, euskal enpresen nazioartekotzea handia de-
nez, atzerrira bideratutako zuzeneko inbertsioaren stocka handia da; 
atzerritik inbertsioa erakartzeko, ordea, nolabaiteko zailtasunak ikusten 
dira. Susperraldi ekonomikoko prozesuak eskatuko du bai lurraldeko fi-
nantza baliabideak erabiltzea eta bai atzerritik funts gehiago erakartzea.

Jakintza

Jakintzan oinarritutako 
 IKTetako akt iboak eta 
ukiezinak, balio ekono-
mikoa eta ongizatea sor-
tzea ahalbidetzen dutenak.

Berriro ere agerian geratzen da I+Gko gastua beste lurralde batzuetakoa 
baino txikiagoa dela. Susperraldi ekonomikoak eskatzen du osagai hori 
indartzea, berrikuntzaren emaitzetan aurrera egiten jarraitzeko. Gainera, 
I+G hiru trantsizioetako -eta, bereziki, trantsizio berdeko-erronka eta 
aukeretara bideratzea funtsezkoa izango da etorkizuneko enpresa le-
hiakortasuna zein ongizatea lortzeko.

Giza kapitala

Prestakuntza, osasuna eta 
lan merkatuan parte har-
tzea, balio ekonomikoa eta 
ongizatea sortzean eragina 
dutenak.

Garrantzitsua da enplegua sortzen jarraitzea, enplegu tasak handi tzeko. 
Jarduera tasak ere beste lurralde batzuetan baino txikiagoak direnez, 
tasa horiek handitzen ahalegindu behar da. Erronka horrek bereziki 
emakumeei eta gazteei eragiten die; beraz, kolektibo horiengan jarri 
beharko da arreta. Enplegu handiagoa lortzeak eskatuko du pertsonen 
hezkuntzari arreta eskaintzen jarraitzea.

Gizarte eta 
erakunde 
kapitala

Gizarte elkarreraginak egi-
turatzen dituzten arauen 
eta erakundeen sistema, 
balio ekonomikoa eta on-
gizatea sortzean eragina 
duena.

Garrantzitsua da enpresenganako konfiantzaren indargunea aprobe-
txatzea, trantsizioen erronkei eta aukerei lotutako asmo handiko proie-
ktuei heltzeko. Adibidez, askotariko gaitasunak dituzten eragileen konbi-
nazio berrien artean lankidetza sustatuko duten berrikuntza proiektuak 
indartu behar dira, horrela, elkarrekin gizarte eta ekonomiako erronka 
handiei irtenbide berritzaileak aurkitzeko.
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Lehiakortasuna trantsizioen testuinguruan: etengabeko ikerketa eta 
ekintzarako agenda

Ongizatea helburu duen lurralde lehiakortasuneko esparru berri honetako zatiak Euskal Auto-
nomia Erkidegoan aplikatzeak aukera eman digu errendimenduaren hainbat dimentsioren ingu-
ruan ondorioak ateratzeko. Ondorio horiek izan beharko lukete, hain zuzen ere, Orkestrako etor-
kizuneko ikerketaren gidari, stakeholderrekin etengabeko harremanetan, denborak aurrera egin 
ahala, etengabe esperimentatzeko, egokitzeko eta sendotzeko.

Ildo horretatik, lehentasuna eman beharko genioke EAEko erronka handienei lotutako dimen-
tsioetan eragina duten palankak ulertzeari: enplegua (kalitatezkoa), ingurumena, eta produktibi-
tatea (berrikuntzak bultzatua). Horrek, aldi berean, ondorioak izango ditu Euskal Autonomia Erki-
degoko lehiakortasunerako estrategiaren hurrengo pausoetan. Estrategia aurreko hamarkadetan 
garatu diren ezaugarri bereizgarrien gainean eraiki behar da —gaur egungo S3a; Zientzia, Tekno-
logia eta Berrikuntzako Euskal Sarea; hezkuntza, prestakuntza eta gaitasunen sistema; eta lurral-
deko gobernantza mekanismoak eta lidergoa—, azken batean, aurkitutako ahuleziak sendotzeko 
ekintzak bultzatzeko eta trantsizioek Euskal Autonomia Erkidegoko etorkizuneko lehiakortasu-
nean eta ongizatean izan dezaketen eraginari aurrea hartzeko.



www.orkestra.deusto.es


