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Laburpen exekutiboa
Euskal Autonomia Erkidegoa, gainerako lurralde guztiak bezala, asaldura handiko garaiak ari
da bizitzen ekonomia globalean, COVID-19aren pandemiak, Ukrainako inbasioak eta hainbat
merkatutako shockek eraginda, horien artean, energiarena, lehengaiena, logistikarena eta beste
hornikuntza kate kritiko batzuena. Aipatutako gertakariek eta haien ondorio den inflazio handiak
ziurgabetasun handia ekarri die enpresei, etxeei eta gobernuei, hain zuzen ere, energia eta ingurumeneko trantsizioan, teknologiko-digitalean eta demografia eta gizartekoan murgilduta dauden unean.
Euskal ekonomia sendo ari da suspertzen osasun krisiaren eraginez 2020an jarduera ekonomikoak izan zuen jaitsieraren ondoren. Eskura ditugun azken datuek erakusten digute 2022ko bigarren lauhilekoan BPGk % 4,3ko urte arteko hazkundea izan duela, enpleguak % 3,7 egin duela
gora eta esportazioak orain arteko mailarik handienera iritsi direla. Hala eta guztiz ere, egoera
geopolitikoa une batetik bestera errotik alda daitekeenez, oso zaila da gaur egungo egoeraren bilakaera aurreikustea. Egoera horren aurrean, enpresek, gobernuek eta lehiakortasuneko bestelako eragileek egokitzeko gaitasun handia behar dute.
ONGIZATEA HELBURU DUEN LEHIAKORTASUN ESPARRUA

Iturria: Orkestra (2021).
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Ziurgabetasun handiko egoera honetan, nahitaezkoa da bai azken urteetako emaitzak eta bai
lehiakortasunaren oinarriak ongi ulertzea. Ildo horretatik, ongizatea helburu duen lurralde lehiakortasunerako gure esparruak lurralde baten emaitza ekonomikoak eta ongizatekoak
aztertzen ditu, bere egiturazko ingurunearekin eta palanka dinamikoekin harremanetan jarrita. Hain zuzen ere, palanka horien gainean jardun dezakete enpresek, gobernuek eta bestelako
eragileek. Esparru hori erabilita, Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2022ko
Txostenak Erkidegoko egoera aztertzen du, unean uneko egoera gaindituta, etorkizuneko lehiakortasuna sendotuko duten ekintzak identifikatzeko helburuarekin.

Emaitza ekonomikoak eta ongizatekoak
Ekonomia eta enpresa emaitzak bat datoz azken urteetako errealitate gorabeheratsuarekin.
Aztertu ditugun 17 adierazleetatik, erdien balioek okerrera egin dute azken urtean, baina kasurik
gehienetan, ez dugu 2021eko daturik eskura. Beraz, jai-tsiera hori pandemiaren lehen urtearen
zuzeneko eragina izan daiteke. 2021eko datuetan oinarritutako adierazleek, ordea, aurreko urtearekin alderatuta hobera egin dela erakusten dute, susperraldiarekin bat.
Hiru adierazle dira aipagarrienak: biztanleko BPG, enpresa errentagarritasuna eta esportazioak. 2021ean, biztanleko BPG EB-27ko batezbestekoa baino % 9 handiagoa izan zen. Ez zuen berreskuratu pandemiaren aurretik zuen % 15eko abantaila, baina 2021eko hazkundea Europako
batezbestekokoa baino handiagoa izan zen. Enpresa errentagarritasunak ere hobera egin duela
nabarmena da aktiboen gaineko errentagarritasunaren (ROA) eta finantza errentagarritasunaren
(ROE) 2021eko behin-behineko balioei begiratuta. Gainera, ustiapeneko soberakin gordina eta ondasunen eta zerbitzuen esportazioak Europako batezbestekoa baino gehiago hazi ziren Euskal
Autonomia Erkidegoan, 2021ean. Bestalde, produktibitatearen eta unitateko lan kostuaren adierazleek okerrera egin zuten 2020an, ekoizpenak jaitsiera handia izan zuelako eta enplegu galera,
proportzioan, txikiagoa izan zelako. Lanaren ageriko produktibitateari dagokionez (€ pertsonako),
datuek erakusten digute 2021ean % 5.1 egin zuela gora eta pandemiaren aurreko produktibitate
mailak berreskuratzeko bidean gaudela.
Euskal Autonomia Erkidegoa erregio «berritzaile sendoen» artean dago, Europako Batzordearen Regional Innovation Scoreboarden. Gainera, «berrikuntzako eskualdeko poloen» taldean dago. Baina
berrikuntzako eta ekintzailetzako azken emaitzek, 2020koek, aurreko urtearekiko bilakaera negatiboa erakusten dute, bai enpresa txiki eta ertain berritzaileen proportzioan, bai produktu berrien
salmentetan eta bai hazkunde handiko enpresen ehunekoan. Deigarria da enpresa txiki eta ertain
berritzaileen ehunekoa % 41etik % 39ra jaistea, aztertutako gainerako lurraldeetan bilakaera positiboa izan baita. Bilakaera negatibo horren atzean, neurri batean, Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa txiki eta ertainen guztizko kopuruaren gorakada dago. Baliteke bilakaera horretan eragina izatea, halaber, pandemiak Euskal Autonomia Erkidegoaren espezializazioko sektoreetan eta, horren
ondorioz, berrikuntza mailetan izan zuen eragin handiagoak. Baina agerikoa da tinko jarraitu behar
dugula lanean euskal enpresa txiki eta ertainetan berrikuntzaren kultura sustatzeko dagoeneko egiten ari den bide horretan.
Lurralde baten lehiakortasuna, azken batean, sor ditzakeen ongizate emaitzetan islatzen
da. Bizitzarekiko gogobetetasunaren adierazle objektiboan, herritarrek ongizate orokorraren inguruan duten hautematea neurtzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoa Europako batezbestekoaren gainetik dago eta bilakaera positiboa izan zuen 2020an. Adierazlearen balioa 7.6ra iritsi
zen, 1etik 10erako eskalan. Ongizatearen 7 dimentsioetan aztertu ditugun ongizatearen 19 adierazleetatik 10ek bilakaera positiboa izan dute azken urteetan, 2 adierazlek ez dute aldaketarik
izan eta beste 7ek bilakaera negatiboa izan dute.
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Ikaskuntzari eta ingurumenari lotutako adierazleak nabarmendu behar ditugu, bilakaera positiboa izan dutelako eta Europako batezbestekoarekiko zuten kokapena ere hobetu dutelako. Derrigorrezko hezkuntzaren ondorengo ikasketak dituen biztanleriaren proportzioa 2.6 puntu igo da
2021ean eta, horrela, beste lurraldeekiko genuen tartea txikitu da. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak etengabeko prestakuntzan zuen lidergoa areagotu du. Aldagai horiek garrantzitsuak dira talentua erakartzeko eta hari eusteko lehia globala gero eta handiagoa den garai honetan. Bestalde,
ingurumenari lotutako adierazleek gizarte eta ekonomia berderanzko bidea islatzen dute lurralde
guztietan. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, adierazle nagusien azken urteetako bilakaera
EB-27ko batezbestekokoa baino hobea izan da. Hala ere, berotegi efektua eragiten duten gasen isuriek 2020an izan duten jaitsiera kontu handiz hartu behar da, pandemiaren eraginez, jarduera ekonomikoa bat-batean jaustearen ondorio baita.
Ez da harritzekoa, pandemiak ekarri duen krisi ekonomiko honetan, ekonomiarekin lotura handiena duten ongizatearen dimentsioetan ikustea bilakaerarik okerrena. Bizitza materialari dagokionez, etxeetako errentaren mediana baliokideak pixka bat egin zuen behera 2020an, baina oraindik ere EB-27ko batezbestekoaren gainetik dago, nabarmen (% 24 handiagoa da). 2021ean, ordea,
gora egin zuen pobrezia edo bazterketa arriskuan dauden pertsonen ehunekoak. Egoera horretan,
positiboa da diru sarreren desberdintasun mailak txikia izaten jarraitzea, beste lurralde batzuekin
alderatuta. Langabezia tasak ere okerrera egin zuen 2021ean, termino absolutuetan eta erlatiboetan, nahiz eta azken datuek iradokitzen diguten 2022an adierazle horrek bilakaera positiboa izango
duela. Etorkizuneko txostenetan islatuko da hori, ziurrenik.

Egitura ekonomikoaren eta teknologikoaren bilakaera
Lurralde bakoitzak bere egitura ekonomikoa du, besteak beste, lurraldearen historiaren, natur
eta giza baliabideen, merkatuetako hurbiltasunaren eta kapitalean, azpiegituretan, zientzian eta
teknologian egin dituen inbertsio historikoen ondorio dena. Aldakortasun eta trantsizio sakoneko
garai hauetan, merkatuen, balio kateen eta teknologien ezaugarriak oso bizkor aldatzen ari direnean, garrantzi handikoa da lurralde baten egitura ekonomikoaren bilakaeraren inguruko gogoeta egitea, gobernuen, enpresen, zentro teknologikoen eta beste eragile batzuen estrategiak
eta ekintzak bideratzeko.
Euskal Autonomia Erkidegoko egitura ekonomikoaren 2012-2014 eta 2017-2019 aldietako
bilakaerak erakusten du enpleguak gora egin zuela tokiko jardueretan, horien artean, merkataritzan, hezkuntzan, eraikuntzan, ostalaritzan eta administrazio publikoan. Jarduera horiek dute
enplegu kopururik handiena ekonomian. Era berean, manufakturako jardueren eta industriarekin lotutako zerbitzuen Europarekiko espezializazioan1 hainbat aldaketa ikusten dira:

1

Espezializazio maila kalkulatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera batek enplegu osoan hartzen duen proportzioa jarduera horrek berak EB-27ko enplegu osoan hartzen duen proportzioarekin zatituko dugu. Zatidura horren balioa 1 baino handiagoa bada, esan nahi du Euskal Autonomia Erkidegoa jarduera horretan espezializatuta dagoela EB27arekin alderatuta; balioa 1 baino txikiagoa bada, esan nahi du jarduera horretan azpiespezializatuta dagoela.
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Espezializazioa handitzea

Espezializazioa txikitzea

Manufaktura aurreratuarekin edo industria
adimendunarekin erlazionatutako sektoreak,
horien artean, Produktu metalikoen fabrikazioa,
Makineria eta ekipoaren fabrikazioa eta Informatikako, elektronikako eta optikako produktuen fabrikazioa.

Tradizioan garrantzi handia izan duten manufakturako sektoreak, horien
artean, Material eta ekipo elektrikoaren fabrikazioa, Metalurgia eta burdinezko eta
altzairuzko produktuen fabrikazioa, Garraioko beste material batzuen fabrikazioa,
Kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa eta Kokea eta petrolioa fintzea.

Jakintzaren ekonomiarako garrantzitsuak
diren zerbitzuak, bereziki, Ikerketa eta garapena,
Arkitektura eta ingeniaritzako zerbitzuak eta Beste
jarduera profesional batzuk.

Merkaturatze jardueretarako eta kudeaketako eredu berriak sustatzeko
garrantzitsuak diren zerbitzuak, esate
baterako, Publizitatea eta merkatu azterketak, Informatika, Jarduera juridikoak eta
Finantza zerbitzuak.

Euskal Autonomia Erkidegoaren espezializazio teknologikoak gure ekonomiaren indargune diren industria jarduerekin lotuta daude, oro har. Gainera, espezializazio horietako batzuk manufaktura aurreratuko lehentasunaren (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2020ko Plana) edo
industria adimendunekoaren (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2030 Plana) barne daude.
Era berean, BRTAren ikerketa agendek erakusten dute ahaleginak egiten direla I+Gren eta S3ko
lehentasunen arteko lerrokatzea zaintzeko.
Ekonomiaren sofistikazioa garrantzitsua da nazioartean lehiatzeko gaitasuna iraunkorra izan dadin. Euskal ekonomiaren sofistikazioaren analisiak Euskal Autonomia Erkidegoa zenbat jarduera desberdinetan espezializatuta dagoen hartzen du kontuan, baita jarduera horiek bereziak
diren ala ez (alegia, jarduera horietan erregio gutxi egotea espezializatuta). Euskal Autonomia Erkidegoak, Europarekin alderatuta, manufakturako jardueren sofistikazioari eutsi ahal izan dio,
baina atzera egin du ekonomiaren jarduera guztiak kontuan hartzen dituen sofistikazioaren sailkapenean. Ildo horretatik, manufakturako jardueraren sofistikazio handia aukera ona da industriarekin lotutako zerbitzuen sofistikazioari tira egiteko.
Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko egitura ekonomikoaren bilakaerak S3 estrategia lehenesteko prozesuaren garrantzia jartzen du agerian, bereziki, industria adimendunari lotutako
jardueretan. Jakintzaren, giza kapitalaren eta gizarte kapitalaren palankak kritikoak izango dira
aukera esparru berriak sustatzeko, lurraldeak dituen indarguneak eta balio kate globaletan azaltzen ari diren aldaketak abiapuntu hartuta.

Egitura demografikoaren eta balioen bilakaera
Lurralde bateko pertsonak lehiakortasunaren oinarrietako bat dira, kritikoak baitira enpresek
arrakasta jarraitua izan dezaten eta egitura ekonomikoak balio ekonomiko eta ongizate handiagoa sortuko duten jardueretarako bidea egin dezan. Alde batetik, garrantzitsua da egitura demografikoa eta haren bilakaera ulertzea, jakinik bilakaera horretan eragina dutela jaiotza eta heriotza tasek, bai eta migrazio fluxuek ere. Beste alde batetik, gero eta beharrezkoagoa da ulertzea
nolako bilakaera duten biztanleriaren beste ezaugarri kualitatiboago batzuek, horien artean, kulturak, jarrerek eta balioek.
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Bilakaera demografikoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko zahartze tasa (65 urte edo
gehiagoko biztanleriaren proportzioa) 2001ean % 18 izatetik 2021ean % 23 izatera igaro da eta
2036an % 29,3ra iristea aurreikusten da. Zahartzeak ezaugarri positibo asko ditu; esate baterako,
biztanleriaren bizitza gero eta luzeagoa dela esan nahi du eta horrek negozio aukera berriak sortzen ditu, bai ondasunetan eta bai zerbitzuetan (zilarrezko ekonomia deitutakoa). Baina ondorio garrantzitsuak ditu etorkizuneko lan merkatuan eta gizarte babeseko sisteman. Lan egiteko
adinean dagoen biztanleria (aktibo izan daitekeen biztanleria) gutxitzea esan nahi du eta, horrekin batera, baita adin tarte gazteenetako biztanleria gutxitzea ere, jakinik gazteenek dutela berrikuntzarako gaitasunik handiena, oro har.
Demografiaren erronkei aurre egiteko nahitaezkoa da lurraldeko pertsonak mugiaraztea (lan
indarra), egiten duten balio ekarpena areagotzea (berrikuntza eta produktibitatea) eta talentua
atxikitzea, erakartzea eta lantzea (immigrazioa, integrazioa eta enpresekin lotutako gaitasunak).
Immigrazioa funtsezkoa izango da etorkizunean, demografiaren proiekzioen arabera, 2035erako
aurreikusitako biztanleriaren hazkundea soil-soilik migrazio saldo positiboaren ondorio izango
baita (194 700 pertsona guztira). Lurralde, erregio eta herrialdeek talentua erakartzeko (eta hari
eusteko) izango duten lehia areagotu egingo denez, garrantzi berezia izango du profil desberdinetako etorkinen integrazio egokia zaintzeak eta haien gaikuntza eta laneratzea bideratzeak, enpresen eta lurraldearen beharrekin bat.
Biztanleriaren belaunaldi desberdinen balioen azterketak aurrean ditugun erronken erantzunak eraikitzeko kontuan hartu behar ditugun hainbat ezaugarri erakusten dizkigu:
• Adin talde guztiek, eta bereziki belaunaldi gazteenek, immigrazioaren eta etorkinek lan
merkatuan parte hartzearen aldeko jarrerak dituzte. Gainera, gazteen belaunaldiek balio handia ematen diote «tolerantzia eta besteekiko errespetua» balioari. Hori garrantzitsua da, etorkinen integrazio eraginkorra eta harmoniatsua ziurtatu behar delako.
• Lanaren balioa da bizitzako dimentsiorik garrantzitsuena, familiaren ondoren, belaunaldi gazteenetan (< 50 urte). Lanari dagokionez, lehentasuna dute soldatak eta ordutegiak, ekimena
eta erantzukizuna izateko aukeren aurretik. Lanarekin lotutako adierazle batzuek, esate baterako, absentismoak, kezka eragiten jarraitzen dute. Ildo horretatik, giza baliabideak kudeatzeko
gure estrategietan berritzaile izateko aukerak baditugu —esate baterako, laneko egonkortasunaren eta malgutasunaren arteko orekaren inguruan—, lan merkatuko parte hartzea, balio
ekarpena eta talentua erakarri, atxiki eta lantzeko ahalmena optimizatzeko.
Demografiaren bilakaerak eta balioek gure lehiatzeko gaitasunean ondorio sakonak izango dituztenez, oso garrantzitsua izango da esparru desberdinetako (ekonomia, gizartea, hezkuntza...) politiken arteko koordinazio eta elkarlan egokia sustatzea.

Lehiakortasunaren palankak: non jardun behar dugu?
Egitura ekonomikoaren eta demografikoaren aldaketa horiei lotutako erronkei erantzuteko eta,
aldi berean, dagoeneko aipatu dugun ziurgabetasun inguruneak eta trantsizioek eskatzen dituzten etengabeko egokitzapenerako gaitasuna areagotzeko, «ongizatea helburu duen lehiakortasun esparruko» sei palanken gainean jardun behar dugu. Palanka horien barruan hainbat ekintza
zehatz identifikatu ditugu, horietako asko jada planen eta ekimen publiko eta pribatuen helburu
direnak:
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Palanka

Ekintzak

Kapital naturala

• Deskarbonizazioan aurrera egitea, nagusiki hiru bide hauetatik: energia
berriztagarrien eta biltegiratzearen arloko proiektu berriak; gas isurietan
intentsiboa den industriara bideratutako ekimen estrategikoak; eta energia efizientziaren hobekuntza orokorra sektore guztietan.
• Materialen erabileran efizientzia eta zirkulartasuna lantzea, kanpoko mendekotasuna gutxitzeko eta produktibitatea handitzeko.
• Ongi diseinatutako pizgarriak erabiltzea ekoizpen eta kontsumoko alternatiba garbiagoen garapenean aurrera egitea sustatzeko.
• Ingurumenaren babesean, hondakinen kudeaketan, energia efizientzian
eta ekonomia zirkularrean sortzen ari diren aukera berriak aprobetxatzea.

Kapital fisikoa

• Inbertsio mailei eustea, bereziki makinerian eta ondasun ekipoetan, oso
garrantzitsuak baitira industriak pisu handia duen ekonomietan.
• Arauketa ingurune egonkorra sustatzea, inbertsioa errazteko, bereziki ekonomia epe ertainera deskarbonizatzeko helburuarekin lerrokatuta (kapital
naturalaren palankako ekintzak indartzearen bidez).

Finantzaketa

• Finantzaketa iturriak dibertsifikatzea, tokiko inbertsio pribatuko industria
bat bultzatuta.
• Atzerriko zuzeneko inbertsio fluxuen helmuga eta jatorri diren herrialdeak
dibertsifikatzeko aukerak aztertzea eta industriarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko erronkekin lotutako jardueretara iristen diren fluxuak indartzea.

Jakintza

• I+Gko gastuaren azken aldiko bilakaera positiboari eta enpresa txiki eta ertainetan berrikuntzari laguntzeko ahaleginei eustea.
• Jakintza zientifikoari lotutako aktiboak handitzeko ahalegina egitea, zientzia
eta unibertsitate sistemak S3 estrategiarekin duen konpromisoa eta lerrokatzea indartuz (2030erako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana).
• Euskal Autonomia Erkidegoan patenteak eskatzeko joera txikiaren eta
joera horrek ekar ditzakeen arriskuen inguruan gogoeta egitea, nazioartean jabetza intelektualaren joko arauak aldatzen ari direla jakinik.
• DESI adierazleak ekonomia eta gizarte digitalean azaleratu dituen dimentsio
ahulenak indartzea: IKTetako espezialisten kopurua, enpresetako IKTetako
prestakuntza prozesuen kopurua eta indarra hartzen ari diren teknologia
batzuk aprobetxatzea.

Giza kapitala

• Enplegu tasaren bilakaera positiboari eustea, lan merkatuko parte hartzea
sendotzeko potentziala aprobetxatuta.
• Goi mailako bigarren hezkuntza eta hirugarren hezkuntza duen biztanleriaren bilakaera positiboari eustea eta erdi mailako kualifikazioetan beste
lurraldeekiko tartea murrizten ahalegintzea.
• Hirugarren hezkuntzako ikasketak dituzten pertsonen artean, STEM esparruko kalifikazioak dituztenen ehunekoa handitzea.
• Hezkuntza eskaintza ekonomiaren eta gizartearen beharrei erantzuteko
egokitzea, gaur egungo indarguneetan oinarrituta, esate baterako, lanbide
heziketa, eta unibertsitateko heziketaren eta lanbide heziketaren arteko
loturak indartuta.

Gizarte eta
erakunde kapitala

• Gizarte eta erakunde kapital handia aprobetxatzea, enpresen arteko eta
enpresen eta beste eragile batzuen arteko lankidetza ekintzak indartzeko.
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Etorkizunerako zeharkako bost ardatz
Lehiakortasunari buruzko aurreko Txostenak, 2021ean argitaratu zenak, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunerako estrategiaren ibilbidea aztertu zuen, 2008ko krisitik aurrera. Hainbat
ezaugarri bereizgarri erakutsi zituen: espezializazio adimenduko estrategia (S3); Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea eta 2030erako ZTBP plana; hezkuntza, prestakuntza eta gaitasunen sistema; eta gobernantza eta lurralde lidergoko mekanismoak. Txostenak ondorioztatu
zuen Euskal Autonomia Erkidegoko ongizate eta lehiakortasuneko emaitzak, oro har, beste lurraldeetakoak baino handiagoak zirela eta oinarri sendoak zituztela. Hala ere, elementu batzuetan
aurrera egiten jarraitu behar zela azpimarratzen zuen, esate baterako, enpleguan, ingurumenean, produktibitatean eta berrikuntzan.
Txosten honetan aurkeztu dugun diagnostiko berriak erakusten digu Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunaren oinarriek sendoak izaten jarraitzen dutela, eta nahiz eta azken urteetako
koiunturak eragin negatiboa izan dimentsio batzuetan (bizitza materialean, berrikuntzan edo produktibitatean, esate baterako), beste dimentsio batzuek hobera egin dute (horien artean, ikaskuntza, ingurumena edo nazioartekotzea).
Orain, aldaketa sakoneko garaietan bizi gara. Energia eta ingurumeneko trantsizioaz, teknologiko-digitalaz eta demografia eta gizartekoaz gainera, egoera geopolitikoak ere eragina du ekonomia globaleko arau eta harremanetan eta gure balio kateetan. Trantsizio horien inguruko ziurgabetasunei eta erronkei azken hamarkadetan eraiki ditugun lehiakortasun oinarrietatik abiatuta
erantzun beharko diegu. Baina zeharkako ekintzak ere lehenetsi beharko ditugu, oinarri horiek
indartzeko eta etorkizunerako prestatzeko. Ikuspegi horretatik, Txosten honetan ekintzarako zeharkako bost ardatz identifikatu ditugu, enpresen, gobernuen eta bestelako eragileen jarduna
bideratu beharko luketenak.
1. Industria lehiakortasun jasangarri berri baten lidergoa sustatzea, ingurumenaren egiturazko erronka garrantzitsuari erantzunez. Horretarako, enpresek, gobernuek eta bestelako
eragileek epe laburrera koiunturaren presioei aurre egiteko dituzten estrategiak epe ertaineko estrategiekin osatu beharko dira, trantsizio berde ordenatua eta ahalik eta gizarte kosturik txikienekoa bizkortzeko. Horrek lagunduko digu jasangarritasun handiagoa eskatzen duen
mundu batean lehiatzeko prestatzen.
2. Pertsonek lehiakortasunari eta ongizateari ekarpena egiteko dituzten gaitasunak sendotzea, lurraldean azaltzen ari diren beharrekin lerrokatuta. Horretarako, jarduera eta enplegu tasak handitu behar dira, pertsonen etengabeko gaikuntza sustatu, eta profil desberdinetako etorkinen integrazioa bultzatu, haien gaikuntza eta laneratzea erraztuz. Giza
baliabideetako politika proaktiboagoak, berritzaileagoak eta kolektibo desberdinen beharren
aurrean sentikorragoak behar dira. Gainera, euskal enpresetan talentua erakartzeko, atxikitzeko
eta garatzeko politikak ere behar-beharrezkoak dira.
3. Enpresen, Administrazioaren eta, oro har, lurraldearen berrikuntza kultura, gaitasuna eta
orientazioa lantzea. Kultura eta berrikuntza gaitasuna kritikoak dira produktibitatea esparru guztietan indartzeko eta biztanleria aktiboa gutxitzeak lurraldearen lehiakortasunean
izan ditzakeen eragin negatiboak arintzeko. Horretarako, beharrezkoa da I+G+Bn inbertitzen
jarraitzea eta lurraldearen gaitasun zientifikoak indartzea. Horrekin batera, pertsonen gaitasunak etengabe hobetu behar dira, enpresen behar berrietara egokitzeko. Berrikuntzaren
orientazioa ere kritikoa da digitalizazioak eta industriaren zerbitzutzeak, jasangarritasunak
eta energia efizientziak, eta biztanleriaren zahartzeak ekarriko dituzten berariazko aukerekin lerrokatuko dela ziurtatzeko. Bide horretan, nahi dugun etorkizunari buruzko ikuspegi
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kolektiboa landu behar dugu eta erronka konplexuagoen aurrean, berrikuntzan lankidetza
ezinbestekoa dela konturatu.
4. Ekonomiaren sofistikazioa sendotzea, espezializazio eremu berrietara hurbildu ahal izateko, gaur egungo industria indarguneak oinarri hartuta. Helburu hori lortzeko, arreta berezia jarri beharko diegu industriaren jarduera desberdinen arteko loturei, baita industriaren
eta harekin lotutako zerbitzuen arteko loturei ere. Gaur egungo garapenari begiratuta, aukera
berriak ustiatzeko eragozpen izan daitezkeen jarduerak ere sendotu behar ditugu (esate baterako, merkatu berriak irekitzen lagundu dezaketen zerbitzu digitalen edo finantzarioen garapena edo industria jarduerarekin lotutako kudeaketa ereduak). Maila askotako lankidetza
(adibidez, hirien eta lurraldeko beste eremu batzuen artekoa) eta lankidetza publiko-pribatua
(esate baterako, klusterren antolakunde dinamizatzaileen barrukoa) kritikoa izango da industriaren sofistikazioa areagotuko duten aukerak antzemateko eta aprobetxatzeko.
5. Ekonomiaren eta gizartearen nazioarteko konektagarritasunean sakontzea, aukerak
berriak sor daitezen hainbat dimentsiotan aurrera egiteko, besteak beste, merkatu eta finantzaketa iturri berrien garapena, talentua erakartzea eta atxiki-tzea, edo gure ekonomiaren eta
teknologiaren sofistikazioa handitzea. Horretarako, nazioarteko ikuspegia ere txertatu behar
da lehiakortasunaren palanka guztietako ekintzak aurrera eramaten direnean, bai Euskal
Autonomia Erkidegoak atzerrian duen jarduera indartuz, eta bai gure lurraldean garatzen diren proiektuen eta ekimenen nazioarteko lotura sendotuz. Prozesu horretan, garrantzitsua da
ekintza horiek beste lurralde batzuetan izan ditzaketen eragin negatiboak identifikatzea eta
minimizatzea.
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