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Txostenaren aurkezpena 

Euskadiko “Ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren 2021-2024rako planaren" eragileak 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Ingurumen Jasangarritasuneko 

Sailburuordetza eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetza izan dira, 

batez ere Ihobe eta Neiker erakundeen bitartez, ingurumena errespetatzeko, baliabideen 

kontsumoa optimizatzeko eta hazkunde jasangarriaren alde egiteko kezkak bultzatuta. 

Txosten honek prozesu parte-hartzailearen alderdi guztien berri ematen du, zehaztasunez, 

beraren metodologia, eragileak eta lortutako emaitzak azpimarratuz. 

Planak Jaurlaritzaren arlo hauen ekarpen etengabea jaso du: (1) Ekonomiaren Garapen, 

Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko 

Sailburuordetza eta (2) Industria Sailburuordetza.   

Beste intentsitate maila batez, eta Planaren garapen eta inplementazioari begira, aurreikusten 

da modu koordinatuan lan egitea honako hauekin: (1) Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 

Garraio Saila; (2) Hezkuntza Saila, eta (3) Lan eta Enplegu Saila, (4) Jaurlaritzaren beste arlo 

batzuk, neurri apalagoan: Osasuna, eta Lehendakaritza, industriaren garapen eta 

nazioartekotze plana koordinatzeko Euskadiko 2030erako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 

Planarekin, Euskadi Basque Country Plan Estrategikoarekin eta, oro har, Jaurlaritzaren 

gainerako plan estrategikoekin. 

Sailen arteko koordinaziotik harago, “Ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren 2021-

2024rako plana” gainerako instituzioekin adostu behar izan da, batez ere Foru Aldundiekin eta 

udalerriekin, Udalsarea 2030en bitartez. Asmoa da lankidetzak sortzea eremu honetan, zeren 

ekimen batzuk baitaude abiatuta maila instituzional desberdinetan, antzekoak eta osagarriak 

diren helburuekin.    

 

Prozesu parte-hartzaileak  

Ekonomia Zirkular eta Bioekonomiaren 2024ko Plan Estrategikoa prestatzeko, kluster, zentro 

teknologiko eta unibertsitateen lankidetza izan dugu, eta horrek diziplina anitzeko eta sektore 

arteko ikuspegiak ekarri ditu berekin, horrelako ikuspegiak oso beharrezkoak baitira ekonomia 

zirkularraren eta bioekonomiaren garapenerako. Dinamika horiei eustea oso interesgarria izan 

daiteke, dela egin beharreko kontrasteak egiteko eta ekintzak balidatzeko, dela ekintza berriak 

proposatzeko, ingurunean etorkizunean gertatzen diren aldaketen arabera; horrek izaera bizia 

ematen dio plan honi, eta gertaeren errealitatera etengabe egokitzea ahalbidetzen dio. 

Interes-taldeen eta herritarren ekarpenak funtsezkoak dira ingurumen-politika definitzeko, eta 

horregatik dira oso garrantzitsuak haien konpromisoa, parte-hartzea eta informazioa 

eskuratzeko bidea ere. Plan honen prestaketan, azkenean bat egiten duten  2 prozesu parte-

hartzaile bereizten dira: 

 Ekonomia zirkularraren 2030erako Estrategiaren lanketa. Parte-hartze prozesua 2018 

eta 2019 bitartean izan zen. 

 Bioekonomiaren Ibilbide-orriaren lanketa. Parte-hartze prozesua 2019an izan zen. 
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Euskadiko ekonomia zirkularraren 2030rako estrategia lantzeko prozesu parte-hartzailea  

2018ko uztailean, Eusko Jaurlaritzaren Talde Teknikoa abiatu zen, Estrategia lantzeko xedez, 

Ekonomia Zirkularraren aplikazioaren alorrean garrantzitsuak diren hainbat erakunderen 

parte-hartzearekin: IHOBE, SPRI, HAZI, ELIKA, NEIKER eta VISESA. 

Prozesu parte-hartzailea jarraian dago laburbilduta: 

• Lan-foroak klusterrekin eta ZTBPko ekosistemen nitxoaren pilotatze-taldearekin  

 Lan-foroa Confebaskekin 

 Lan-foroak Udalsarea 2030ekin 

 Parte-hartzerako jardunaldi irekia  

 Irekia 

Prozesu parte-hartzaile honen emaitzen adierazle nagusiak azpimarratuko ditugu. 10 

informazio eta parte-hartze ekimen gauzatu ziren, guztira 267 pertsonak parte hartu zuten, 

207 ekarpen jaso ziren, eta ekarpen horien % 80 interesgarritzat hartu eta Estrategian jaso 

ziren. 

Bioekonomiaren Ibilbide-orria lantzeko prozesu parte-hartzailea  

Bioekonomiaren alorreko prozesu parte-hartzailea 2019an hasi zen, eta funtsezko eragile 

askoren informazioa jasotzea ahalbidetu du, horien artean Euskadiko enpresak, klusterrak, 

erakunde publikoak, unibertsitateak eta zentro teknologikoak (50 pertsonak baino gehiagok 

parte hartu dute). Gainera, egin beharreko europar kontrastea ere egin da. Jasotako 

informaziotik abiatuta, AMIA (Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak eta Aukerak) azterketa bat egin 

da, eta hori baliagarria izan da planaren hurrengo urratsak definitzeko: helburuak, ildo 

estrategikoak eta ekintzak. Geroago, helburu, ildo eta ekintza horiek eragile batzuekin 

kontrastatu dira, hala nola BRTA, ELIKA, HAZI, IHOBE ETA NEIKERekin.   

Azpimarratu behar da 2019ko urtarrilaren 16an parte-hartzerako foro ireki bat antolatu zela. 

214 pertsona erregistratu ziren, eta horietatik 165 pertsona bertaratu ziren azkenean; 

bertaratutakoak parte-hartzerako mahaietan banatu ziren, jardunaldiaren bigarren faserako, 

haien interes edo lehentasun tematikoen arabera.  Asmoa zen mahai mistoak eta askotarikoak 

izatea. Guztira 17 lantalde antolatu ziren, 6 Mahai Tematikotan egituratuta, eztabaida eta 

ekarpenak sustatzeko bertaratutakoen artean: politikariak, adituak, administrazioko pertsonal 

teknikoa, interes-taldeak (enpresak, elkarteak,...) eta herritar arruntak. 

Parte-hartzaileak 6 mahaitan bildu ziren, gai hauen arabera: 

1. Berrikuntza eta baliabideen erabilera efizientea fabrikazioan.  

2. Enplegu zirkularra eta negozio-eredu berriak.  

3. Elikadura zirkularra.  

4. Bioekonomia zirkularra.  

5. Eraikuntza eta birgaitze jasangarria.  

6. Hondakinak lehengai sekundario gisa.  

Mahaien dinamika honako hau izan zen: lehenik eta behin, parte-hartzaileek definitu zituzten 

eztabaidagai izango zuten gaiaren oztopoak; horren ostean, existitzen ziren eta baloratzen 

zituzten aukerak azaldu zituzten, eta, azkenik, estrategian txertatzeko ekintza berriak 

proposatu zituzten. 
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Jarraian, parte-hartze publikorako jardunaldi irekiko BIOEKONOMIA ZIRKULARRAREN 

MAHAIAREN emaitza nagusiak jasotzen dira: 

28 pertsonak azaldu zuten gai honen inguruko interesa; beraz, 2 mahai tematiko eratu ziren, 

eztabaida sustatzeko. 

Gogoetarako erabilitako itemetako batzuk honako hauek izan ziren… 

 Zein dira gainditu beharreko OZTOPO nagusiak? 

 Zein dira AUKERA nagusiak? 

 Non izan daitezke erabilgarriak bioekonomiak sor ditzakeen material berriztagarriak? 

 Zer exijitu beharko litzaieke material berriztagarri berriei oraingo lehengaiak modu 

eraginkorrean ordeztu ahal ditzaten. 

4. Mahaiaren Emaitza Nagusiak: 

Planteatutako oztopoak: 

 Tresna ekonomikoen falta. Ez dago zerga-kenkaririk material birziklagarrien 

erabileragatik. 

 Baso/egur-sektore tradizionala: profesionalizazio eskaseko kudeaketa. Antolaketa, 

egitura, atomizazioa, lehiakortasuna, baso-sektorearekin lotutako legedia. Oso 

konplikatua da egurraren onurak bistaratzea.    

 Balioa ez da behar bezainbeste nabarmentzen. Badira beste material batzuk, 

ingurumen-prestazio gutxiagorekin jasangarritasunaren alde gehiago egiten dutenak, 

lehiakortasun tresna gisa.  

 Ez da ezagutzen egurrak eraikuntzan duen potentziala (administrazioan ere gertatzen 

da). 

 Lurzoruaren jabetzaren atomizazioa eta jabeen interesak uztartzeko zailtasuna.  

 Beharrezkoa da nahikoa eta kalitatezkoa den baliabidea segurtatzea.  

 Euskadiko Orografia eta Meteorologia.  

 Kontzientziazio orokorraren falta. 

 Ikerketak merkatura eramateko zailtasunak (TRLak, aplikazioak, enpresen eskaria). 

 Euskadin ez dago egurraren potentzial osoa aprobetxatzen duen oinarrizko industria 

biologikorik. 

 Baliabideen inguruko lehia.        

 Jasangarritasunarekin eta Zerbitzu Ekosistemikoekin lotutako ziurgabetasunak.  

Lurralde-inpaktua. 

 Sektoreko ekoizpena aldatzeko erresistentzia. Nekazaritza-lurzoruaren erabilera 

aldaketak.  

 Lehen sektoreari ezarritako karga ekonomikoak.    

 Ez dago prestakuntza nahikorik produktuen eraldaketarako.    

 Erabilera argiagoak / ustiategietatik hartutako baliabide gehiago (egur-ustiategiak), 

geroago zirkulartasunaren potentziala ebaluatzeko. Adibidez: Biogasa + ongarria.  

 Produktuen aprobetxamenduaren antolaketa haien balio-bizitzaren amaieran. 

Hondakinen merkatua.       
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 Baso-ustiapenak gizartean duen irudia eta bertoko espeziekin eta biodibertsitatearekin 

duen bateragarritasuna.       

 Produktu berrien garapena eta haren ekoizpenaren industrializazioa.    
    

Azaldutako aukerak: 

 Negozio-eredu deszentralizatu berri baten garapena. 

 Guztion eskura jarritako demostrazio-proiektuak. 

 Klima-aldaketaren ondorioen inguruko kontzientziazioa -> petrolioa eta deribatuak 

ordeztea. 

 Erosketa publiko berdea -> egurra. 

 BASOTEK. Ezagutzen partzuergoa: EHU, CCTT, HAZI, BASKEGUR,… (eraikuntza, material 

berriak, teknologia berriak, bermea). 

 Konpentsazioak tresna gisa esploratzea.  

 Ekonomia Zirkularraren Europar Estrategia.      

  

 Klima-aldaketaren ondorioen inguruko kontzientziazioa -> petrolioa eta deribatuak 

ordeztea.  

 Produktuari balioa eranstea.         

 Landa-garapena (ikuspegi deszentralizatua hartzen bada soilik).   

  

 Bioeskualde ereduari heltzea. 

 Eskala txikiko biofindegiak – deszentralizatuta eta banatuta. Eskualde bakoitzeko 

eskari konkretura egokituta.  

 Baso-bioekonomiaren adierazleen panel bat egitea.      

 Egurraren sustapena Administrazioaren aldetik (VISESA).    

  

 Baso-sektorea – Zero hondakina (azpiproduktuak)     

  

 Elkarteak / Baso-jabeen kooperatibak.      

 Kateko erabilera aztertzea (zer motatako zuhaitzak dauden eta zer balio ekartzen 

duten).  

 Lurraldearen zaintza baso-sektorean esploratzea.     

 Zerga-kenkari moduko pizgarria.       

  

 Biomasaren definizioa bateratzea (bioerregai moduko erabilera).   

      

Proposatutako Ekintza Nagusiak: 

 Kontsumoaren inguruan ez ezik, ekoizpen eta eraldaketaren inguruan ere lan egin: 

kanpainak, informazioa, kontzientziazioa. 

 Baliabide naturalen, baso baliabideen eta abarrekoen kudeaketa Aldundien aldetik. 

 RIS3a bioekonomia zirkularrean sartzea. 

 Bioproduktuen berrikuntza-programa bat egitea. 

 Ingurune naturaleko bioproduktuak (egurra eta beste batzuk) sortzeko ahalmenaren 

inbentarioa egitea. Baso-informazioaren digitalizazioa. 
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 Baliabideen mapaketa zehatz bat eta erabilera eta kateen ibilbideen diseinu bat egitea, 

ahalik eta balio ekonomikorik handiena atxikitzeko.  

 Egurra lehenesten duen erosketa publiko berde eta berritzailea. 

 Etxebizitza pribatuaren eraikuntzan, azken solairua (atikoak) egurrezkoa izan dadila 

exijitzea.  

 Egurraren erabilera sartzea Teknologien Euskal Zerrendan. 

 Ingurumen-aztarnaren  eta bizi-zikloaren osoko kostuaren (BZA) kalkulua sustatzea. 

 Merkatuko eskariarekin koordinatzea. Egurraren ezaugarriak ezagutzea. Balio 

handiagoko sektoreetan irizpideak betetzen direla ikustea (automobilgintza / 

aeronautikoa)  

 (Bio)ekonomia zirkularra curriculumetan sartzea: oinarrizko hezkuntza, LH, 

basogintza…          

         

Bioekonomia Euskadin 

2017. urteaz geroztik, Eusko Jaurlaritzak garbi ikusten du beharrezkoa dela bioekonomiari 

lotutako jarduera-eremu bat gehiago bultzatzea, hor aukera interesgarriak zabaltzen baitira 

Euskadiko ekonomia eta enpresentzat. Horretarako, urratsak egiteari ekin zitzaion, eta ibilbide 

hori indartuz joan da urtez urte, jarraian aipatzen diren mugarri estrategiko ugarirekin. 

Euskadin, bioekonomiaren inguruko lehengo ekintzak 2017 eta 2018an gauzatu ziren, 

Europako zenbait herrialde bisitatuz, hala nola Alemania eta Finlandia, horiexek baitira 

erreferentziazko ereduak alor honetan. Bisita horien helburu nagusia izan zen bi herrialde 

horiek baso-ekonomia zirkularraren alorrean izandako esperientzia arrakastatsuak bertatik 

bertara ezagutzea, bai esperientzia pribatuak eta bai publikoak. Aurrera egin ahal izatera 

zuzendutako eredu bat eta ezagutza eskuratzeaz gain, horren emaitza izan zen maila goreneko 

nazioarteko adituen lankidetza-sare bat eratzea, Euskadiri modu aktiboan laguntzeko 

bioekonomiara zuzendutako hurrengo urratsetan. 

Horren ostean, 2019an, Baso-bioekonomia Zirkularraren Ibilbide-orria plazaratu zen, beraren 

bidez Euskadi erreferentziazko europar eskualde bihurtzeko baso-bioekonomia zirkularraren 

alorrean, honek balio erantsi handiko enpresa-jarduera sortzen eta finkatzen laguntzen baitu 

lurraldeko baso-baliabideen aprobetxamendu optimotik abiatuta.  

2018, 2019 eta 2021ean, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Ingurumen eta 

Jasangarritasun Sailak laguntza ekonomikoko lerro bat abiatu du euskal enpresentzat, 

bioekonomia bultzatzeko xedez, eta horrek ahalbidetu du  bioekonomiaren arloko proiektu 

pilotuak eta demostrazio-proiektuak martxan jartzea. Laguntza horien esparruan 6 proiektu 

onartu dira, hala nola: egurraren azpiproduktuen aprobetxamendua hiri-altzariak ekoizteko, 

edo ehun-zuntzaren ekoizpena birziklatutako zelulosa-orearen nahasketetatik abiatuta. 

2019. urtearen amaieran,  Bioekonomiarako Euskal Aliantza sortu zen –BEA-, hau ere Eusko 

Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Ingurumen eta Jasangarritasun Silak bultzatuta. Hasieran, 

parte-hartzaileak izan ziren 10 enpresa pribatu -BIOTERMIAK, CIKAUTXO, EGOIN, GLOBAL 

EFFICIENCY ARANGUREN, LANA, MAIER, MARIA DUOL, PAPRESA, SKFK eta SMURFIT KAPPA- 

eta SPRI Taldea, Energiaren Euskal Erakundea, NEIKER Teknologia Zentroa eta HAZI Fundazioa 

erakunde publikoetako ordezkariak. Aliantza honen helburua da baliabide biologikoetan 
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oinarritutako produktuak sortzeko eredu ekonomiko hau indartzen laguntzen duten enpresa-

eragileen sare bat sortzea, eta, horrekin batera, lankidetza egituratua ezartzea instituzioen, 

zentro teknologikoen eta enpresen artean, ekoizteko eta ekonomia sortzeko eredu hori 

bultzatzeari begira.  

Orain dela gutxi, 2020. urtean, EFI –European Forest Institute- erakundeak Bioeskualdeen 

Facility proiektua abiatu zuen; beraren burua Euskadi da, eta parte-hartzaileak Finlandia –

Kareliako Iparraldea- eta Alemania – Westfalia-.  Proiektu hau interesatuta dauden eta 

bioekonomiaren alorrean helburu argi bat duten europar eskualdeei dago irekita, eta lau 

zutabe hauetan oinarritzen da: i) berrikuntza: bioekonomiaren alorreko berrikuntzarako 

sostengua, abiatze eta eskalatzerako programa eta ekitaldi espezifikoen bitartez; ii) 

instituzioak: esperientzien trukea, zientziak informatutako politikak eztabaidatuz, produktu 

biobasatuetarako merkatuak sortzen laguntzeko; iii) eskualdeko enpresa-azpiegitura eta –

ekosistemak: kasu arrakastatsuen inguruko sentsibilizazioa, eragile garrantzitsuen konexioa, 

aldaketa erraztea; eta, azkenik, iv) inbertsioak: eskualdeak  elkarte publiko-pribatuekin 

konektatuz, ETEen, ekintzaileen, inbertitzaileen eta arduradun politikoen arteko elkarrizketa 

erraztuz. 

 

BIOEKONOMIKOAREN ALORREAN PARTE HARTZEKO PROZESU ESPEZIFIKOA 

“Ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren 2021-2024rako plana" egin aurretik, 2019an 

focus group bat egin zen Baso-bioekonomiaren Ibilbide-orria garatzeko; bertan, Euskadiko 40 

funtsezko eragilek parte hartu zuten (zehazki, eragile horietako zuzendari nagusiek eta I+G+b 

zuzendariek), baso-bioekonomia zirkularraren alorrean enpresentzat interes handiena duten 

eremuak zein diren zehazteko.  

Gainera, elkarrizketa sakonak egin ziren, baita aldizkako topaketak ere, ikuspegiak 

konpartitzeko eta kontrastatzeko bioekonomia zirkularraren eta baso-bioekonomia 

zirkularraren alorrean nazioarteko ospe handia duten pertsonekin. Azpimarratzekoak dira 

honako aditu hauekin izandako elkarrizketak: Christian Patermann –Europako bioekonomiaren 

aita, Europako Batzordearen zuzendari ohia, gaur egun enpresa eta gobernuen bioekonomiari 

buruzko aholkularia, eta bioekonomia kontzeptua VII. Esparru Programa sartu zuen pertsona-, 

Mathias Zscheile (Alemaniako Saxonia-Anhalt eskualdeko bioekonomia klusterraren 

zuzendaria) eta Marc Palahi (European Forest Instituteko zuzendaria eta Circular Bioeconomy 

Allianceko koordinatzailea).  

Lan honek ahalbidetu zuen, alde batetik, baso eta egurraren alorreko bioekonomiari buruzko 

ezagutza oso zabala lortzea, kontuan hartuta berau Euskadin nagusi den baliabide bat dela.  

Beste alde batetik, kontaktu prestigiotsuen sare bat eratu zen nazioarteko mailan, eta gero 

laguntza tekniko gisa aprobetxatu da Estrategia prestatzerakoan.  

Gainerako biomasa-iturrien eta balio-kateen ezagutza eta esperientzia kontsideratzeko, 

honako elkarrizketa sakon hauek egin dira: 

1- BRTAko  -Basque Research & Technology Alliance- bioekonomiaren merkaturako 

transferentzia taldea osatzen duten zentro teknologiko guztiekin: NEIKER, AZTI, CEIT, 

GAIKER, TECNALIA, TEKNIKER, NANOGUNE eta VICOMTECH. Elkarrizketa hauei esker 
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ezagutu ahal izan dira bioekonomiaren garapenerako aukerak, oztopo teknologikoak, 

bultzatu beharreko ildoak eta funtsezko faktoreak. 

2- Eusko Jaurlaritzaren finantziazioarekin azken hiru urteetan Baso-bioekonomia 

Zirkularreko proiektuak abiatu dituzten bost euskal enpresekin; helburua zen ezagutzea 

nola joan den esperientzia, zein izan diren alde onak eta errakuntzak, aukerak eta 

oztopoak, eta zein den bioekonomiaren garapenaren etorkizunaz duten ikuspegia.  

3- Bioekonomia Zirkularraren balio-kateetatik gertu dauden bi  klusterrekin –ACLIMA eta 

BASKEGUR-.  

4- Enpresa-sustapenari eta ingurumenaren kudeaketari lotutako administrazio 

publikoaren bi erakunde –IHOBE eta SPRI-.  

Elkarrizketez gain, azterketa bibliografiko exhaustibo bat ere egin da, Alemania, Italia, Espainia, 

Kanada eta beste herrialde batzuetako bioekonomiaren plan estrategikoak, eskualde-planak –

Andaluzia, Bavaria- eta dokumentu zientifikoak oinarritzat hartuta.  

Aipatutako bideetatik jasotako informazio guztiarekin, AMIA azterketa, helburuak, ildo 

estrategikoak eta jarduerak gauzatu dira, eta geroago eragile hauekin kontrastatu dira: AZTI, 

BRTA, ELIKA, HAZI, IHOBE, NEIKER eta SPRI. 

Ondoren ageri den AMIA azterketak laburbiltzen du  ekonomiaren alorrerako eskuratutako 

informazioa, hau da, parte-hartze prozesuan, azterketa bibliografikoan eta baso/egur-

sektorearen eta nekazaritzako elikagaien sektorearen balio-kateen diagnostikoan eskuratutako 

informazioa.  

 

AHULEZIAK MEHATXUAK 

1.A – Ez dago lehengai eta hondakinen inbentariorik 

1.M.- Produktu biobasatuek desabantaila dute azkeneko 

prezioan, oraingo produktuen aldean, eta horrek merkaturako 

sarrera oztopatzen du. 

2.A.- Lehen sektorea oso atomizatuta dago, eta horrek 

konplikatzen du lehengaien horniduraren logistika 

2.M.- Prestazioen lehia oraingo produktuen eta produktu 

biobasatuen artean 

3.A.- Lurraldearen tamaina txikiagatik, zaila da lehengai 

nahikorik lortzea  

3.M.- Ez da ezagutzen zein den produktu biobasatuaren 

esanahia 

4.A.- Ez dago azpiegitura komunik I+G proiektuen eskalatzerako 

4.M.- Gizartea ez dago oso kontzientziatuta produktu jakin 

batzuen ordez produktu biobasatuak erabiltzeko beharraz, 

funtzionaltasuna guztiz berdina ez izan arren. 

5.A.- Demostrazio-kasuen falta 
5.M.-  Produktu biobasatuen alde onen balioa nabarmentzen 

duten irizpide zorrotzak falta dira (etiketatzeak, eta abar.). 

6.A.- TRL apalak enpresentzako transferentziarako 

6.M.- Klima-aldaketaren eraginez sortutako gaixotasun berriek 

eta ingurumen-estresak biomasaren ekoizpena baldintzatzen 

dute 

7.A.- Unibertsitate eta lanbide heziketako ikasketa-planetan ez 

dago bioekonomiako espezializaziorik 

7.M.- Krisi ekonomikoak oztopatu egiten ditu kontsumo 

aldaketak, I+G programak eta enpresetara zuzendutako 

inbertsioak 



 

9 
 

8.A.- Balio-kate batzuen deslokalizazioa; adibidez: industria 

kimikoa 
  

9.A.- Erosketa publiko berdea ez dago behar bezainbeste 

aurreratuta bioekonomiako proiektuak positiboki baloratzeko 
  

10.A.- Bioekonomiako proiektuen alde egiten duten ekintzaile 

berriak falta dira 
  

11.A.- Euskal industria ez da konturatzen bioekonomiako 

proiektuetarako teknologian inbertitzeko egokitasunaz 
 

12.A.- Balio-katearen erdiko tartea eraldatzeko prozesuak 

garatzen dituzten ingeniaritza-enpresak falta dira 
  

 

INDARRAK AUKERAK 

1.I.- Baso-lehengaien eskuragarritasun zabala 1.A.- Europak bioekonomiaren alde egiten du 

2.I.- Zentro teknologikoek bioekonomiaren inguruan duten 

ezagutza zabala (automobilgintza, ontziak, paper-lantegiak, 

elikagaiak) 

2.A.- Bioekonomiarako I+G programa espezifikoak 

3.I.- I+G zentroen arteko koordinazioa oso ona da, eta horrek 

ahalbidetzen du I+Garen alorreko behar guztiei erantzutea, 

balio-katearen maila guztietan 

3.A.- Produktu biobasatuen eskaria industria hauetarako: 

packaging, nekazaritza, eraikuntza, ehungintza, garraio, energia 

4.I.- Sendo finkatuta dauden industria batzuek 

(automobilgintza, ontziak, paper-lantegiak, elikagaiak) 

bioekonomiaren alde erakutsitako interesa 

4.A.- Une ona. Pandemiak nabarmendu du produktu 

jasangarrien eta tokikoen balioa, baita I+Garen garrantzia ere 

5.I.- Zentro teknologikoen eta enpresen arteko lankidetza-

proiektuen tradizio luzea 

5.A.- Klima-aldaketak behar berriak ekarriko ditu berekin, eta 

horien artean dago ekonomia lineala bioekonomia zirkular 

bihurtzeko beharra 

6.I.- Administraziotik hartutako konpromisoa (Ibilbide-orria, 

Bioekonomiarako Aliantza) 
6.A.- Jasangarritasunaren aldeko kontzientzia millenialen artean 

7.I.- Ekonomia zirkularra ekimen traktore eta zeharkako gisa 

identifikatzen da ZTBPan 
7.A.- Lehengaien iturri alternatiboak behar dira elikadurarako 

8.I.- Oso konexio ona bioekonomiaren alorrean aurreratuen 

dauden europar eskualdeekin (Bioeskualdeak) 
  

9.I.- Sektore jakin batzuetara hurbiltzea errazten duten 

klusterrak daude  
  

 


