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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an 
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia 
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten 
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa 
pobrezia eta desberdintasunak desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste dugu 
garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia gizakiaren 
zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun gertatzen den 
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura egon 
daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan jardun 
dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko konpromisoa 
har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-eragileen 
artean elkarrizketa errazten eta sareko lana sustatzen 
lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze zabal baten 
bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko ekonomia bat.

Gure bazkideen aldizkako ekarpenei esker, iraupen luzeko 
proiektuak planifika eta gara ditzakegu, diru-laguntzen 
mende egon behar izan gabe.

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko bazkide 
egin eta aldizka gurekin kolaboratu nahi baduzu, bete gure 
webgunean eskuragarri dagoen formularioa:

www.ecosfron.org
Edo deitu telefono honetara: 91 549 72 79

Gure dosierrek ekonomiari buruzko ikuspegi berriak ematen dizkizutela uste baduzu eta babesa eman nahi badiguzu, 
egin ekarpen bat:

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei buruzko Espainiako legeriak zerga-arloko trataera onuragarriagoa ezartzen du pertsona fisikoek egindako 
dohaintzetarako, eta, hala, PEFZaren kuotan murrizketa bat lortzen da.
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«2050ean, munduko biztanleria 9.699 milioi per-
tsonakoa izatera iritsiko balitz, Lurraren adinako hiru
planeta beharko lirateke gaur egungo bizimoduari
eusteko behar diren baliabide naturalak emateko».

«Urtero, kalkulatzen da ekoitzitako elikagai guztien
herenak —1.300 milioi tona; 1.000 milioi dolar
inguruko balioa— ustelduta amaitzen duela bere bizi-
zikloa, kontsumitzaileen eta txikizkarien edukion-
tzietan, edo bestela, hondatu egiten dela, garraiatzean
edo uzta biltzean egiten diren jardunbide txarren
ondorioz».

«Lurraren degradazioa, lurzoruaren emankortasunaren
beherakada, uraren erabilera jasanezina, gainarrantza
eta ingurumenaren degradazioa murrizten ari dira
elikagaiak hornitzeko behar den natura-baliabideen
oinarriaren ahalmena».

«Hurrengo bi hamarkadetan, espero da mundu osoan
handitu egingo dela gizarteko erdi-mailako klaseko
pertsonen kopurua».

«Munduko uraren % 3 soilik da edateko ona, eta
gizakiak askoz bizkorrago kontsumitzen du hori,
naturak ur-erreserbak leheneratzeko behar duen
denbora baino».

Horiek dira NBGPk (Nazio Batuen Garapenerako
Programa) aurkezten dituen datuetako batzuk, 17
GIHetako (Garapen Iraunkorreko Helburuak) 12.
helburua (Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak)
justifikatzeko.

Zifra kezkagarriak dira, eta berehala atera daiteke
ondorio hau: gaur egungo sistema ekonomikoa
jasanezina da. Ekoitzi, kontsumitu, bota… Erosi,
bota, erosi, bota…

Gaur egun, ekonomia prozesu lineal batean dago
oinarrituta, eta haren oinarrizko printzipioak
etengabeko ekonomia-hazkundea —ingurumena
hondatzea eragiten du— eta kontsumo konstantea
dira. Osasunaren Mundu Erakundearen datuen
arabera, 8,8 milioi pertsona hiltzen dira urtean

munduan kutsaduraren ondorioz. Munduko
Meteorologia Erakundearen arabera, planetaren
tenperaturak gradu zentigradu bat egin du gora
industrializaziotik. Joerak bere horretan jarraitzen
badu, aurreikusten da 3ºC-tik 5ºC-ra bitarteko igoera
izango dela 2100. urterako. Hori gertatuz gero,
ondorio hauek ekarriko lituzke: ekaitzak bortitzagoak
izatea, gaixotasunak barreiatzea, urakanak arrisku-
tsuagoak izatea eta itsas mailak gora egitea. 

NBEren Munduko baliabideen egoera 2019 txostenean
(ingelesez, Global Resources Outlook 2019, eta
gaztelaniaz, Panorama de los Recursos Globales 2019)
argitaratutako datuen arabera, munduko biztanleria
bikoiztu egin da azken bost hamarkadetan, materialen
erauzketa hirukoiztu egin da, eta barne-produktu
gordina, berriz, laukoiztu egin da. Natura-baliabideen
erauzte- eta prozesatze-jarduerak bizkortu egin dira
azken bi hamarkadetan, eta horrek eragin du
biodibertsitatean izandako galeren % 90, estres
hidrikoa, eta klima aldaketarekin lotutako inpaktuen
erdia, gutxi gorabehera. Azken 50 urteetan, ez dugu
egonkortasun-aldi luze bat bera ere izan, ezta
jaitsierarik ere materialen eskarian mundu mailan.

Hau da, gizadiaren osasuna arriskuan dago, eta, beraz,
industrializazioaren bidez lortu zen bizi-kalitatea ere
bai. Egoera hori alderantzikatzeko, ekonomia zirku-
larreko sistema dago, gaur egungo sistema lineala
ordeztuko lukeena, sistema lineal hori baita
planetaren degradazioan izandako bizkortze horren
eragile nagusia. Sistema zirkularrean, «ekoitzi, erabili
eta bota» egin ordez, «murriztu, berrerabili eta
birziklatu» egiten da. 

Ekonomia ulertzeko modu berri bat da, eta modan
jartzen hasi da politika- eta enpresa-arloko agintarien
diskurtsoan, bai eta EBko ekonomia- eta ingurumen-
politiketan ere. Besteak beste, ekonomia zirkularra
zer den, zer printzipiotan oinarritzen den, zer
lehentasun dauden, ekonomia linealetik ekonomia
zirkularrerako trantsizioan aurrera egiteko zer oztopo
gainditu behar diren, eta dagoeneko zer tresna eta

AURKEZPENA

EKONOMIA ZIRKULARRA: AUKERA BURUTSUA

Marta de la Cuesta González
UNED eta Mugarik gabeko Ekonomialariak



5

estrategia zehatz ari diren garatzen ondo ulertzeko,
txosten hau idazteko gonbidapena egin diegu gai honi
buruzko zenbait adituri, zenbait esparrutakoak:
esparru akademikoa, aholkularitza, gizarte-eragina,
administrazio publikoa… 

Lehen artikulua ASYPSeko presidente Luis Jiménez
Herrerok idatzia da. Espainiako erreferentzia
nagusietako bat da iraunkortasunaren eta ekonomia
zirkularraren arloan, eta artikuluan jorratzen duen
ekonomia-eredua espiral-helikoidala da batez ere,
duela mende erdi bat adierazitako printzipioetan
oinarritzen da, eta funtsezko eginkizuna du
iraunkortasun globalerako trantsizioa katalizatzeko.
Ekonomia horrek berekin dakar urrezko hiru arau
klasiko eta ospetsuak (murriztu, berrerabili, birziklatu)
zabaltzea, arau-tipologia handiagoa erabiliz («R-
Tipologia» esaten dio). Tipologia horren baitan,
materialen, produktuen eta zerbitzuen tratamendu
zirkularraren eginkizun berriak sartzen dira, eta
ingurumen-kudeaketako politika klasikoen ikuspegiak
aldatzen dira. Politika klasiko horietan, hain zuzen,
«hodi-amaierako» tratamenduaren kudeaketa-
ikuspegia da nagusi. Ikuspegi berriak honako hauek
hartzen ditu kontuan: prebentzioa jatorrian, diseinu
ekologikoa, eta ekoefizientzia eta ekoefikazia balio-
kate osoan. Artikuluan, zirkulartasunerako estrategiak
proposatzen ditu, epe labur, ertain eta luzerakoak, eta
hor, hamar arau sartzen dira jokoan (errefusatu,
birpentsatu, murriztu, berrerabili, konpondu, berritu,
birmanufakturatu, berregin, birziklatu eta erreba-
lorizatu), funtsezko sektore eta material jakin batzuei
lehentasuna emateko. Egileak defendatzen du
gizarteko eragile guztiek eta administrazio publikoek
konpromiso sendoa hartu behar dutela kultura eta bizi-
estilo berri bat sustatzeko. Horrez gain, adierazten du
beharrezkoa dela, Espainian batez ere, politika
publiko irmoagoak asmatzea, «superbirziklapenean»
oinarritutako aukera sinplista eta lasaigarriak
gainditzeko. Aipatzen du Espainia, ekonomia
zirkularrerako estrategia nazionalaren atzerapenaren
ondorioz (zirriborro-egoeran dago, 2018ko otsailetik),
aukera estrategiko bat galtzen ari dela, honako hauek
lortzeko: erreferentzia-marko sendo bat definitzeko,
lehentasunak identifikatzeko, gatazkak kudeatzeko

(bidezko trantsizioa), politika aurreratuak aplikatzeko
eta inbertsio berritzaileak sustatzeko, ekoizpen- eta
kontsumo-eredu zirkular berriek ekar ditzaketen
onurak eta enplegu-sorrera aprobetxatzeko.

Hurrengo artikuluaren egilea Daniel Serón da
(Fundación Ecología y Desarrollo fundaziokoa).
Ekonomia zirkularraren jatorriaren berrikusketa egin
du, eta haren oinarrizko hiru printzipioak deskribatzen
ditu, bai eta ekonomia linealetik ekonomia
zirkularrerako trantsizioan aurrera egiteko martxan jar
daitezkeen estrategiak ere. Ideia hau azpimarratzen du:
jende gehienak uste du klima-aldaketa arintzeko
energia-sistema aldatzea nahikoa dela, baina gakoa
materialak eta lurraren erabilera dira. Ekonomia
zirkularrerako, ekoizpen-ereduaren aldaketa egin
behar da, eredu horretan lehengaien, ekoitzitako
produktuen eta sortutako hondakinen kudeaketa
iraunkorra egin behar baita, eta gizarteak kontsumo
arduratsua egin behar baitu. Hori lagungarria izango
da hiriak bizitzeko atseginagoak izateko, ekonomian
balio-banaketa handiagoa izateko, berrikuntza
sustatzeko, itsasoko eta lehorreko ekosistemen
kutsadura eta biodibertsitate-galera murrizteko, bai eta
giza osasunerako arriskuak txikitzeko ere. Egileak
nabarmentzen du ekonomia zirkularra ez dela
alternatiba bat, baizik eta premia bat. Baina trantsizio
horrek aldaketa bat eragingo du kontsumo-ereduan, ez
soilik kontsumitzen ditugun produktu-motetan, baizik
eta produktu horiek kontsumitzen ditugun moduan ere. 

Hirugarren artikuluan, hain zuzen ere, gai horri buruz
sakontzen da. Carmen Valor da egilea (Universidad
Pontificia de Comillas), eta bere buruari galdetzen dio
ea kontsumitzailea prest dagoen pentsamolde-
aldaketa hori eta hondakin-sorrera murrizten duten
ereduak onartzeko; ondasunen balio-bizitza baterako
sorkuntzako jardueren bidez luzatzeko ahaleginetan
inbertitzeko; birziklatutako edo birmanufakturatutako
produktuak erosteko; eta erabilgarritasunean oinarri-
tutako ereduen alde egiteko, jabetzan oinarritutakoetan
baino. Egileak dio ekonomia zirkularizatzeko
ekoizleak bere gain hartu behar duela ondasunaren
erabilera- eta erretiratze-faseetan dagokion eran-
tzukizuna, eta produktuak/zerbitzuak fase horretan ere
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inpaktuak minimizatzeko moduan diseinatu behar
dituela. Eta minimizatu ezin baditu, neurriak proposatu
beharko lirateke, ekoizleei sortzen dituzten
kalteengatik konpentsatzera behartzeko. Ohartarazten
du teknologiak arazoaren zati bat soilik konpon
dezakeela: aldaketa lortzeko, ezinbestekoa izango da
arazoa sortu duten logikak eta ohiturak aldatzea;
bestela, ez da lortuko. Horrek kontsumitzailearentzako
kostua dakar, ezinbestean. Kostu hori, batzuetan, ez da
ekonomikoa, ez da zerbait garestiago ordaintzea, baizik
eta denbora ematea edo ahalegin jakin bat egitea.
Artikulu horretan arreta berezia jartzen da ehungintzan,
ezaugarri hauek direla eta: sektore horrek oso
ingurumen-inpaktu handia eragiten du; industria
horretan, eredu zirkularrak martxan jartzen ari dira, eta
ereduak eskala daitezke; eta, gainera, ekoizleek
jantziak botatzen ditugunean sortzen den inpaktua
jantziaren prezioan jasanari beharko balute, jantzia bota
eta berria erostea ez litzateke merkeagoa izango,
jakintza konpontzea baino.

Eskualdeko administrazio batetik bultzatutako politika
aurreratu baten adibide moduan, Jesús Losadak,
IHOBE Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kudeaketako
Sozietate Publikoaren zuzendari nagusiak, Euskadik
ekonomia zirkularraren esparruan egindako ibilbidea
azaltzen digu bere artikuluan. Ibilbide horretan,
Euskadik aukera izan du eragile eta aliantza publiko
eta pribatuen sare garrantzitsu bat eratzeko, bai eta
jakintza eta teknologia espezializatuko sare nabarmen
bat eratzeko ere. Azken lau urteetako proiektuen eta
aurrerapenen berrikusketa egin ondoren, egileak
Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030
planaren helburu nagusiak azaldu ditu. Estrategia hori
2020ko urtarrilaren 7an onetsi zen, eta, besteak beste,
helburu hauek ditu: produktibitate materiala % 30
areagotzea, material zirkularraren erabilera-tasa % 30
areagotzea, eta hondakinen sorrera-tasa % 30 murriztea,
BPGd-aren unitateko. Horretarako, besteak beste,
honako hauek egitea aurreikusi da estrategia horretan:
legedia propioa garatzea, hondakinen korronte jakin
batzuk arautzeko; inbertsiorako laguntzak, hondakin-
kudeaketarako, ekoizpen-efizientziarako eta negozio
berrietarako azpiegituretan, batez ere; I+G+Brako
laguntzak; kenkari fiskalak; ingurumen-tasak eta -
zergak; estandar teknikoak eta metodologiak garatzea,
bigarren mailako materialen erabilera errazteko;
trebakuntza; eta ezagutzaren sorrera eta transferentzia.

Baina politika publikoak ez dira nahikoak. Eragile
pribatuek ere jardun behar dute eraldaketa eta aldaketa
horretan. Azken urteotan, gero eta enpresa eta

erakunde gehiagok ematen dute iraunkortasunaren
arloarekin lotuta dituzten portaerei buruzko
informazioa. Baina UJIko SOGRES taldeak,
hurrengo artikuluaren egileak, pentsatzen du
beharrezkoa dela adierazpen horien nondik norakoak
eta egiazkotasun-maila egiaztatzea. Talde horrek
EBren SMART proiektuan parte hartu du, eta horren
baitan, gida bat prestatu dute (SAF-SMART
Iraunkortasuna ebaluatzeko gida; gaztelaniaz, Guía
de evaluación de la sostenibilidad SAF-SMART),
eta zenbait azterketa sektorial egin dituzte, enpresei
eta beste erakunde batzuei laguntzeko, beren
ingurumen- eta gizarte-inpaktuez gero eta gehiago
ohar daitezen. Artikuluan, honako hauek biltzen dira:
bi lanen ekarpen nagusiak, gidaren laburpen bat —
ekonomia zirkularraren atzean dauden kontzeptuekin
guztiz bat dator gida—, eta ehungintzaren azterketa,
produktuaren bizi-ziklo osoa kontuan hartuta.

Azken artikulua UNEDen egindako lan baten emaitza
da. Marta de la Cuesta (UNED), Eva Pardo (UNED)
eta Elena Novillo (Mugarik gabeko Ekonomialariak)
dira artikuluaren egileak, eta ekonomia sozialeko
erakundeek ekonomia zirkularra sustatzen eta martxan
jartzen zer eginkizun izan duten aztertzen dute.
Erakunde horiek aitzindariak izan dira ekonomia-eredu
horiek ezartzen; batik bat, hondakinen kudeaketara eta,
bereziki, berrerabilerara bideratutako prozesuetan.
Ekonomia sozialeko erakundeetan, urriak dira ekonomia
zirkularrari buruzko aipamen zehatzak, baina hala ere,
ekonomia zirkularrean berezkoa da ingurumen-
iraunkortasunaren kontzeptua, eta kontzeptu hori
zehatz-mehatz adierazten da ekonomia sozialarekin
lotutako legedietako askotan, bai eta ekonomia sozialeko
elkarte eta konfederazioetako komunikazioetako
printzipioetan ere. Artikuluan, ekonomia sozialeko
erakundeen lagin batek ekonomia zirkularrera
hurbiltzean aurkitu dituen oztopoak biltzen dira, bai eta
ekonomia zirkularrak dakartzan aukerak eta trantsizio
horretan aurrera egiteko proposamen batzuk ere.

Ohi dugun moduan, dosierra amaitzeko, txosten eta
dokumentu interesgarrietarako zenbait esteka jaso
ditugu, Gehiago jakiteko atalean. Atal hori Mugarik
gabeko Ekonomialariak elkarteko bazkide eta
boluntario Manuel Morales-ek prestatu du, eta esteka
horiez gain, liburu argitaratu berri bat gomendatzen
da, oso izenburu adierazgarrikoa: Economía circular-
espiral. Transición hacia un metabolismo económico
cerrado. Liburua Luis Jiménez Herrerok —dosier
honetako lehenbiziko egilea— eta Elena Pérez
Lagüelak koordinatu dute. �
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1. Sarrera. Zirkulartasun iraunkorra

Antropozenoaren garaiko bereizgarri dira erronka
sistemikoak eta aldaketa globala, eta horiei guztiei
aurre egiteko, etorkizun iraunkorra lortzeko bidean,
gizarteek funtsezko eraldaketak egin beharko dituzte,
beren premiak (elikadura, energia, mugikortasuna,
komunikazioa, aisialdia, zerbitzuak, azpiegiturak eta
etxebizitza) asetzeko moduan. 

Egoera horretan, gaur egun ekonomia zirkular izenez
adierazten den ekonomia-sistemak funtsezko
eginkizuna du, iraunkortasun globalerako trantsizioa
katalizatzeko. Ekonomia-sisteman zirkulartasunaren
ikuspegia aplikatzea kontzeptu zaharra da, baina orain
planteamendu berri batez aurkezten da. Hain zuzen
ere, planteamendu horretan, lehentasunezko aukera
eskaintzen da natura-baliabideen kontsumoa
murrizteko eta «klima- eta ingurumen-larrialdiaren»
aurka egiten laguntzeko, eta, aldi berean, gizarte-
desoreka gero eta handiagoa arintzeko, lehiakortasuna
eta enplegua hobetzearen bidez. Helburu global
nagusia lortzeko —gizadiarentzat ekologikoki
segurua eta sozialki bidezkoa izango den eremu
operatibo bat lortzea—, «zirkulartasun iraunkorra»
ezinbestekoa da.

Hala, gaur egungo eredu produktibistek eta
kontsumistek lehentasuna eman behar diote trantsizio
bizkor eta bidezko bat egiteari, ekonomia lineal
klasikotik («hartu-ekoitzi-kontsumitu-deuseztatu»)
ekonomia zirkular berritu baterako «jauzi
disruptiboa» egiteko. Ekonomia zirkular horren
oinarria ziklo itxiko prozesu metaboliko eko-
efizienteak eta iraunkorrak izango lirateke.

2. Logika lineal baten aurrekariak egoera jasanezin
baterako

Gaur egungo ekonomia zirkularraren azkenaldiko
historia laburra 2008an hasitako krisi sozio-

ekonomikoaren testuinguruan kokatu daiteke, eta
ingurumen-krisi luzearen baitan errotuta dago.
Ingurumen-krisi hori, hain zuzen, gero eta
agerikoagoa da, klima-aldaketa dela-eta. Ekonomia-
eredu linealaren ahuleziak, efizientziarik eza eta
xahuketak atzeraldi-egoeretan dira nabarmenenak.
Izan ere, horrelako egoeretan, ekoizpen-sistemak
materialak eta baliabideak aurrezteko eta
berrerabiltzeko moduak baliatu behar ditu, ekoizpen-
jardunbide ekoberritzaileen eta iraunkorren bidez.
«Lehen konponbide alternatibo edo ekologikotzat
hartzen zena, aukera sozioekonomiko bat da
gaur egun: efizientea eta enplegu-hobi berrien
sortzailea» (EC, 2015). Faktore askok, ordea, eredu
lineal konbentzionalen inkontsistentzia eta ez-
iraunkortasuna eragiten dute.

Gaur egungo ekoizpen- eta kontsumo-eredu lineal eta
noranzko bakarrekoak ez du lehengaien, ekoitzitako
eta kontsumitutako ondasunen eta sortutako
hondakinen arteko interkonexio-zirkuituei buruzko
ingurumen-ikuspegia. Are gehiago, datuen arabera,
ekonomia linealeko eredua agortuta dagoelako
sintoma nabarmenak daude. Gizadiak eragiten duen
«aztarna ekologiko» globala Lurraren moduko 1,7
planeta erabiltzearen parekoa da (WWF, 2018). Nazio
Batuen eta Munduko Bankuaren datuen arabera
(2018), «aztarna materiala» —baliabide naturalen
munduko kontsumoa adierazten du— biztanleria eta
BPGd-a baino gehiago handitzen ari da. Gaur egun,
materialen kontsumoa urtean 100.000 milioi tonatik
gorakoa da jada, eta bikoiztu egin da 2000. urtetik.
2060. urterako, kalkulatzen da berriz bikoiztu egingo
dela, eta 190.000 milioi tonara iritsiko dela. Munduan
sortutako hondakinak bi mila milioi tonatik gorakoak
dira, eta mendearen erdirako, kantitate hori bikoiztu
baino gehiago egingo da, nabarmen. Bitartean,
FAOren arabera (2019), munduan ekoizten diren
elikagaien % 30 xahutzen da.

Azken hamarkadetan nagusitu den teoria
ekonomikoa, joera «ekonomizista-merkantilistako»
ikuspegi partziala duenez, ez da gai izan ingurumen-
alderdia osorik aintzat hartzeko, ezta ingurunearen
funtsezko eginkizunak aintzat hartzeko ere, ingurunea

EKONOMIA ZIRKULAR-ESPIRALA. AUKERA ESTRATEGIKOAK, BIRZIKLAPENETIK ALDAKETA SISTEMIKORA

Luis M. Jiménez Herrero1
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) elkartearen presidentea

1. Halaber, UCMeko Ekonomia Aplikatuko, Egiturako eta His-
toriako ohorezko irakaslea da, eta Espainiako Iraunkortasu-
naren Behatokiaren (OSE) zuzendaria izan da.
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baliabideen (iturriak) eta zerbitzu ekosistemikoen
hornitzailea baita, bai eta jardueren euskarri fisikoa eta
sortutako hondakinen amaierako gunea ere (isurgunea).
Hori dela eta, definitzen den prozesu ekonomikoa ez da
koherentea fluxu material eta energetikoen dinamika
interkonektatuarekiko, eta hori ere inkoherentea da
mundu bizidunaren berezko logikarekiko, hor ez baita
hondakinik egoten (Jiménez Herrero, 2017). Ekonomia-
sistemaren oinarri den logikaren helburu setatsua
ekoizpena, kontsumoa eta etekinak maximizatzea da,
baina logika hori okerra da, sistemak uste ustel hauek
baititu: batetik, energia, baliabide naturalak eta
materialak kantitate handitan
eskuragarri egongo direla, etengabe,
nahiko merke eta erraz lortzeko
moduan, eta bestetik, ingurumenak
karga-ahalmen mugagabea duela
hondakinak eta isurketak xurga-
tzeko.

Halaber, orain arte, ingurumenaren
babeserako politikak zuzentze-
politikak izan dira («hodi-
amaierakoak»), eta arreta han-
diagoa jarri dute kutsaduraren eta
hondakinen arazoa konpontzen,
baliabide naturalen kontsumoa
murrizten baino. Eta, horrez gain,
pentsatzeko eta egiteko moduei
buruz akademikoen, enpresen eta
administrazioen artean nagusituz
joan diren ikuspegi murritzak ere
kontuan hartu behar dira —«siloen
egituretan» oinarritu dira, batez
ere—. Hori guztia dela eta, ez da lortu ikuspegi
orokor sistemikoagoa eta epe luzeagorako izatea. 

Orain, ekonomia zirkularra eredu linealaren
alternatiba berritzailetzat aurkezten da. Eredu horren
ideia/indarra da funtsean birsortzaile den ekonomia-
sistema bat definitzea, produktuen, osagaien eta
materialen erabilera- eta balio-maila ahalik eta
handiena izanda, printzipio hau betez: xahuketa
desagerraraztea eta baliabideak premiarik gabe ez
suntsitzea, kapital naturala ez galtzeko. 

2.1. Ekonomia berria, baina ez erabat berritzailea

Ekonomia zirkular hori ez da ekonomia berri bat, eta
ez da gaur egun esaten den bezain berritzailea, duela
mende erdi baino gehiago adierazitako printzipioetan
oinarritzen baita: batetik, Kenneth Boulding-en ideia

goiztiar eta germinalak, eta «Lurra espazio-ontziaren»
eta «astronautaren ekonomiaren» metafora
adierazgarria ditugu (1966); eta, bestetik, Georgescu-
Roegenen gogoetak ditugu, lege termodinamikoen eta
ekonomia-prozesuaren arteko loturari buruz.
Materiaren eta energiaren fluxu metabolikoetan
oinarritutako azterketak, termodinamikako legeak
aintzat hartuta, oso interesgarriak dira ekosistema
globalean txertatutako azpisistema ekonomikoaren
funtzionamenduari erreparatzeko, «digestio-aparatuko»
baliabide- eta hondakin-korronteak bisualizatuta.
«Digestio-aparatu» hori, gainera, diru-zirkuituak eta

errentaren fluxuak osatutako
«zirkulazio-aparatuari» akoplatzen
zaio (Jiménez Herrero, 1982). Hala
sortu ziren ingurumenari buruzko
teoria ekonomiko modernoak. Hor,
zenbait korronte bereizten dira, hala
nola ingurumen-ekonomia eta
ekonomia ekologikoa, eta horren
artean, metabolismo industrialarekin
eta materia- eta energia-fluxuekin
(«ekobalantzeak») lotutakoak.
Bestalde, ekoizpen garbiarekin,
ekoefizientziarekin, ekoberrikun-
tzarekin, diseinu birsortzailearekin
eta «sehaskatik sehaskara» bizitza-
zikloaren filosofiarekin lotutako
azterketak gehitu zaizkio bio-
mimesiaren («naturaren imitazioa»)
eta ekologia industrialaren (sinbiosi
industrialak) ikuspegiak egindako
ekarpenari. Bi korronte horiek oso
garrantzitsuak izan dira zirkulartasun

ekonomikoari buruzko gaur egungo teorien eraketan.2

2.2. Ez hain zirkularra, baizik eta espiral-helikoidala

Alternatiba horrek ezin du erabateko konponbide bat
eskaini ingurumen-degradazioaren fenomenorako,
konponbidea partziala eta aldi baterakoa izango baita.
Zirkulartasuna ezin da osoa izan, prozesu ekonomiko
errealek «begizta espiral-helikoidal» bat sortzen
baitute; izan ere, erabileraren ondorioz, materialen eta
ekoizpen-prozesuetan erabilitako substantzietako

Orain, ekonomia zirkularra
eredu linealaren alternatiba
berritzailetzat aurkezten da.
Eredu horren ideia/indarra
da funtsean birsortzaile den
ekonomia-sistema bat
definitzea, produktuen,
osagaien eta materialen
erabilera- eta balio-maila
ahalik eta handiena izanda,
printzipio hau betez:
xahuketa desagerraraztea
eta baliabideak premiarik
gabe ez suntsitzea, kapital
naturala ez galtzeko.

2. Gogoeta horiei buruzko azterketa xehatua izateko, ikusi ar-
tikulu hau: Jiménez Herrero, Luis M. (2019), «La Economía
Circular en el paradigma de la sostenibilidad», in Jiménez
Herrero, Luis M., eta Elena Pérez Lagüela (koordinatzaileak)
(2019): Economía Circular-Espiral. Transición hacia un me-
tabolismo económico cerrado. Editorial Ecobook, Madril,
2019.
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askoren barreiaduraren bidezko degradazio
iraunkorra gertatzen da. Ezin da den-dena birziklatu,
muga termodinamikoak eta ekonomikoak baitaude,
eta beti geratuko dira hondakin birziklaezinak. Zerbait
egiten dugun bakoitzean, zati bat galtzen dugu
ezinbestean. Den-dena berreskuratzea ezinezkoa da,
eta baliabide naturalekiko mendekotasuna, berriz,
ezinbestekoa (Jiménez Herrero, 2019). Punturen
batean edo bestean, sistema guztiak garestiegi
bihurtzen dira, efizientzia-irabazi gorena lortzeari
dagokionez. Birziklatze-sistemak handitzea
onuragarria da, baina «begizta espiraleko» lehen
ziklotik harago pentsatu behar da, materialen zikloen
zenbait aldiz —ez behin bakarrik— ixtea sustatuta
(Valero eta Valero, 2019).

2.3. Birziklapenetik harago, arauak, gizarte- eta ingurumen-
modernizazioa

Ikuspegi baikor batetik, materialen erabilera
zirkularrak eta balio-kate osoan produktuen bizitza-
zikloak gehiago ixteak efikazia ekologiko, efizientzia
ekonomiko eta errentagarritasun sozioekonomiko
handiagoak ekarriko dituzte aldi berean. Hala, EEren
datuen arabera, hondakin-sorreraren prebentzioa,
diseinu ekologikoa, berrerabilera eta antzeko neurriak
aplikatuz gero, EBko enpresek 600.000 milioi euroko
aurrezki garbia lortu ahal izango lukete; hau da,
urteko negozio-bolumenaren % 8 (EC, 2015). 

Birziklapenak, zabal hartuta, arrakasta bizkorreko
hondakinak kudeatzeko aukera ematen du,
ingurumen-inpaktu txikiagoa bermatuta, material
birjinen ekoizpenaren aldean. Baina hondakinen
arazoa konpontzeari dagokionez, birziklatzearekin
gehiegi itsutuz gero —hala gertatzen ari da politika
tradizionaletan—, arriskua dago epe ertainean
ekonomia-sisteman egiturazko hutsegite bat sortzeko.
Ez baita beharrezkoa ekoizpen- eta kontsumo-
prozesuen amaierara arte itxoitea, sortutako gizarte-
eta ingurumen-inpaktuen ondorio ezesgarriak
zuzentzeko. Baina gizarteak ere ezin du konponbide
«lasaigarri» baten argudioarekin konformatu,
kontsumo materiala murriztean oinarritutako
erabateko konponbidearen aldean.

Eredu zikliko berriak askoz anbizio handiagoa du,
baliabideen erabilera efizienteak eta hondakinak eta
isurketa kaltegarriak «superbirziklapenean»
oinarrituta minimizatzeak baino. «Zirkulartasun
maximoaren» aukeran, hondakinen zatirik handiena
prozesu ekonomikoa berrelikatzeko baliabide berri

bihurtzeko, urrezko hiru arau klasiko eta ospetsuen
multzoa (murriztu, berrerabili, birziklatu) handitu
behar da, beste arau batzuk gehituta, materialen,
produktuen eta zerbitzuen tratamendu zirkularraren
funtzio berriak sartzeko. Noski, ekonomia
zirkularrera eraldatzeko lehen faseei heltzeko,
«linealtasun gaiztoa» hautsi behar da, sisteman
ekoitzitako, kontsumitutako eta birsartutako
ondasunen «zirkulartasun bertutetsu» baten
mesederako. Baina ziklo itxien ekonomia berriak
aldaketa sistemikoa eragiteko helburua du,
ingurumen-krisiari aurre egiteko eta ekoizpen- eta
kontsumo-moduak eraldatzeko, epe luzera
iraunkorragoak izan daitezen, eta ahalmena izan
dezaten ingurumenerako, ekonomiarako eta
gizarterako onuragarriak izateko.

Planteamendu horrekin, asko aldatzen dira
ingurumen-kudeaketako politiken ikuspegiak.
Ekonomia zirkularrera aldatzeari heltzeko, «hodi-
amaierako» tratamenduaren aldeko kudeaketa-
ikuspegiaren nagusitasuna gainditzea da lehenbiziko
gaietako bat. Ingurumen-politika klasikoek
—gehienbat erreaktiboak eta zuzentzaileak dira—
gomendatzen dute ikuspegi hori, eta ekonomia-eredu
linealaren berezkoak dira. Ikuspegi berria
integratzailea da, honako hauek kontuan hartzeko:
prebentzioa jatorrian, diseinu ekologikoa eta
ekoefizientzia eta ekoefikazia balio-kate osoan.
Baina, halaber, tratamenduaren logika ere aldatzen da,
«hondakinen hierarkia» dela eta; horren arabera,
prebentzioa da lehentasunezko aukera, eta horren
atzetik egongo dira berrerabilera, birziklapena,
balorizazio energetikoa eta, azkenik, deuseztatzea.

3. Zirkulartasuneko aukera estrategikoak

Ekonomia zirkularrerako trantsizioaren esparruan,
aukera estrategikoak bi multzo handitan sailka
daitezke: 1) Zirkulartasun-ekintzak baliabideen eta
hondakinen zikloan, lehentasunezko gaiak
azpimarratuta —birziklapenarekin eta hondakinen
tratamenduarekin lotuta daude, batez ere—.Hori epe
laburrerako eta ertainerako birmoldaketa-
planteamendu bat da. 2) Trantsizio zirkularreko
prozesuak, honako hauek lortzeko: baliabide
naturalen kontsumo txikiagoa, ingurumen-ondorio
txikiagoak, eta garapen sozioekonomiko hobea,
enplegu iraunkorra sortuta. Planteamendu hori epe
luzeagoko aldaketa sistemikoaren ikuspegi bati
dagokio.
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3.1. Zirkulartasun-lehentasunak arauen (R’s) eskalan

Urrezko hiru arauen tipologia (R’s; hau da, murriztu,
berrerabili, birziklatu) ekonomia zirkularraren ekarpen
kontzeptual nabarmena da. Arauen tipologia hedatuaren
arabera (10 R’s, hamar arau, alegia), hainbat estrategia
aurkeztu daitezke, zirkulartasun-maila altuenetik
zirkulartasun-maila txikienera ordenatuta, eta horiek,
neurri handiagoan edo txikiagoan, aukera ematen dute
trantsizio-prozesuen arrakasta bizkortzeko, baliabide
naturalen eta materialen kontsumoa murrizteari
eta hondakin-sorrera minimizatzeari dagokienez.
Zirkulartasunerako «urrezko arau» bat onartu ohi da,
honela gauzatzen dena: materialek katean aldi luzeago
batean irautea eta, gero, produktu bat baztertzen denean,
berriz aplikatu ahal izatea, jatorrizko kalitateari eutsita,
ahal den neurrian (PBL, 2017).

kate batean aplikatutako baliabide naturalen eta
materialen kontsumoa murrizten da, produktu
gutxiago behar baita funtzio berdina modu
adimentsuagoan betetzeko, baina horrek ez du esan
nahi gorakadarik egongo denik produktuak eta
osagaiak berrerabiltzeari edo birziklatutako materialen
aplikazio berriari dagokienez. Hurrengo aukera
produktuaren eta haren osagaien bizitza baliagarria
luzatzea da: berrerabiltzea (R3), konpontzea (R4),
berritzea (R5), birmanufakturatzea (R6) eta berregitea
(R7). Zirkulartasun gutxieneko aukera (ekonomia
linealetik gertuen dagoena), honako hauetan
oinarritzen da: materialak birziklatzea (R8) eta
berreskuratzea (R9; balorizazio energetikoa).

Ikuspegi estrategiko batetik, produktuen balioari
eusteko ahalmen handiena izateko, lehentasuna eman
behar zaie «barneko zirkuluei» —balio erantsi
handiagoa eta produktuaren integritatea ematen

dute— kanpoko zirkuluari baino
(materialen birziklapena).

3.2. Lehentasunak sektoreka

Sektoreka lehentasunak ezar-
tzean, erabilitako energia-iturrien
kostu energetikoa eta berrizta-
garritasuna hartu behar dira
kontuan, baina horrez gain,
kontuan hartu behar dira
materialen erabilera optimorako
irizpideak ematen dituzten
zirkulartasun-faktore batzuk
ere, funtzioen eta materialen
propietateen arabera (birzikla-
tzeko ahalmena, eskasia,
toxikotasuna eta ingurumenean
zenbat irauten duten). 

Birziklapenak baliabide konben-
tzionalen multzo batzuen
eskariaren zati handi bat betetzen

du, hala nola paperaren, kartoiaren eta burdinaren
eskariarena, baina, hala ere, zirkulartasun-ahalegin
handiagoak egin behar dira zenbait material
berreskuratzeko; esaterako, altzairua, plastikoak,
aluminioa eta zimentua. Beste kasu batzuetan, hala
nola eraikuntzaren sektorean, materialak epe luzean
biltegiratzen dira, eta denbora-tarte luzeetan
geldotzen da haien birziklapena. Bestalde, sektore
horretako berreskuratze-ehuneko altuak, neurri handi
batean, balio erantsi txikiko betelan-eragiketek

1. irudia. Lehentasun-ordena zirkulartasun-estrategietan

Iturria: PBL, 2017

Hala, adibidez, 1. irudian adierazten den moduan,
estrategien lehentasun-ordena ezar daiteke,
produktuaren funtzioan oinarritutako «zirkulartasun-
eskailera» baten arabera. Eskaileraren goiko aldeko
zirkulartasun-estrategiek material gutxiago behar
dituzte, eta material horiek material birziklatuz eginda
egon ohi dira (bigarren mailakoak). Hala, baztertzea
(R0) eta birpentsatzea (R1) estrategietan, produktu-



11

eragindakoak dira. Eragiketa horien adibide bat da
agregakin birziklatuak erabiltzea errepideen
oinarrietan.

Gora egiten ari diren beste sektore batzuek
lehentasuna dute material kritikoetarako, hala nola
produktu elektriko eta elektronikoak berreskuratzea,
«hiri-meatzaritza» berriaren bidez. Klima-aldaketa
arintzea —energia-eredua eraldatuta, energia
berriztagarriak erabiliz; mugikortasun iraunkorragoa
lortuta, ibilgailu elektrikoen bidez; eta egungo iraultza
teknologikoko informatika- eta komunikazio-
teknologia berriei esker—, neurri handi batean,
material kritiko urrien eskuragarritasunaren
araberakoa izango da. Hori dela eta, agerikoa da
ekonomia-sistemaren trantsizio ekologikoan
beharrezkoa dela trantsizio energetikoa, materialen
trantsizioa eta karbono gutxiko ekonomiarako
trantsizioa aldi berean egitea. 

Nolanahi ere, osasunerako inpaktuez eta kutsaduraz
gain, galera handiak sortzen ari dira lehengai urri eta
baliotsu batzuei dagokienez (urrea, platinoa,
kobaltoa…), hondakin elektronikoen kudeaketa
desegokiaren ondorioz. Gaur egun, hondakin
elektronikoetan, munduko urrearen % 7 ere egon
daiteke; hau da, 100 aldiz urre gehiago dago hondakin
elektronikoen tona batean, urre-mineraleko tona
batean baino. Taula periodikoko 60 elementu ere egon
daitezke elektronika konplexuko produktuetan —
telefono adimendunetan, adibidez—, eta horietako
asko teknikoki berreskuragarriak dira. Birziklapena
bereziki garrantzitsua da metal arraroetarako,
baliabide kritikoen3 hornidura bermatzeko punta-
puntako berrikuntza teknologikoko arloetan, hala nola
mugikortasunaren, informazioa eta komunikazioaren,
eta energia berriztagarrien arloetan. Hala ere, metal
arraroen birziklapen-tasa globalak oso baxuak dira
sarritan. Galiorako, germaniorako, indiorako,
neodimiorako eta tantalorako, kalkulatzen da
birziklapen-tasak % 1etik beherakoak direla.
Ruteniorako, tasa hori % 15 ingurukoa da, eta
kobaltorako, paladiorako eta platinorako, tasak % 60-
70 dira (NBIP, 2011).

4. Zirkulartasun iraunkor baterako trantsizioa:
aldaketa sistemikoa

Bide iraunkorren bidezko ekonomia ziklikorako
trantsizioa egiteko, aldaketa sistemiko osoa egin behar
da, ziklo itxien metabolismo batean jardun ahal
izateko. Horretarako, lehenik eta behin,
administrazioen konpromiso irmoa behar da,
gizarteko eragile guztien ekarpenekin batera,
«zirkulartasun iraunkorraren» kultura berria,
kontzientzia berria eta logika berria sustatzeko. 

Orain proposatzen dena ekoizpen- eta kontsumo-
sistemen aldaketa iraultzaileak dira, baliabideen
erabilera efizientetik eta hondakinen birziklapenetik
harago. Izan ere, ekoizpen-ereduaren ekoefizientzia
handiagoa lortzeaz gain, arrazionaltasuna eta
«askitasuna» lortu nahi dira kontsumoan eta bizi-
estiloetan. Ekonomia linealaren funtsa produktua da
(erostea jabetzan izateko), baina zirkulartasunaren
bidez, zerbitzura eta lankidetzazko kontsumora
gehiago bideratutako ekonomia zirkular baten alde
egiten da, produktuak partekatzeko, birbanatzeko,
birmanufakturatzeko edo berrerabiltzeko, eta, aldi
berean, «zaharkitze programatuaren» maltzurkeriari
aurre egiteko. Dena dela, galdera honek dirau: zenbat
da nahikoa? (Jiménez Herrero, 2018).

Horrez gain, ezagutza berriak behar dira,
zirkulartasunerako eta iraunkortasunerako tran-
tsizioetan aldaketa sistemikoei aurre egiteko.
Ekonomia-sistema lineal batetik ekonomia-sistema
zirkular baterako trantsizioa gobernatzeko,
testuinguru iraunkor batean, ekoizpen- eta kontsumo-
sistemen harremanen ikuspegi sistemikoa onartu
behar da. Izan ere, sistema horien eta bizi-estiloen,
enpleguen, inbertsioen, erakundeen eta gizarte-arau
eta -balioen arteko lotura oso konplexua da. Sistema
horiek oso errotuta daude prozesu lineal nagusietan,
eta aldagaitzak dira. 

Horregatik, «pentsamolde sistemikoa» onartzea eta
sistema konplexuetan oinarrituta birpentsatzea
funtsezkoa da arazo zailak konpontzeko, azaleko
konponbide sinplistak alde batera utzita (Jiménez
Herrero, 2019). Sistemetan pentsatzea lagungarria
izan daiteke zehazteko zer kausak eragiten dituzten
kontsumo jasanezineko ereduak, ekoizpen suntsi-
tzaileko ereduak, gobernantza-egitura disfuntzionalak
eta epe laburrera bideratutako ekonomia-plangintza.

3. Garrantzitsuenen artean, honako hauek aipa daitezke: galioa,
indioa, germanioa, neodimioa, platinoa, tantaloa, kobaltoa,
paladioa, rutenioa. Platinoaren multzoko metalen artean, pla-
tinoa, paladioa, iridioa, rodioa, rutenioa eta osmioa daude.
Lur arraroen artean, honako hauek daude: itrioa, eskandioa
eta lantanidoak (lantanoa, zerioa, praseodimioa, neodimioa,
prometioa, samarioa, europioa, gadolinioa, terbioa, dispro-
sioa, holmioa, erbioa, tulioa, iterbioa eta lutezioa) (CE, 2010).
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5. Aurrerapen xumeak eta politika epelak ekonomia
zirkularraren inguruan

«Ziklo itxien» ekonomia protagonismo handia
hartzen ari da ekonomia-, ingurumen- eta politika-
arloetan. Izan ere, indar handiz sartu da hori herrialde
garatuen eta garapen bidean dauden herrialdeen
multzo handi baten ekonomia- eta ingurumen-poli-
tikan. Horien artean, Europar
Batasuna nabarmentzen da,
batez ere, argi eta garbi marka-
tzen ari baita iraunkorta-
sunaren logikan oinarritutako
paradigma-aldaketa egiteko
trantsizioaren noranzkoa. Alde
horretatik, EBk duela gutxi
onetsitako Itun Berdea nabar-
mendu behar da. Hor, indus-
triaren mobilizazioaren alde
egiten da, «ekonomia garbia
eta zirku-larra» sustatzeko,
honako hauek lortze aldera:
produktu iraunkorrak, diseinu
zirkularra, materialen murriz-
keta eta berrerabilera, eta
merkataritza elektronikoko
negozio-eredu berriak (2019).

Nolanahi ere, zirkulartasun-
estrategiak eta -politikak ezar-
tzea esperimentazio-fasean
dago gaur egun, ekimen horiei
heldu dizkieten eskualde eta
herrialdeetan, eta alde nabar-
menak eta ikuspegi desberdinak daude batetik bestera.

Europaren ikuspegitik, zirkulartasunari buruzko
Erkidegoko estrategia bat izan arren (2015eko
Ekintza Plana eta ondorengo ekimenak), onartzen da
agerikoa dela, ekonomia zirkularraren ereduaren
konplexutasuna eta berritasuna direla eta, abiarazitako
ekintzak desberdinak direla, gaur egun onartzen baita
ez dagoela «plan zirkular eredugarririk» (CE, 2018). 

Europako Ingurumen Agentziak (EIA) duela gutxi
egindako txosten baten arabera, Europako enpresak
gero eta negozio-eredu zirkular gehiago hartzen ari dira,
batez ere eraginkortasun operatiboan eta hondakinen
murrizketan zentratuta, eta zerbitzuari zuzendutako
negozio-ereduetara aldatzen ari dira, baina hala ere,
Europan ekonomia zirkularreko ekimenak oraindik
garai goiztiarrean daude. Eredu horien onarpenerako

oztopo nagusiak, dirudienez, kultura korporatiboa,
merkatuko faktoreak eta sistemaren konplexutasuna
dira. Erkidegoko herrialde gehienek batez ere
birziklatzeko, energia berreskuratzeko eta hondakinak
kudeatzeko erabiltzen dituzte erregulazioa eta
merkatuan oinarritutako tresnak; diseinu ekologikoa,
kontsumoa eta berrerabilpena, berriz, zeharkako
tresnetara zuzenduta egon ohi dira, hala nola

informazio-kanpainak eta etike-
tak egiteko (EEA, 2019).

Espainian, herrialdearen ingu-
rumen-defizitari erreparatuta,
egoera ez da oso itxaropentsua,
nahiz eta urrats adierazgarri
batzuk ematen ari diren,
administrazioaren (eskualdeko
eta tokiko administrazioak),
enpresen eta gizartearen
ekimenen bidez, EBk adiera-
zitako ildotik. Espainian, oro
har, ekonomia zirku-larrerako
trantsizioa atzeratuta dago.
Ekimenak hasiberriak dira, eta
orain arte hartutako neurriak,
batez ere, ziklo ekonomikoaren
azken faseko ingurumen-
politiketan zentratu dira, hala
nola hondakinen kudeaketan,
eta aurrerapen apalak egin dira
ekodiseinuko eta ekoberrikun-
tzako faseetan. Orain arte,
pizgarri gutxi daude oztopoak
gainditzeko eta garapen sozio-

ekonomikoa modu iraunkorrean desakoplatzen
hasteko, baliabide berriztaezinen erabilera masiboari
eta hondakin eta isurketen sorrerari dagokienez.

Espainia, ekonomia zirkularrerako estrategia nazio-
nalaren4 atzerapen tamalgarriaren ondorioz
(zirriborro-egoeran dago, 2018ko otsailetik), aukera

Espainian, herrialdearen
ingurumen-defizitari erreparatuta,
egoera ez da oso itxaropentsua,
nahiz eta urrats adierazgarri batzuk
ematen ari diren, administrazioaren
(eskualdeko eta tokiko
administrazioak), enpresen eta
gizartearen ekimenen bidez, EBk
adierazitako ildotik. Espainian, oro
har, ekonomia zirkularrerako
trantsizioa atzeratuta dago.
Ekimenak hasiberriak dira, eta
orain arte hartutako neurriak, batez
ere, ziklo ekonomikoaren azken
faseko ingurumen-politiketan
zentratu dira, hala nola hondakinen
kudeaketan, eta aurrerapen apalak
egin dira ekodiseinuko eta
ekoberrikuntzako faseetan.

4. Europako ildoari jarraituz, Espainian Ekonomia Zirkularrerako
Espainiako Estrategiaren zirriborroa aurkeztu zen (2018ko
otsaila), 2030. urteari begira. Bertan, lehentasunezko bost sek-
tore identifikatzen dira: eraikuntzaren sektorea, nekazaritzako
elikagaien sektorea, industria, kontsumo-ondasunak eta turis-
moa. 2018-2020rako ekintza-plan bat proposatzen da, bost
jarduketa-lerro nagusirekin: ekoizpena, kontsumoa, honda-
kinen kudeaketa, bigarren mailako lehengaiak eta uraren
berrerabilera. Bestalde, zeharkako beste hiru jarduketa-lerro
sartu dira: sentsibilizazioa eta parte-hartzea; ikerketa, berri-
kuntza eta lehiakortasuna; eta enplegua eta prestakuntza.
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estrategiko bat galtzen ari da, honako hauek lortzeko:
erreferentzia-marko sendo bat definitzeko, lehen-
tasunak identifikatzeko, gatazkak kudeatzeko
(bidezko trantsizioa), politika aurreratuak aplikatzeko
eta inbertsio berritzaileak sustatzeko, ekoizpen- eta
kontsumo-eredu zirkular berriek ekar ditzaketen
onurak eta enplegu-sorrera aprobetxatzeko.

Baina presa alde batera utzita, ikusten ez dena da
ikuspegi integratzaileago eta sistemikoago bat
ekonomia zirkularreko estrategiak energiaren eta
klima-aldaketaren, ekonomia digitalaren, bio-
ekonomiaren, Agenda 2030en eta hiri-agendaren
arloetako estrategiekin batera egokitzeko, horiek
guztiek zehazten baitute, oro har, XXI. mendeko
trantsizio handia.

Alde horretatik, azpimarratu behar da «bioekonomia
zirkularra» funtsezko pieza dela nekazaritzako
elikagaien sektoreen zirkulartasunerako. Zirkular-
tasun hori, berriz, erabakigarria da landa-garapen
iraunkorra lortzeko. Era berean, garrantzitsua da
adieraztea ekonomia zirkularra «palanka-politika»
gisa sartu dela Agenda 2030en eta Garapen
Iraunkorreko Helburuen ezarpena bizkortzeko
(bereziki, 12. GIHa, ekoizpen eta kontsumo
iraunkorrei buruzkoa). Azkenik, zirkulartasunaren eta
iraunkortasunaren aldeko planteamendu estrategiko
integratu batek modu proaktiboan eragin behar die
hiriei eta herritarrei, baliabide/hondakinen zikloa
kudeatzeko gaitasun eraldatzaileak aprobetxatzeko.
Zalantzarik gabe, hiri-sistemak trantsizioaren
motorrak eta laborategiak dira. Baina herritarrek
erantzukizun handiagoa hartu behar dute beren gain
zirkulartasuna bizkortzeko, herritarrek/ kontsumi-
tzaileek, produktuak erosteko hartzen dituzten
erabakiekin eta portaera-ohiturekin, bizi-estiloak
aldatzeko izugarrizko indarra dutela jabetuz.

Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da gure
herrialderako benetako «ibilbide-orri zirkularra»
edukitzea, trantsizioa kudeatu eta gobernantza-
eskema aurreratuak aplikatu ahal izateko,
kontrol-sistema egokiak txertatuta, Cotec Fundazioak
ekonomia zirkularraren Espainiako egoerari eta
bilakaerari buruz egindako txostenetan errepikatzen
den bezala (La situación y evolución de la Economía
Circular en España Cotec, 2017; 2019).5

Maila makroekonomikoan, itxuraz, baliabide
materialen erabileraren eraginkortasuna handia da
Europako batez bestekoarekin alderatuta, baliabideen
produktibitatearen adierazlearen arabera. Adierazle
horrek barne-produktu gordina (BPGd) eta Barne
Kontsumo Materiala (CMI) alderatzen ditu. Horrela,
EBren helburu politikoa betetzeko —hau da,
2030erako, baliabideen produktibitatea % 30 handi-
tzea; Espainiak ere bere gain hartu du helburu hori—,
ez dago orain arte lortutako aldeko posizioari eusteko
bermerik, atzeraldi garaiko koiunturazko arrazoi
ekonomikoetan oinarritua dena, kontsumoa murriztu
delako, batez ere. Errebote-efektuek lortutako irabaziak
murriztu ditzaketela alde batera utzita, baliabideen
erabileraren efizientziak ez du bermatzen material eta
baliabide natural berriztaezinen erabilera globala
murriztuko denik, eta hori, hain zuzen, ekonomia
zirkularraren helburu nagusietako bat da.

Zirkulartasun-tasari dagokionez —berreskuratutako
eta ekonomiara itzulitako materialaren proportzioa
neurtzen du—, Espainia egoera defizitarioan dago
(% 8,2), Europar Batasuneko batez bestekoaren
aldean (% 11,7). Are gehiago, txikiagoa da munduko
batez bestekoa baino (% 8,6 da munduko batez
bestekoa, eta azken bi urteetan, gainera, okerrera egin
du mundukoak, % 9,1ekoa baitzen), eta zirkulartasun
globalaren arrakala zabaltzen ari dela adierazten du
horrek (Circle Economy, 2020).

Hondakinen kudeaketari dagokionez, oraindik ere
ikusten da hondakinak gutxi bereizten direla eta
hondakin asko bidaltzen direla zabortegietara (udal-
hondakinen % 54; esaterako, EBko batez bestekoa
% 25ekoa da, eta Suediakoa % 1). Birziklatze-tasa
baxuak ere nabarmentzen dira (% 33,5 Espainian eta
% 46,5 EBn), eta hori erronka handia da EBk epe
ertain eta luzera ezarritako helburu berriak lortzeko;
izan ere, helburu horien arabera, udal-hondakinen
% 65eko birziklatze-tasa lortu behar da 2030ean, eta
zabortegietara bidaltzen dena, berriz, % 10era
murriztu behar da (Cotec, 2019). Oso helburu zaila.

5. Cotec Fundazioaren 2017ko txostenak ibilbide-orri bat sor-
tzea proposatzen du. Hor, lehenik eta behin, ebaluazio-sis-
tema integratu bat eta jarraipen-adierazleak jasoko dira, eko-

nomien zirkulartasuna neurtzeko eta alderatzeko. Plantea-
mendu hori indartu egiten da 2019ko bigarren txostenean.
Txosten horiek honako hauek egin dituzte: Kataluniako Uni-
bertsitate Politeknikoko Iraunkortasunerako UNESCO Ka-
tedrak (UPC), Reciclar Ciudad Nazioarteko Elkarteak
(RECNET) eta Sozietateen Iraunkortasunerako eta Aurrera-
penerako Elkarteak (ASYPS: www.sostenibilidadyprogreso.
org.) http://cotec.es/informe-economia-circular-2/

https://cotec.es/proyecto/informe-economia-circular-en-espana-2017/
http://www.sostenibilidadyprogreso.org/
http://www.sostenibilidadyprogreso.org/
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Espainiak bere gaitasun eta indargune kolektiboak
baliatu behar ditu ekonomia eta gizartea
modernizatzeko, epe luzerako iraunkortasun-bide
batean kokatzeko. Ekonomia zirkularra, iraunkor-
tasunaren esparruan, aukera ona da nazio mailako
ekoizpen- eta kontsumo-moduen eraldaketa sakon
bati ekiteko. 

6. Amaierako gogoeta

Ekonomia zirkularrerako
trantsizioa egiteko, sistema
ekonomikoa desmaterializa-
tzeko, desenergizatzeko eta
deskarbonizatzeko egoera
berriei ekin behar zaie aldi
berean, eta, lehenik eta behin,
ekonomia- eta ingurumen-
disoziazioa bermatu behar da.
Zalantzarik gabe, lehentasuna
eman behar zaio baliabideen
eta hondakinen zikloaren
kudeaketa efizientea egiteari,
baina funtsezkoa da «super-
birziklapenean» oinarri-tutako
aukera sinplista eta lasai-
garriak gainditzea. 

Trantsizioaren gobernantzak
ezinbesteko «bultzatzaile
sistemikoak» eta aldaketa
sozio-instituzional osagarriak
sustatu eta bideratu behar ditu,
esparru handiko «prozesu
disruptiboak» sortu ahal
izateko. Hau da, aldaketa sistemiko baten berezko
egitura-eraldaketak, eredu lineal nagusiaren irtenbide
inkrementalak finkatu beharrean —efizientzia
optimizatzera eta hobetzera bideratuta egoten dira
irtenbide horiek—. Eredu lineal horrek, hala eta
guztiz ere, mekanismo kultural indartsuak, interes
boteretsuak eta inertzia handiak ditu oraindik ere,
metabolismo itxien bidezko ekonomia-moderni-
zazioaren aurka egiteko.

Behin betiko konponbideetan, beharrezkoa da
kontsumo materialaren moduak arrazionalki
kontrolatzea eta ondo eta justiziaz bizi nahi duten
gizarteen bizimoduak egokitzea, ingurumen-mugen
barruan.
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Ekonomia zirkularra klima-larrialdiaren
testuinguruan

Gaur egungo ekonomia-ereduaren oinarria natura-
baliabide mugagabeak baliatzen dituen ekoizpena eta
kontsumoa dira, epe luzerako ikuspegirik izan gabe.
Baina eredu okerra dela ikusi da, ez baitu ingurumen-
alderdia aintzat hartu aberastasunaren eta garapenaren
balorazioa egitean.

Ekonomia linealeko eredu hori XX. mendean garatu
zen, erregai fosiletan oinarrituta; ez ditu zenbait
baliabide, hala nola lurra, ura eta mineralak, epe
luzera kudeatzen; eta inpaktu negatibo asko eragiten
ditu gure gizartean eta gure planetan, hala nola krisi
klimatikoa, lehorreko eta itsasoko ekosistemen
kutsadura, biodibertistate-galera, giza osasunerako
arriskuak areagotzea, eta lehengaien urritasuna.
Horiek guztiek, gainera, areagotu egiten dituzte
pertsonen arteko desorekak, aberastasunaren
banaketari dagokionez.

Enpresek materialak ateratzen dituzte lurretik, energia
eta eskulana erabiltzen dituzte produktu bat
ekoizteko, eta produktu hori azken erabiltzaile bati
saltzen diote. Gero, erabiltzaileak produktu hori
baztertu egiten du, bere helburua jada betetzen ez
duenean. 

1970eko hamarkadan, petrolioaren krisialdian (1973
eta 1979), krisi horren ondorio ekopolitikoek ez-
ohiko neurriak hartzera bultzatu zuten: eraikinen
isolamendu termikoa hobetzea haien efizientzia
energetikoa hobetzeko; energia berriztagarriei
buruzko ikerketak bultzatzea; eta ekonomia
zirkularraren kontzeptua garatzea.

Gaur egungo krisi klimatikoan, petrolioaren krisian
hartutako neurriak baino urgenteagoak behar dira,
arriskuak handiagoak direlako. Finean, eredu ekono-
mikoa aldatu behar da.

Munduko Ekonomia Foroaren arabera, munduko
ekonomiak epe luzera aurre egin beharreko arrisku
larrienak klima-aldaketarekin lotuta daude, bai
gertatzeko probabilitateei dagokionez, bai larritasun
ekonomikoari dagokionez.1 2100. urterako, tenpe-
ratura industrializazioaren garaiko mailetatik 1,5 °C
igotzeak eragindako kalte ekonomiko globala 54
bilioi dolarrekoa izango dela kalkulatzen da, eta
igoera 2 °C-koa bada, kaltea 69 bilioi dolarrekoa
izango da.2

Ekonomia zirkularrak, ekonomia linealaren aldean,
aukera ematen du natura-baliabideak (lehengaiak eta
energia) aprobetxatzeko, eta hondakinak murrizteko
eta berreskuratzeko, eta gure ekonomia berrasma-
tzeko aukera ere ematen du, iraunkorragoa eta
lehiakorragoa izan dadin. 

2019ko azaroaren 29an, Europar Batzordeak
Larrialdi Klimatikoaren Adierazpena egin zuen,
eta hor Europak konpromiso hauek hartu zituen:
2030. urterako, isurketak % 55 murrizteko
konpromisoa, eta 2050. urterako, berriz, neutraltasun
klimatikoa lortzekoa. Hori dela eta, ekonomia
zirkularra osatzen duten printzipioak eta estrategiak
ezinbestekoak dira. 

Baina gaur egungo krisi klimatikorako erantzunak ez
du irudi osoa erakusten. Izan ere, Climate-KICeko
presidente eta Erromako Klubaren ohorezko
presidente Anders Wijkmanek duela gutxi adierazi
bezala, «jende gehienak uste du klima-arazoa

EKONOMIA ZIRKULARRA: ALTERNATIBA IZATETIK PREMIA IZATERA

Daniel Serón Galindo
COEPLAN (Ecología y Desarrollo fundazioa)

1. World Economic Forum, Global Risks 2016, 11th edition
(2016).

2. C40, Protecting our capital; Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC), ‘Chapter 3: Impacts of 1.5°C of global
warming on natural and human systems’ in Global Warming
of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global
warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related
global greenhouse gas emission pathways, in the context of
strengthening the global response to the threat of climate
change, sustainable development, and efforts to eradicate
poverty (2018).
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arintzeko nahikoa dela energia-sistemak aldatzea.
Oker daude. Materialak eta lurraren erabilera ere
kontuan hartu behar dira. Material batzuk, hala nola
altzairua, zimentua, aluminioa eta plastikoak,
karbono-isurketen % 20ren eragileak dira. Eta
material horien eskaria bizkor ari da gora egiten.
Bestalde, lurrean golde bat jartzen den bakoitzean,
karbonoa askatzen da. Alde ona da konponbideak
daudela. Zirkulartasunaren bidez, karbono-isurketak
murriztuko dira, airearen eta uraren kutsadura
murriztuko da, eta dirua aurreztuko da!».

Ekonomia zirkularraren jatorria

Ekonomia zirkularraren jatorriari dagokionez, ezin
dira data bakar bat edo egile bakar bat aipatu.
Nolanahi ere, 1970eko hamar-
kadaren amaieran hartu zuen
indarra, akademikoei, iritzi-
liderrei eta ekonomia zirkularra
ekonomia-sistema modernoetan
eta industria-prozesuetan prak-
tikan aplikatu zuten enpresei.

Esate baterako, Walter Stahel
arkitekto eta ekonomialariak
asmatu omen zuen «Cradle to
Cradle» (sehaskatik sehaskara)
esamoldea 1976. urtean. 1970eko
hamarkadaren amaieran, Stahelek
ekoizpen-prozesuetarako «begizta
itxiaren» ikuspegia garatzen egin
zuen lan eta Product Life Institute institutua sortu zuen
Genevan, duela 25 urte baino gehiago. Genevieve
Reday-ekin batera, txosten bat idatzi zuen Europar
Batzordearentzat, eta hor adierazi zuen begiztatan
antolatutako ekonomia baten (edo ekonomia
zirkularra) ikuspegia, eta azaldu zuen zer-nolako
eragina izan zezakeen enplegua sortzeko,
lehiakortasun ekonomikoa lortzeko, baliabideak
aurrezteko eta hondakin-sorrera prebenitzeko.

1990eko hamarkadan, Stahelek ikuspegi hori
ondasunen eta zerbitzuen salmentara hedatu zuen,
ekonomia zirkularreko estrategiarik efizienteena izan
zitekeela adieraziz. Ikuspegi hori The Performance
Economy (2006) liburuan deskribatu zuen. Bigarren
edizioa 2010ean argitaratu zuen (edizio zabaldua).
Edizio horretan, 300 adibide eta kasu-azterketa
azaltzen ditu. Gaur egun, lankidetza estuan ari da
Ellen MacArthur fundazioarekin, bere ideiak
ekonomia-eragileen artean are gehiago sustatzeko.

Beste iturri batzuen arabera, «Cradle to Cradle»
kontzeptua eta ziurtagiria Michael Braungart
kimikari alemanak eta Bill McDonough arkitekto
estatubatuarrak asmatu zuten, Cradle to Cradle:
Remaking the Way We Make Things liburuan. Liburu
horretan, diseinuaren filosofia bat adierazten da, eta
industria- eta merkataritza-hondakinak metabolismo
biologikoko prozesu batekin alderatzen dira, eta hor,
hondakinak berreskuratu eta berrerabili daitezkeen
mantenugaien parekoak dira. Lehen kontzeptu
horretan, jada egiten da material teknikoen eta
material teknologikoen arteko bereizketa.

Braungartek eta McDonoughek arazoari errotik
heltzeko proposatzen dute: energia-kontsumoa
murriztu ordez, produktu, estrategia edo politika

ororen diseinu- eta sorrera-fasetik
jardutea, produktu, estrategia edo
politika horien fase guztiak
kontuan hartuta (erauzketa,
prozesatzea, erabilera, berrera-
bilera, birziklapena…), energia-
gastuak ere beharrezkoak izan ez
daitezen, edota kontsumoen eta
ekarpenen balantzea positiboa
izan dadin.

Bestalde, Janine Benyus-ek,
Biomimicry: Innovation Inspired
by Nature lanaren egileak,
diziplina hori garatu zuen, eta
naturako fenomenoak aztertzea

proposatu zuen, giza arazoetarako konponbideak
aurkitzeko.

Finean, zenbait filosofiatan azpimarratzen da zer den
ekonomia zirkularra eta nola aplika daitekeen gaur
egun. Horietako batzuk dira errendimenduaren
ekonomia, ekologia industriala, kapitalismo naturala,
ekonomia urdina eta diseinu birsortzailea.

Ekonomia-ereduaren aldaketa

Aldaketaren premia

OECD, Global Material Resources Outlook3

txostenaren arabera, gaur egungo erritmoan jarraituz
gero, 2050erako, Lurraren adinako bi planeta beharko

3. OECD, Global Material Resources Outlook 2060.

Ekonomia zirkularraren jatorriari
dagokionez, ezin dira data
bakar bat edo egile bakar bat
aipatu. Nolanahi ere, 1970eko
hamarkadaren amaieran hartu
zuen indarra, akademikoei,
iritzi-liderrei eta ekonomia
zirkularra ekonomia-sistema
modernoetan eta industria-
prozesuetan praktikan aplikatu
zuten enpresei.
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dira kontsumo-premiak asetzeko, eta 2060rako,
berriz, materialen erabilera bikoiztu egingo da.

Lehen aipatutako eredu-aldaketan, energia berrizta-
garrien erabileran eta efizientzia energetikoaren
sustapenean oinarritutako energia-sistemen des-
karbonizazioa lortzeko ahaleginetatik harago joan
behar da, ahalegin horiekin, gehienez, guztizko
isurketen % 55 landu litezke-eta.4 Izan ere, ahalegin
horiekin batera, lehengaien, ekoitzitako produktuen
eta sortutako hondakinen kudeaketa jasangarria egin
behar da, eta gizarteak ere kontsumo arduratsua egin
behar du, eguneroko bizitzako ondasunen eta lurraren
erabileraren dagokien gainerako isurketen (% 45)
arazoari heltzeko.

Completing the Picture: How the Circular Economy
Tackles Climate Change (2019) txostenaren arabera,
ekonomia zirkularreko estrategiak funtsezko bost
arlotan (zimentua, aluminioa, altzairua, plastikoak eta
elikadura) aplikatuz gero, ondasunen fabrikazioari eta
lurraren erabilerari dagokien isurketen ia erdia
desagerraraz daiteke (guztizkoaren % 45; 9,3 mila
milioi tona CO2 izango lirateke 2050erako). Hori,
garraioari dagozkion isurketak erabat desa-
gerraraztearen parekoa izango litzateke. 

Aldaketa horren onurak lagungarriak izango dira
beste helburu batzuk lortzeko, hala nola hiriak
bizitzeko atseginagoak izateko, ekonomian balio-
banaketa handiagoa izateko, berrikuntza sustatzeko,
itsasoko eta lehorreko ekosistemen kutsadura eta
biodibertsitate-galera murrizteko, bai eta giza
osasunerako arriskuak txikitzeko ere. Izan ere,
ekonomia zirkularra lagungarria da ekoizpen eta
kontsumo arduratsua izateko (GIH12) eta elikadura-
sistema adimentsuak garatzeko, baliabideen arabera,
eta hori egitean, Nazio Batuen Garapen
Iraunkorrerako Agenda 2030en deskribatutako 17
GIHtik 12 lortzen laguntzen du.

Beraz, ekonomia zirkularra azken urteotako modatzat
har al daiteke? Galdera horren erantzuna ezetz da.
Ekonomia zirkularra gaur egun garatzeko eta
aplikatzeko arrazoia ekonomia-eredua aldatzeko
premia larria da, muturreko ingurumen-fenomenoak
eta fenomeno horiek gizartean dituzten eraginak
direla eta.

«Ekonomia zirkularra ez da hartu behar
ekonomia linealaren alternatibatzat, baizik eta

premiatzat»

Aldaketaren mekanismoa

Trantsizio-prozesu guztietan bezala, biak egongo dira
merkatuan, ekonomia lineala eta zirkularra, alegia,
enpresak konbentzitu arte ekonomia zirkularra
emaitza-konturako ona dela, eta hori ari da gertatzen
jada. Ekonomia zirkularra sistemen mailan
antolatutako ekonomia-garapenaren ikuspegia da,
enpresentzat, gizartearentzat eta ingurumenarentzat
onuragarria izateko diseinatua.

Aldaketa-prozesu horretan, ekonomia-hazkundea eta
baliabide mugatuen erabilera desakoplatu beharko
dira, eta ekoizteko, saltzeko, merkataritzan aritzeko,
kontsumitzeko, gauzak erabiltzeko eta hondakinak
kudeatzeko moduak aldatu beharko ditugu.

Circle Economy-ren The Circularity Gap Report
2019 txostenaren arabera,5 munduko ekonomiaren
% 9,1 soilik da zirkularra; beraz, hobetzeko marjina
oso handia da oraindik, eta negozio-aukerak
izugarriak dira.

Aldaketa kontsumo-ereduan

2050erako aurreikuspenen arabera, munduko
biztanleria 10.000 milioi pertsonakoa izatera iritsiko
da. Aurreikusten da gora egiten ari diren merka-
tuetako/herrialdeetako erdi-mailako klaseak munduko
kontsumoan duen kuota bikoiztu egingo dela, heren
bat izatetik bi heren izatera, eta munduko ekonomia,
berriz, laukoiztuko dela.6

Kontsumitzaileen botereari buruzko sentsibilizazioa
eredu-aldaketaren prozesua bizkortzeko gakoetako
bat da. Izan ere, 2018an, bidezko merkataritzako
salmentak 77 milioi eurotik gorakoak izan ziren
Espainian, eta hori % 53ko hazkundea da aurreko
urtearekiko.7 Datu horiek hazkunde handia erakusten
badute ere, gure herrialdean, bidezko merkataritzan
urtean biztanleko egiten den kontsumoa hamar aldiz
txikiagoa da Europako batez bestekoa baino.

4. Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How
the Circular Economy Tackles Climate Change (2019)
www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

5. Circle Economy, The Circularity Gap Report 2019.
6. The Futures Centre, The growing middle class.
7. Coordinadora Estatal de Comercio Justo, El Comercio Justo
en España 2018.
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Geroago azalduko denez, kontsumo-eredu berriak ez
du eragina kontsumitzen ditugun produktuetan soilik,
baizik eta produktu horiek kontsumitzeko moduan
ere. Serbitizazioa (produktu bat zerbitzu moduan
hornitzea) eta erabilera partekatua dira kontsumo-
eredu berri horietako batzuk.

Ekonomia zirkularraren printzipioak eta estrategiak

Ekonomia zirkularreko ereduan ziklo teknikoak eta
ziklo biologikoak bereizten dira. Ziklo biologikoetan,
elikagaiek eta oinarri biologikoko materialek
(esaterako, kotoia eta zura), adibidez, konpostajearen
eta digestio anaerobioaren bidez berrelikatzen dute
sistema. Ziklo horiek sistema biziak (lurzorua, kasu)
leheneratzen dituzte, eta sistema horiek ekono-
miarako baliabide berriztagarriak ematen dituzte.
Ziklo teknikoek produktuak, osagaiak eta materialak
berreskuratu eta zaharberritzen dituzte, zenbait
estrategia erabiliz, hala nola berrerabiltzea,
konpontzea, birmanufakturatzea eta (azken aukera
moduan) birziklatzea. 

Baina ekonomia zirkularra produktuak eta materialak
balio-katean berreskuratzetik harago doa, eta
printzipio, funtsezko elementu eta estrategia batzuk
definitzen ditu. Hona hemen.

Hauek dira ekonomia zirkularraren oinarrizko
hiru printzipioak:
� Hondakinak eta kutsadura deuseztatzeko diseinua

egitea.
� Produktuen eta materialen erabilera-denbora lu-

zatzea.
� Natura-sistemak leheneratzea.

Circle Economy-k8 7 elementu proposatzen ditu
ekonomia zirkularreko estrategia bat eraikitzeko:
1. Baliabide berriztagarriei lehentasuna ematea.
2. Ekonomia-eredua birpentsatzea.
3. Etorkizunean pentsatuz diseinatzea.
4. Lankidetzan aritzea, baterako balioa sortzeko.
5. Jada eraikita dagoena gordetzea eta berrerabiltzea. 
6. Hondakinak baliabide gisa erabiltzea.
7. Teknologia digitala txertatzea. 

Ekonomia zirkularreko estrategiei dagokienez, aldeak
daude haien sailkapenean, kontsultatzen den
iturriaren arabera. Artikulu honetan, Euskadiko

Ekonomia Zirkularrerako Estrategian identi-
fikatutakoak aipatuko ditugu. 2019an argitaratu zen
estrategia hori.

Ekonomia zirkularreko bederatzi estrategia iden-
tifikatu zituzten, hiru estrategia-multzotan sailkatuta,
zirkulartasun-maila handiagotik txikiagora adierazita:
� Produktu adimendunagoak erabili eta fabrikatzea. 
� Produktuaren eta haren zatien bizitza baliagarria

luzatzea.
� Materialen aplikazio erabilgarria.

Produktu adimendunagoak erabili eta fabrikatzea

Estrategia-multzo horretan, honako hauek sartzen
dira:
� Baztertzea. Produktua erredundantea izanaraztea,

bere funtziorako soilik erabiltzeari uztearen bidez
edo funtzio bera beste produktu erabat desberdin
batez eskainiz. 

� Birpentsatzea. Produktua modu intentsiboagoan
erabilaraztea (esaterako, produktuak partekatzea
edo merkatuan produktu multifuntzionalak koka-
tzea). 

� Murriztea. Fabrikazioan edo produktuaren
erabileran efizientzia handitzea, baliabide natural
eta material gutxiago kontsumituz.

Produktuaren eta haren zatien bizitza baliagarri luzatzea

Estrategia-multzo horretan, honako hauek sartzen
dira:
� Berrerabiltzea. Kontsumitzaile batek baztertutako

produktua beste kontsumitzaile batek erabiltzea,
oraindik egoera onean dagoelako eta jatorrizko
funtzioa betetzen duelako.

� Konpontzea. Produktu akastun bat konpontzea eta
haren mantentze-lanak egitea, jatorrizko fun-
tziorako erabiltzen jarraitu ahal izateko.

� Berritzea. Produktu bat zaharberritzea eta
eguneratzea.

� Birmanufakturatzea. Baztertutako produktuaren
zatiak erabiltzea funtzio berak edo beste funtzio
batzuk dituen produktu berri batean. 

Materialen aplikazio erabilgarria

Estrategia-multzo horretan, honako hauek sartzen dira:
� Birziklatzea. Materialak prozesatzea kalitate bera

(maila altua) edo kalitate baxuagoa (maila baxua)
lortzeko.

8. Circle Economy, The 7 Key Elements.
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� Berreskuratzea. Materialak erraustea, eta horren
bidez energia berreskuratzea. 

Negozio-eredu zirkularrak

Oro har, enpresen egiturak, estrategiak eta eragiketak
oso errotuta daude ekonomia linealean oraindik ere,
eta zirkulartasunaren abantailak aprobetxatzeko,
beren negozio-ereduak ekonomia liberaletik aske
garatu behar dituzte. Kontua ez da gauzak zertxobait
hobeto egitea, baizik eta etekin ekonomikoa sortzea.

Negozio-eredu zirkularrak lehen aipatutako estra-
tegietako batean edo batzuetan oinarritu daitezke.
Estrategia horien bidez, hobekuntzak lortu nahi dira
enpresentzat arlo hauetan guztietan: baliabideen
produktibitatean, prozesuetan, desberdintzean eta
bezeroarentzako balioan, zerbitzu-kostuetan (murriz-
tea), diru-sarreretan (sarrera berriak lortzea) eta/edo
arriskuan (arriskua murriztea).

Birziklatzeko estrategian oinarritutako negozio-
ereduaren adibide bat Txinako GEM Co. Ltd
(GEMChina) enpresa da. 2001. urtean Shenzhen-en
sortutako enpresa publikoa da, eta materialak eta
ekipamendu elektriko eta elektronikoko hondakinak
birziklatzen jarduten du. GemChina enpresak du
erabilitako bateriak birziklatzeko ahalmen handiena
Txinan, eta 300.000 tona hondakin prozesatzen
dituzte urtean, gutxi gorabehera. Enpresaren
teknologiak aukera ematen du ibilgailu elektrikoen
litiozko bateriak birziklatzeko, eta nikela, kobaltoa eta
beste baliabide garrantzitsu batzuk ateratzen dituzte,
eta bateria-ekoizleek, hala nola Samsung SDI eta
Ecopro Co Ltd enpresek, erabiltzeko moduko
material bihurtzen dituzte.

GemChina ibilgailu elektrikoen baterien birzi-
klapenaren merkatuko liderra da Txinan, eta
kalkulatzen da merkatu horren balioa 5.000 milioi
dolarrekoa izan daitekeela 2023rako. Hala ere,
birziklapena materialak berreskuratzeko estrategia
garrantzitsua bada ere, zirkulartasun handiagoko
estrategia batek produktu elektronikoen diseinuaren
fasean jarriko luke arreta, baterien diseinuan ere,
erabilitako produktuak erraz berrerabiltzeko
osagaitan desmuntatzeko modukoak izan daitezen.

Kasu honetan, birziklapenean oinarritutako negozio-
eredu batek bere esperientziaren ekarpena egin
dezake, ekodiseinuan oinarritutako beste negozio-
eredu bat elikatzeko, helburu hauek izanik:
hondakinak murrizteaz eta baliabideak efizientziaz
erabiltzeaz gain, lehia-abantailak sortzea.

HP enpresaren Instant Ink zerbitzua ekonomia
zirkularreko negozio-eredu baten beste adibide bat da.
Hor, birziklapena eta serbitizazioa (produktu bat
zerbitzu moduan hornitzea) uztartzen dira. Hain
zuzen ere, gauzen Interneten (IoT) oinarritutako
harpidetza-eredu bat da, partikularrentzat eta enpresa
txikientzat, eta konektatutako inprimagailuak
erabiltzen dira, bezeroei ordezko tinta-kartutxoak
bidaltzeko, bezeroek erabilitako kartutxoak itzul
ditzaten, tintarik gabe geratu baino lehen.

Beraz, negozio-aukera ugari zabaltzen dira, zir-
kulartasun-estrategien konbinazioen eta elkarre-
raginen bitartez, teknologia digitala eragilea izanda,
izugarri handitu baitira birtualizazioa, desma-
terializazioa, gardentasuna eta feedbackean
oinarritutako adimena. �
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E redu zirkularrerako trantsiziorako, aldaketak egin
behar dira, ez soilik ekoizpen-ereduetan, baizik eta

kontsumo-ereduetan ere. Ekonomia tradizionalean,
balio-katea produktua/zerbitzua eskuratzen denean
amaitzen da. Baina eredu zirkularretan, kon-
tsumitzailea jada ez da ekoizpen-kateko azken
kate-maila, eta zikloa ixteko funtsezko elementu
bihurtzen da, materialak berreskuratzen laguntzen
baitu, material horiek etorkizunean ekoizpen-
zikloetan birziklatu edo berrerabili ahal izateko.
Hondakinak aprobetxatzeko bereiztetik harago,
zirkularizaziorako, kontsumitzaileak pentsamoldea
aldatu behar du, honako hauek lortzeko moduan:
hondakinen sorrera minimizatzen duten ereduak
onartzea; ondasunen balio-bizitza luzatzeko
ahaleginetan inbertitzea, baterako sorkuntzako
jardueren bidez; birziklatutako edo birmanu-
fakturatutako produktuak erostea; edo eskura-
garritasunean oinarritutako ereduak sustatzea,
jabetzan oinarritutakoak sustatu ordez. Prest al dago
kontsumitzailea aldaketa horiek onartzeko?

Hondakinak bereiztea, funtsezko fasea ekonomia
zirkularrean

Ekonomia zirkularra egokia izan daiteke kon-
tsumitzaileen sinesmenetarako. Zenbait Euro-
barometrok1 erakutsi duten moduan, europarrek oso
aldeko jarrerak dituzte baliabideen efizientzia eta
aprobetxamendu maximoa hobetzeko ekimenekiko.
Are gehiago, kontsumitzaileek baliabideen aprobe-
txamendu handiagoa denontzako bizi-kalitate
hobeago batekin eta enplegua sortzeko aukerekin
lotzen dute. Europako herrialde guztietan, xahutzeak
eta xahutze horrek osasunean eta ingurumenean
izaten duen eraginak kezka handiak sortzen dituzte.

Hala, ekonomia zirkularrak aldeko oinarri bat
aurkitzen du hor, gizarte-sinesmen eta -arau
nagusietan errotu daitekeelako. Herritarrentzat,
ekonomia zirkularra guztiz zentzuzkoa da, eta horrek
proposamen horren zilegitasuna errazten du. Hori ez
da horrela izaten trantsiziorako beste proposamen
batzuekin, hala nola post-hazkundearekin. 

Azken urteotan, asko aurreratu da etxeetan
hondakinak bereizteko eta birziklatzeko arloan, baina
ez behar adina. Espainian, hamar herritatik bederatzik
etxetik gertu dute gaikako zabor-bilketarako gune bat,
eta gora egin du bereizita botatzen den zabor-
kantitateak. Hala ere, oraindik handiagoa da bereizi
gabe botatzen den zabor-kantitatea. Izan ere, Europar
Batasuneko herrialdeetatik, Espainia birziklapen-tasa
txikiena duten herrialdeetako bat da.2

Etxean zaborra bereiztea lagungarria da geroago
birziklatzeko. Komeni da argi uztea birziklatzeko
prozesua ez dela etxean egiten dena, baizik eta
jasotako zaborrekin gero egiten dena. Hondakinak
bereiztea ezinbesteko baldintza da ekonomia zir-
kularraren zikloa ixteko, aukera ematen baitu
hondakinak input berri bihurtzeko (zabor organikoa
biofuel bihurtzea, edo oihalak zuntz birziklatu
bihurtzea).

Baina birziklapena bi ahoko arma da; izan ere, pentsa
daiteke birziklatzean material horiek aprobetxatzen
ari direla, baina ez da hori beti horrela izaten.
Plastikoen kasua oso adibide ona da. Greenpeacek
2019ko txosten3 batean salatu zuen plastikozko
ontzien ia % 80k zabortegietan, erraustuta edo
ingurumenera botata amaitzen duela; ontziaren
tamaina zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta zailagoa
da birziklatzea. Kontsumitzaileak plastiko horiek
aprobetxatzen ari direla pentsa dezakeen arren, ez da
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Carmen Valor Martínez
Universidad Pontificia Comillas

1. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives
/flash_arch_390_375_en.htm#388; https://data.europa.
eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG; https://
www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-
europe-insights

2. h t t p s : / / e s . g r e e n p e a c e . o r g / e s / w p - c o n t e n t /
uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf

3. h t t p s : / / e s . g r e e n p e a c e . o r g / e s / w p - c o n t e n t /
uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#388
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG
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hori gertatzen: kutsatu baino ez dute egiten, urteak eta
urteak behar baitituzte deskonposatzeko.

Hala ere, ingurumen-arazorako konponbide
eraginkorrenak hondakinak sortzea eragozten
dutenak dira. Gero eta zabor gehiago dago. Europan,
kontsumitzaileak kezkatu egiten dira hondakin-
pilaketagatik, eta kontzientziazio hori sortzen lagundu
dute zenbait kanpainak, hala nola plastikozko itsasoei
buruzko kanpainek. Hala ere,
erabilera bakarreko plastikoak
eta plastiko konpostaezinak
gero eta gehiago erabiltzen
dira, eta plastikoen ekoiz-
penak gora egiten jarraitzen
du, osasunean eta ingurunean
zer eragin duten jakin arren.
Europako zirkularizazio-hel-
buruak lortzeko ahalegin
irmoagoa egin behar dugu;
lehenbizi, hondakinak sortzea
eragotzi, eta gero, hondakinak
berreskuratu. Hobe litzateke
plastiko horiek (eta beste
material batzuk) ekoizpen-
prozesuetan ez erabiltzea, eta
beste alternatiba batzuk auke-
ratzea, hala nola produktuak
soltean saltzea, ontziak berriz
betetzea edo, beste aukerarik
ez badago, ontzi guztiz
biodegradagarriak erabiltzea.

Alternatiba horiek egon
badaude, baina guztizko eros-
ketetan dagokien ehunekoa marjinala da,
ekoizpen-eredu konbentzionalean integratuta ez
daudelako. Oraindik ere, zenbait katek ez dute fruta
edo barazkiak ontziratu gabe erosten uzten, edo ez
diete kontsumitzaileei elikagaiak erostean beren
ontziak eramateko aukerarik ematen. Zenbait
produktu-kategoriatan, ontziak berriz betetzeko
aukera dago (refill esaten zaio hori egiteari), baina ez
da eredu konbentzionala, eta horrelakoak aurkitzeko,
kontsumitzaileak oso kontzientziatuta egon behar du.
Kontsumitzaileak efizientziarekiko jarrera ona izan
eta elikagaiak xahutzea eragotzi nahi badu ere,
ekoizpen- eta banaketa-katean ez badago jarrera hori
erosketa-ohitura bihurtzeko egiturarik, hondakinak
pilatzen jarraituko dugu. Ekonomia zirkularizatzeko,
ekoizleak bere gain hartu behar du ondasunaren
erabilera- eta erretiratze-faseetan dagokion eran-

tzukizuna, eta produktuak/zerbitzuak fase horretan
ere inpaktuak minimizatzeko moduan diseinatu behar
ditu. Eta minimizatu ezin baditu, neurriak proposatu
beharko lirateke, ekoizleei sortzen dituzten
kalteengatik konpentsatzera behartzeko.

Nola hobetu daiteke kontsumitzailearen parte-hartzea
zabor-bereizketan? Azterketan, kontsumitzailearen
lankidetza erraztuko luketen zenbait faktore

proposatu dira. Horietako bat
faktore ekonomikoa da: piz-
garriak ematea familiei,
birziklatutako kantitateagatik.
Zalantzarik gabe, pizgarri
horiek motibazioa areagotu
dezakete; batez ere, ingurumen-
kezka gutxien dutenen artean.
Hala ere, ikerkuntzak erakutsi
du pizgarriek berezko moti-
bazioa desagerraraz deza-
ketela, eta pizgarriekiko men-
dekotasuna sortu ohi dela epe
ertainean, eta saritutako joka-
bidea alde batera uzten dela
pizgarria kentzen denean.

Zabor-bereizketa hobetu
dezakeen beste faktore bat da
prozeduraren eta eragin-
kortasunaren berri jakitea.
Biztanleriaren artean egindako
kanpainetan, edukiontzi bakoi-
tzean zer bota behar den
azaltzen da gehienbat, baina ez
da azalpen handirik ematen

hondakinekin egiten denari buruz. Hondakin-mota
batzuetarako, gainera, ez da ondo azaltzen zer bota
behar den. Oraindik ere, kontsumitzaile askok uste dute
ehungintzako hondakinen edukiontzietan besteek erabil
dezaketen arropa soilik bota behar dela, ez baitakite
zuntzak birzikla daitezkeela. Zalantzarik gabe,
prozeduraren berri jakitea funtsezkoa da, baina horrez
gain, motibazioa handitzeko eta zaborra bereizteak
dakarren sakrifizio txikia nork bere gain hartzera
animatzeko mezuak adierazi behar dira, hori eginda
onura pertsonal eta sozialak lortuko direlako.
Herritarrak motibatzeko eta haien motibazioari eusteko
aukerak galtzen dira; esate baterako, zabor-edukiontziak
mezu horietarako euskarri moduan erabiltzen direnean.

Nolanahi ere, xahuketa eragozteko, denok izan behar
dugu ardura, herritar garen aldetik. Zalantzarik gabe,

Nola hobetu daiteke
kontsumitzailearen parte-hartzea
zabor-bereizketan? Azterketan,
kontsumitzailearen lankidetza
erraztuko luketen zenbait faktore
proposatu dira. Horietako bat faktore
ekonomikoa da: pizgarriak ematea
familiei, birziklatutako
kantitateagatik. Zalantzarik gabe,
pizgarri horiek motibazioa areagotu
dezakete; batez ere, ingurumen-
kezka gutxien dutenen artean. Hala
ere, ikerkuntzak erakutsi du
pizgarriek berezko motibazioa
desagerraraz dezaketela, eta
pizgarriekiko mendekotasuna sortu
ohi dela epe ertainean, eta saritutako
jokabidea alde batera uzten dela
pizgarria kentzen denean.
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ingurumen-arazoaren faktoreetako bat da bakoitzak
dagokigun erantzukizuna hartzen ez dugula, eta
pentsatzen dugula beste batzuek (gobernuek eta
enpresek) dutela arazoa konpontzearen ardura. Lehen
aipatutako eurobarometroetan, herritarrek inguru-
men-arazoetarako konponbide teknologikoak bilatzea
aipatzen dute, lehentasunezko neurri gisa. Baina
teknologiak arazoaren zati bat soilik konpon dezake:
aldaketa lortzeko, ezinbestekoa izango da arazoa
sortu duten logikak eta ohiturak aldatzea; bestela, ez
da lortuko. Horrek kontsumitzailearentzako kostua
dakar, ezinbestean. Kostu hori, batzuetan, ez da
ekonomikoa, ez da zerbait garestiago ordaintzea,
baizik eta denbora ematea edo ahalegin jakin bat
egitea. Ekonomia zirkularizatu nahi badugu,
funtsezkoa da denok jabetzea epe laburrean kostu hori
beharrezkoa dela, epe luzean onura kolektiboak
lortzeko.

Ondasunak berrerabiltzea eta haien balio-bizitza
luzatzea

Ehungintzako produktuak dira zabor gehien sortzen
duten kontsumo-ondasunetako batzuk. Baliabide
gehien erabiltzen dutenen sailkapenean, laugarren
kategoria da (elikagaigintzaren, etxebizitzaren eta
garraioaren atzetik); bigarren da, lurzorua gehien
erabiltzen dutenen artean; eta bosgarren, berriz,
berotegi-efektuko gas-isurketa gehien egiten dutenen
artean.4 Fast fashion (moda lasterra) eredua
kontsumitzaileen artean zabaltzearekin batera egin du
gora ehungintzako zaborrak. Gaur egun, kon-
tsumitzaile arrunt batek erosten dituen jantziak duela
15 urte baino % 60 gehiago dira, eta orduan baino
denbora gutxiagotan gordetzen ditu (denboraren
erdia). Munduko batez bestekoa 5kg/pertsona da, eta
kalkulatzen da 2030erako 11-16 kg/pertsona izango
dela, nahiz eta herrialde guztiek kantitate bera
kontsumitu ez. Espainian, urtean 12 kg arropa
botatzen dira pertsona bakoitzeko, eta 300 milioi kg-
tik gora zabortegietan amaitzen dute. Horrek badu
bere eragina isurketei dagokienez. Gainera, botatako
arropa gehienak zabortegietan amaitzen du bere
bidea, eta hori aukera handi bat galtzea da, lehengaiak
lortzea baita balio-katean eragin handien duen fasea:
hondakin horiek balio handiko baliabide bihur
daitezke ekoizpen-prozesu berrietarako. Are
okerrago, arropa horretako asko garapen-bidean

dauden herrialdeetara esportatzen da, eta han, ez da
beti erabiltzen janzteko, asko eta asko baztertu egiten
baita. Esate baterako, Ingalaterran botatako arroparen
% 70etik % 90era bitartean, atzerrira bidaltzen da, eta
ongintzarako bideratzen den arroparen % 0,1 soilik
birziklatzen da.5

Ehungintzaren inpaktua izugarria da, baina, aldi
berean, izugarriak dira sektore horrek zirku-
larizatzeko ematen dituen aukerak ere. Epigrafearen
gainerakoan, ehungintza aztertuko dugu, sektore
horretan eredu zirkularrak martxan jartzen ari baitira
eta eredu zirkular horiek eskalatu baitaitezke.
Kontsumitzaileek eredu horiekiko izan ditzaketen
motibazioak eta hesiak aztertzeak ideia onak eman
ditzake beste sektore batzuetarako.

Ehungintzan, zirkularizazio-ereduak bost motatan
sailka daitezke: birziklatutako zuntzekin ekoitzitako
jantzien salmenta; diseinua aldatuta birmanu-
fakturatutako edo berrerabilitako jantzien salmenta
(ingelesez, upcycling esaten zaio horri); bigarren
eskuko jantzien salmenta edo trukea; jantzien balio-
bizitza luzatzea; eta erabileran eta ez jabetzan
oinarritutako ereduak.

Eurobarometroen arabera, kontsumitzaileak prest
daude birziklatutako produktuak erosteko, baina
kalitateari eutsi zaiola ikusten badute; bestela, ez.
Birziklatutako zuntzen kasuan, paperarekin gertatzen
denaren antzeko zerbait gertatzen da: birziklatutako
kotoiaren itxura aldatu egiten da birziklatu gabeko
kotoiarekiko, eta hori oztopo bat izan daiteke
erosteko; batez ere, itxura hori zerk eragiten duen eta
birziklatutako zuntzak erabiltzeak banakakoen eta
denon osasunerako zer abantaila dituen azaltzen ez
badira. Bestalde, zuntzak birziklatu ahal izateko,
aldaketak egin behar dira diseinuaren fasean, jantzi
baten diseinuak birziklatzeko aukerak baldintzatu

4. https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-
in-europe-insights

5. Hauek dira deskribapen honetarako erabilitako iturriak:Textile
World (2015), Man-Made Fibers Continue To Grow, 3 de fe-
brero. http://www.textileworld.com/textile-world/fiber-
world/2015/02/man-made-fibers-continue-to-grow; McKin-
sey & Company (2016), Style that’s sustainable: A new
fast-fashion formula. https://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability-and-resource-productivity/our-in-
sights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula;
http://www.asirtex.org/wp-content/uploads/2017/03/
Resumen-Ejecutivo-La-Ropa-Usada.pdf; http://www.news-
week.com/2016/09/09/old-clothes-fashion-waste-crisis-
494824.html; https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
asse ts /downloads /publ ica t ions /A-New-Text i les -
Economy_Full-Report.pdf

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula
https://www.asirtex.org/wp-content/uploads/2017/03/Resumen-Ejecutivo-La-Ropa-Usada.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
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egingo baititu. Diseinu horiek kontsumitzaileentzako
erakargarriak ez badira, ez dituzte birziklatutako
jantziak hautatuko. Horregatik, diseinuaren aurretiko
ikerketa-fasea funtsezkoa da jantziak fase guztiak
beteko dituela bermatzeko, berreskuratzearena barne.

Birmanufakturatzea jantzien balio-bizitza luzatzeko
modu bat da. Hau da birmanufakturatzea: hondakinak
edo baztertutako piezak erabiliz, jatorrizko piezak
baino balio handiagoa duen ondasun bat sortzea.6

Zaletasunen aldetik, merkatu-kuota edo onarpen
txikieneko eredua da. Enpresa batzuk birmanu-
fakturatutako jantziak merkaturatzen hasi dira, bai
ehungintzan, bai altzarigintzan, baina gure
herrialdean, jarduera hori marjinala da oraindik ere.
Zenbait enpresak aldaerak egiten dituzte eredu
horretan; esate baterako, kontsumitzaileek erraz
birmanufakturatzeko moduko jantziak saltzen dituzte,
hala nola lepoak eta eskumuturrak kendu eta beste
batzuk jartzeko aukera ematen duten alkandorak.
Beste batzuek, tindatzeko garbigailuak dituzte
dendetan, gastatutako jantziak eraberritzeko, beste
bizitza bat izan dezaten; beste batzuek, berriz, jantzi
zaharrak birmanufakturatzeko bereziki pentsatutako
piezak saltzen dituzte, eta kontsumitzaileak
trebatzeko ikastaroak ere ematen dituzte.

Birmanufakturaz aparte, bigarren eskuko salmenta
ehungintzako zaborra eragozteko aukera bat da.
Bigarren eskuko arroparen merkatuak handitzen
jarraitzen du, nahiz eta, inkesten arabera, kon-
tsumitzaileei gutxien gustatzen zaien zirku-
larizaio-aukera den. Bigarren eskuko jantziak soilik
saltzen dituzten erakundeak eta partikularren arteko
trukeak edo birsalmentak egiteko aukera ematen
duten plataformak gora egiten ari dira. Horrez gain,
badaude eredu hibridoak proposatzen dituzten
enpresak: jantziak trukatzeko aukera ematen diete
bezeroei, edo beren produktuak saltzekoa.

Birmanufaktura eta bigarren eskuko salmenta
kontsumitzaileen motibazio batean oinarritu daitezke:
berrikuntzak izateko gogoa, eta berdingabea eta
jatorra izateko gogoa. Bi arrazoi nagusi dira horiek,
eredu horiekiko jarrerari buruzko azterketetan. Baina
bi arrazoi horiek badute funtsezko hesi bat:
kontsumitzaileen nazka jada erabilitako arropa
janzteko eta arropa hori jantzi zuen pertsonaren

identitateaz «kutsatuta» egon daitekeen arropa
erabiltzeko. Arropa zenbat eta gehiago deskon-
taminatu (usainik eta zimurrik gabe, adibidez),
orduan eta errazago onartuko dute kontsumitzaileek.

Jantziak konpontzea xahuketa eragozteko beste modu
bat da. Europako herritar gehienek diote nahiago dutela
konpondu, bota baino; hala ere, ezin dute egin, non
konpondu aurkitzen ez dutelako, edo konponketaren
kostua jantzia erostearen kostua baino handiagoa
delako. Azken ezaugarri horrek adierazten du prezio-
sistemak huts egiten duela: ekoizleek jantziak botatzen
ditugunean sortzen den inpaktua jantziaren prezioan
jasanari beharko balute, jantzia bota eta berria erostea
ez litzateke merkeagoa izango, jantzia konpontzea
baino. Enpresa batzuk konponketak egiten irakasten ari
zaizkie beren bezeroei, bideo eta tutorialen bidez: nola
aldatzen diren kremailerak, nola hartzen diren
barrenak… Halaber, gizarte-ekintzaile batzuek tre-
bakuntza-ikastaroak ematen dituzte, konponketak edo
birmanufakturak egiteko.

Azkenik, erabileran, eta ez jabetzan, oinarritutako
ereduak —adibidez, jantzien alokairua eta armairu
partekatuak— konponbide bat izan daitezke
kontsumitzailearen berritasun-grina asetzeko,
ehungintzako zaborra sortu gabe. Zenbait startupek
eredu hori probatu dute, baina zaila da eredu hori
kontsumitzaileen sinesmenekin bat etorraraztea,
kontsumitzailea ohituta baitago eguneroko jantzien
jabe izatera. Eredu horiek jantzi berrien balioa ematen
diote kontsumitzaileari, baina egokitasun- eta
eskuragarritasun-arazoak dituzte.

Ondorioa 

Artikulu honetan, kontsumitzaileak zenbait
zirkularizazio-proposamenetan izan ditzakeen rola
jorratu da, konponbide horiek erabiltzeko hesiak eta
arrazoiak aztertuta. Gai horri buruzko ikerkuntza hasi
berria da, eta azterketa asko falta dira, erakusteko nola
konbentzitu daitezkeen kontsumitzaileak, ohiturak
aldatzeko eta eredu horiek erabiltzeko.

Eredu zirkularra ez da derrigorrezkoa kontsumo
handiko merkatu gehienetan: elikagaiak, arropa,
higiene-produktuak. Kontsumitzailea eredu
zirkularretan sozializatzeko babes instituzional handia
egon ezean, eredu linealek eredu zirkularren garapena
itoaraz dezakete, eredu linealak ulerterrazagoak
direlako, dauden ohituren inertzia eta automatizazioa

6. Yu, S., & Lee, J. (2019). The effects of consumers’ perceived
values on intention to purchase upcycled products. Sus-
tainability, 11(4), 1034.
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baliatzen dutelako, eta kontsumitzailearen inplikazio-
maila txikiagoa behar dutelako. Eredu zirkularrean
aurrera egiteko, funtsezkoa da herrialdeko eta tokiko
estrategiak ezartzea, kontsumitzaileak, enpresak eta
komunitateak trebatzeko, isurketa eta baliabide-
xahuketa gutxiagoko ereduetarako trantsizioa egin
ahal izateko. Beste herrialde batzuetan jada ezartzen
ari dira eredua aldatzeko behar den trebakuntza
sortzeko programa pilotuak (Europar Batasunak
trebakuntza-jardunbide onak biltzen ditu, ekonomia

zirkularraren atarian7). Baina zirkularizazioa dugun
erronkei aurre egiteko konponbide bideragarria izatea
nahi badugu, kontsumoa murrizteari buruzko
kontzientziazioa ere lortu behar dugu ezinbestean.
Edonola ere, ekonomia zirkularra gure eredu
linealaren ondorio txarrenak arintzeko konponbide
bat izan daiteke, bai eta planeta honetan biziaren
erreprodukzioa bermatuko duten sistema
sozioekonomikoak sortzeko gaitasunak eta jarrerak
eskuratzeko ere. �

7. https://circulareconomy.europa.eu/platform/
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Euskadik urteak daramatza ekonomia zirkularraren
arloan arrakastaz lan egiten. Natura-baliabideak

erabiltzeko modu berria da hori; beraz, inguru-
menarekin harremana izateko modu berria ere.
Mende honetan, euskal ekonomiak % 26ko
hazkundea izan du. Materialen kontsumoak % 25 egin
du behera, eta zabortegian amaitzen diren hiri-
hondakinen bolumena, berriz, % 56 jaitsi da. Esan
dezakegu gure ekonomia lortzen ari dela materialen
kontsumoa eta hondakinen sorrera murriztea, eko-
nomia zirkularreko neurriak sustatzearen bidez. Izan
ere, hau da ekonomia zirkularraren oinarrizko
elementua: gehiago lortzea gutxiago erabiliz. «Erauzi,
ekoitzi, erabili eta bota» egin ordez, «murriztu,
berrerabili eta birziklatu» egitera aldatzea da.

Azken hamarkadetan, eragile publiko eta pribatuak
lankidetzan aritu dira materialen ahalik eta zirkulartasun
handiena eta prozesuen efizientzia bilatzen, bai eta
ekodiseinua aplikatzen ere, eta horri esker, Euskadin,
ingurumen-arloko eta ekonomia zirkularreko adierazle
nagusiek bilakaera positiboa izan dute.

Duela zenbait urtetik, Eusko Jaurlaritza tresna-sorta
bat erabiltzen ari da ekonomia zirkularreko eskaria
sortzeko, zerga-kenkarien eta teknologia garbiko
inbertsioen bidez. Halaber, konponbide berritzaileen
eskaintza bultzatzen saiatzen ari da, berrikuntzarako
laguntza-programen bidez.

Azken lau urteetan, hain zuzen, Ingurumeneko
sailburuordetzak, Ihobe sozietate publikoaren
bitartez, 98 proiektu babestu ditu, datozen urteetako
aurreikuspen onak espero dituztenak: 80 milioi
eurotik gorako fakturazioa, 300 enplegu berri sortzea,
eta urtean materialetan 415.000 tona aurreztea.

Euskadik ekonomia zirkularraren arloan egin duen
ibilbideak aukera eman dio, halaber, eragile-sare
garrantzitsu bat eratzeko eta jakintzako eta teknologia
espezializatuko oinarri nabarmen bat sortzeko. Hori
guztia industriaren esku jarri da, berrikuntza-proiektu
eta aplikazio zirkularrak garatzeko.

Aldeko baldintza horiek izateaz gain, azken
hamarkadetan sendotutako lankidetza-kultura dago
sektore publikoaren eta pribatuaren artean. Horren
adibide dira Basque Edodesign Center eta Basque
Ecodesign Hub ekimenak.

Bide horretatik ekonomiaren zirkulartasun
handiagorantz jarraitzeko, eraldaketa hori egiteko
ahalmen handiena duten ekonomia-sektoreen parte-
hartzea lortzen jarraitu behar da.

Euskal ekonomiak materialen % 70 inportatzen du,
eta gure guztizko kontsumoaren % 13 hondakin
bihurtzen da. Gure industria-sektoreak 21 milioi tona
lehengai kontsumitzen ditu urtean, eta horietatik,
% 77 inportatuak dira. Ekonomia zirkularrago ba-
terako trantsizioak aukerak dakarzkio Euskadiri. Izan
ere, enpresetan konponbide berritzaile zirkularragoak
aplikatuko balira, kalkulatu da % 6ko aurrezkia lortu
ahal izango litzatekeela lehengaien kontsumoan, eta
horrek 2.000 milioi euro inguruko aurrezkia ekarriko
luke euskal industriarako. Metalaren sektoreak
(siderurgia, galdaketa, metalezko produktuak) eta
mugikortasunaren sektoreak (automobilgintza, tren-
bideak, itsas garraioak, aeronautika) euskal industrian
lor daitekeen aurrezkiaren erdia erdietsiko lukete.
Etorkizunerako, ekonomia zirkularrago hori lortzeari
dagokionez, badirudi industria-sektorearen inguruan
antolatu daitekeela eraldaketa hori.

Industriak Euskal Autonomia Erkidegoko BPGd-aren
ia % 25 sortzen du, sektore intentsiboena da ma-
terialen kontsumoan (gehienak, inportatuak dira) eta
hondakinen sorreran, eta hobekuntza-aukera
interesgarriak ditu honako arloekin lotuta: eko-
diseinua, birmanufaktura eta konponketa aurreratuak,
serbitizazioa, eta metalen eta plastikoen berreskura-
tzea.

Bestalde, nekazaritzako elikagaien sektoreak, bio-
ekonomiak eta eraikuntzaren sektoreak potentzial
handia dute ekonomia zirkularrago baterako ekar-
penak egiteko. Nekazaritzako elikagaigintzari

EUSKADI ZIRKULAR BATERANTZ

Jesús Losada Besteiro
IHOBE Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kudeaketako Sozietate Publikoaren zuzendari nagusia
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dagokionez, ekarpenak elikagai-xahutzea murriztea
eta sektore horretan lehengai berriztagarriak sartzea
izan daitezke. Eraikuntza-sektoreari dagokionez,
honako alderdi hauengatik izan daiteke interesgarria:
material asko kontsumitzen ditu, eta hondakin asko
sortzen, eta, aldi berean, potentzial handia du bigarren
mailako materialak aprobetxatzeko.

Trantsizio-prozesu horretan, ekonomia-sektore
guztiek badute egin beharreko bidea, baina, beren
ezaugarri bereziengatik, in-
dustriak, eraikuntzak eta
nekazaritzako elikagaien eta
bioekonomiaren sektoreek
erabateko ekarpena egingo
dute eredu-aldaketa horreta-
rako. Beste sektore batzuetan
ere, hala nola turismoan,
badaude ekonomia zirkularra-
rekin lotutako jarduketak
egiteko aukera; esate baterako,
arkitektura eta mugikortasun
iraunkorragoak baliatzea, ba-
liabideak efizientziaz aprobe-
txatzea, tokiko hornitzaileak
hautatzea, hondakin-kudea-
keta aurreratua egitea, eta
ingurune fisiko eta kulturala
errespetatzea eta zaintzea.

Baliabideak efizientzia
handiagoz erabiliko dituen
ekonomiaranzko trantsizioa

Egoera horretan txertatzen da 2020ko urtarrilaren 7an
onetsitako Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako
Estrategia 2030 plana. Hau da estrategia horren
xedea: baliabideak efizientzia handiagoz erabiliko
dituen ekonomia-ereduranzko trantsizioa bultzatzea,
ekoizpen- eta kontsumo-eredu berri bat lortzeko
berrikuntzaren bidez; betiere, sektore publikoaren eta
pribatuaren arteko lankidetzaren bitartez, herritarren,
enpresen eta administrazioaren benetako inplikazioa
izanda. 

Hori guztia, epe ertainerako ikuspegi hau izanik:
Euskadi ekonomia zirkularraren erreferente den
eskualde gisa kokatzea europar eremuan,
ingurumenarekiko errespetua iraunkortasunaren,
lehiakortasunaren eta enplegu-sorreraren funtsezko
faktore bihurtuz, eta hazkunde ekonomikoa de-

sakoplatuz baliabide naturalen kontsumotik,
hondakinen sorreratik eta berotegi-efektuko gasen
isurketetik. Hori da 2030. urtera begira nahi duguna. 

Estrategia euskal ekonomiaren «zirkularizaziorako»
ibilbide-orri bat da eta baditu 2030erako helburu
zehatz eta zenbakarriak ekonomia zirkularraren
zenbait esparrutan. Baina, dena dela, hau da ezaugarri
garrantzitsuena: helburuak betetzeak zenbait inpaktu
positibo ekarriko ditu lurraldeko ekonomia-, gizarte-

eta ingurumen-esparruan; izan
ere, hiru dimentsio horiek
ekonomia zirkularraren be-
rezko alderdiak dira. Beraz,
esan daiteke ekonomia zir-
kularreranzko trantsizioak
oparotasuna eta ongizatea
modu adimentsu, berritzaile
eta jasangarrian sortzea
ekarriko duela berekin. 

Aurre egin beharreko erronkei
dagokienez, honako hauek
dira: zirkularragoak izango
diren negozio-eredu berrien
sorkuntza sustatzea; berrikun-
tzak lortzea material aurreratu
eta berriztagarrietan, proze-
suetan eta produktuetan;
produktuen balio-bizitza luza-
tzea; lehengaien kontsumoa
eta hondakinen sorkuntza
murriztea; kontsumo-eredu
zirkularragoa sustatzea; elika-
gaien xahuketa murriztea;

plastikoen kudeaketa efizienteagoa sustatzea;
hondakinen berrerabilera, birziklapena eta
berreskurapena areagotzea; eta bigarren mailako
lehengaien erabilera igoaraztea. Erronka horietarako,
helburu zehatzak adierazi beharko dira, etor-
kizunerako ikuspegia kontuan hartuta, Euskadi
erreferentziatzat kokatzeko ekonomia zirkularrerako
trantsizioan.

Europar Batzordearen lehentasunekin bat datozen
helburu estrategikoak

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030
planean, hamar urteko epean lortu beharreko hiru
helburu estrategiko zehaztu dira. Helburu horiek bat
datoz Europar Batzordeak ekonomia zirkularra

Estrategia euskal ekonomiaren
«zirkularizaziorako» ibilbide-orri bat
da eta baditu 2030erako helburu
zehatz eta zenbakarriak ekonomia
zirkularraren zenbait esparrutan.
Baina, dena dela, hau da ezaugarri
garrantzitsuena: helburuak betetzeak
zenbait inpaktu positibo ekarriko ditu
lurraldeko ekonomia-, gizarte- eta
ingurumen-esparruan; izan ere, hiru
dimentsio horiek ekonomia
zirkularraren berezko alderdiak dira.
Beraz, esan daiteke ekonomia
zirkularreranzko trantsizioak
oparotasuna eta ongizatea modu
adimentsu, berritzaile eta
jasangarrian sortzea ekarriko duela
berekin.
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bultzatzeko adierazitako lehentasunekin, bai eta
NBEk garapen iraunkorrerako adierazitako
helburuekin ere.

Produktibitate materiala % 30 areagotzea da helburu
horietako lehena. Produktibitate material altua izateak
honako hau esan nahi du, besteak beste: baliabideak
efizientzia handiagoz aprobetxatzea, produktuek
balio erantsi handiagoa izatea, eta materialen
erauzketaren eta inportazioaren mende neurri txikia-
goan egotea. Produktibitate materiala handituz,
Euskadik ekonomia-hazkundea materialen kon-
tsumotik desakoplatu nahi du.

Helburu hori lortzeko, honako hauek egin beharko
dira ezinbestean: berrikuntza txertatzea egungo
materialen erabileran; prestazio hobeak izango
dituzten materialak garatzea; produktuaren berri-
kuntza sustatzea eta apurka-apurka zerbitzuak
txertatzea produktuetan; efizientzia hobeagotzea
baliabideen erabileran, eta berrerabileraren, kon-
ponketaren eta birgaikuntzaren jardunbideak
zabaltzea; eta material birziklatuek materialen
guztizko eskariaren barnean duten ehunekoa igotzea. 

Bigarren helburua material zirkularraren erabilera-
tasa % 30 handitzea da. Tasa hori handitzea,
lehengaien inportazioarekiko eta erauzketarekiko
mendekotasuna murrizteko lagungarria izateaz gain,
lagungarria da hondakinak are gehiago murrizteko
ere, bestela zabortegi batera joango litzatekeen
hondakinak, gainera. Horrela, helburu hori lortuz
gero, hondakinen birzirkularizazioa % 50ekoa izatetik
(2016) % 72koa izatera (2030) aldatuko litzateke.

Helburu hori erdiesteko zereginean aurrera egiteko,
bi gauza lortu behar dira: batetik, hondakin-korronte
guztien benetako birziklapena gauzatzeko behar diren
gaitasun teknikoak garatzea, eta prozesuak eta
instalazioak ezartzea; bestetik, laguntza-meka-
nismoak ezartzea, bigarren mailako lehengaien
merkatu egonkor bat garatzeko, espezifikazio
teknikoen, kalitatearen, bolumenaren eta prezioaren
aldetik egonkorra izan beharko duena, enpresek
material horiek beren ekoizpen-prozesuetan errazago
txertatzeko aukera izan dezaten.

Hirugarren helburua BPGd-aren unitate bakoitzeko
sortutako hondakinen tasa % 30 murriztea da.
Helburu hori lortzeko bidean aurrera egiteko,
hondakinen sorkuntza minimizatuko duen ekoizpen-
eredu batera aldatzea sustatu behar da ezinbestean,

bai eta berrikuntza eta prozesuen efizientzia-
hobekuntzak ere, hondakinen erabileran eta
ekodiseinuan.

Halaber, oso garrantzitsua izango da ekoizteko
baliabide material gutxiago behar dituzten produktu
berriak garatzea, horren ondoriozko hondakinen
sorkuntza murrizte aldera. Azkenik, informazio- eta
sentsibilizazio-lana ere egin behar da, herritarrek
etxeko hondakin gutxiago sor ditzaten.

Horrez gain, hondakin-sorrerarekin lotutako hel-
burutik, beste bi helburu osagarri sortzen dira,
Europar Batzordeak ekonomia zirkularrerako ekintza-
planean lehentasuna emandako korronteetako birekin
lotuta: elikagaien xahuketa erdira murriztea eta
plastikozko ontzi guztiak birziklagarriak izatea
lortzea.

Kontuan izan behar da elikagaien xahuketa ez dela
arazo moral bat soilik; izan ere, xahuketaren
ondorioz, lurraldeko baliabide natural mugatuak
bizkorrago agortzen dira, eta enpresek eta familiek
eskuragarri duten errenta ere murrizten da, eta errenta
hori beste xede batzuetarako erabiltzea galarazten.

Herritarrei dagokienez, funtsezkoa da kontsumo-
ohiturak aldatzea, eguneroko bizitzako ekintzetan;
esate baterako, behin bakarrik erabiltzeko plastikozko
poltsak eta produktuak baztertzea, gehiegizko
bilgarria daramaten produktuak ez erosten saiatzea,
plastikozko ontziak beste material batzuez ordeztea,
edo birziklatutako plastikozko edo plastiko birzikla-
garriko ontziak erostea.

Inpaktu positiboa ekonomia-, gizarte- eta
ingurumen-arloan

Ekonomia Zirkularrerako Estrategiak zenbait inpaktu
positibo eragingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-esparruan. Alde
horretatik, kalkulatzen da 2030ean euskal enpresek
fakturazioa handituko dutela produktu zirkularren
arloan, eta fakturazioa 10.000 milioi eurokoa izango
dela. Horrez gain, kalkulatzen da 3.000 enplegutik
gora sortuko direla ekonomia zirkularraren esparruan,
eta kontsumoarekin lotutako karbono-isurketak % 26
jaitsiko direla.

Enpresek adierazitako aurreikuspenetan, hazkunde
handiak ageri dira ekodiseinatutako produktuen edo
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zerbitzuen salmentetan, bai zenbateko absolututan,
bai ehunekotan ere, eta 2020an fakturazioa 7.250
milioi eurokoa izango dela aurreikusten da. 2030era
begira, uste da enpresen fakturazioa 10.000 milioi
eurotik gorakoa izango dela.

Gaur egun, Euskadiko
industria-sektorean 18.463
lanpostu daude ekonomia zir-
kularreko jarduerekin lotuta.
Hori euskal ekonomiako
lanpostu guztien % 2,08 da.
Ehuneko hori handiagoa da
Espainian (% 2) eta Ale-
manian (1,71) ekonomia
zirkularrarekin lotuta dauden
lanpostuena baino. 2030era
begira, helburua ehuneko hori
handituz joatea da.

2030erako, Ekonomia Zirku-
larrerako Estrategiak urtero ia
1 milioi tona CO2 baliokide
gehiago murriztea ekarriko du
berekin, 2016. urtearekin al-
deratuta, gainerako estrategiez
aparte. Murrizketa horren %
70 hondakinen kudeaketan
sartutako aldaketengatik izan-
go da (hondakin gutxiago
sortzea eta hondakinak eko-
nomiara hein handiagoan
birzirkulatzea), eta EAEko lurraldean gertatuko da.
Gainerako % 30a, berriz, materialak inportatzearen
mende hein txikiagoan egotea lortuko delako
gertatuko da eta, horrenbestez, emisio-murriztapen
horrek beste lurralde batzuetan ere izango du eragina.
Batera, Ekonomia Zirkularrerako Estrategiak eta
Klima-aldaketarako Euskal Estrategiak CO2-ko 4,4
milioi tona baliokide inguruko murrizketa lortuko
dute kontsumoarekin lotutako isurketetan, 2016.
urtearekin alderatuta. Hori % 26ko murrizketa da
kontsumoarekin lotutako isurketan, 2016aren aldean.

Helburu horietatik, hamar jarduketa-lerro sortzen
dira, lau jarduketa-esparruren inguruan antolatuta
(lehiakortasuna eta berrikuntza; ekoizpena; kon-
tsumoa; eta hondakinen eta bigarren mailako
lehengaien kudeaketa), 2030era begira, eta horien
inguruan antolatuko da estrategia. Jarduketa-lerro

horietatik, berriz, ekintza jakin
batzuk sortzen dira, eta
2025erako ekintza-plana osa-
tzen dute.

Ekintza-plan horretan, admi-
nistrazioak, beste neurri
batzuen artean, honako hauekin
lotutako zenbait tresna martxan
jarriko ditu: legedia propioa
garatzea, hondakinen korronte
jakin batzuk arautzeko; inber-
tsiorako laguntzak, hondakin-
kudeaketarako, ekoizpen-efi-
zientziarako eta negozio
berrietarako azpiegituretan,
batez ere; I+G+Brako lagun-
tzak; kenkari fiskalak; ingu-
rumen-tasak eta -zergak;
estandar teknikoak eta meto-
dologiak garatzea, bigarren
mailako materialen erabilera
errazteko; trebakuntza; eta
ezagutzaren sorrera eta trans-
ferentzia.

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030
planak aukera-sorta eskaintzen du, eta ingurumen-
onura nabarmenez gain, honako hauek lortzea
ahalbidetuko du: ekonomia modernizatzea eta
eraldatzea; enpresentzako etekin ekonomikoak
sortzea eta haien lehiakortasuna areagotzea; aurrezki
handiak lortzea energian eta lehengaietan; honda-
kinen kudeaketa hobetzea; berotegi-efektuko gasen
isurketa murriztea; lanpostu berriak sortzea tokiko
esparruan; eta gizarte-integraziorako aukera berriak
sortzea. Helburua, azken finean, Euskadi zirkularra
sustatzea da, etorkizuneko belaunaldiei lurralde hobe
bat uzteko. �

2030erako, Ekonomia Zirkularrerako
Estrategiak urtero ia 1 milioi tona
CO2 baliokide gehiago murriztea
ekarriko du berekin, 2016. urtearekin
alderatuta, gainerako estrategiez
aparte. Murrizketa horren % 70
hondakinen kudeaketan sartutako
aldaketengatik izango da (hondakin
gutxiago sortzea eta hondakinak
ekonomiara hein handiagoan
birzirkulatzea), eta EAEko lurraldean
gertatuko da. Gainerako % 30a,
berriz, materialak inportatzearen
mende hein txikiagoan egotea
lortuko delako gertatuko da eta,
horrenbestez, emisio-murriztapen
horrek beste lurralde batzuetan ere
izango du eragina.
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Sarrera

Azken urteotan, gero eta enpresa eta erakunde
gehiagok ematen dute iraunkortasunaren arloarekin
lotuta dituzten portaerei buruzko informazioa.
Halaber, txosten publikoak ematen dituzte,
iraunkortasun-memoriak izenekoak, eta horietan,
iraunkortasunarekin bat etorriz jarduten dutela
adierazten dute. Horregatik, uste dugu adierazpen
horien nondik norakoak eta haien egiazkotasun-maila
egiaztatu behar dela, nahiz eta une hauetan hori
konplexua den.

Izan ere, Sustainable Market Actors for Responsible
Trade (SMART) proiektuan —Horizonte 2020 (RIA
No 693642) programak finantzatutakoa—, munduko
60 enpresak emandako informazioaren azterketa
xehatua egin zuten. Enpresa horiek ehungintzako
sektoreko1 eta sakelako telefonoen fabrikazioaren
sektoreko2 bizitza-zikloko fase guztietakoak ziren.
Azterketaren arabera, emaitzei (KPIak) eta jardunbide
onei buruzko informazio-sistemei dagokienez,
enpresa horiek, iraunkortasunaren aldetik, oso urrun
zeuden kalitate-maila onargarri batetik. Emaitza hori
guztiz bat dator Gardentasun Korporatiborako
Aliantzak (CTA, 2020) Europako enpresen iraun-
kortasunari buruz egindako azterketarekin. 1.000
txosten aztertuta, argi geratu zen enpresak oso urrun
daudela informazio garrantzitsua ematetik beren
ingurumen-, gizarte- edo gobernantza-inpaktuei
buruz.

Rio de Janeiroko goi-gailurraren ondoren, Brundtland
txostena3 argitaratu zen, eta orduaz geroztik,
iraunkortasunaren kontzeptuaren definizio asko eman
dira, bai eta kontzeptu hori gauzatzeko moduari
buruzkoak ere, iraunkortasun-irizpideak betez
jardutea benetan zer den azalduz. Hori dela eta, zaila
da ebaluatzea zenbateraino jarduten duten enpresek
modu arduratsuan, ingurumen-, gizarte- eta eko-
nomia-ikuspegiari dagokionez.

Bestalde, iraunkortasunari buruzko ebaluazioak
tresna zehatz eta unibertsal bihurtzeko ahalegin asko
egin dira, baina hala eta guztiz ere, ez dago
nazioartean ebaluazioak egiteko onartutako marko
bat. Marko horrek iraunkortasun-printzipio guztiak
bildu beharko lituzke bere baitan, enpresek egiten
dituzten eragiketak aztertzean erabili ahal izateko, eta
printzipio horiez gain, enpresek merkaturatzen
dituzten produktu eta zerbitzuen inpaktua ere bildu
beharko luke. Horregatik, Castellóko Jaume I.a
unibertsitateko SoGReS-MF taldeak, La Guía de
evaluación de sostenibilidad SMART 4 (hau da,
Iraunkortasuna ebaluatzeko SMART gida) gidaren
bidez, arazo horietarako konponbide integrala
eskaintzen du. Gidak ebaluazio-marko bat du, zenbait
zientziatan oinarritua, aztertzeko zer neurritan
jarduten duten enpresek modu iraunkorrean.

Iraunkortasuna ebaluatzeko SAF-SMART gida

Hau da iraunkortasuna ebaluatzeko SAF-SMART
gidaren (1. irudia) oinarria: mundu osoko 25
erakundetako ikertzaileek proiektu honetan garatu

IRAUNKORTASUNA NEURTZEKO TRESNA, SMART - HORIZONTE 2020 PROIEKTUAREN BAITAN GARATUA

María Jesús Muñoz-Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana Maria Rivera Lirio, Idoya Ferrero
Ferrero, Elena Escrig Olmedo eta José Vicente Gisbert Navarro
SoGReS-MF ikerketa-taldea — Castellóko Jaume I.a unibertsitatea

1. Deliverable D5.2 List of best practices and KPIs of the textile
products life cycle
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/
downloadPublic?documentIds=080166e5bd4e507d&
appId=PPGMS

2. Deliverable 5.3 List of best practices and KPIs of the mobile
phone life cycle
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/
downloadPublic?documentIds=080166e5bd4e507f&appId
=PPGMS

3. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjNnAvvT-
nAhUWDmMBHaM7AsMQFjAAegQIBBAB&url=https%3
A%2F%2Fsustainabledevelopment.un.org%2Fcontent%2Fd
ocuments%2F5987our-common-future.pdf&usg=AOv
Vaw293_rr5E8NxDhKDKPVja0e

4. Deliverable 5.4 Sustainability assessment guide
https://www.smart.uio.no/publications/reports/d.5.4-
v0.2_wp5.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bd4e507f&appId=PPGMS
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bd4e507d&appId=PPGMS


32

1. irudia. Iraunkortasunaren ebaluaziorako markoa

Iturria: Deliverable 5.4 Sustainability assessment guide SMART Project
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duten jakintza tresna praktiko batean integratzea.
Ikertzaile horiek, hain zuzen ere, honako hau aztertu
dute, Lurraren eta giza eskubideen mugen markoan:
zein diren merkatu-eragile nagusiek Nazio Batuen
garapen iraunkorrerako helburuak lortzeko izan
ditzaketen faktore bultzatzaileak eta oztopoak.
Proposatzen den ebaluazio-prozesua edozein
erakunde motari aplika dakioke, erakundearen
tamaina, egitura, merkataritza-arloa eta kokapena
dena delakoak izanda ere, eta erakunde baten
kudeaketa iraunkorra aztertzeko erabiltzeko da, haren
hornidura-kateak kontuan hartuta eta bizitza-
zikloaren ikuspegia baliatuta. Alde horretatik, tresna
hau bat dator, erabat, ekonomia zirkularraren atzean
dauden kontzeptuekin. Hala, tresna honekin, eko-
nomia zirkularrak inpaktuak neurtzeko tresna
praktiko bat izango luke, iraunkortasun-irizpideekin
bat datorrena, ez soilik ingurumen-ikuspegitik, baizik
eta gizarte-ikuspegitik ere.

Iraunkortasuna ebaluatzeko SAF-SMART gidak,
ingeleseko siglen arabera —1. irudia—, xehetasun
handiz deskribatzen du nola aztertu behar duten
enpresek iraunkortasuna zenbait ikuspegitatik,
prozesuak eta eragiketak modu estrategikoan
diseinatzeko, hornidura-kateetan eragiten dituzten
inpaktuak aintzat hartuta. Horretarako, aztarnaren
kontzeptua eta haren inpaktuak integratu beharko
lituzkete, bai katearen ibaian gora, hornitzaile-kateetan
eragiten diren inpaktuak kontrolatuz, bai katearen
ibaian behera, enpresaren produktuen edo zerbitzuen
kontsumoan eta haien bizitza baliagarriaren amaieran
sortzen diren inpaktuak kontrolatuz.

Erakunde batean, haren merkataritza-eragiketak
iraunkorrak direla bermatu nahi bada, iraun-
kortasunari lehentasuna eman behar zaio
administrazio-batzordearen eta akziodunen ba-
tzarraren erabakietan. Iraunkortasuna erakundearen
kulturan, misioan, ikuspegian eta balioetan integratu
beharko du, bai eta epe labur, ertain eta luzerako
estrategia bat planifikatu ere, gero eta iraunkorragoa
izatea lortzeko. Hori egin behar du erakusteko
konpromiso irmoa duela balio iraunkorra sortzeko;
hau da, ez soilik balio ekonomikoa, baizik eta gizarte-
eta ingurumen-balioa ere.

Aldi berean, erakundea bere hornidura-kateetan
posizionatu behar du, eta izan ditzakeen puntu kritiko
guztiak identifikatu, bai eta hornitzaile guztiak
identifikatu ere, bai hornidura-katean gertuen
daudenak, bai urrunen daudenak.

Garrantzitsua da erakundeak kate horretan zer inpaktu
eragiten dituen ikertzea ere; izan ere, ezin da esan
erakunde baten produktu edo zerbitzu bat modu
iraunkorrean ekoitzi dela, iraunkortasunez jarduten
ari ez diren beste erakunde batzuen inputak baliatuz
ekoitzi bada. Horregatik, erakunde bat modu
iraunkorrean jarduten ari den aztertzeko, beste
enpresa batzuek balio-katearen ibaian gora edo behera
egiten dituzten eragiketak ere integratu behar dira.
Horretarako, ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-
aztarnak kalkulatzeko tresnak erabili beharko dira.

Aztarnei buruzko emaitzak alderdi garrantzitsuen
(puntu kritikoen) azterketan integratuko dira, eta hor
kontrolatu eta kudeatu beharreko funtsezko alderdiak
identifikatuko dira. Azterketa-prozesu horren bidez,
erakundeak jakingo du bere eragiketen zer alderdi
zaindu behar dituen gertutik eta non aplikatu behar
dituen zuzentze-neurriak, inpaktu negatiboak
murrizteko.

Globalizazioa areagotzearen ondorioz, produktu
askok lurralde-muga ugari zeharkatzen dituzte
jendearen etxeetara iritsi baino lehen, eta zenbait leku
eta herrialdetako osagaiak izan ditzakete. Hori dela
eta, produktu askotan, gero eta zailagoa da balio-
kateko urrats guztien arrastoei jarraitzea. Hala ere,
produktu baten balio-kate osoa iraunkorra dela
bermatzeko, oso garrantzitsua da erakundeek
ziurtatzea produktu edo osagai jakin baten ibilbide
osoaren arrastoa jarraitzeko aukera dagoela,
lehengaitik bukatutako produktura arte.

Gida honetan, halaber, deskribatzen da zergatik den
garrantzitsua erakundeek beraiekin lotutako barne-
eta kanpo-elementuei komunikatzea bai beren
eragiketen ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-
inpaktuak, bai hobetzeko helburuak. Erakundeek
beraiekin lotutako alderdiei bermatu behar diete
modu iraunkorrean jarduten ari direla, eta beren
hornitzaileak ere modu berean jarduten ari direla.
Horretarako, erakundeek beren ingurumen-, gizarte-
eta kudeaketa-jarduna komunikatu behar dute, eta hor,
sinesgarritasun handiagoa izateko, kanpo-ikuska-
ritzekin fidatu behar dute. Halaber, beraiekin lotutako
alderdiei komunika diezaiekete zer helburu dituzten
aldaketa kudeatzeko.

Iraunkortasunez jarduten duten erakundeek etenga-
beko hobekuntzaren helburua izan behar dute, eta
horrek esan nahi du lan egin behar dutela beren
iraunkortasun-jardunbideak, prozesuak eta errendi-
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mendua denboran hobetzeko. Horretarako, aurretiko
emaitzak eta iraunkortasunaren ebaluaziorako
proposamenak integratu behar dituzte beren
iraunkortasun-estrategian.

Garrantzitsua da erakundeek beren iraunkortasun-
jardunaren balorazioa egitea, baliagarria baita,
halaber, izen onerako arriskuak murrizteko; esate
baterako, erakundeen kanpotik dauden alderdiek edo
oraingo edo iraganeko langileek erakundeari buruzko
albiste negatiboak zabalduz gero. Beren eragiketei eta
beren inpaktuei buruzko informazioa ematean,
erakundeak erakusten du gardena eta arduratsua dela,
hobetzeko ahaleginak egiten ari dela, eta ez dela
saiatzen ari jendeari edozein ekintza ez-zilegiren bati
buruzko xehetasunak ezkutatzen. Beraz, erakun-
dearen eragiketei eta haien inpaktuei buruzko
informazioa ematea arriskuak kudeatzeko modu ona
da. Halaber, hobetzeko marjina duten eragiketa-arloei
buruzko informazioa argitaratzean, erakundeak
lidergoa, irekitasuna eta ardura erakusten ditu. Horrez
gain, erakusten du konpromiso irmoa duela garapen
iraunkorrerako ekarpen positiboa egiteko, eta horrek,
gainera, erakundearekin lotutako alderdiekin
elkarrizketa hobea izatea eragin dezake.

Gida egitearekin batera, SMART proiektuak azterketa
sakona egin du, munduan ingurumen- eta gizarte-
inpaktuaren ikuspegitik funtsezkoak diren bi
ekoizpen-sektoreren egoerari buruz. Lehen aipatu
dugun moduan, egoera sakonago aztertu da,
ehungintzaren eta telefonia mugikorraren sektoreen
iraunkortasun-ikuspegiari erreparatuta, eta horrez
gain, ingurumen- eta gizarte-inpaktuen simulazio-
prozesu bat egin da, ehungintzako eta telefoniako
ekoizpenerako.

Iraunkortasuna ehungintzako hornidura-kateetan

Proiektuan lortutako emaitzen mailaren adibide
moduan, ehungintzarako egindako azterketaren
kasuan, jarduerarekin «lotutako inpaktuei» buruzko
informazioari dagokionez, azterketak erakutsi zuen
gabezia handienak ehungintzako produktuen bizitza-
zikloaren lehenbiziko hiru faseetan zeudela; hau da,
lehengaien erosketetan, kardatzeko eta iruteko
prozesuan, eta garbitzeko eta tindatzeko prozesuan.

Azterketak, halaber, agerian jarri zuen informazio- eta
ebaluazio-mekanismoak falta direla ehungintzako
produktuen bizitza-zikloko fase horietarako. Horren

arrazoia izan daiteke gaur egun dauden tresnak eta
estandarrak ez daudela egokituta bizitza-zikloko fase
guztien ebaluazio integrala egiteko, edo erakunde
eskudunen babes handiagoa behar dela informazio
hori garatzeko edo derrigorrezko bihurtzeko.

Enpresa gehienek beren merkataritza-eragiketen
inpaktuei buruz informazio gehiago ez izatea txarra
da ingurumenerako eta, oro har, gizarterako, baina
enpresentzat ere txarra izan daiteke, beren arriskuak
modu integralean kudeatzen ez dituztelako. Enpresek
ez badakite zer ingurumen-inpaktu eragiten dituzten,
ezin dute jakin, ezta egoki kudeatu ere, zer finantza-
arrisku dituzten ez-iraunkortasunagatik. Izan ere, nola
kudeatu arriskuak, zer arrisku dauden eta zenba-
terainokoak diren jakin gabe?

Azterketa iraunkortasuna ebaluatzeko SAF-SMART
tresna erabiliz egin da. Ehungintzako produktu bat
zenbateraino den iraunkorra egoki aztertzeko,
produktu horien bizitza-zikloko faseetako bakoi-
tzarekin lotutako inpaktuak aztertu dira:
� Lehengaien erosketak
� Kardatzea eta irutea
� Tindatzea eta garbitzea
� Garraioa
� Jantzien ekoizpena
� Garraioa eta banaketa
� Kontsumitzaileak erabiltzea
� Deuseztatzea / berrerabiltzea
� Diseinua
Azterketan, ehungintzako ingurumen-jardunbide
onenen artean sailka daitezkeen 31 enpresa
identifikatu dira, iraunkortasuneko datu-baseekin bat
etorriz. Azterketa enpresek berek emandako
informazio publikoan oinarritu da, batez ere. Horrez
gain, kontuan hartu dira informazio-iturri osagarriak,
hala nola hornitzaileen zerrendak, iraunkortasuna-
rekin lotutako jardun eta jardunbideei buruzko
informazio publikoaren azterketa, eta sektorekako
irizpideen, arauen eta ziurtagirien berrikuspenak.

Azterketaren emaitzak txosten zehatz batean5

laburbiltzen dira, inpaktuak hiru kategoriatan
sailkatuta: ingurumen-inpaktuak, Europar Batzordeak
diseinatutako Europako ingurumen-aztarna koopera-
tiboan (OEF) jasotako moduan; gizarte-inpaktuak,
UNEP-SETACen bizitza-ziklo sozialaren azteketa-
rako metodologiari jarraiki; eta ekonomia-inpaktuko
kategoriak, proiektuaren beraren baitan definitu

5. Op. cit., 1. oharra.
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direnak. Proiektuak ekonomia-aztarna kalkulatzeko
proposamen bat aurkezten du, eta bost inpaktu-
kategoria definitzen ditu honelako alderdiekin lotuta:
enpresen biziraupena, zerga-ekitatea, arauak betetzea,
enplegu-sorrera edo desberdintasunak hornidura-
kateetan.

Ingurumen-aztarnaren inpak-
tuari buruzko kategoriekin
lotutako adierazleei dago-
kienez, enpresek honako
hauekin zerikusia duten
adierazleak zehaztu dituzte,
batez ere: «klima-aldaketa»,
«baliabideak agortzea - mine-
ralak, fosilak» eta «balia-
bideak agortzea — ura».
Enpresek gehien erabilitako
adierazlea «tona CO2 balio-
kideak» da. Adierazle hori
klima-aldaketarekin zuzenean
lotuta dago. Emaitzen arabera,
ehungintzako bizitza-zikloko
fase guztietako enpresek diote
klima-aldaketaren aurka egi-teko baliabideak
erabiltzen dituztela eta ahaleginak egiten dituztela.
Hauek dira txostenetan sarritan ageri diren jardunbide
onenak: energia-iturri berrizta-garriak eta alterna-
tiboak erabiltzea, efizientzia energetikoko proiektuak
egitea, informazioaren eta ekonomiaren teknologia
ekologikoetako ekipamen-duetan inberti-tzea, bai eta
energia aurrezteko ekipamen-duetan inbertitzea ere.

Gizarte-aztarnarekin lotutako inpaktuen kategoriei
dagokienez, enpresek stakeholder «langileak /
enplegatuak» kategoriarekin lotutako adierazleak
ematen dituzte, batez ere. Hor, aukera-berdintasuna /
diskriminazioa, osasuna eta segurtasuna, eta gizarte-
prestazioak sartzen dira.

Bestalde, ekonomia-aztarnari dagokionez, adierazleak
«enpresen biziraupenarekin» lotzen dira, batez ere, eta
kontabilitate finantzarioko aldagaietan oinarritzen dira
ekonomia-inpaktua neurtzeko. Hori dela eta, enpresek,
oro har, ikuspegi mugatu bat erabili dute, eta
kontabilitateko egoera-orrietako errentagarritasun-
adierazle tradizionalak jorratu dituzte, edo akzioen
errendimenduen indizeak.

Ehungintzako enpresa-multzo baten jardunbide onenak
eta funtsezko errendimendu-adierazleak arakatu, eta
produktuaren bizitza-zikloaren ikuspegia kontuan hartu

ondoren, ondorio agerikoena da informazio falta
nabarmena dagoela iraunkortasunari buruz, adierazleei
eta jardunbide onenei dagokienez. Horren arrazoia izan
daiteke erakundeek ez dutela behar adinako ahalegina
egin denek onartzeko moduko marko bat ezartzeko,

iraunkor-tasun-inpaktuak neur-
tzeko.

Halaber, ikusten da informazio
publikoa falta dela (adibidez,
sektoreko enpresen web-
guneetan eskura daitekeen
informazioaren moduko infor-
mazio publikoa), enpresek
merkaturatzen dituzten ehun-
gintzako produktuen bizitza-
zikloko lehen faseei buruz
(lehengaiak erostea, kardatzea
eta irutea, eta tindatzea eta
garbitzea). Alderdi horri
dagokionez, arazo handia da
ehungintzako sektoreko bizi-
tza-zikloko lehen fase horietan
jarduten duten enpresek —

gehienak Bangladeshen, Txinan, Indian edo Turkian
daude— ez dutela webgune korpo-ratiborik, eta
horietako askok, gainera, ez dute iraunkortasunari
buruzko inolako daturik argitaratzen. Hala ere, lehen
fase horietan jarduten duten enpre-setatik, diru-
sarrera altuak dituzten herrialdeetan dauden enpresek
hobeto lantzen dute alderdi hori. Izan ere, oro har,
beren webguneak dituzte eta beren inpaktuei buruzko
informazioa argitaratzen dute.

Beste ondorio positibo bat da —eta sektoreak iraun-
kortasunarekiko duen konpromiso hasi berria
erakusten du— aztertutako enpresetako asko
nazioarteko estandarrak bere egiten hasi direla,
ingurumenaren, osasunaren kalitatearen eta segur-
tasunaren arloetan. Bestalde, enpresa horietako
batzuek estandar sektorialak ere bere egin dituzte,
hala nola ehun organikoen estandar globala, Better
Cotton ekimena, eta artile arduratsuaren estandarra.

SMART proiektuak gida hau prestatu du eta azterketa
sektorialak egin ditu Europar Batasunari eta komu-
nitate globalari laguntzeko munduak gaur egun dituen
arazo larrienetako batzuei heltzeko lanean. Espero
dugu emaitza hauek lagungarriak izango direla
enpresei eta beste erakunde batzuei beren ingurumen-
eta gizarte-inpaktuei buruz ohartarazteko, iraun-
kortasunaren arloan gauzak hobetu ahal ditzaten. �

Ehungintzako enpresa-multzo baten
jardunbide onenak eta funtsezko
errendimendu-adierazleak arakatu,
eta produktuaren bizitza-zikloaren
ikuspegia kontuan hartu ondoren,
ondorio agerikoena da informazio
falta nabarmena dagoela
iraunkortasunari buruz, adierazleei
eta jardunbide onenei dagokienez.
Horren arrazoia izan daiteke
erakundeek ez dutela behar adinako
ahalegina egin denek onartzeko
moduko marko bat ezartzeko,
iraunkortasun-inpaktuak neurtzeko.
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Ekonomia soziala (ES) mundu mailan dagoen
sektore sozioekonomiko bat da, eta Frantzian

1980an aldarrikatutako Charte de l’économie social2

gutunaren arabera, honela definitu daiteke: «sektore
publikokoak ez diren erakundeen multzo batek
osatzen dute, ezaugarri hauek dituztenak: fun-
tzionamendu eta kudeaketa demokratikoa dute;
berdintasuna dago bazkideen eskubide eta
betebeharretan; araubide berezia dute jabetzarako eta
etekinen banaketarako; eta ekitaldiko soberakinak
erakundearen hazkunderako eta komunitaterako
zerbitzuetarako erabiltzen dituzte». Ekonomia sozialak
XVIII. eta XIX. mendeetan du jatorria, orduan egin
baitziren kooperatibismoari eta mutualismoari buruzko
lehenbiziko aipamenak, pentsamendu-korronte
sozialistan eta anarkistan. Rochdaleko Aitzindarien
Bidezko Elkartea nabarmendu zen. Gaur egun, tokiko
mugimenduen artean ezagutza koordinatzeaz eta
zabaltzeaz arduratzen diren nazioarteko erakunde
adierazgarrietatik, honako hauek nabarmentzen dira:
Alianza Cooperativa Internacional (ACI)3 eta Social
Economy Europe (SEE).4

Legediari dagokionez, Espainian, konstituzioan dago
jasota (129.2 art.),5 Ekonomia sozialaren lege
organikoa dugu (martxoaren 29ko 5/2011 Lege
Organikoa), bai eta legedia autonomikoa ere enpresa-
mota bakoitzari buruz, lurralde askotan. Espainiako
antolamendu juridikoak honako hauek aitortzen ditu
ekonomia sozialeko erakundetzat: «kooperatibak,

mutualitateak, jarduera ekonomikoa gauzatzen duten
fundazio eta elkarteak, lan-sozietateak, laneratzeko
enpresak, enplegu-zentro bereziak, arrantzaleen
kofradiak, eraldaketarako nekazaritza-sozietateak».6

Ekonomia Sozialeko Espainiako Enpresa Konfe-
derazioak (Confederación Empresarial Española de
Economía Social, CEPES) argitaratutako datuen
arabera, ekonomia sozialak badu garrantzia
herrialdeko ekonomian, hura osatzen duten 42.140
erakundeen jarduera Espainiako BPGd-aren % 10
baita, eta 2.177.256 pertsonak egiten baitute lan
sektore horretan.

Ekonomia sozialaren barruan, ekonomia-mota berezi
bat nabarmentzen da, bere garrantzia eta ezaugarri
bereizgarriak direla eta: ekonomia sozial eta
solidarioa (ESS). Ekonomia sozial solidarioak bere
baitan hartzen dituen erakundeak, juridikoki, lehen
ekonomia sozialekotzat aipatu ditugun motatako
enpresak dira, baina ikuspegi sozioekonomiko
desberdina dute. Kasu honetan, haien helburu nagusia
gizarte- eta ingurumen-iraunkortasuna lortzen
saiatzea da, merkatu-mekanismoak erabiliz. REASek
(Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea) argi-
taratutako printzipioen gutunaren7 arabera, erakunde
horien printzipio bereizgarritzat, jasotzen da erakunde
horiek honako hauek lortu nahi dituztela: ekitatea;
lanaren giza, gizarte-, ingurumen-, kultura- eta ekono-
mia-alderdiak; ingurumen-iraunkortasuna; lankide-
tza; ez-irabazizkotasuna; eta ingurunearekiko konpro-
misoa. Herrialdean, esparru ideologiko horren baitan
jarduten duten pertsona eta erakundeak Ekonomia
Alternatibo eta Solidarioaren Sarean (REAS)8

antolatzen dira, bai eta ekonomia sozial eta soli-
darioaren sustapenarekin konprometitutako sare
kontinentalen nazioarteko sare batean ere (RIPESS).9

EKONOMIA SOZIALEKO ENPRESEN EGINKIZUNA EKONOMIA ZIRKULARRERAKO TRANTSIZIOAN1

Marta de la Cuesta González
UNED eta Mugarik gabeko Ekonomialariak

Elena Novillo Martín
Mugarik gabeko Ekonomialariak

Eva Pardo Herrasti
UNED

1. Testu hau UNEDek egindako azterketa baten laburpena da,
«Necesidades de las entidades de la economía social en su
transición hacia la economía circular» izenekoa, Lan, Mi-
grazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioak (MITRAMISS)
finantzatua.

2. http://www.cress-aura.org/charte-de-leconomie-sociale
3. https://www.ica.coop/es
4. http://www.socialeconomy.eu.org/
5. Espainiako Konstituzioa, 129.2 artikulua: «Botere publikoek

eragingarritasunez bultzatuko dituzte enpresetan parte har-
tzeko era desberdinak, eta, legeria egokiaren bidez, koope-
ratiba-sozietateak sustatuko dituzte. Halaber, neurriak hartuko
dituzte, langileek ekoizbideen gaineko jabetza eskura deza-
ten».

6. Martxoaren 29ko 5/2011 Lege Organikoa, Ekonomia Sozia-
lari buruzkoa, 5. art.

7. http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_
SOLIDARIA_REAS.pdf

8. https://www.reasred.org/
9. http://www.ripess.org/?lang=es

http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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Oinarri ideologiko horiek ekonomia sozial eta
solidarioko erakunde guztiek sinatzen duten
Printzipioen Gutunean10 jasota daude.

Ekonomia sozialaren eta ekonomia zirkularraren (EZ)
arteko lotura aztertzean, lehenik eta behin, deigarria
da Espainiako ekonomia sozialeko erakundeetan
oraindik urriak direla ekonomia zirkularrari buruzko
aipamen zehatzak, ekonomia sozialeko erakundeak
ekonomia zirkularreko ereduak ezartzen aitzindariak
izan arren; batez ere, hondakinen kudeaketara eta,
bereziki, erabilerara bideratutako prozesuetan.
Bestalde, ekonomia sozial eta solidarioko erakunde
horietako batzuek, hala nola Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social y Solidaria
(AERESS)11 elkartea osatzen duten gizarteratze-
enpresek (50etik gora dira), jarduera horiekin
lortutako etekinak esklusio-arriskuan dauden
kolektiboak gizarteratzeko proiektuetan inbertitu
dituzte. Horrek guztiak erakusten du ekonomia
zirkularraren eta ekonomia sozialaren arteko batasun
falta hori terminologiara mugatzen dela; izan ere,
ekonomia sozialak, bere izaera ekonomikoa eta
soziala dela eta, lotura estua du ekonomia-eredu
zirkularrekin.

Ekonomiaren ikuspegitik, ekonomia sozialeko
erakundeak, beste edozein enpresa bezala, Europar
Batasunak eta herrialdeek ekoizpen-eredu zirku-
larrerako trantsizioa bultzatzeko eman duten legediko
eskakizunen mende daude, eta eskakizun horiek gero
eta zorrotzagoak dira. Halaber, lehia-abantailak lortu
eta ekonomia-jarduera berriak garatu ditzakete,
gizartean eta ingurumenean eragiten dituzten inpaktu
positiboak indartzeko aukera izateko. Bereziki
beharrezkoa da ekonomia soziala ekonomia zirku-
larrera gehiago hurbiltzea, mehatxu hau kontuan
hartuta: gerta liteke ekonomia sozialeko erakundeek
beste enpresa mota batzuen lehia izatea. Hain zuzen
ere, enpresa horiek, ekonomia zirkularrarekin
lotutako negozio-aukerak aprobetxatuz, berrera-
bileraren eta birziklapenaren merkatuan sartzen ari
dira, ekonomia sozialeko erakundeek garrantzi handia
izan duten merkatu horretan, alegia. Hala gertatzen
da, adibidez, ehungintzako hondakinen sektorean.

Bestalde, ekonomia zirkularreko ereduetan ekonomia
sozialaren parte-hartzea sendotzeak aukera emango
du ekonomia sozialeko erakundeek garapen
iraunkorrerako helburuetarako egiten duten ekarpena
areagotzeko. Ekonomia zirkularrak ekarpen
adierazgarria egiten du garapen iraunkorrerako 12.
helburua —kontsumo- eta ekoizpen-modalitate
iraunkorrak bermatzea (12.2 eta 12.5 jomugak)— eta
13. helburua —klimaren aldeko ekintza— lortzen
laguntzeko. Ekonomia sozialaren parte-hartzea
ekonomia ulertzeko modu horretan, lagungarria
izango litzateke, bestalde, bidezko trantsizio bat
egiteko, baldintza oneko enplegua bermatuta,
lanpostu duinak sortuz (GIH 8).

Ingurumen-iraunkortasunaren kontzeptua berezkoa
da ekonomia zirkularrean, eta zehazki ageri da
ekonomia sozialeko elkarte eta konfederazioen
komunikazioetako araubideetan eta printzipioetan.
Ekonomia Sozialerako Espainiako Estrategian,
ingurumen-iraunkortasuna seigarren helburuan aipa-
tzen da. Ingurumenaren esparruko akordioak oso
argiak dira herrialdeetako ekonomietarako, eta
zenbait itunetan, Parisko Hitzarmenean eta Agenda
2030en daude jasota. Ekonomia sozialeko erakundeek
alde horretatik jada egiten dituzten ekintzak
ikusarazteko aukera dute, eta beren ingurumen-
ikuspegia sendotzeko aprobetxatu ditzakete.

Hori bai, ingurumen-iraunkortasun handiagoko eko-
nomia zirkularrago batera aldatuta ere, horrek
dakarren negozio-eredu berriak baliatuta (lankidetza-
kontsumoa, zerbitzuak kontsumitzea jabetza erosi
ordez), gogoan izan beharko litzateke beti kalitatezko
enplegua bermatzearen garrantzia. Bestalde, Lanaren
Nazioarteko Erakundeak (LANE)12 adierazi bezala,
hutsunea dago klima-aldaketara egokitzeko estra-
tegietan, garatu behar diren lan-gaitasun berriei
dagokienez —prestakuntza eman behar da horiei
buruz—, eta ekonomia sozialak aukera paregabea du
hor ekarpena egiteko. Langileen Batasun Orokorra
(UGT) sindikatuak, Ingurumenaren Batzar
Nazionalean (CONAMA)13 parte hartzean adiera-
zitakoaren arabera: «Ekonomia eraldatzea ez da soilik
sektore kutsatzaileen isurketak apurka-apurka
murriztea. Izan ere, horrez gain, industria garbi berriak,
lanpostu berriak, inbertsio berriak ere sortu behar dira,
eta ekonomia ekitatiboagoa eta bidezkoagoa sortzeko
aukera eman».

10. http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_
SOLIDARIA_REAS.pdf

11. Estatu mailan, bazterketa-arriskuan dauden kolektiboak gi-
zarteratzeko enpresak biltzen dituen elkartea, ekonomia zir-
kularraren, birziklapenaren eta ehungintzaren, altzarien eta
etxetresna elektrikoen berreskurapenaren arloetan.
http://www.aeress.org/

12. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/
documents/publication/wcms_650455.pdf

13. http://www.fundacionconama.org/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_650455.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf
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Testuinguru horretan, UNEDek egindako azterketa
(«Necesidades de las entidades de la economía social
en su transición hacia la economía cirdular»),
ekonomia soziala osatzen duten erakunde mota
desberdinen iritziak aintzat hartu direnez, lagungarria
da ulertzeko zer hesi dituzten erakunde horiek
ekonomia zirkularrera hurbiltzean, eta baliagarria da,
halaber, hesi horiek gainditzen lagundu dezaketen
zenbait neurri identifikatzeko. Lehenik eta behin,
identifikatu diren hesien artean, honako hauek
nabarmentzen dira:

1. Ekonomia sozialeko erakundeak ekoizpen-eredu
zirkularrak garatzen eta ezartzen ari dira duela urte
dezente, baina hala ere, ez-jakintasuna dago
erakunde horien artean ekonomia zirkularraren
kontzeptuari eta haren nondik norakoei buruz.

2. Ekonomia zirkularraren kontzeptuaz hautematen
dutenari buruz zenbait muga eta kritika plantea-
tzea. Zenbait erakunde eszeptikoak dira ekonomia
zirkularrari dagokionez, honako hauek hautematen
dituztelako: (1) ez da ekoizpen-ereduaren birplan-
teamendu sistemikoa egiten, ez baitira argi eta
garbi nabarmentzen natura-baliabideen mugak eta
planetaren muga fisikoak; (2) ez da gaur egungo
ekonomia-eredu osoaren birplanteamendua egiten,
ekonomia zirkularrak ez baitu adierazten desaz-
kundea beharrezkoa dela eta premiak aldatu behar
direla; (3) gehiegizko arreta ematen zaie hon-
dakinei eta haien kudeaketari, eta alderdi hori
funtsezkoa bada ere, alderdi hori lantzea ez da
nahikoa.

3. Oro har, ekonomia zirkularrarekin lotutako
proiektuak finantzatzeko funts egokien falta dago.
Entitate horiek hautematen dute ekonomia
zirkularrerako dauden finantzaketa-baliabideak
urrun dituztela eta lortzeko zailak direla. 

4. Ekonomia sozialeko erakundeen ezaugarri
berezietarako, ez daude berrikuntzarako funts
espezifiko egokiak. Aipamen berezia egin behar
da funts-mota horiei buruz, berrikuntzak oso lotura
estua baitu ekonomia zirkularreko prozesuekin.

5. Erreparoak ekonomia sozialeko erakundeen arteko
zenbait aliantzekiko. Ekonomia soziala lankidetza-
maila altuko sektorea da, eta parte-hartze handia
egoten da enpresaz goitiko sare eta aliantzetan,
zenbait mailatan, baina hala ere, agerikoa da
ekonomia sozialeko erakundeek erreparoak izaten
dituztela elkarren arteko harreman mota jakin
batzuei ekiteko.

Premia horiei erantzuteko, eta parte hartu duten
erakundeen iritziak kontuan hartuta, azterketan
zenbait neurri eta gomendio proposatzen dira,
ekonomia zirkularra sustatzeko ekonomia sozialeko
erakundeen artean. Honako hauek nabarmentzen dira:

1. Informazio gehiago ekonomia zirkularreko
finantzaketa eskuratzeari buruz, jardunbide onei
buruzko eskuliburuak, eta aurretiko esperientziei
eta ekonomia sozialeko enpresek hurbilketa
horretatik izan ditzaketen aukerei buruzko
informazioa. 

2. Tresna praktikoak sortzea eta hedatzea ekonomia
zirkularrean berrikuntzak asmatzen eta prozesua
errazten laguntzeko.

3. Prestakuntza-beharra, bai ekonomia sozialeko
enpresen operatiban, bai zuzendaritza- eta ordez-
karitza-organoetan.

4. Gizartea kontzientziatzea. Berrerabilitako edo
konpondutako produktuak kalitatezko eta ospe
oneko produktuak bailiran txertatzea imajinario
kolektiboan. Hori aldaketa kulturalaren barruan
sartuko lirateke, eta kontzientzia-aldaketa hori
sustatzeko kanpainak egin beharko lirateke. 

5. Kontratazio publiko arduratsua, ekonomia
zirkularreko irizpideak sartuta; batez ere, eko-
nomia soziala aitzindari den sektoreetan, hala nola
hondakin-bilketan eta konponketan. Erakunde
batzuek merkatu-erreserbak aplikatzeko aukera ere
proposatzen dute.

6. Ekonomia sozialerako eta ekonomia zirkularrerako
fiskalitate mesedegarria ezartzea, sektore horre-
tako enpresek gizartean eta ingurumenean eragiten
dituzten inpaktu positiboak kontuan hartuta.
Fiskalitate berdea modu askotan adieraz daiteke
zerga-sistema nazionalean. Berrerabilitako pro-
duktuetarako zero BEZa proposatu da, bigarren
eskuko produktuek BEZa jada ordaindu dute-eta
lehenbiziko transakzioan. Neurri hori abantaila
izango litzateke kontsumitzaileentzat, eta benetako
pizgarria bigarren eskuko produktuen kontsu-
mitzaileentzat, produktuen azken prezioak jaistea
ekarriko luke-eta.

7. Ekonomia zirkularreko etorkizuneko plan edo
estrategietan, ekonomia sozialeko erakundeentzako
lerro espezifikoak txertatzea, ekonomia konben-
tzionaleko enpresetatik bereizita. 

8. Administrazio-izapideak arintzea, prozesu konple-
xuegiek konplikatu egiten baitute enpresa
txikiagoek ekonomia zirkularrera aldatzea, eta
halakoak dira ekonomia sozialeko enpresa
gehienak.
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9. Erakundeen artean gehiago hitz egiteko premia,
honako hauek lortzeko: batetik, sektore horietan
ez lehiatzea, eta bestetik, aliantzak sortzea, anbizio
handiagoko proiektuei heltzeko eta finantzaketa-
aukera gehiago izateko, bai eta ikusgarritasun eta
aitortza handiagoa izateko ere, ekonomia zirku-
larrera egiten duten ekarpenengatik. Sektore-sare
adierazgarriak jada ari dira presio eta eragin
politikoko ekintzak egiten, baina hala ere, eko-
nomia zirkularreko printzipio eta jardunbideetara
sareen bitartez hurbiltzea, plangintza eta agenda
politiko komun baten bidez, lagungarria izango
litzateke arlo horretan protagonismo handiagoa
izateko.

Azken finean, ekonomia zirkularra aukera bat da
ekonomia sozialeko enpresentzat, baliabideak
efizientzia handiagoz erabiltzea, ekoizpen-kostuak
murriztea eta enpresaren lehiakortasuna areagotzea
dakartzaten negozio-eredu berrietan sartzeko aukera
ematen baitu. Ekonomia zirkularra ez da gizartearen
gizarte- eta ingurumen-arazoen konponbide bakarra,
jakina, baina aukera emango du kohesio handiagoko
gizarte-eredu iraunkor baterako trantsizioa egiteko.
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Hona hemen dokumentu, irakurgai eta esteka interesgarri batzuk, irakurleak dosier honetan jorratutako gaietan 
sakondu ahal izateko. 

The Circularity Gap Report 2019
Ekonomia zirkularra bizkortzeko plataformaren (PACE) urteko 
txostena. Ekonomia globalean zirkulartasunerantz egindako 
aurrerapen urriei buruzko azterketa kritiko eguneratua. Sek-
torekako material-fluxuen eta intentsitate energetiko eta ma-
terialaren arloko neurriak. Erronka, oztopo eta hobetze-bide 
nagusien deskribapena.

https://bfc732f7-80e9-4ba1-b429-
7f76cf51627b.filesusr.com/ugd/ad6e59_
ba1e4d16c64f44fa94fbd8708eae8e34.pdf

Ekonomia Zirkularraren Europar  
Batzordearen ataria
Batzordeak ekonomia zirkularrari buruz egindako komuni-
kazioetarako estekak, ekonomia zirkularreko europar pake-
terako estekak eta ekintza-planaren ebaluazioei buruzko 
estekak daude.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-
growth-and-investment/towards-circular-economy_
es

España 2030 estrategia
Ekonomia zirkularrerako Espainiako estrategia. Mariano Ra-
joy-en gobernuak 2018ko otsailean prestatutako dokumen-
tuaren zirriborroa. Honako hauek ditu dokumentu horrek: 
azterketa teorikoa eta Espainiaren egoeraren azterketa, bai 
eta helburuak eta martxan jarri beharreko tresnak ere. 2018-
2020 aldirako ematen dira azalpen zehatzenak.

https://www.miteco.gob.es/images/
es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf

COTEC txostena, Espainiako ekonomia zirkularrari 
buruz
https://cotec.es/media/informe-cotec-economia-
circular-2019.pdf

Alemaniar ekonomia zirkularrerako bidea (Pathways 
towards a German Circular Economy)
Ekonomia zirkularrari buruzko alemaniar ekimenaren aurre-
tiko lana. 2019ko irailean argitaratu zuten. Ekonomia zir-
kularrak EBko zenbait estatutan duen egoera aztertzen da, 
bai eta Europar Batasunaren estrategia ere, eta funtsezko 
ikasbideak ateratzen dira Alemaniako ekonomiarako.

https://www.acatech.de/wp-content/
uploads/2019/07/Circular_Economy_EN.pdf

Ellen Macarthur fundazioa
Ekonomia zirkularrerako trantsizioaren arloan jarduten duen 
fundazioaren ataria. Korporazio transnazional handiekin jar-
duten dute

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Interes berezia dute honako hauek:

Completando la imagen
Cómo la Economía Circular ayuda a afrontar el cambio 
climático. Ellen Macarthur fundazioa.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
assets/downloads/Completando-la-Imagen.pdf

Hacia una economía circular
Motivos económicos para una transición acelerada. Ellen 
Macarthur fundazioa.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
assets/downloads/publications/Executive_
summary_SP.pdf

https://bfc732f7-80e9-4ba1-b429-7f76cf51627b.filesusr.com/ugd/ad6e59_ba1e4d16c64f44fa94fbd8708eae8e34.pdf
https://bfc732f7-80e9-4ba1-b429-7f76cf51627b.filesusr.com/ugd/ad6e59_ba1e4d16c64f44fa94fbd8708eae8e34.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
https://cotec.es/media/informe-cotec-economia-circular-2019.pdf
https://cotec.es/media/informe-cotec-economia-circular-2019.pdf
https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2019/07/Circular_Economy_EN.pdf
https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2019/07/Circular_Economy_EN.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completando-la-Imagen.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completando-la-Imagen.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf
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Estrategia Local de Economía Circular
Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioaren doku-
mentua. Tokiko administrazioen berezko eskumenak jorrat-
zen dira: baliabideen erabilera, hondakinak, ura, hiri-espa-
zioak eta portaera osasungarriak..

https://static1.squarespace.com/
static/58a3606bb8a79bb8ae7d7847/t/5de
64b9f1926db29b1658a8f/1575373793836/
Estrategia+Local+de+Econom%C3%ADa+Circular.
pdf

«Nueve preguntas y respuestas de la primera ley au-
tonómica de Economía Circular»
eldiario.es egunkariko erreportajea, Gaztela-Mantxako eko-
nomia zirkularraren legeari buruzkoa. 2019ko azarokoa da 
lege hori.

https://www.eldiario.es/clm/preguntas-respuestas-
primera-Ley-Economia-Circular_0_968003987.html

¿Qué es el decrecimiento? De un lema activista a un 
movimiento social
F. Demaria, F. Schneider, F. Sekulova eta J. Martínez Alier-en 
artikulua, desazkundearen proposamenari buruz. Abiapuntua 
hazkunderako alternatiba erreformisten berrikuspen kritikoa 
da, ekonomia zirkularra barne hartuta.  Revista de Economía 
Crítica aldizkaria.

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/
files/12-FedericoDemaria-FrancoisSchneider-
FilkaSekulova-JoanMartinezAlier_Decrecimiento.pdf

GOMENDATUTAKO LIBURUA

Economía Circular-Espiral. Transición hacia un 
metabolismo económico cerrado
Luis M. Jiménez Herrero, Luis M. eta Elena Pérez 
Lagüela (koordinatzaileak).   
Editorial Ecobook. Madril, 2019. 

https://www.ecobook.com/libros/economia-
circular-espiral-transicion-hacia-un-metabolismo-
economico-cerrado/9788494817847/ 

Liburu kolektibo hori Sozietateen Iraunkortasunerako eta 
Aurrerapenerako Elkartearen (ASYPS, Asociación para la 
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades) bildumako 
bigarren liburua da. Oinarrizko ideia hau transmititzen da: 
ezin da den-dena birziklatu, muga termodinamikoak eta 
ekonomikoak daudelako; izan ere, prozesuak «begizta es-
piral» batean gertatzen dira, eta hor, materialak barreiatu 
egiten dira neurri batean, erabileraren ondorioz. Halaber, 
ideia berriak aurkezten dira ikuspegiaren eta edukiaren al-
detik, hau adierazten baita: gaur egungo eredu produktibis-
tek eta kontsumistek trantsizioa egin behar dute ekonomia 
linealetik («hartu-ekoitzi-kontsumitu-deuseztatu») ekonomia 
zirkularrago batera, eta ekonomia zirkular horren oinarria 
ziklo itxiko prozesu metaboliko ekoefizienteak, arrazionalak 
eta iraunkorrak izango lirateke.

Testua hamar kapituluz osatuta dago, eta hiru zatitan anto-
latzen da. Lehenbizikoan, ekonomia zirkularraren azterketa 
kontzeptuala egiten da. Bigarrena ekonomia zirkularraren 
alderdi estrategiko eta operatiboei buruzkoa da, eta zirku-
lartasunaren alderdi aplikatuak aztertzen dira, Europako eta 
Espainiako estatuko ikuspegitik. Hirugarrenean, ekonomia 
zirkularrari buruzko ikuspegiak aztertzen dira, Espainiako, 
EBko eta beste herrialde batzuetako kasuen aplikazioekin. 

https://static1.squarespace.com/static/58a3606bb8a79bb8ae7d7847/t/5de64b9f1926db29b1658a8f/1575373793836/Estrategia+Local+de+Economía+Circular.pdf
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https://static1.squarespace.com/static/58a3606bb8a79bb8ae7d7847/t/5de64b9f1926db29b1658a8f/1575373793836/Estrategia+Local+de+Economía+Circular.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58a3606bb8a79bb8ae7d7847/t/5de64b9f1926db29b1658a8f/1575373793836/Estrategia+Local+de+Economía+Circular.pdf
https://www.eldiario.es/clm/preguntas-respuestas-primera-Ley-Economia-Circular_0_968003987.html
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https://www.ecobook.com/libros/economia-circular-espiral-transicion-hacia-un-metabolismo-economico-cerrado/9788494817847/
https://www.ecobook.com/libros/economia-circular-espiral-transicion-hacia-un-metabolismo-economico-cerrado/9788494817847/
https://www.ecobook.com/libros/economia-circular-espiral-transicion-hacia-un-metabolismo-economico-cerrado/9788494817847/
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https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-publicaciones/mge-dosierrak/

1. dosierra: «Garai berriak garapenaren nazioarteko lankidetzarako», 2011ko apirila.

2. dosierra: «Mundua kontsumotik aldatzea?», 2011ko uztaila.

3. dosierra: «Itzalak mikrofinantzetan», 2011ko urria.

4. dosierra: «EGE krisiaren aurrean», 2012ko urtarrila.

5. dosierra: «Garapenerako lankidetza krisi-garaian. 
 Eragile berriak, helburu berriak», 2012ko apirila.

6. dosierra: «Krisia, herritarren haserrea eta gizarte-mugimenduak», 2012ko uztaila.

7. dosierra: «Beste politika ekonomiko bat posible al da?», 2012ko urria.

8. dosierra: «Banku etikoa posible al da?», 2013ko urtarrila.

9. dosierra: «Desberdintasuna eta gizarte-kohesioaren haustura», 2013ko apirila.

10. dosierra: «Elikagaien segurtasuna: Eskubidea eta beharra», 2013ko uztaila.

11. dosierra: «2015 ondoko garapen-agenda:  
 Lehengo bidetik edo trantsizioaren hasiera?», 2013ko urria.

12. dosierra: «Ekonomia lankidetzan», 2014ko urtarrila.

13. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dag», 2014ko udaberria.

14. dosierra: «GEK: Erretorika gainditzeko», 2014ko uda.

15. dosierra: «Ekonomiaren irakaskuntza», 2014ko udazkena.

16. dosierra: «Prokomuna eta ondasun erkideak», 2015eko negua.

17. dosierra: «Garapenaren finantzazioa eta 2015 ondoko Agenda», 2015eko udaberria.

18. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (II. jardunaldiak)», 2015eko uda.

https://ecosfron.org/portfolio/dossier-nuevos-tiempos-para-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-cambiar-el-mundo-desde-el-consumo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-sombras-en-las-microfinanzas/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-otra-politica-economica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-banca-etica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesion-social/
http://ecosfron.org/portfolio/seguridad-alimentaria-derecho-y-necesidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/


MgE DOSIERRAK

https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-publicaciones/mge-dosierrak/

19. dosierra: «Gizarte-bazterketak», 2015ko udazkena.

20. dosierra: «Zerga-sistema: efizientzia eta ekitatea», 2016eko negua.

21. dosierra: «José Luis Sampedro gogoan», 2016 2015eko udaberria.

22. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (III. jardunaldiak)», 2016eko uda.

23. dosierra: «Ongi bizitzea, gizartearen paradigma alternatibo gisa», otoño 2016ko udazkena.

24. dosierra: «Energia. Erronkak eta arazoak», 2017ko abendua.

25. dosierra: «Genero-ikuspegia ekonomia sozial eta solidarioan», 2017ko udaberria.

26. dosierra: «Gure gizarte- eta ekonomia-ereduari buruz berriro pentsatzen», 2017ko uda. 

27. dosierra: «Inpaktuko inbertsioa», 2017ko udazkena

28. dosierra: «Globalizazioaren gobernua», 2018ko negua.

29. dosierra: «Ekonomia feminista: ikusezina ikusgai egiten», 2018ko udaberria.

30. dosierra: «Begirada kritikoak eta zeharkakoak», 2018ko uda.

31. dosierra:  « Ekonomia Sozial eta Solidarioa sustatzeko praktikak eta tresnak:  
partekatutako gogoeta bat», 2018ko udazkena.

32. dosierra: «Enpresako Demokrazia Aldarrikatzen», 2019ko negua

33.  dosierra: «Elikaduraren etorkizuna munduan», 2019ko udaberria

34. dosierra: «2030 Agenda: gatopardismoa edo transformazioak», 2019ko uda.

35. dosierra: «Gizarte erantzukizun korporatiboa Elikagaien industrian», 2019ko udazkena.

36. dosierra: «Demografia: aldaketak ugalketa-ereduan», 2020ko negua.

http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-21-recordando-a-jose-luis-sampedro/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-23-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-25-zk/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-26-zk-2017ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/21485-2/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-30-zk-2018ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/enpresako-demokrazia-aldarrikatzen/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-33-zk-elikaduraren-etorkizuna-munduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-34-zk-2030-agenda-gattopardismoa-edo-eraldaketak/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-35-zk-gizarte-erantzukizun-korporatiboa-elikagaien-industrian/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-36-zk-demografia-aldaketak-ugalketa-ereduan/


MgE dosierrak
37. zk., 2020ko udaberria

Con la colaboración de:
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