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1. SARRERA
Txosten hau 2020-2030 aldirako erreferentziazko azterketa prospektiboetan azaldutako joera nagusien
laburpena da. Informazioa, etorkizuneko hainbat egoeratatik erauzia, 15 gai-eremutan multzokatu da. Euskal
Autonomia Erkidegoak, Europak eta munduak hurrengo hamarkadetan jasango dituzten arazo ugariak islatzen
dituzte multzo horiek.
Txostenaren helburua da gogoeta-prozesua osatzea eta EkoEuskadi 2020 estrategiari buruzko eztabaida
bultzatzea, gizartearen etorkizunerako hain garrantzitsuak diren gaiek —baliabideen hornidurak, esparru
ekonomikoak eta ingurumen-kalitateak, esaterako— izan dezaketen bilakaera adieraziz. Bestalde, hemen
adierazitako joeren irakurketa kritikoa egiteko eskatzen dizuegu. Izan ere, prospektiba-ariketaren egitekoa ez
da etorkizuna aurreikustea, baizik eta egon daitezkeen arazoez ohartaraztea, ondorio negatiboak saihesteko
eta eskaintzen diren aukerak aprobetxatzeko neurriak hartzeko. Aldaketa-dinamika konplexuetan murgilduta
gabiltza, eta esku hartzen duten eragileek (asko eta asko) hartzen dituzten neurrien mende dago emaitza.
Beraz, atal bakoitzean egon daitezkeen kontrako joerak ere adierazten dira —horrelakorik atzeman bada—,
eta Europan eta munduan gertatzen ari diren aldaketek Euskal Autonomia Erkidegoan izan dezaketen eraginari
buruz gogoeta egiteko eskatzen dizuegu.
Txostenaren eskema
Kontrako joerak
eta zalantzak:

Gaieremua

SARRERA

Euskadin izango
dituen ondorioak

Joerak
Alderdi
erabakigarriak
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Emaitzen laburpena
Baliabide naturalak
gutxitzen ari dira
Euskadi ere partaide
duen gure mundu
honetan. Hazkuntza
ekonomikoa eta
berrikuntza-estrategiak
baldintzatu egiten ditu
urritze horrek. Agortzedinamikei eta haien
ondorio ekonomiko eta
sozialei aurre egiteko,
ezinbestekoa da
oraingoak baino
ekoizpen- eta
kontsumo-modu askoz
eraginkorragoetara
bizkor jotzea.
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Baliabide-eskasia > Sarrera
Munduko ekonomiaren baliabide-oinarriari buruz dauden presioak aztertzea
—bereziki, lehengaiei, energia-baliabideei, urari eta elikagaiei buruzkoak—
funtsezkoa da prospektiba-analisietan. Erromako Klubak 1972an
Hazkundearen mugak liburua argitaratu zuenetik ari dira aztertzen
deskribatutako arazoak.Alabaina, orain hasi da nabaritzen horrek munduko
ekonomian duen eragina (handia) diru aldetik —prezioak igo egin direlako—,
goraka ari diren ekonomietan ondasunen ekoizpen-mailak eta kontsumomailak igo direnean.
Oinarrizko baliabideen hornidurako “itogune” batzuen berri, adibidez,
petrolioaren ekoizpen maximoaren beherakadaren edo handituz doan ureskasiaren berri badu gizarteak, baina alarma-seinale asko pasatu dira
oharkabean. Besteak beste, industriarako gero eta lehengai-eskasia (ez
energia-baliabideena) handiagoa eta nekazaritza-ekoizpena asko jaisteko
arriskua (ongarrien hornidura faltagatik) dira horren adibide. Arazoen arteko
harreman konplexuak edo “agortze-dinamikak” ulertzen hasi baino ez gara
egin, baina.
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Baliabide-eskasia > 2.1. Lehengaiak
Europako eta munduko joerak
Azken urteotan lehengaien eskaera asko hazi da. Ekonomian eta politikan alarmak saltarazi egin ditu horrek, baina berandu eta motel
ari zaio erantzuten arazo horri. Eskasia gero eta handiagoa izateak —eta baliabide urrien inguruko espekulazio-mugimenduek— “lur
arraroak” deritzenei ez ezik, orain arte ugaritzat jotzen ziren lehengaiei ere eragiten die.
Europako Batzordeko aditu-taldeak zehaztu
berriak hornidura ziurtatua ez dagoen 14 material
kritiko, bai geratzen diren erreserbak eskuratzeko
aukerarik ez dagoelako, bai ordezteko edo
birziklatze-maila handitzeko zailtasuna dagoelako.

Europako Batasuneko lehengai kritikoen zerrenda
(ordena alfabetikoan)

Iturria: Armin Reller, Augsburgeko Unibertsitatea
Tom Graedel, Yale Unibertsitatea
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Lur arraroak

Germanioa

Tantalioa

Grafitoa

Tungstenoa

Baliabide-eskasia > 2.1. Lehengaiak
Alemaniako industria:

Europako Batzordeak baliabideen eraginkortasun-estrategia 2011n onartzea
aurreikusten du, baina industria, dagoeneko, eskasia pairatzen hasia da, eta bigarren
mailako lehengaietara ere hedatu da; adibidez, altzairua ekoizteko erabiltzen den
txatarrara.
Ikerketa-erakunde asko ari dira aztertzen zer eragin izango duen gero eta handiagoa den
lehengai-eskasia horrek ekonomia-eredu jasangarriagorako trantsizioan funtsezkotzat
jotzen diren teknologia berrien hedapenean; besteak beste, energia berriztagarrietan eta
mugikortasunean. Adibide gisara, taula honetan laburbildu dugu kritikotzat jotzen diren
hiru metalen egoera, SATW Suitzako Zientzia Teknikoen Akademiak berriki egindako
txosten bat oinarri hartuta.

Baliabideen eraginkortasuna bultzatzea
Alemaniako industriaren balio erantsi
gordinaren ehunekoa

Soldata-kostuak

Soldata-kostuak

Iturria: Wuppertal Institute

Lehengaia

Kalkulatutako
erreserbak

Lehen mailako eta bigarren
mailako eskaintza

Eskaera

Arazoa

Litioa

9,9 milioi tona, % 76
Txilen

Lehen mailakoa: 18.000 t (2009)
Bigarren mailakoa: gaur egun, oso
txikia

Zeramika, beira, bateriak eta olioak. Bateria
kargagarrien eskaera asko handituko dela
aurreikusten da (auto elektrikoa)

Birziklapen bidez litioa berreskuratzeko
azpiegitura sortzea

Lur arraroak

99 milioi tona
(2009), % 38 Txinan

124.000 t (2009), % 95 Txinakoa

132.500 t 2008an (1.000 t 1953an).
Metalurgia, elektronika, katalizatzaileak,
lanparak, telebistak, monitoreak.
Mikroelektronikarako eta
aerosorgailuetarako magnetoen eskaera asko
handitzea aurreikusten da

Lur arraroak bestelako metaletatik bereizteko
prozesuan erradioaktibitatea askatzea gerta
liteke. Ordezteko zailtasuna

Indioa

11.000 – 16.000 t
(2007), % 62 Txinan

50 t-koa zen 70eko hamarkadan, eta
553 t-koa 2007an (400 t, industriahondakinak)

Ez dago datu fidagarririk. Industria
fotovoltaikoan eta erdieroaleetan eskaera
asko handitzea aurreikusten da

Zalantza handia erreserbei eta eskaerari
dagokienez. Kontsumo-produktuetako indioa
berreskuratzea proposatzen da

Iturria: geuk egina, SATW oinarri hartuta
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Baliabide-eskasia > 2.1. Lehengaiak
Egon daitezkeen kontrako joerak
Lehengai kritikoen prezioen igoerak eta haiek eskuratzeko zailtasunek bigarren mailako merkatua aktibatu dezakete, baldin eta
birziklatze-azpiegitura eta -teknologia egokiak badaude. Hori bideragarria izan daiteke litioaren eta platinoaren taldeko metal batzuen
kasuan, adibidez, baina zalantzazkoa da tantalioaren kasuan, besteak beste (kantitate txikitan eta aleaziotan nahasita erabiltzen da,
adibidez).
Arazoari aurre egiteko beste modu bat antzeko ezaugarriak dituzten ordezko materialak bilatzea da. Konponbide honetarako, bereziki
interesgarria da nanomaterialeen ikerkuntza.
Azkenean, sumatu dira lehen erreakzio politikoak, erreserba propioak dituzten herrialdeetan meategiak ireki dituztenean —oraingoz ez
dira errentagarriak— eta meatzaritza biologikoko teknika berriak erabiltzen hasi direnean.
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Baliabide-eskasia > 2.2. Energia-baliabideak
Europako eta munduko joerak
Energia-eskaeraren egungo hazkuntza-erritmoari eusteko zailtasunak berriki egindako prospektiba-ariketa guztietan islatzen dira, nahiz
eta desadostasunak egon baliabide fosilen agortze-erritmoari dagokionez. 3E2020 Planaren zirriborroan egungo egoera honela
laburbiltzen da: “ELGEko herrialdeen erronkak eta lehentasunak badirudi energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak direla,
besteak beste. Indar hartzen ari diren herrialdeen erronka handia, ordea, energia sortzea eta hartaz hornitzea da, eta garabidean
daudenena, berriz, energia eskuratzea”.

Energia-eskaria: Prezio altuei eustea, arrazoi hauengatik:
• Indar hartzen ari diren herrialdeen kontsumoa handituz doa
• Herrialde industrializatuetan, eraginkortasuna ez da hobetzen ari
• Europako Batasunean, garraioaren eta zerbitzuen sektorean ez da hobekuntzarik
nabari
Energia-hornidura
• Arazoak, herrialde ekoizleetako gerrengatik, monopolioengatik eta arazo
ekonomikoengatik
• Energia berriztagarrien garapena oso motel dabil EBn
• Fusio nuklearraren aukera urrutiegi dago, eta hidrogenoa ez da konponbide bat,
ekoizteko energia asko eskatzen duen bektorea baita

Politika-, teknologia- eta ingurumen-faktoreak
•Gaizki araututako liberalizazioak ezegonkortasuna sortu du merkatuan, eta
eskualde batetik bestera prezioak desberdinak izatea ekarri du
•Klima-aldaketak eta klima-aldaketaren aurkako borrokak gogor eragingo dio
energia-merkatuari (CO2-aren kostua handitu egingo da, kontsumo-kurbetan
eragingo du, ekoizpen-instalazioetan eragingo du lehorteak direla eta…)

Iturria: ESPON, 2006
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Baliabide-eskasia > 2.2. Energia-baliabideak
Alderdi ezezagunak eta egon daitezkeen kontrako joerak
Zalantzarik handiena erregai fosilen (petrolioa, gasa, ikatza eta uranioa) erreserben
benetako egoerari buruzkoa da; izan ere, ekoizpen-datuen arabera, petrolioa eta
ikatza beren punturik garaienera heldu dira, eta gasbidez esportatzen den
Norvegiako gasaren ekoizpena —ezinbestekoa Europako hornidura ziurtatzeko—
gehienezko ekoizpenera 2015/2016an iritsiko da. Hobi berrien ustiaketak muga
fisikoak eta ekonomikoak ditu: fisikoak, gero eta energia gehiago behar delako
erreserbak ateratzeko (energiaren itzulkin-tasa), eta ekonomikoak, murrizten ari
diren erreserbekin inbertsioak ez amortizatzeko arriskua dagoelako. Azkenik,
energiaren prezio altuek atzeraldi ekonomikoak eragiten dituzte, eskaera jaitsi egiten
baita eta beste ondasun batzuena, berriz, igo (ondasun horiek ere energia- eta
garraio-kostua eragiten dute).
Energia berriztagarriak, berriz, energiaren itzulkin-tasa hobetuz doaz, baina dirulaguntzarik gabe energia fosilekin baino ezin dute lehiatu, tokiko merkatu jakin
batzuetan (adibidez, berokuntza geotermikoa edo biomasa, eguzki-energia termikoa
ur berorako) eta zuzeneko azken erabileretan betiere. Bestalde, grid parity lortzen
denean, hau da, energia berriztagarrien instalazio bat sareak hornitutako kWh baino
gutxiago kostatzen zaionean erabiltzaileari —Europako egungo batezbestekoa 16
zent./kWh da— eta biltegiratzeari esker behar duen fidagarritasuna duenean, orduan
energia berriztagarrietarako trantsizioa izugarri areagotu daiteke. Aurreikuspenen
arabera, litekeena da energia fotovoltaikoa —berriztagarrietatik garestiena, gaur
egun— 2020an iristea muga horretara, baldin eta diru-laguntza publikoen
murrizketak ez badizkio kalte larriak eragiten sektorearen garapenari. Finantza
publikoen egungo egoerak eta inbertsio pribatua egiteko ahalmen mugatuak
energiaren sektorearen eredu deszentralizatuago eta jasangarriago baterako
trantsizioa geldiarazi egin dezake.
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Iturria: IEA; World Energy Outlook, 2010

Baliabide-eskasia > 2.3. Ura
Europako eta munduko joerak

Edateko
ura
eskuratu
ezinak
hilkortasun-tasa handitzeko arriskua
dakar, batez ere hiri-aglomerazioetan
(EC, 2010). Bigarren ondorio bat uraren
prezioa igotzea izan daiteke. Horrek
diru-sarrera txikiko familiei egingo die
kalte.

Uraren erauzketa osoa, eskualdeka,
1995 eta 2025

Kilometro kubikotan

Mundu osoan gero eta larriagoa den
ur-eskasiagatiko kezka aztertutako
egoeretako
askotan
ageri
da.
Aurreikuspenek diotenez, 3.000 milioi
lagunek arazoak izango dituzte edateko
ura eskuratzeko 2020tik 2030era
bitartean (EC, 2009; NIC, 2010), eta
arazo hori areagotu egingo da epe
luzera, klima-aldaketa dela eta (EC,
2010). Ura eskuratzeko arazoak gerrak
eragin ditzake eskasia handiena dagoen
eremuetan (NIC, 2010), eta kaltea
handiak eragin diezazkioke elikagaiekoizpenari (IFPRI, 2002).

ia
As

Iturria: IFPRI 2002
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Familiez gain, arazo
horren ondorioak uraren
erabilera
intentsiboa
egiten duten sektoreek
ere jasango dituzte;
adibidez, nekazaritzak,
turismoak edo energia
elektrikoaren
sorkuntzak,
bereziki
Mediterraneo
aldean.
Aurreikuspenek
diote
arrisku-egoera
handia
dela
Pirinioen
hegoaldean,
lehorte
luzeak
egon
daitezkeelako
eta
prezipitazioen eta izotzurteetatik
datorren
uraren
denborabanaketa aldatu egingo
delako.

Baliabide-eskasia > 2.3. Ura
Egon daitezkeen kontrako joerak

Ur-eskasiari aurre egiteko arma nagusietako bat
gatzgabetze-teknologiak
dira,
energia-iturri
berriztagarriek sortutako energiaren hornidurekin
konbinatuta (eolikoa eta eguzki-energia termikoa).
Noski, konponbide horrek itsasoa eskura duten
eskualdeentzat bakarrik balio du. Barrualdeko
eremuetan egoerak okerrera egingo balu,
salbuespen-neurriak hartu beharko lirateke, batez
ere herritarren, ekoizpen-prozesuen eta uzten urhornidura bermatzeko. Gatazka politiko larriak sor
ditzake horrek herrialdeen artean.

Iturria: IFPRI, 2002
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Baliabide-eskasia > 2.4. Elikagaiak
Europako eta munduko joerak
Elikagai-eskasia (gero eta handiagoa) aurreko ataletan
adierazitako joerekin oso lotuta dago, elikagaiak
ekoizteko ur-, energia- eta lehengai-kantitate handiak
(batez ere ongarritarako fosforoarenak) behar baitira.
Elikagaien segurtasunaren arazoa eta horrek energiaeskasiarekin eta klima-aldaketarekin duen lotura
kontsultatutako ia egoera guztietan ageri dira, baina
duela gutxi arte ez zaio apenas kasurik egin fosforohornidurarik ez izateko arriskuari (EEA, 2010). Britainia
Handiko Soil Associationek ohartarazten du fosforoekoizpena gainbehera has daitekeela 2033an. Hala
gertatzekotan, zerealen ekoizpena murriztu egingo
litzateke: 2000n, 9 tona zereal ekoitzi ziren
hektareako; aurreikuspen horien arabera, berriz,
2100ean 4 tona ekoitziko dira. Beste kezka bat
fosforo-ekoizpenaren banaketa geografikoa da:
2009an ekoizpenaren % 67 (158 milioi tona metriko)
hiru herrialderi bakarrik zegokien (Txina, Estatu Batuak
eta Maroko / Mendebaldeko Sahara).

Faktore baldintzatzaileak direla eta, elikagaien prezioen gaineko
presio handia espero da, eta garabidean dauden herrialdeek
elikagaien inportazioarekiko gero eta mendekotasun handiagoa
izatea. Horrek gosea eta matxinadak areagotu egingo ditu
(National Intelligence Council – NIC, 2010). Azken datuek
adierazten dute malnutrizioa berriro hazten ari dela munduan,
krisi ekonomikoa dela eta: mila milioi laguni baino gehiagori
eragin zien 2009an (EEA, 2010).
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Baliabide-eskasia > 2.4. Elikagaiak

Egon daitezkeen kontrako joerak
Elikagaien, pentsuen eta zuntzen eskaera mundu osoan handituko
delako aurreikuspenen oinarrian bi uste daude: munduko
populazioa etengabe handituz doala, batetik, eta bizi-baldintzak
hobetuz doazela, bestetik. Dieta-aldaketak dakartza hobekuntza
horrek. Hazkuntza demografiko horri eusteko nahikoa baliabide
natural ez dagoela adierazten duten seinale asko daude (EEA, 2010).

Iturriak: EU, 2010; Soil Association, 2010;
ESPON, 2006; eta IFPRI, 2002
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Baliabide-eskasia > Euskadin izango dituen
ondorioak
Nazioartean zein Espainiako estatuan nabari diren
baliabide-eskasiaren fenomenoen arteko lotura estua
dela medio, tentsioak sortzen dira baliabide jakin bati
eman beharreko erabilerak direla eta. Hori dela eta,
baliabidearen prezioa igo egiten da, eta, hala, haren
ordezko beste baliabide batzuen bilaketa sustatzen da,
eta, aldi berean, negozio-aukera eta “itogune” berriak
sortzen dira. Birziklatzearen alorrean Euskadin dagoen
enpresa-sarea
kontuan
hartuta,
negozio-aukera
garrantzitsuak sor daitezke:
 Bigarren mailako hornidura-merkatuak sortuz,
 Orain arte lehiakorrak ez ziren baina lehengaien eta
energiaren prezioak igotakoan bideragarriak bihur
daitezkeen konponbide teknologikoak garatuz.

Bestetik, EAEko industriaren ekoizpen-sistema kontuan hartuta, lehengai asko kontsumitzen dituzten industriak arriskuan egon daitezke,
baliabide natural urrien gero eta lehiakortasun handiagoagatik eta haien prezio-igoeragatik. Horrez gain, industriaren energia-kostu
handiak sektore horren lehiakortasuna arriskuan jar dezake. Energia-intentsitatea gehiago murrizteko moduak bilatu beharra dakar
horrek.
Etorkizunerako estrategikotzat jotzen den baliabide naturaletako bat ura da. Gero eta ur gutxiago dago, eta klima-aldaketak haren
eskuragarritasunari kalte egitea aurreikusten da. Horrenbestez, uraren eskaintzarekin lotutako sektore teknologikoak asko haziko dira.
Euskadiren kokapen geografikoak (itsasoa bertatik bertara dugu) gatzgabetze-teknologiak garatzea erraztu egiten du, energia-iturri
berriztagarriek sortutako energia-hornidurekin konbinatuta (eolikoa eta eguzki-energia termikoa). Horrez gain, ur-horniduraren
segurtasunak nekazaritza-ustiapenak mantentzen lagundu egingo luke. Azken urteotan, nekazaritza-ustiapenen kopurua asko jaitsi da,
eta horrek kanpoko elikagaiekiko mendekotasun handiagoa eragin du.

16

3. Ekonomia eta globalizazioa
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Ekonomia eta globalizazioa > Sarrera
Egungo gainbehera ekonomikoarekin, argi geratu da nazioarteko
merkatuan gertatzen denak estatuko eta eskualdeko ekonomiei
eragiten diela. Munduko egoera geoestrategikoaren bilakaera faktore
erabakigarria izango da munduko ekonomiarentzat. Oso eragin
handia izan dezake, nazioarteko politika hobeto koordinatzeko
ahalegin handiak egiten ez badira.
Halaber, ekonomiaren bilakaera aldatu egiten da herrialde
bakoitzaren ekoizpen-egituraren eta nazioarteko gorabeherek eragin
diezaioketen arriskuaren arabera. Bestalde, aurreikuspenen arabera,
zorpetze-mailen egungo hazkundeak administrazio publikoen
jarduera-tartea mugatu egingo du, ziklo ekonomikoak besterik eskatu
arren.
Bestetik, ekonomiaren joerak aldarazi egingo ditu pertsonen eta
merkantzien fluxuak. Garraio-sareek saturazio-prozesuak jasatea
aurreikusten da, baita egungo krisi ekonomikoaren aurretik izandako
ekonomiaren antzeko hazkunde-erritmoak aurreikusten ez badira
ere. Merkantzien garraioari dagokionez, hark sortzen dituen
ingurumenaren kanpo-eraginen kostua barneratzeak, esaterako,
indar hartzen ari diren herrialdeen eta herrialde garatuen artean
dagoen ekoizpen-kostuaren diferentziala murriztu egin dezake.
Ekoizpenaren norabidea aldatu egin daiteke, beraz, eta tokiko
merkatuetara bideratu. Horrek, aldi berean, merkantzien garraioaren
joera (handitzekoa) murriztu egingo luke.
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Iturria:
IMF, 2010, World Economic Outlook Database;
Poncet S., 2006, The Long Term Growth Prospects of the World Economy
Horizon, 2050

Ekonomia eta globalizazioa > 3.1 Europa munduan
Europako eta munduko joerak

Europako Batasuna indarra galduz doa munduan. 2004an, Estatu
Batuetako National Intelligence Council National Intelligence
Councilek (NIC) ohartarazi zuen indar hartzen ari ziren Asiako
herrialdeek Europaren hegemoniaren amaiera ekarriko zutela,
eta EB zatitzeko arriskua zegoela. India eta Txina berrikuntza
teknologikoaren buru bihurtzeko posizio hobean daude, eta
dagoeneko aurrera egiten ari dira energia berriztagarrien edo
indar
hartzen
ari
diren
teknologien
—esaterako,
nanomaterialeen— merkatuan, bai garapen propioen bidez, bai
patenteak edo know-howak erosiz. NICen azken azterketa are
ezkorragoa da, eta ohartarazten du lidergo politikorik ezak
aurrekaririk gabeko mundu osoko krisia sorraraz dezakeela.

Europako Batasunari dagokion munduko biztanleriaren
ehunekoaren eta BPGaren (PPA erabiliz) bilakaera, 2005 - 2020

Nanomaterialak dauzkaten
kontsumo-produktuen jatorria

AEB

Asiaren ekialdea Europa Beste batzuk
Iturria: <}100{>Nanotechproject

Iturria: ESPON 2007b
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Ekonomia eta globalizazioa > 3.1 Europa munduan
Zalantza geoestrategiko nagusiak
Sozialak
•

•
•

Intolerantzia,
etnien/erlijioen arteko
tentsioak
Pandemiak
Biztanleriaren banaketa,
eskualdeka

Teknologikoak
•
•
•

Energia-intentsitatea
Energia-trantsizioa
Genetikako eta
biozientzietako
aurrerapen
teknologikoa

Ekonomikoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bi abiaduratako ekonomia
Txinako ekonomiaren
mantsotzea
Estatu Batuetako ekonomiaren
desakoplamendua
Energia-eskariaren hazkundea
Energia-azpiegiturako inbertsioa
Inbertsio-fluxu orokorrak
(atzerriko zuzeneko inbertsioa)
Merkataritza orokorra
Oparotasun-mailak
Errusiako oinarri ekonomikoa
AEBko oinarri ekonomikoa

Ingurumenekoak
•
•
•

Klima-aldaketa
Elikagaisegurtasuna
Ur-eskasia

Politikoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatu Batuen irudi orokorra
Arma kimikoen eta biologikoen
ugaritzea (nanomaterialak barne)
Txinaren nagusitasuna
eskualdean/munduan
Klima-aldaketaren eragina murriztea
Ustelkeria
Fundamentalismoa
Gobernantza orokorra
Merkatuen irekiera
Arma nuklearren ugaritzea
Energia-horniduraren segurtasuna
Terrorismoa
AEBen nagusitasun morala munduan

Iturria: NIC, 2010

Baliabideak gero eta urriagoak direlako handituz doan lehiakortasunak izan ditzakeen ondorioak
Mendebaldeko pentsamenduaren nagusitasuna txikiagoa den mundu multipolarra (NIC, 2010). Botere ekonomikoa eta
finantzarioa indar hartzen ari diren nazioetara aldatuko da (PWC, 2006)
Globalizazioaren amaiera eta eredu protekzionisten berrindartzea (ESPON, 2006; NIC, 2010; ReRisk, 2010)
Aberatsen (gutxi) eta pobre askoren artean (lunpenproletariotza) banatuta dagoen mundua, baita herrialde garatuetan
ere. Korporazio handien botere absolutua; istilu sozialak (NIC, 2010)
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Ekonomia eta globalizazioa > 3.2 Europako
ekonomia
Europako joerak
Sortu zenetik lehenengo aldiz, Europako Merkatu
bakarra zalantzan jartzen ari dira goi-mailako
zenbait politikari, baita eurogunearen etorkizuna
ere. Eztabaida horien atzean dago bankusektorearen
porrota
saihesteko
Europako
gobernuek kontratatu duten zor izugarria.
Alemaniako Bankuaren oinarrizko aurreikuspenen
arabera (DB Research, 2010), zor publikoa / BPG
ratioak okerrera egingo du (100etik 133ra) 2020ra
arte garatutako 17 merkatuetan. Baina gorabehera
handirik egongo balitz, zor publikoa are gehiago
haz liteke, eta indar hartzen diren merkatuei
eragingo lieke gutxien arazo horrek.
Iturria: publikoa

Iturria: DB Research, 2010

21

Ekonomia eta globalizazioa > 3.2 Europako
ekonomia
Egon daitezkeen kontrako joerak
Aurreikuspen ekonomikoak egiteaz arduratzen diren erakunde gehienen ustez (adibidez, IMF eta ECOFIN) munduko
ekonomia berriro hasiko da hurrengo hamarkadetan, baina erritmo motelagoan herrialde garatuetan (EEA, 2010). Baina
ekonomialari ospetsu batzuek krisiaren jatorriari buruzko bestelako ikuspegia dute: haien ustez, energiaren eta lehengaien
prezio-igoerak eta kapital espekulatiboaren mugimenduek sortu dute krisia. Teoria horren arabera, egoera hori berriro
gertatuko da benetako ekonomia berreskuratzen hasten denean, eta, beraz, atzerapen-ziklo jarraituak pairatuko ditugu.
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Ekonomia eta globalizazioa > 3.3 Garraioa eta
mugikortasuna
Europako eta munduko joerak
Ondasun eta pertsona asko lurrez, itsasoz eta airez mugitzea egungo eredu
ekonomikoaren oinarrizko ezaugarrietako bat da, baina horren
jasangarritasuna zalantzan dago. Aire-garraioaren egoera bereziki larria da
(EU DG Research, 2010). Aire-garraioaren bat-bateko kostu- eta bolumenaldaketek eskualde periferikoenei eragingo diete batez ere, batik bat
turismoan eta garraio-nodo zentraletan espezializatuta daudenei.

*

Etengabeko hazkunde ekonomikoa aurreikusten duten
hipotesiek aire-garraioa hazi egingo dela diote, bai
pertsonena
bai
ondasunena.
2030
aldera,
merkatuaren saturazioa eragin dezake horrek.
Europako errepide bidezko merkantzien garraioari
dagokionez, ekialdearen eta hegoaldearen arteko eta
ekialdearen eta iparraldearen arteko zirkulazioa
handitzea aurreikusten da, eta trenaren merkatukuota pixkanaka igotzea segmentu horretan.

Iturria: Geuk egina, ISIS oinarri hartuta (2009) * Lurralde-eremuen nomenklatura
Estatistikak (autonomia-erkidegoak)

Eguneroko joan-etorriekin lotutako mugikortasuna da ugariena Europan, inbertsio publikoek autoa ez erabiltzeko ematen dituzten
erraztasunei esker. Bestalde, urrakortasun-maila handiagoa dago commuteren (lantokira joateko ibilbide luzeak egiten dituztenak)
ehuneko handiagoa dagoen eskualdeetan (ReRisk, 2010).
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Ekonomia eta globalizazioa > 3.3 Garraioa eta
mugikortasuna
Zalantzak:
Aldagai makroekonomikoen bilakaeraren araberakoak izaten dira, hein handi batean,
pertsonen eta merkantzien fluxuak; garraiobideen erabilera, berriz, egindako
inbertsioen eta tarifikatze-politiken emaitza izaten da. Europako azpiegiturak —bai
ibilbide luzekoak, bai hiri-aglomerazioen ingurukoak— saturatuta daudela adierazten
duten sintoma argiak daude; beraz, ibilgailuen propultsio-modua ez ezik garraioeredua ere aldatu beharra dago.

Horrekin batera, joan-etorri fisikoak ordezteko joera nabari da, gero eta handiagoa,
IKTen erabilera dela medio, pertsonen eguneroko joan-etorrietan eragin handia
duten sektoreetan; adibidez, administrazioan, merkataritzan, osasun-laguntzan edo
mugikortasunaren kudeaketan eta garraiobideen konbinazioan. Horri eta
telelanaren hedatzeari esker, zerbitzu oneko garraiobide publikoak dituzten
metropolietan jada nabari den joera hau indartu egin daiteke: norberak bere
ibilgailu propioa edukitzeari uko egitea eta carsharingaren (ibilgailuak partekatzea)
alde egitea.

Iturria: ISIS, 2009; ReRisk, 2010
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Ekonomia eta globalizazioa > Euskadin izango dituen
ondorioak
Europako eta nazioarteko merkatuan aldaketa gogorrak gertatzeko arriskua eta globalizazioaren amaiera eta merkatu
protekzionisten ereduaren berrindartzea mehatxu larriak dira EAEko ekonomiarentzat, lehengaiak kanpoan erosi behar baititu EAEk,
eta ekoizpena kanpoan saldu beharra. Bestetik, politika protekzionistetara itzultzeko joera horrek tokian tokiko nortasuna, bizikalitatea eta kultura- eta ingurumen-ondarearen kontserbazioa indartzeko tokiko ekimenei bidea zabaltzen die.
Munduan —herrialde garatuak barne— aberatsen eta pobreen arteko alde gero eta handiagoak Euskadin ere badu eragina. Are
argiago ikusi da hori azken krisi ekonomikoan. Beraz, nahitaez kudeatu behar da gainbehera ekonomiko jarraitu baten arriskua eta
horrek berekin ekarriko lukeen pobrezia, gizarte-bazterketa eta tentsio sozialaren igoera.
Merkantzia-garraioaren bolumena herrialde guztietako ekonomiaren bilakaerarekin lotuta dago. Euskadin, bi noranzkokoa da lotura
hori; izan ere, Europako errepide bidezko garraioaren ardatz nagusietako batean dago Euskadi, eta garraio-fluxu horien bolumena eta
norabidea aldatuz gero, zuzeneko eragina izango luke euskal ekonomian. Merkantzia-garraioaren zati bat trenbidera aldatuz gero, eta
trenbidea itsaso bidezko garraioarekin hobeto konektatuz gero, errepide bidezko merkantzia-garraioa bizkortu egingo litzateke. Hartara,
errepide-sarearen pilaketa saihestu egingo litzateke, Euskadik Europarekiko lotune neuralgikoa izaten jarraitzeko lagungarria izango
litzateke eta, aldi berean, garraioak sortzen duen poluzio-maila jaitsi egingo litzateke.

Jendearen eguneroko joan-etorriak konpondu beharreko arazo dira:
herritarrek joan-etorrien % 97,9 EAE barrukoak, eta horietatik ehuneko
txiki bat baino ez da egiten garraio publiko bidez. Horrek sortzen
dituen ingurumen-arazoez eta errepidetako zirkulazio-pilaketez gain,
erregai-kostuen igoerak familiaren errentari ere egin diezaioke kalte.
Aldi berean, mugikortasunaren garraio-modalitatearen banaketa
aldatzeko eragile ere izango dira.

Iturria: Eusko Jaurlaritza, “2007ko
mugikortasunari buruzko azterketa”
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4. Ongizatea eta gizartekohesioa
SARRERA
4.1. MIGRAZIOA ETA ZAHARTZEA
4.2. GIZARTE-KOHESIOA
4.3. BALIO-ALDAKETA
EUSKADIN IZANGO DITUEN ONDORIOAK
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > Sarrera
Europako gizartean migrazioari, ongizate
sozialari eta balio-aldaketari dagokionez
ageri diren joeren azterketa guztiek ardatz
bera dute: biztanleria zahartzen ari da.
Aurreikuspenek diotenez, epe laburrera,
immigrazioa
izango
da
Europako
biztanleria aktiboa gaztetzeko bide
bakarra.
Biztanleriaren
zahartzeak
eragindako
zainketaeta
osasunzerbitzuen
areagotzea
finantzatzeko
faktore
erabakigarria
izango
da
immigrazioa.

Zainketa- eta osasun-zerbitzu gehiagoren
premiaz gain, bistakoa da gizartekohesioaren bilakaera negatiboa, herrialde
garatuetan pobrezia-kasuak igo egin baitira.
Azken urteotan, areagotu egin da
indibidualismoa, eta horrek areagotu egin
du kalitateko zerbitzuak eskuratzeko
nahikoa baliabide ekonomikorik ez duten
herritar helduen arazoa.

Indibidualismoa handituz doala sumatzen da, eta herritarren parte-hartzea txikituz eta
komunikatzeko moduak aldatuz. Hortaz, balioen bilakaera erabakigarria izango da
ongizatearen eta gizarte-kohesioaren mailei eusteko.
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > 4.1. Migrazioa eta
zahartzea – Migrazio-joerak
Munduko joerak
150 milioi lagun baino gehiago bizi dira beren sorterritik kanpo, eta kopuru hori % 2 handitzen da urtean. Bestalde, hainbat
azterketaren arabera, Europak gero eta etekin txikiagoa aterako dio nazioarteko migrazioari. Aholku Kontseiluaren ustetan, EBra
etorkin gutxiago etorriko dira 2030etik 2060ra bitartean. 3E2020 Planaren arabera, etorkizunean migrazio-joerak potentzia berrietara
bideratuko dira. EFONET prospektiba-sareko adituek Europak jende gaztea eta ondo trebatua galtzeko arriskua duela ere aipatzen du,
hazkunde-dinamika handiagoko ekonomiak dituzten herrialdetara joango bailirateke.
Migrazio-mugimenduetan ere aldaketak ari
dira izaten: aldi baterako egonaldiak gero eta
ugariagoak dira; zirkuituan migratzen da, eta
jatorriko herrien eta harrerakoen arteko
komunikazioa hobetu egin da. Hori dela eta,
sare sozialak sortzen dira bi aldeetan, eta
kontinenteen artean esperientzia eta jakintza
gehiago trukatzen dira.

Munduko migrazio-mugimenduak

Kontrako joerak
Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko
Taldeak ohartarazi du muturreko gertaerek,
lehorteek eta bestelako fenomenoek migraziomugimendu handiak eragin ditzaketela;
adibidez, Afrikako eremu kalteberenetatik
Europara.
Iturria: Arkaitz Fullaondo doktorea, Tecnalia, EFONETen ekarpena
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > 4.1. Migrazioa eta
zahartzea – Migrazio-joerak
Europako joerak
Europako biztanleriaren zahartze bizkorrak belaunaldien artean tentsioak eragiten ditu (ESPON, 2006), eta handitu egiten du
osasun- eta zaintza-zerbitzuen gastua (Aholku Kontseilua, 2010). Pentsio-sistemak ahuldu egiten dira, eta pertsona helduak
zaintzeko eskulanik ez egotea ere gerta daiteke. Zahartutako Europa honetan, 93 eskualdetan —horietako asko dagoeneko
behartsuak— biztanle-kopurua jaitsi egingo da 2020ra bitartean, eta nekazaritza-eskualdeetan pobrezia-eremuak ugaritu egingo
dira (EC, 2010). Pertsona helduetan, handitu egingo da erosteko ahalmenen arteko aldea, eta emakume asko estutasunean biziko
dira. Horrek guztiak pertsona helduen bizi-kalitatean eta bizi-itxaropenean eragina izan dezake.
Europako eskualdeetako mendekotasunmendekotasun-ratioaren bilakaera (65 urtetik gora / biztanleria aktiboa), 2009
2009 2030

Iturria: Eurostat
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > 4.2. Gizartekohesioa
Europako joerak

Pobrezia-eremu handiak sortzeko arriskua,
baita herrialde “aberatsetan” ere, aztertutako
egoera askotan ageri da. Horrek ondorio hauek
izan ditzake, besteak beste: tentsio sozialak,
hiri-azpiegitura hondatzea eta kontsumoohiturak aldatzea (bigarren eskuko ekonomia
sortzea, garraiobide merkeak…). Regions
2020ren arabera, pobrezia-kasuak ugaldu
egingo dira Europan, leku askotan huts egingo
baitute ongizate ekonomikoaren hiru oinarriek:
lanak, familiaren laguntzak eta laguntza
publikoek.

Eskualdeetako kalteberatasun sozialaren
mapa
AURKIBIDE LABURRA

Oso handia (32)
Handia (37)
Tartekoa (37)
Txikia (114)
Oso txikia (46)

Iturria: EC, 2009
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > 4.2. Gizartekohesioa

DG Regio-ren eta ESPON-ReRisk-en pobrezia-arriskuen
adierazleek diote pobreziak batez ere Europako
ekialdeko eta hegoaldeko eskualdeetan eragingo duela,
baina eskura dauden datuak krisiaren aurreko egoera
ekonomikoari buruzkoak dira (2005). Batez ere jarduera
ekonomikoko guneetatik urrun dauden metropoli-eremu
eta nekazaritza-eskualdeetan pairatuko da gehien
pobrezia.

Iturria: ESPON, 2006
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > 4.3. Balioaldaketa
Europako joerak
Gizarteko balio-aldaketak gizarte horretako bizimoduetan islatzen dira. Askotan, zaila izaten da aldaketa horiek hasieran
hautematea, elkarren kontrako hainbat joera leku berean egotea litekeena delako. Egoera normaletan, aldaketak poliki gertatzen
dira, baina shock kultural (68ko maiatza), politiko (Berlingo harresiaren eraisketa), ekonomiko (atzeraldia, hiperinflazioa) edo
ingurumeneko (Txernobil) batzuek jarrera eta ohitura berriak bizkorrago sortzea bultza dezakete.

Iturria: ESPON, 2006

Teknologiak ere eragin handia du gure eguneroko bizitzan, batez ere inguruarekin dugun komunikazioan. Espainiako etxeetatik,
% 56k dute Internet (2008), eta 11 milioi lagunek erabiltzen dute. Internetek aldatu egin ditu denboraren erabilera, erosteko eta
irakurtzeko ohiturak...
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Ongizatea eta gizarte-kohesioa > Euskadin
izango dituen ondorioak
Euskadiko bilakaera demografikoari buruzko aurreikuspenek diotenez,
biztanleria zahartu egingo da, batez ere EAEko herritarren artean
jaiotza-tasa baxuak bere horretan jarraituko duelako eta migraziosaldoa murriztu egingo delako. Joera horrek arriskuan jartzen du
ongizate-estatu unibertsala eta, horren ondorioz, gizarte-kohesioa.

Bestetik, kalitateko osasun-zerbitzu baten eta pertsona helduak
zaintzeko sistema baten eskariak (gero eta handiagoa) negozio berriak
garatzeko aukera ekar dezake. EAEko osasun-zerbitzuen kalitate handia
aprobetxatzea abantaila izan daiteke eskualdeen arteko
lehiakortasunean, osasunaren eta ongizatearen alorrarekin lotutako
sektore berri bat garatzeko.
Bizimodua aldatzen ari da Euskadin, balio-sistema ere aldatu egin baita.
Bizimodu-aldaketaren adierazle nagusia denboraren erabilera da:
jarduera sozial partekatuaren ordez, orain teknologia eta komunikabide
aurreratuen erabilera indibiduala da nagusi. Joera hori dela eta,
komunikazio “horizontalaren” eragina handitu egin da gizartean.
Gazteak benetako mundutik isolatzeko eta herritarrak, oro har,
pasiboagoak izateko arriskua dakar horrek.
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5. Ingurumen-jasangarritasuna
SARRERA
5.1. KLIMA-ALDAKETA
5.2. LURRALDEAREN INGURUMEN-KUDEAKETA
5.3. BIOEKONOMIA
5.4. GIZARTE-KONTZIENTZIA
EUSKADIN IZANGO DITUEN ONDORIOAK
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Ingurumen-jasangarritasuna > Sarrera
Ingurumen-jasangarritasuna ezinbesteko osagaia da ekoizpeneta kontsumo-eredu eraginkorrak gureganatzeko. Eredu
horiek garatzeko, nahitaez aurreikusi behar da zenbaterainoko
kaltea eragingo duen klima-aldaketak baliabide naturaletan
eta ekoizpen-prozesuetan.

Herrialde aitzindariek tresna hauen alde egiten dute apustu:
alde batetik, lurraldearen ingurumen-kudeaketaren alde,
baliabideen erabilera eraginkorra egiteko; bestetik,
“bioekonomia” deritzona sustatzeko estrategien alde.

Bestalde, ingurumen-kalitatearekiko sentsibilizazioa eredu
ekonomikoa eta soziala (eta, ondorioz, klase politikoa)
aldatzeko eragile gisara nabarmentzen hasi da. Garrantzi
berezia du joera horrek osasun-alorrari dagokionez.
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Ingurumen-jasangarritasuna> 5.1. Klimaaldaketa
Europako joerak
Arrisku teknologikoak eta naturalak

Klima-aldaketarekin lotutako
egungo kezka nagusiak hauek
dira: klima-aldaketaren
benetako abiadurari buruzko
zalantza eta aurreikusten diren
inpaktuek herrialde eta
eskualdeetan izango duten
eragina, betiere lurralde baten
kalteberatasuna hasierako
egoerarekin eta lurraldearen
arrisku teknologiko eta
naturalekin lotuta dagoela
jorik.
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Kalteberatasun-indizea

Ingurumen-jasangarritasuna> 5.1. Klimaaldaketa
Zalantza
Kopenhageko hitzarmenei buruz duela gutxi egindako ebaluazio batean, Nazio Batuek ohartarazi dute oraindik ere ahalegin handiak
egin behar direla tenperatura-igoera 2 °C-ra mugatzen duen CO2-emisioen murrizketa lortzeko 2020an. Adostutako emisiomurrizketaren eta klima-aldaketa suntsitzaile bat saihesteko behar den murrizketaren arteko diferentziala 12 Gt CO2 (joerazko
egoera) eta 5 Gt CO2 (politika aktiboekin) artekoa da. 5 Gt CO2 munduko automobilen eta autobusen parkearen emisioen baliokidea
da (UNEP, 2010).
Klima-aldaketaren aurkako borrokan aurrerapenak motel dabiltzala ikusita, klima-aldaketa IPCCren egoeretan aurreikusitakoa baino
bizkorrago eta bortitzago gauzatuko dela onartzen hasiak gaude.

Igoera
egonkorra

Garai nahasiak

Iturria: geuk egina EC 2010 oinarri hartuta
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Ingurumen-jasangarritasuna> 5.2. Lurraldearen
ingurumen-kudeaketa

Europako joerak

Baliabideen gaineko presioa gero eta handiagoa denez, are beharrezkoagoa da lurraren eta itsasoaren erabilerei buruzko plangintza
koherente bat egitea. Informazio geografikoko sistema aurreratuei esker, nahiko erraza da lurralde baten ezaugarriei buruzko datu
ugari eskuratzea (adibidez, instalazio fotovoltaikoak ezartzeko aukerari buruz).
Ondo instalatutako 1 kWp-ko sistemen potentzial
fotovoltaikoa

Aldiz, oso zaila da lurralde bateko jardueren arteko interakzio konplexuak ulertzea
eta haiek ingurumenean duten efektu konbinatua eta xurgatze- eta konpontzeahalmena zein diren jakitea (EEA, 2010).
Gero eta tresna gehiago daude ingurune natural bateko ingurumen-inpaktuak
neurtzeko, baina lurraldearen ingurumen-kudeaketak urrutirago jo nahi du:
eragin horiek minimizatzea eta, ahal dela, etorkizunean horrelakorik ez egotea
du helburu. Baliabideak modu eraginkorragoan erabiltzea da xedea, lehendik
dagoen azpiegitura eta ingurunearen prestazioak (produktuak eta zerbitzuak)
ahalik eta gehiena aprobetxatuz.

Iturria: ESPON, ReRisk
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Ingurumen-jasangarritasuna> 5.3.
Bioekonomia
Europako joerak
Bioekonomia nahiko kontzeptu berria da, eta OECDren prospektiba-azterketa
bati esker egin da ezaguna. “Bioekonomia” lehengai biologikoen erabileraz
arduratzen da, baita produktuen fabrikaziorako prozesu biologikoen
emulazioaz ere. Ikerketa-bide horiei esker espero da eskuratzea egungo
eraginkortasun-mailak baino maila hobeak (“4. faktorea” edo “10. faktorea”)
lortzeko jauzi kualitatiboak behar dituen teknologia “disruptiboak”. Oinarrizko
premiak asetzea dute helburu proposamen horiek, nekazaritzan, osasunean
eta industrian berrikuntza ezarriz.

Bioekonomiaren “driver”ak
Iturria: OECD, 2009

2030ean merkatuan egoteko aukera duten bioteknologien adibideak

Iturria: geuk egina OECD 2010 oinarri hartuta
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Ingurumen-jasangarritasuna> 5.3.
Bioekonomia
Zalantza
Materia biziduna mikroeskalan edo manoeskalan manipulatzeak herritarrak kezkatu egin ditzake, landare transgenikoek bezala.
Arrisku “ikusezinak” direnez, bazterketa emozional justifikatua edo ez-justifikatua eragin dezakete (botikei dagokienez, txikiagoa
betiere). Teknologia berri horiek beste ingurumen- eta osasun-arazo batzuk ere eragin ditzaketela frogatuta dago nanopartikula
batzuen kasuan. Hala ere, Alemania, Norvegia eta AEBko ikerketa-zentroetan, esaterako, jakintza-alor arteko ikerketaprogramak jarri dituzte abian.

Iturria: Technology, Research and Development for the Bioeconomy
Stephen Moose, Illinoisko Unibertsitatea
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Ingurumen-jasangarritasuna > 5.4. Gizartekontzientzia
Europako Ingurumen Agentziak adierazi du munduko
ingurumen-politiken arteko bateratasuna handituz doala.
Horrek esan nahi du klase politikoaren kontzientziazio-maila
handiagoa dela:

Hurrengo hamarkadetan okerrera egingo duten
ingurumen-inpaktuak (EEA, 2010)

IngurumenIngurumen-politikak

Hiru arazoek ezaugarri bera dute: giza osasunean izan dezaketen
eragina. Hori da, hain justu ere, herritarrengan ingurumenkontzientzia gehien hazten duen faktoreetako bat. EAEko
biztanleen ia % 40k uste du, oraindik, ingurumen fisiko hondatu edo
oso hondatu batean bizi dela.

Iturria: EEA
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Ingurumen-jasangarritasuna > Euskadin izango
dituen ondorioak
Euskadik kalteberatasun-maila txikia du klima-aldaketak eragindako tenperatura-igoeraren arriskuekiko, adierazle
horretan aldagai sozioekonomikoek duten garrantzia dela eta. Bestalde, klima-aldaketaren arrisku teknologikoak eta
naturalak bakarrik aztertuta, herrialdearen kalteberatasun-maila handia da. Fenomeno hori arintzeko nahiz egokitzeko
neurriak hartu beharra erakusten du horrek. Gainera, EAEko eremu urbanizagarri mugatuak klima-aldaketarekiko oso
kalteberak diren lekuak aprobetxatzea ekarri du; beraz, lurralde-antolamenduaren kudeaketak ingurumen-aldagaiari
garrantzi handiagoa eman behar lioke. Bi tresna dira nagusi lurraldearen kudeaketan::
2010eko Udalplana. Lurralde Antolamenduko Jarraibideei dagozkien lurralde-erabilerak bistaratzea da helburua.
Jarraibide horiek izan behar dute klima-aldaketara egokitzeko tresna nagusi.
Integrated Coastal Zone Management ICZM. Kostaldeen Kudeaketa Integrala. Kostaldearen erabilerak (arrantza,
turismoa, itsas garraioa, itsasoko energia, erregaien biltegiratzea…) ingurumenaren babesarekin bateragarriak izatea
bermatzen du kudeaketa horrek.

Euskadiko bioteknologien eta nanoteknologien ikerketa-sareak ingurumen-jasangarritasunaren aldeko jarrera erraztu
egiten du, ekoizpen-sektore berrien — adibidez, “bioekonomia”—garapenaren ikuspegitik. Bestetik, alor horrek
eskaintzen duen aukera-sorta zabala ikusirik, espezializatzea ezinbestekoa da. Osasunaren sektoreak eta hark
ingurumenarekiko duen mendekotasunak garatzeko aukera hobeak ditu EAEko ikerketa-taldeen arteko sinergiak
aprobetxatzen baditu.
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Erreferentzia-adibide bat, “Mundua 2025ean”
(DG Research)
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