
EGUR, ZURGINTZA  
ETA ALTZARIAREN  

SEKTOREAN EKONOMIA  
ZIRKULARRA SUSTATUZ



Baliabide mugatuen mundu batean,  
“ustiatu- ekoiztu- erabili- bota” prozesuan 
oinarritutako ekoizpen eta kontsumo eredua 
gailentzen den horretan, ekonomia zirkularra 
funtsezko giltzarria da planetaren garapen  
jasangarri bat bermatzeko. 

Egur, zurgintza eta altzariaren sektoreak 
modu zuzenean lagundu diezaioke Gipuzkoako 
jasangarritasunari, ekonomia zirkularraren 
printzipioetan oinarritutako ekoizpen eta 
kontsumo ereduan oinarriturik, hurrengo bi 
faktoreei batez ere so eginez:

- Egurra bertoko baliabide natural, berrizta-
garria eta kalitateduna da.

- Dagoeneko, erabilitako egurra berreskuratze 
aldera, eragileen arteko dinamikak badira 
(ad. Egurraren berreskuragailuen eta bai-
mendutako beste kudeatzaileen bitartez).

Balio katea osatzen duten eragile desberdinen 
arteko lankidetzak, sektorea ekonomia zirku-
larrarunzko trantsizio hau ahalbidetuko duten 
praktika eta estrategia berriak martxan jar di-
tzan aukera luzatuko dio, hurrengo diagramak 
erakusten duen moduan.

Ekonomia zirkularrak, denbora tarte luze batean, ekonomian 
produktu, material eta baliabideak mantentzea helburu duen eredu 
ekonomiko eta produktiboa planteatzen du, lehengaien ustiakuntza 
murriztuz eta hondakin gutxien sortuz. Beharrezkoa da, ekonomia 
lerrokatu batetik ekonomia zirkularrera jotzea, eta horretarako, 
gobernu, enpresa eta gizarte osoaren papera funtsezkoa da.

Baina, zer da ekonomia zirkularra?



Ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarritutako  
egur,zurgintza eta altzariaren sektorearen balio katea.
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Produktu eta mate-
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Horretarako, sektoreko enpresek, egiazko 
praktika eta estrategia zirkularrak ezartzeko 
aukera luzatzen duten negozio -ideia edo 
aukera berrietara ireki behar dira, produktu 
eta zerbitzu eskaintza berritzaile eta 
bereziago baten bitartez merkatuan euren 
lehiakortasun txokoa hobetuz eta gizarte 
jasangarriagoa bati men eginez, ingurumen  
eta alderdi sozialari dagokionez.   



HORNIKETA ZIRKULARRA 

Egurraren erabileraz gain, material zirkularren 
erabilera: material biodegradagarriak, berres-
kuragarriak, berreskuratuak, baliabideetan ez 
hain trinkoak edo ez hain kutsakorrak. 

PRODUKZIOAREN ERAGINKORTA-
SUNAREN MAXIMIZATZEA 

Erabilitako baliabideen (ad. Materialak, ura eta 
energia) eraginkortasuna maximizatzeko fabri-
kazio teknikak aplikatzea.

BIZITZA LUZEA 

Kalitate goreneko eta iraupen luzeko produk-
tuen fabrikazioa, berme zabalarekin.

DISEINU ZIRKULARRA 

Produktuen bizitzaren bukaerari aurre har-
tzen dieten ekodiseinu estrategien aplikazioa: 
konponketa eta mantentzea ahalbidetzen 
dituzten diseinuak; produktuen eguneratzea 
ahalbidetzen dituzten diseinuak; desmunta- 
tzea eta materialen ondorengo berreskurapena 
ahalbidetzen dituzten diseinuak; diseinu modu-
larrak; diseinu birziklagarriak… 

PRODUKTU/ZERBITZUAREN ERABILERA AURRETIKO FASEA:  
DISEINU ETA FABRIKAZIO ZIRKULARRA 1

PRODUKTU/ZERBITZUAREN ERABILERAREN FASEA:  
ERABILERA HOBEEZINA2

BIZITZA ERABILGARRIAREN  
LUZAPENA 

Ordezko eta pieza osagaien salmentaren bitar-
tez, honela, hondatutako produktu/altzari bate 
zen berri bategatik aldatu beharko.

PRODUKTURA BIDERATUTAKO  
ZERBITZUAK 

Mantentze eta konponketa kontratuen sal-
menta; saldutako produktu/altzaria itzultzeko 
akordioak; saldutako produktuak berriztu/ 
eguneratzeko aukera…

ERABILERARA BIDERATUTAKO  
ZERBITZUAK 

Produktuaren erabileraren salmenta, produk-
tuaren salmenta beharrean (produktuaren 
jabegoa enpresa fabrikatzailearena izaten ja-
rraitzen du). Erabilera bakarrerako edo produk-
tu/altzarien erabilera partekaturako alokairu 
kontratuak.

EMAITZARA BIDERATUTAKO  
ZERBITZUAK 

Produktu baten errendimenduaren salmenta; 
“Erabileragatiko ordainketa”.

Egur, zurgintza eta altzariaren sektoreko enpresek  
zein negozio estrategia jarri ditzakete martxan  
ekonomia zirkularrarantz?.
Honako hauetan oinarritutako negozio estrategiak:



BIGARREN ESKUKO SALMENTA 

Erabilitako produktuak berreskuratzea, biga-
rren eskuko merkatuetan erabili eta sal dai-
tezen.

MATERIALA BERRESKURATZEA  
ETA BIRZIKLATZEA 

Materialak berreskuratu eta hondakinak ma-
terial berri bihurtu, erabili gabeko materialen 
erabilera murriztuz.

BIRFABRIKATZEA / BERRIZTEA /  
EGUNERATZEA 

Jada erabilitako produktu/altzariak birfabrika-
tu, eraberritu eta eguneratu, berriz ere merka-
turatzeko.

Birfabrikatzea: erabilitako produktu bati bere 
errendimendu originala itzultzea.

Berriztea: produktu baten itxura hobetzea.

Eguneratzea: erabilitako produktuei hobekun- 
tza funtzionalak eskaintzea.    

PRODUKTU/ZERBITZUA ERABILI OSTEKO FASEA:  
BALIOA BERRESKURATU3

Horniketa zirkularra
-

Ekoizpen eraginkortasunaren 
maximizatzea

-
Bizitza luzea

-
Diseinu zirkularra

Bizitza erabilgarriaren luzapena
-
Produktura bideratutako  
zerbitzuak
- 
Erabilerara bideratutako  
zerbitzuak
-
Emaitzara bideratutako  
zerbitzuak

Bigarren eskuko  
salmenta

-
Birfabrikatzea 

Berriztea 
Eguneratzea

-
Materialen  

berreskuapena  
eta birziklatzea
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Negozio zirkularretako estrategien alde 
egiten duten enpresek, euren lehiakortasun 
hobekuntza argi  bat lortzen dute mer-
katuan, ez bakarrik baliabideen ekoizpen 
eta ekoizpen sistema handiagoez euren 
kostuen egiturek hobera egiten dutelako, 

baizik eta, produktu nagusiaren salmente-
kin erlazionatutako salmenta osagarriak lor 
ditzaketelako (bai egungo merkatuetan, bai 
merkatu berrietan), bide batez, bezeroare-
kin duten harremana hobetuz eta honela, 
bezero fidelagoak lortuz. 

Kalitate eta iraupen handiagoko  
produktuen salmenta

-
Ekoizpen eta kudeaketa prozesu  

eraginkorragoak
-

Botatako produktuetatik ateratako  
materialen berreskurapena

Iraupen luzeko produktuentzako 
ordezko pieza eta osagaien  
salmenta
-
Mantentze, konponketa eta  
eguneratze zerbitzuen  
salmenta
-
Produktuaren erabilera  
partekatzeagatiko  
erabilpen tasaren  
hazkundea

Ekoizpen kostu gutxiagoko 
erabilitako produktuen 

salmenta (birfabrikatuak, 
berriztatuak)

-
Erabilitako baliabideen 

berreskurapena, kontsumo 
berri gisa, bai sektore  

honetan edo besteetan

DISEINU ETA FABRIKAZIOA
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BIZITZA ZIKLOAREN

 BUKAERAKO BALIO BERRESKURAPENA

+ Salmenta  
precio handiena

+ Baliabideen  
produktibitate handiagoa

+ Ekoizpen, material  
eta energia kostu  

txikiagoak

+ Salmenta  
gehigarriak

+ Ekoizpen, material  
eta energia kostu  

txikiagoak

+ Hondar balio  
handiagoa

+ Diru-sarrera  
gehigarriak

+ Salmenta  
gehiago

+ Bezeroaren  
fideltasun handiagoa  

(epe luzera)

Zergatik dira lehiakorragoak negozio zirkularreko  
estrategia mota hau martxan jartzen dituzten enpresak?  
Zeintzuk dira eskuratzen dituzten mozkinak?.




