ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το να δίνουμε στους βιολογικούς πόρους, όπως τα υπολείμματα και τα
απορρίμματα, μια δεύτερη ζωή, σημαίνει επίσης να κερδίζουμε χρήματα
από το κλείσιμο του κύκλου παραγωγής. Η βιοοικονομία προωθεί έναν
πιο έξυπνο τρόπο χρήσης και σύλληψης αυτών των πόρων.
Η βιοοικονομία αφορά τη μετατροπή των ανανεώσιμων βιολογικών
πόρων από τη ξηρά και τη θάλασσα σε άλλα ζωτικά προϊόντα και
βιοενέργεια. Εν συντομία, είναι ένας τρόπος διαφύλαξης της φύσης και
της βιοποικιλότητας, δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις και εισοδήματα
για τους αγρότες, τους δασοκόμους και τους αλιείς, αλλά και τους
ίδιους τους πολίτες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

να αναπτύξει
ένα τομέα
βασισμένο στη
βιωσιμότητα

να δημιουργήσει
1 εκατ. νέες
πράσινες θέσεις
εργασίας έως το
2030

να μετατρέψει τα
απόβλητα σε
προϊόντα με νέα
προστιθέμενη
αξία

να αντικαταστήσει
τις ορυκτές ύλες
με ανανεώσιμες
εναλλακτικές

να παρέχει
πρόσθετο
εισόδημα για τους
αγρότες, τους
δασοκόμους και
τους αλιείς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ, Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η βιοοικονομία είναι επίσης ένας τρόπος για την προώθηση της
απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, προσφέροντας ευκαιρίες στους
αγρότες και τους αγροτικούς πληθυσμούς ώστε να διαφοροποιήσουν
τις δραστηριότητες τους.

2200

622

4.2%

δις ευρώ
δις ευρώ
του ΑΕΠ της ΕΕ
(συμβολή της
σε ετήσιο κύκλο προστιθέμεν
βιοοικονομίας στην
ακαθάριστη αξία της ΕΕ)
εργασιών
η αξία
18 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα της βιοοικονομίας
της ΕΕ. Σχεδόν το 80% προέρχεται από τη γεωργία και την παρασκευή
τροφίμων και ποτών.
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

55,3%

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

25%

Έπιπλα και προϊόντα από ξύλο

7,8%

Βιολογικά υφάσματα

5,5%

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί

3,6%

Άλλα

2,9%

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Επίσης, υλοποίηση με τη σύμπραξη
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της
Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας στον
τοµέα των βιοµηχανιών µε βάση τη
βιοτεχνολογία (JTI BBI).

3,85

δις ευρώ
Επενδύσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζοντας
2020» (2014-2020)

0,975

δις ευρώ
Κονδύλια της ΕΕ
(Ορίζοντας 2020)

2,7

δις ευρώ
Ιδιωτικές
επενδύσεις

10 δις ευρώ προτεινόμενος προϋπολογισμός για τρόφιμα

και φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της
βιοοικονομίας, στο πλαίσιο του Horizon Europe (2021-2027).
Πηγές: T. Ronzon, R. M'Barek,
«Socioeconomic indicators to Monitor
the EU's Bioeconomy in Transition»,
Μάιος 2018.
Κέντρο Γνώσης Βιοοικονομίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δράση συγχρηματοδοτούμενη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει
μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

