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SARRERA  
 
Gaur bioekonomiaren gaineko jardunaldi bat egiten ari da Kursaalean (Donostia). 
Bioekonomia etorkizuneko erronka eta garapen eredurako aukera gisa aurkeztuko 
da Euskadirentzat, eta eraldatzen eta bioekonomian oinarritutako negozio eredu 
berrietara jotzen jakin izan duten erregio eta enpresen kasuak ezagutzera emango dira 
zuzenean.  
 
Ekitaldia euskal ekonomiaren hainbat eragileri zuzenduta dago, hala nola baso-
egur balio kateko enpresei, kimika berdekoei, zentro teknologikoei, unibertsitateei eta 
klusterrei, kanpoko esperientziak entzuteko, ea inspiratzen gaituzten Euskadin nahi 
dugun aldaketari ekiteko.  
 
Irekiera instituzionala Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegiturako sailburu Arantxa Tapiaren eskutik egingo da, 9:15ean.  
 

Ekitaldian lehen mailako hizlariak egongo dira, hala nola Esko Aho, Finlandiako lehen 
ministro ohia, eta Christian Patermann, mundu mailan bioekonomiaren guruetakotzat 
jotzen dena eta gaur egun Alemaniako gobernuaren gaiaren gaineko aholkularia dena.  
 
Gainera, biomaterialeetatik abiatuta sortu diren produktuak egongo dira ikusgai, 
euskal enpresek utzita.  
 
 

BASOGINTZAKO EKONOMIA: EKONOMIAREN PARADIGMA ALDAKETA 
 
Hasi da petrolioaren ondoko garaia. Hasi da erregai fosiletan oinarritutako ekonomia 
batetik berotegi efektuko gasen igorpena eta baliabide ez-berriztagarrien gorantzako 
kontsumoa murriztea erabat beharrezkoa duen ekonomia baterako trantsizioa.  
 
Gure etorkizuneko belaunaldiek etorkizuna iraunkorra edukitzea nahi badugu, 
paradigma aldatu beharko dugu bai gure ekonomian bai gure gizartean. Hori izango da 
bide bakarra: erregai fosiletan oinarritutako ekonomia batetik oinarri biologikoko 
ekonomia zirkular batera igaro behar dugu. 
 
Eta, baliabide biologikoetan oinarritutako ekonomia zirkular batera jo nahi badugu, 
basoek eta basogintzaren sektoreak funtsezko zeregina edukiko dute trantsizio 
horretan, dudarik gabe. 
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Zergatik? Basoak azpiegitura biologiko nagusia DIRELAKO: baliabide berriztagarri 
biologikoen iturri nagusia da.  
 
Hortaz, basogintzaren sektorea funtsezkoa da oinarri biologikoko ekonomia bat 
garatzeko. 
 
Europari buruzko datuak, erreferentziak 
 
Bioekonomiak zeregin garrantzitsua dauka Europako Batzordeak hazkunde, enplegu 
eta inbertsioari lotuta dituen lehentasun berrietan. Gaur egun, egurraren bolumena 
24.100 milioi m3-koa da EB-27an. Europan basoek lur azalerarik handiena hartzen 
dute Erdi Arotik (157 milioi ha 2010ean). EB-27ko basoetako urteko hazkunde garbia 
620 miloi m3-koa da urtean, eta baso mozketak, berriz, 470 milioi m3 ingurukoak dira 
urtean. 
 
Baso-egur sektoreak fakturazioaren %31 eta enpleguaren %22 ematen dio Europako 
bioekonomiari. 
 
Euskadirako aukera, Europaren hegoaldean eraldaketa prozesu bat gidatzeko. 
 
EAEn azalera arboladunak lurraldearen %54 betetzen du, 397.000 hektarearekin, eta 
Europako ratiorik handienetakoa da.  
 
Egurraren ekoizpena urteko milioi bat metro kubiko baino gehiagokoa da Euskadin. 
Eusko Jaurlaritzan ditugun aurreikuspenen arabera, kontua litzateke energia 
berriztagarriaren barne kontsumo gordina %6,7tik %20ra igaro ahal izatea, 2005etik 
2020ra bitartean. 
 
Eragin ekonomikoa 
 
Egurraren sektoreak garrantzi handia dauka Euskadiko ekonomian, bankuen eta 
aseguruen sektoreek ia beste aberastasuna eta enplegua sortarazten du-eta. 
Egurraren sektoreak BPGd-aren %1,53 ematen du, ekonomian urtean 1.010 milioi euro 
utzita. Horri ingurumen zerbitzuen balorazioa gehitzen badiogu, %1,8 ingurukoa da 
guztira ekarpena. Baso-egur sektoreak 18.000 laguni ematen die lan. 
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MARTXOAREN 14KO PROGRAMA 
 
 
08:30-09:15 Erregistroa.  
 
09:15-09:30 Irekiera instituzionala. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura sailburu Arantxa Tapia.  
 
09:30-10:00 Bioekonomia Europan: egungo egoera, erronkak, aukerak eta ezartzeko 
elementu giltzarriak. Esko Aho, European Forest Instituteko aholkulari estrategikoa, 
Finlandia.  
 
 
 
10:00-10:30 “Bioekonomia Europako hegoaldean” azterketaren aurkezpena. Inazio 
MartInez de Arano, EFIMEDeko zuzendaria (Espainia).  
 
10:30-11:00 Bioekonomiaren inguruko sektorearteko berrikuntza eta lankidetza: 
basogintza, automobilgintza eta kimika sektoreen arteko sinergiak. Matthias Zscheile, 
Bioeconomy Cluster, Alemania.  
 
11:00-11:30 Coffee break.  
 
11:30-13:00 Bioekonomiara orientatutako enpresen kasu praktikoak: Moderatzailea: 
Christian Patermann, Alemaniako Gobernuaren aholkularia Bioekonomia gaietan.  
 

 Oinarri biologikoko plataforma molekularrak (Succinity Gmb) eta bioplastiko 
funtzionalak eta jasangarriak (Synvina), BASFeko joint ventureak. Lucia 
Jimenez.  

 
 Start-upak: enpresak berrikuntzarekin lotzen, Timo Tahvanainen, Joensuu 

Science Park (Finlandia).  
 

 Ehun iraunkorrak, Susanna Perez, Lenzing (Espainia)  
 

 Eraikuntza iraunkorra, Jon Laurenz, Ekinn-Ekoinnovating (Espainia).  
 
13:00-13:30 Bioekonomia-Trantsizioak gizarte iraunkor baterantz. Pasi Rikkonen, 
Lukeko Biogizarteari buruzko ikerketa Programaren zuzendaria, Finlandia.  
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13:30-13:45 Ondorioak eta hurrengo urratsak. Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordea.  
 
13:45-15:00 Luntxa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HIZLARIEN GAINEKO INFORMAZIOA 
 
Esko Aho, Finlandiako lehen ministro ohia 
 
Aho izan da Finlandiako historia berrieneko politikaririk ezagunenetako bat. Finlandiako 
lehen ministroa izan zen 1991etik 1995era bitartean. Finlandiako Parlamentuko kidea 
ere izan da 20 urtean, 1983tik 2003ra arte. Zentroko Alderdiko burua izan zen 1900etik 
2002ra arte, eta 1991n izendatu zuten lehen ministro, 36 urte zituela, Finlandiak 
historian izan duen lehen ministrorik gazteena bihurtuta. Bere gidaritzapean, Finlandia 
Europar Batasunera elkartu zen.<0}  
 
2000. urte osoa eman zuen Harvardeko Unibertsitatearen Politika Institutuan bekadun 
egoiliar. Finnish Innovation Fund SITRAko presidentea izan zen 2004tik 2008ra, eta 
2009tik 2012ra Nokia Corporationen egin zuen lan, Harreman Korporatiboetako eta 
Erantzukizuneko Presidenteorde Exekutibo lanetan. 2012an, Senior Fellow izendatu 
zuten Mossavar-Rahmani Negozio eta Gobernu Zentroan (M-RCBG),  Harvardeko 
Unibertsitateko John F. Kennedy Gobernu Eskolan.  
  
Gaur egun Nazioarteko Merkataritza Ganbararen Batzorde Exekutiboko kidea da, eta 
Madrileko Klubekoa, zeina estatuburu eta gobernuburu ohien erakunde independentea 
den eta demokrazia indartzen ari den. 2010ean Skolkovo Foundation sortu zen eta 
harrezkero Aho beti izan da erakunde horretako zuzendaritza batzordeko kidea. 
Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da, eta Mosku inguruko Skolkovo 
auzoan zientzia eta teknologiaren garapenerako zentro berri bat sortzeko arduraduna. 
East Office of Finnish Industrieseko Batzarreko presidente exekutiboa ere bada. 
Erakundea irabazi asmorik gabekoa da, Finlandiako 25 enpresa lider baino gehiago 
biltzen ditu, eta enpresa horien jarduerak bultzatzen ditu merkatuan.   
 
Bere karreran zehar, aktibo egon da akademiaren munduan. Beijingo Unibertsitateko 
irakasle bisitaria da eta Errusiako Ekonomia Nazionaleko  eta Administrazio Publikoko 
Akademia Presidentzialaren Industri Batzorde Aholku emaileko kidea  (RANEPA). 
2015eko martxoan, Aaltoko Unibertsitateko egoitzako exekutibo izendatu zuten, eta 
hango Negozio Eskolaren Kudeaketa Ikasketen Departamentuan egiten du lan. 
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Honoris causa doktorea da Finlandiako Vaasako Unibertsitatetik eta Kanadako 
Albertako Unibertsitatetik.  
 
 
Inazio Martinez de Arano, Mediterraneorako EFI bulegoko zuzendaria 
 
Biologiako lizentziatua, EHUn (1985-1990), Lurraldearen Antolamenduko masterra 
Valentziako Unibertsitate Politeknikoan (1991-1992) eta Basogintza Zientzietako 
masterra, Txileko Unibertsitate Australean (1994-1997).  
 
Inazio Martinez de Arano 2013ko ekainean sartu zen European Forest Institute (EFI) 
erakundearen Mediterraneoko ordezkaritzan, kabinete buru. Aurretik, Europako 
Hegoaldeko Basoginen Batasuneko presidente exekutiboa izan zen (USSE), eta han 
Europako zein munduko basogintza politiken bilakaeraren azterketan parte hartu zuen, 
bai eta politikek eta araudiek Mediterraneoko eta Hego Atlantikoko basoetan eta 
basogintzan eduki dezaketen ondorioen ebaluazioan ere. Basogintza ikerketen 
koordinatzailea eta ikertzailea ere izan da NEIKERen, Txileko Concepcioneko 
Unibertsitateko irakaslea izateaz aparte. Atlantikoko Eskualde Bulego Europarraren 
ezarpenean parte hartu zuen (EFIATLANTIC). 
 
Matthias Zscheile, Alemaniako Bioekonomia Klusterreko zuzendari gerentea  
 
2017ko uztailetik, Matthias Zscheile Alemaniako Bioekonomia Klusterreko zuzendari 
gerentea da eta Bioekonomia ikertzen du Alemanian. Era berean, hainbat industriaren 
artean sareak ezartzen ditu, ideien hornitzaileak ideien inplementaziorako egokiak 
diren bazkideekin elkartuta. Horrek ekarri du proiektu ugari martxan eta partzialki 
osatuta egotea, merkatuan aplikazio berritzaileekin.  
 
Zscheileren arabera, beharrezkoa dira eskualdeko gobernuaren eta gobernu 
nazionalaren babesa, Enpresa Txiki eta Ertainen eta industrien ideia biologiko on eta 
berritzaileak, I+Gko azpiegiturarik hoberena eta bioekonomiako aldaketarako ikuspegia 
edukitzea, eskualde garapeneko plan batekin, bide orri gisa. Alde interesdun nazional 
eta internazional asko bioekonomiako garapen baten zati izan beharko lirateke. 
Eskualde baten USPa aurkitu behar da (Unique Selling Proposition), baita ikuspegi 
bioekonomikoen garapenerako ere.  
 
Klusterrean lana egiteaz gain, irakaslea da Teknologiaren eta Egurrezko Eraikuntzen 
Fakultateetan eta Rosenheimeko Unibertsitateko Zientzia Aplikatuen Fakultatean  
(Alemania).  
 
Christian Patermann, bioekonomiako aditua eta aholkularia (Alemania) 
 
Zuzenbideko, Ekonomiako eta Hizkuntzetako lizentziatua da Alemanian, Suitzan eta 
Espainian, eta Bonneko Unibertsitatean osatu zuen bere doktoretza tesia (1969).  
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1971n sartu zen Alemaniako zerbitzu publikoan, eta harrezkero, 1996ra arte, hainbat 
kargu bete zituen bertan. Izan ere, 1996an Bruselara joan zen “Ingurumeneko” Ikerketa 
Programen zuzendari izateko, Bruselako Europako Batzordearen Ikerketa 
Zuzendaritza Nagusian.  
 
2004ko urtarriletik “Bioteknologia, Nekazaritza eta Elikadura”-ko Ikerketa Programen 
zuzendaria izan zen, Europako Batzordearen Ikerketa Zuzendaritza Nagusian, zeinak 
2007tik aurrera akuikultura, arrantza eta basogintza ere bere baitan hartzen baitu. Urte 
horietan Knowledge Based Bioeconomyren kontzeptu berria lantzeaz arduratu zen 
(KBBE), zeinari gaur egun oinarri biologikoko ekonomia esaten zaion edo soil-soilik 
Bioekonomia, Europan.  
 
Gaur egun erakunde eta enpresa publiko eta pribatuak aholkatzen ditu, tartean 
Iparreko Renania-Wesfaliako Land alemaniarrik handiena, Fraunhofer Society, Swiss 
Agricultural Research Council, etab. 2009aren hasieratik Alemaniako Gobernu 
Federalaren “BioEkonomia” ikerketa eta teknologiako lehen kontseiluko kidea da.  
 
2011n, Bonneko Unibertsitateak honoris doktore titulua eman zion Patermann, 
nekazaritza europarra bultzatzeko merezimenduengatik. 2012ko apirilean Firenzeko 
Georgofili Akademiako kide izendatu zuten. Natur Zientzien alorrean munduan dagoen 
Zientzia Akademiarik zaharrena da . 
 
 
Lucía Jimenez, aplikazio teknikoen gerentea Synvinan (Holanda) 
 
Kimika Zientzietako Lizentziatua, Madrileko Unibertsitate Autonomoan (2004) eta 
Mainzeko (Alemania) Max-Planck-Institut für Polymerforschung institutuko doktoretza 
du, kimika organiko sintetikoari eta kimika makromolekularrari buruzko tesi batekin.  
 
2005ean ekin zion bere ibilbide profesionalari, Parisko Erradiobabeseko eta 
Segurtasun Nuklearreko Institutu Nazionalean (Frantzia) 2006an, BASF enpresara 
igaro zen (Alemania), eta han azterketa esperimentalak egin zituen emultsio sistema 
ereduetako bitsa portaeraren gainean. 2011n, Shanghaiko Ikerketa Zentroaren 
laborategiko gerentzia hartu zuen bere gain. Ikerketa zentroa BASF enpresaren 
barruan dago, eta han zuntz loturarako koloide polimerikoen azterketan zentratu zen, 
2017az geroztik aplikazio teknikoen gerentea da Synvina enpresan (Holanda), 
BASFeko joint venturen.    
 
 
Susanna Perez, Lenzingeko Europako Negozioen Garapeneko zuzendaria 
(Espainia) 
 
Europan liderra den Austriako ehungintzako enpresa da Lenzing, eta bere ibilbide 
profesionalaren zatirik handiena bertan egin du. Ehunen diseinuko ikasketak dituenez 
eta arlo horretatik datorrenez, Lenzingek, ehun zelulosikoen ekoizlea den heinean, 
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ehungintzako balio kate osoarekin lan egiteko aukera eskaini zion: Ehun zuntzak 
zuzenean erosten dituzten iruleengandik ehunen ekoizleengana, arropak egiten 
dituztenengana eta marka eta txikizkariengana. Eskaini zion, halaber, bere sektore eta 
jantzien segmentu guztiak hartzea (denim, kirolak, intimoa, etxeko ehunak, etab.), bai 
eta aplikazio tekniko guztiak ere (nekazaritzako elikagaien industria, babesa, 
uniformeak, higienea, ostalaritza, etab). Bere lanak merkatua aztertzea eta analizatzea 
eta negozioa garatzea dakar, salmentak, teknologia eta komunikazioa koordinatuta. 
 
Azken urteetako proiekturik garrantzitsuenen artean nabarmentzen da  TENCEL™ 
ehunaren merkaturatzea, Refibra™ teknologiarekin, zeina Inditex Taldearekin batera 
egin baita. Material birziklatuekin eskala industrialean egindako lehen ehun zelulosikoa 
da, baina, modako txikizkari handienetako batekin egindako ekonomia zirkularreko 
ariketa aparta ere bada. 
 
 
Jon Laurenz, soluzio ekologikoetan espezializatutako arkitektoa  (Bilbo) 
 
2013an  "ekinn. ekoinnovating" enpresa sortu zuen beste batzuekin batera 
(www.ekinn.es). Hiri eremuan eta eraikuntzaren eremuan konponbide 
ekoberritzaileetara bideratutako enpresa da. Egurrez egindako konponbide 
ekologikoak bultzatzen ditu bereziki, “Passivhaus” irizpideei jarraituta. Egiten duen 
ikertzaile lanaren barruan, tartean direla nazioartean eman dituen hitzaldiak, 
azpimarratzekoa da Euskadiko eta Kanadako egurrezko etxebizitzen azterketa 
konparatzailea, klima aldaketarako egokitzapenari buruzko ‘Good Local Adapt’ proiektu 
europarra eta ‘Architecture in wood’ izeneko ikastaroa, 2017an Vancouverreko 
(Kanada) British Columbia Unibertsitatean irakasle gonbidatu gisa eman zuzena.  
 
2009tik 2012ra bitartean Ametslab Arkitektura Modular Ekoteknologikoen enpresa 
ekimenaren sorreran parte hartu zuen. Oinarri teknologikoa duen enpresa da eta 
Labein-Tecnalia Fundazioak (www.tecnalia.com/es/construccion-sostenible) eta 
Metropoli Fundazioak (www.fmetropoli.org) sustatu dute. Denbora tarte horretan 
Ametslabeko I+G Departamentuko gidatu zuen. 2008an eta 2009ko martxora arte 
Labein-Tecnaliako Hiri Ingurune Iraunkorreko lantaldeko kidea izan zen Bilbon, eta 
hainbat proiektu ikerketatan parte hartu zuen. 
 
2005etik 2008ra bitartean Vancouverren ezarri zen (Kanada), bilgarri begetalen 
gaineko ikerketak egiten jarraitzeko, Vancouverreko British Columbia Unibertsitateko 
master baten bitartez.  
 
 
 
 
2005etik 2008ra bitartean Vancouverren ezarri zen (Kanada), bilgarri begetalen 
gaineko ikerketak egiten jarraitzeko, Vancouverreko British Columbia Unibertsitateko 
master baten bitartez. Han, Greenskinslab sortu zuen beste batzuekin batera 
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(www.greenskinslab.sala.ubc.ca), fatxadak, estalkiak eta hiri elementu begetalen eta 
hiri ingurunean duten inpaktuaren ikerketara bideratuta (2007-2008). 
 
 
2002tik 2005era Madrilen ezarri zen, eta han fatxada begetalen gainean ikertzen aritu 
zen, Rafael Escola Fundazioan, Idomen (2002-2004). Aldi berean Madrileko 
Unibertsitate Politeknikoan hasi zituen doktoretza ikasketak (2002-2005. Tutoretzapeko 
lana). 
 
 
Timo Tahvanainen, Joensuu Science Parkeko garapen gerentea (Finlandia) 
 
Garapen gerente ari da basoekin eta energiarekin zerikusia duten negozioetan, 
Joensuu Science Parken (Finlandia), zeina enpresaren garapenerako irabazi asmorik 
gabeko erakundea baita. Joensuu Science Parken zeregina da enpresei hazten, 
produktu berriak garatzen eta nazioarteko merkatuetara joaten laguntzea, ikertzaileen 
laguntzarekin eta teknologia trebatzaile berriak erabiliz. Timo Tahvanainen 
asmatzaileengan eta enpresa sortu berrietan zentratuta dago,  "Start Up Oasis" bere  
Enpresa Inkubagailuan. 
 
Science Parken helburuetako bat da "klusterizazio" prozesua garatzea eta ikuspegi 
ekosistemiko zabalago batera bideratzea, non ikerketa, heziketa eta alde interesdun 
publikoak enpresa klusterretarako ingurune operatiboak aktiboki garatzen ari baitira. 
Horren adibide bat da ekonomia zirkularrean oinarritutako enpresa parke tematikoaren 
kontzeptua, zeina Joensuu garatzen ari baita, jardueretan inbertitzeko plataforma eta 
ekosistemak eraikitzeko tresna gisa. 
 
Timok esperientzia luzea dauka basogintzaren, energia berriztagarriaren eta egur 
eskuraketaren sektoreetan. 2007-2013 aldian Teknologia Energetikoaren eta 
Basogintza Industriaren Etorkizuneko Kluster Programen arduraduna izan zen, 
Joensuu Eskualdeko Kluster Programa Nazionalaren barruan (OSKE). Aurretik, 
ikertzaile aritu zen Finlandiako Basogintzako Ikerketaren Institutuan (oraingo LUKE  
institutua), bai eta bioenergiaren eta egurraren logistikaren alorretan ere. Horrez gain, 
ekintzailea izan zen IKTen sektorean eta helduen heziketarekin eta basogintzaren 
sektoreko pertsonen trebakuntzarekin lotura duten hainbat postutan.  
 
 
Pasi Rikkonen, Lukeko (Finlandia) Baliabide Naturalen Institutuko ikertzailea 
 
Rikkonen doktorea Finlandiako Baliabide Naturalen Institutuko (Luke) ikertzaile 
nagusia da eta gaur egun institutu horren ikerketa programetako bat. Finlandian, 
Turkuko Ekonomia Eskolan atera zuen doktoretza, 2005ean, eta etorkizuneko 
nekazaritza politikaren agenda definitzeko eszenatokien ikuspegi alternatiboak aztertu 
zituen. Berriki hainbat azterlan egin ditu, nekazaritzaren etorkizuneko eszenatokiak, 
nekazaritza enpresen etorkizuneko estrategiak, energia berriztagarriaren aukera 
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komertzialak eta bioekonomiaren hazkunde iraunkorra bultzatzen duten neurri berriak  
analizatzeko.  
 
2001az geroztik azterketa ugari zuzendu ditu etorkizunari begira eta eszenatoki parte 
hartzaileen gaineko ariketak ere gidatu ditu, eta nazioarte mailako etorkizuneko 
ikasketei eta nekazaritza zientziei buruzko artikuluak argitaratu ditu. Kide aditua izan 
da Finlandiako Nekazaritza eta Basoen Ministerioaren eta Parlamentuaren etorkizunari 
begirako hainbat lantaldetan  


