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Gipuzkoak susperraldi motel bat finkatu du kanpoko
merkataritzan
Gipuzkoako Bazkundeak, Gipuzkoako ekonomiak puntu baten inguruko
aurrerapena izango duela aurreikusten du.
Gipuzkoako enpresek diru sarreren areagotze bat ikusten dute industriaren
sektorean.
Donostia, 2014ko urtarrilak 29. Gipuzkoako Bazkundeak, Europako Enpresen Perspektiba

Inkestatik atera dituen datuek adierazten dutenez Gipuzkoako ekonomiak hobekuntza
txiki bat izango du kanpoko merkataritzari esker. Era honetan Gipuzkoako Bazkundeak
Gipuzkoako ekonomiak aurten puntu baten inguruko aurrerapena izango duela
aurreikusten du, nahiz eta zifra hau Europako batezbestekoaren azpitik kokatu.
Gipuzkoako Enpresak europarrekin konparatuz gero ikusten dugu negozio zifra gehien
gutxitu dutenen artean kokatzen direla, italiarrak eta Ziprekoak bakarrik gainditzen
dituztelarik. 2014ean Gipuzkoako enpresen barne merkatuak lo jarraituko du iaz
gertatu zen moduan. Egoera hobutuko dutenak aldiz, Lituania, Portugal eta Finlandia
izango dira.

Esportazioei dagokionez, konparaketa askoz hobeagoa da gipuzkoarrentzat,
Gipuzkoako enpresak kanpoan gehin saldu duten hirugarrenak direlako, Lativia eta
Portugalen atzetik. Gipuzkoak Europako batezbestekoa baino jarrera hobeago bat
izango du, dena den Espainia eta Euskal Autonomi Erkidegoaren atzetik kokatzen da.

Enpreguaren aurreikuspenek berriz, Gipuzkoa eta Euskal Autonomi Erkidegoa ez
daudela ondo erakusten digute. Egia da ere, Europako enpresek ez dutela euren
langileen kopurua gehitzea aurreikusten. 2013an enplegu gehien suntsitu zutenen
artean aurkitzen ziren eta 2014ean ere ez dute enplegua sortzea espero. Euskal
Autonomi Erkidegoa Espainiaren atzetik kokatzen da, eta Gipuzkoa aurretik baina
Europako batezbestekoaren atzetik.

Hazkundearen gaiarekin loturik, Gipuzkoako Bazkundeak aurten puntu baten inguruko
aurrerapena izango duela aurreikusten du, Gipuzkoako enpresek negozio zifran izango
duten hazkundearen kalkulua kontutan izanik. Europako enpresek ere aurten euren
zifra hobetzea espero dute, batez ere esportazioetan oinarriturik ez baitute
mugimendu handia espero euren barne merkatuetan. Halaber eta 2013ari dagokionez,
langileak gutxitzeko asmoa duten enpresak gehitzeko asmoa dutenekin parekatzen
dira. Inbertsioan susperraldia espero da aurreko urtearekin konparatuz.

Gipuzkoako esportazioak
Beste behin ere azpimarratu beharreko datua esportazioekin loturik dago Gipuzkoako
kanpo merkataritzak aldeko ibilbide izan baitu, Euskal Autonomi Erkidegokoa baino
hobea. Horrela BPGari positiboki lagundu dio eta lehengo urteko erdialdean tasa
positiboak erregistratzen hastea lortu zuen. Honek esan nahi du Gipuzkoak nazioarteko
merkatuan aurkitu duela aktibitatearen galtzea gelditzeko irtenbidea. Estrategia argi
batekin gainera, indar guztiak historikoki MIX esportatzailean pisu gehien izan duten
produktuetan ardaztuz, aipatutako kuota azken hiru urtetan indartuz. Aurreko
ekintzak, MIX esportatzailean destinu herrialdeen salmenten joera aldaketa batekin
konbinatu dira, 2007tik 2013ra euren presentzia Hego Amerikan(Brasil), Ipar Amerikan
(EEBB eta Mexiko), Asian (Txina eta Turkia) etab indartuz.

2014ari begira, negozio zifra sektore ekonomikoetan aztertuz gero aurreikuspen
baikorrak indartzen direla ikusten dugu industria arloan batibat. Iaz ere datu positiboak
izan zituen, gainontzeko sektoreek izan ez zuten bitartean. Merkataritza sektorea ere
baikorra da. Ezin dugu berdina esan Gipuzkoako eraikuntza eta zerbitzu aktibitateei
buruz, nahiz eta azken hauek ez dira 2013an bezain ezkorrak.
Laburbilduz, Gipuzkoako 2014ko enpresa giro orokorra iaz baino zertxobait
baikorragoa da. Urte honetako aurreikuspenek adierazten dutenez hazkundea diru
sarreretan emango da industria alorreko diru sarreretan bati bat eta ondoren
merkataritzan. Zerbitzuetan, enpresen hiru herenak euren negozio zifra gehitzea
espero dute, dena den azken balantzea ezkorra dela ikusten da. Eta eraikuntzak
azkenik joera txarra izaten jarraituko duela ikusten da.
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