Errusia eta Ukrainarekin diharduten Gipuzkoako
enpresei arreta emateko zerbitzua abian da
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Ganberak bi herrialdeekiko merkataritza
harremanei buruzko galderak eta zalantzak erantzungo dituzte
Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Bazkundeak enpresei zuzendutako zerbitzu bat jarri dute
martxan, Errusiarekin eta Ukrainarekin duten eragiketekin zerikusia duen guztiari buruzko
kontsultei erantzuteko. Bi herrialdeetako egungo egoerak zailtasun operatiboak sortzen
dizkie bezeroak eta eskariak dituzten lurraldeko konpainiei. Zalantza asko daude uneko
eskaerak betetzeko aukerari buruz, Europak hartutako administrazio-neurriek hartutako
konpromisoak betetzean duten eraginari buruz, inportazio jakin batzuetarako sarbideari
buruz edo esportazio-eragiketetan egindako eskakizunei buruz. Hori dela eta, bi eragileek
egoerari heltzea erabaki dute, enpresen eskura erantzun-leihatila bat jarriz, Errusia eta
Ukrainarekiko merkataritza-eragiketetan sor daitezkeen gai guztiak argitzen lagundu ahal
izateko.
Kontsulta-zerbitzua doakoa da, dagoeneko martxan dago, eta 943000300 telefonoan
edo argibide@camaragipuzkoa.com helbide elektronikoan dago eskuragai. Europar
Batasunak Errusiari ezarritako zehapenek, besteak beste, murrizketak ezartzen dituzte
dibisen transferentziarako, mugak ezartzen dituzte garraiorako, eta produktu jakin
batzuetarako esportazio-baimenak lortu beharra xedatzen dute. Zehapen horiek
eguneratzen ari da ia egunero Europar Batasuna, zigortuen zerrendan enpresa edo
pertsona berriak sartuta.
2014an ezarritako lehen kargu-hartzeen eguneratze horrek, esportatu daitezkeen
produktuei muga berriak jarrita, zalantza logikoak sortzen ditu Gipuzkoako enpresa
inportatzaile eta esportatzaileen artean. 2021ean 1.764 esportazio-eragiketa egin ziren
lurraldetik Errusiara, eta horietako asko ez lirateke bideragarriak izango gaur egungo
testuinguruan, edo oso baldintza zorrotzak bete beharko lituzkete.
Horrela, eragindako merkatuetan jarduten duten enpresei laguntzeko, eta une
bakoitzean egoera zein den jakin behar dutenei edo esportazio-eragiketa bat egingarria den
eta baimenduta dagoen jakin behar dutenei laguntzeko, Aldundiak eta Gipuzkoako
Bazkundeak erabaki dute sor daitezkeen zalantza eta kontsultei erantzuteko zerbitzu berezi
hori haien esku jartzea, etengabe duten lankidetzaren esparruan.
Jabier Larrañaga Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako diputatuak
nabarmendu duenez, “ekimen honek eguneroko ziurgabetasun-egoera bati aurre egin
behar dioten enpresen eskaerari erantzuten dio, eta hori argitzen lagundu nahi dugu.
Egoeraren etengabeko jarraipena egiten ari gara, gerrak gure jarduera ekonomikoan duen
eragina arinduko duten neurriak hartzeko. Aldundiak hurbileko eta konfiantzazko eragile
izaten jarraitu nahi du”. Era berean, eskerrak eman dizkio Gipuzkoako Ganberari, “bere
ezagutza eta lantaldearen eskarmentua enpresen esku berriro jartzeagatik”.

Bestalde, Pedro Esnaola Bazkundeko presidenteak adierazi duenez, “lankidetza
publiko-pribatua beharrezkoagoa da gaur egungoa bezalako egoeretan. Ildo horretan,
Gipuzkoako Bazkundearen helburua lurraldean jarduera ekonomikoak garatzeko ingurune
egokia sortzea da. Horretarako, planteatzen diren enpresa-kontsultak ebazten lagunduko
diegu Gipuzkoako enpresei. Ganberak Espainiako Ganberaren eta nazioarteko ganberen
sarearen lankidetza du, eta sare hori aktibatu egin da enpresei nazioarteko
funtzionamendua errazteko, ahalik eta ingurune seguruenean, unean uneko zirkunstantzien
barruan”.
Gipuzkoari dagokionez, Errusia merkataritza harremanak ditugun lehen 20
herrialdeen artean kokatu ohi da, batez ere lehengai eta hidrokarburoen inportazioa eta
automobilgintzako makineriaren eta osagaien esportazioa. Ukraina lehen 50 bazkide
komertzialen artean dago, eta automobilgintzako makineria eta osagaiak dira esportatutako
produktu nagusiak.
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