
 
Gipuzkoako enpresak Espainiaren parte-hartzearen buru dira GLOBAL 

INDUSTRIEn, Frantziako ekitaldi industrial handienean 
 

Gipuzkoako Bazkundeak azpikontratazio industrialeko enpresen partaidetza bateratua antolatu du 

GLOBAL INDUSTRIE 2022 azokan, Parisen, maiatzaren 17tik 20ra. 

Global Industrie Frantziako ekitaldi industrial handiena da, 2300 erakusketari eta industriaren balio-

kate osoa ordezkatzen duten 15 sektorerekin.  

Azoka honetan baieztatu ahal izango da ea Europako industria-erosle handiek Europako 

azpikontratazio-industriari begiratzen dioten beren hornidura-kateetarako segurtasun bila. 

Edizio honetan, galdaketan, forjaketan, mekanizazioan, transformazio metalikoan, plastikoetan, 

kautxuan eta elektronikan espezializatutako 40 enpresak hartuko dute parte; horietatik % 45 euskal 

enpresak dira, eta % 30, berriz, Gipuzkoako enpresak.  

 

Donostia – 2022ko maiatzaren 16a - Global Industrie, industriaren balio-kate osoa ordezkatzen duen 
Frantziako industria-ekitaldi handienak, datorren asteartean, maiatzak 17, irekiko ditu ateak. Beste 
herrialde batzuetako azoketan markatutako joerari jarraituz, Global Industriek hainbat industria-lehiaketa 
biltzen ditu, industria-balioaren kateko 15 sektoretako 2300 industria erakusketari leku eta une jakin 
batean biltzeko. Horietako bat Midest da, azpikontratazio industrialean espezializatzen dena. Global 
Industrie azoka-ekitaldi garrantzitsuena izan nahi du Frantziako industriaren esparruan, eta kontuan hartu 
beharreko eragilea Frantziako gobernuak bere herrialdearen industrializaziorako bultzatutako politiken 
inplementazioan. 
 
Testuinguru horretan, Gipuzkoako Bazkundeak, Espainiako Ganberekin eta ICEXekin lankidetzan, GLOBAL 
INDUSTRIE 2022 azokan parte hartzea antolatzen du, maiatzaren 17tik 20ra, Frantziako Paris hirian. Edizio 
honetan galdaketan, forjaketan, mekanizazioan, transformazio metalikoan, plastikoetan, kautxuan eta 
elektronikan espezializatutako 40 enpresak hartuko dute parte. Iazko irailean Lyonen egin zen parte-
hartzearen aldean, % 30 hazi da partaidetza taldekatua, eta Pre-covid partaidetzetara hurbildu da. 
Nabarmentzekoa da Gipuzkoako enpresen presentzia handia, taldekatutako partaidetzako enpresa guztien 
% 30, eta ehuneko hori % 45era iristen da euskal enpresen kasuan. 
 
Azokaren edizio hau ez dator bat industria-horniduraren katean bizi den tentsio-egoerarekin. Bai 
Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerrak, bai Txinako Covid konfinamenduek, Shangaiko portua bezalako 
oinarrizko gaitasun logistikoei eragin dietenak, ziurgabetasun-giroa sortu dute industria-eremuan. Global 
Industrie talaia bikaina izango da, eta bertatik ikusi ahal izango da zein diren Europako industria erosle 
nagusien lehen erreakzioak, Europan fabrikazio industrialeko prozesuak berriro kontratatzeko joera 
berretsiko delakoan. Prozesu horiek, lehenago, eskulan kostu txikiko herrialdeetara eraman ziren. Hala 
bada, horniduraren segurtasuna gero eta faktore garrantzitsuagoa da industriaren arloan erosketa-
erabakiak hartzeko orduan, eta horrek areagotu egiten du gure lurraldeko industrien eskaintzaren 
erakargarritasuna. 

Nota de Prensa 



Gipuzkoako Bazkundea, SUBCONTEX zerbitzuaren bidez, azpikontratatutako industria sustatuko duen eta 
azpikontratatutako enpresentzako merkataritza-aukerak bilduko dituen informazio-standaz arduratzen den 
erakundea da. Edizio bakoitzean, SUBCONTEXek 50 erosle frantziar baino gehiago identifikatzen ditu, 
mugaren alde horretan hornitzaileak garatzeko interesa dutenak. 
 
Merkataritza-ganberak ICEXek izendatutako erakundeak dira, nazioarteko merkatuetan azpikontratatutako 
industriari laguntzeko. Urtero 20 sustapen-jarduera baino gehiago eginez, Ganberen SUBCONTEX 
zerbitzuak azpikontratazio-industria sustatzea eta ordezkatzen dituen 541 enpresentzat nazioarteko 
merkatuetan merkataritza-aukerak lortzea du helburu. 
 
Gipuzkoako Bazkundeak 45 edizio egin ditu jada, 1976tik Frantziako Azpikontratazio-azoka nagusian 
(Midest), 2020 urtean izan ezik, pandemiaren ondorioz hitzordua egin ez zen urtean. Erabaki hori oso 
egokia izan da, azpikontratazioaren esparruko azoka-jarduera baita, non enpresa gehiagok parte hartzen 
duten, eta gure enpresen merkatu eskatzaile nagusian sendotzeko ezinbesteko bideetako bat baita. Izan 
ere, azpikontratazio industriala Gipuzkoako industriaren % 27 da, eta, horretarako, Frantziako merkatua da 
nazioarteko hazkundea has dezakeen merkatu naturala. 
 
Gipuzkoako Bazkundea, SUBCONTEX zerbitzuaren bidez, industria honen bazkide estrategikoa da 
nazioarteko hedapenean, eta berarekin lan egiten du nazioarteko eragiketetan. Laguntza horren ondorio 
dira Gipuzkoako industria sustatzeko ekintzak, enpresak nazioarteko merkatuetara egokitzeko 
aholkularitza-lanak, langileak merkataritza-trebetasunetan eta nazioarteko eragiketetan gaitzea eta, 
garrantzitsuena, negozio-aukerak lortzea, gure enpresentzako eskaintza-eskaerak egiteko eta eskaerak 
lortzeko. 
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