Prentsa Oharra

GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK OSOKO BILKURA OSPATU ZUEN 2021EKO
JARDUERAK ETA 2022KO EKINTZA EREMU NAGUSIAK AURKEZTUZ
Hainbat sektoretako 60 enpresa eta elkartek osatzen dute Gipuzkoako Bazkundearen Osoko Bilkura.
2021ean 8.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute prestakuntza-ekintzetan edo hedapenjardunaldietan eta enpresen kudeaketa eta lehiakortasunarekin lotutako gaietan.
2022an Bazkundeak arreta berezia eskainiko die Uruguaiko, Esloveniaoko eta Turkiako merkatuei,
mugaz gaindiko lankidetzari, eta azpikontratazio industrialari, Eskandinaviako herrialdeei.
22an prestakuntza-jarduera ekintza oinarrietako bat izango da.
Digitalizazioa eta jasangarritasuna protagonismo handia hartzen ari diren gaiak dira Gipuzkoako
Bazkundean.

Donostia – 2021eko azaroaren 23a.
Gipuzkoako Bazkundeak ekitaldia ixteko Osoko Bilkura egin zuen atzo, azaroak 23, asteartea. 2021eko jardueraren
laburpena eta 2022ko jarduera-ildo nagusiak aurkeztu ziren: prestakuntzako, nazioartekotzeko eta garapen
lehiakorreko zerbitzuak indartzea eta jarduera berriak abian jartzea, hala nola digitalizazioa, jasangarritasuna,
aholkularitza komertziala eta mentoringa, Gipuzkoako enpresen behar berriei erantzutea helburu duena.
Urteko jardueraren laburpen gisa, azpimarratzekoa da Gipuzkoako Bazkundearen prestakuntza-jardueretan 3.600
pertsonak baino gehiagok parte hartu dutela, eta 4.600 izan zirela elektromugikortasunarekin, industriaazpikontratazioarekin, txikizkako merkataritzaren modernizazioarekin, TicketBai-rekin edo enpresa-ekintzailetzarekin
zerikusia duten gaiei buruzko hedapen- edo sentsibilizazio-jardunaldi edo -tailerren batean parte hartu zutenak.

2022 urteari dagokionez, Gipuzkoako Bazkundeak, enpresak nazioartekotzearen atalean, Uruguain, Eslovenian eta
Turkian sakonduko du, Saharaz hegoaldeko Afrika ahaztu gabe. Urte horretako mugaz gaindiko lankidetzak beste
bultzada bat ikusi zuen Bihartean erakundearen bidez, Gipuzkoako, Baionako eta Nafarroako ganberek eratutako
erakundea.
Prestakuntza-, enplegu- eta ekintzailetza-jardueretan, 2022 urtea ondokoekin estreinatuko da: marketin digitalean
profesionalak espezializatzera bideratutako master berri batekin eta Enplegu Azokaren edizio berri bat garatzeko
konpromisoarekin, batez ere gazteentzat.
Azpikontratazio industrialaren espezializazio-arloak bi berrikuntza ditu: alde batetik, Gipuzkoako enpresen sustapena
Eskandinaviako herrialdeetara zabalduko da, eta, bestetik, gure lurraldeko enpresen eskariari erantzunez, indartu
egingo da Gipuzkoako enpresaren sustapena gainerako Estatuko lurraldean.
Merkataritza-ereduen berrikuntza, digitalizazioa eta on-line merkataritza izango dira txikizkako merkataritzara eta
pertsonei zuzendutako zerbitzu-enpresetara bideratutako Ganberaren jardueraren ardatz nagusiak.
Osoko bilkuran, bertan parte hartu zuten enpresei entzuteko tartea ere izan zen, parte-hartze dezenterekin, sektore
ekonomiko desberdinen errealitateak eta erronkak partekatuz. Ondorio gisa, industria-jardueraren hazkunderik
apalena baieztatu da, hornidura-arazoek eta hornikuntzen kostuek eraginda. Zerbitzuetan errealitatea aldakorragoa
da, egoera zailekin garraioaren eta automozioaren zerbitzuen sektoreetan. Merkataritzak eta Ostalaritzak azken
hilabeteetako hobekuntza baieztatu zuten, baina pandemiak eragindako kutsatze boladaren aurrean kezka agertu
zuten. Jarduera-sektore batzuk kezkatuta agertu ziren langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasunagatik eta belaunaldierreleboak dakarren erronkagatik.
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