
 

COVID-19 Hausnarketak

3/2020

ISSN 2340-7638

COVID-19aren krIsIak 
euskal enpresetan 
Izan Dezakeen 
eragInaren eta 
susperralDIaren 
sektOre analIsIa

Jabier retegi
Francisco Carrillo
Ibon Gil de san Vicente
Juan Pablo salado

2020



COVID-19aren krIsIak euskal enpresetan Izan Dezakeen eragInaren eta susperralDIaren sektOre analIsIa

ii

COVID-19 Hausnarketak, 3/2020 zk.

txostena sprI-eusko Jaurlaritzaren enpresa garapenerako euskal agentziaren finantzaketari esker 

prestatu da.

Dokumentu honetan bildu diren iritziek, analisiek eta komentarioek egileen irizpideak adierazten 

dituzte eta ez, nahitaez, egile horien erakundeenak.

Itziar navarrok  (Deusto unibertsitatea)  gaztelaniatik itzulia.

© Jabier Retegi, Francisco Carrillo, Ibon Gil de San Vicente eta Juan Pablo Salado

© Lehiakortasunerako Euskal institutua – Deustu Fundazioa

Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren (Deustu Fundazioa, Deustuko Unibertsitatea) jar-

duerak erakunde hauen ekarpenei esker eramaten dira aurrera:

Eusko Jaurlaritza; SPRI Taldea; Gipuzkoako Foru Aldundia; Bizkaiko Foru Aldundia; Arabako Foru Al-

dundia; Euskaltel; Repsol-Petronor; BBK Fundazioa; Iberdrola; Energiaren Euskal Erakundea.

www.orkestra.deusto.eus



COVID-19aren krIsIak euskal enpresetan Izan Dezakeen eragInaren eta susperralDIaren sektOre analIsIa

iii

LaburPen exekutIbOa

Dokumentu honek Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoaren sektoreen arriskuak eba-

luatzen ditu, COVID-19ak sortutako krisiaren eraginaren aurrean. azterketak enpresen benetako 

beharretara bideratutako laguntza programak ezartzeko informazioa eskaini nahi du. arrisku hori 

ebaluatzeko, lau aldagai aztertu dira: i) 33 jarduera adarren ezaugarriak, ii) haien finantza zaurgarrita-

suna, iii) jasan duten eragina, eta iv) suspertzeko aurreikuspenak. 1. irudian, jarduera adarren sailka-

pena adierazi dugu, kuartiletan, hasierako eraginaren (abzisa, X ardatza) eta suspertzeko aldiaren (or-

denatua, Y ardatza) arabera.

1. irudiko eskuineko goiko koadrantean ikus daitekeen bezala, aztertutako 33 sektoreetatik 9k ad-
ministrazio publikoen lehentasunezko arreta beharko dute krisiaren eraginak arintzeko. sektore 

horiek arrisku larri edo handiko egoeran daude eta haien ezaugarriak 1. taulan azaldu ditugu, labur-

pen exekutiboaren eranskinean. Jarduera adar horiek eaeko enplegu osoaren ehuneko garrantzitsua 

hartzen dute (% 57).

3 sektore arrisku larrian daude:

Ostalaritza (II) •	 eta Merkataritza (GG): finantza zaurgarritasun handiko enpresen kontzentrazio 

handia dute eta krisiak bereziki kaltetu ditu sektore hauek, itxialdi eta distantzia sozialaren neu-

rriengatik, kontsumoaren erorketarengatik eta, langabeziaren igoeraren eraginez, errenta erabil-

garriaren beherakada aurreikusten delako.

Garraio materialaren sektorea (CL)•	 : krisiak eragin handia izan du bere jardueran (–% 68,8 lehen 

hilabeteetan, nahiz eta gero, neurri batean, jarduera berreskuratu den), gure ekonomia bultzatzen 

duen industria sektoreetako bat da (beste sektore batzuen eskarian pisu handia du) eta eraldaketa 

prozesuan dago.

Beste 6 sektorek esparru heterogeneo bat osatzen dute eta arrisku handia dute. 

esportatzaile handiak diren •	 industria sektoreak, horien artean, Metalurgia eta metalezko produk-
tuak (CH) (sektore gakoa da gure ekonomian, erosketak eta salmentak sustatzeko ahalmena due-

lako), eta Kautxua, plastikoa eta metalezkoak ez diren bestelakoak (CG).  
Jarduera ekonomikoarekin lotura estua duten sektoreak•	 , horien artean, Eraikuntza (FF) eta Ga-
rraioa eta biltegiratzea (HH), digitalizazio maila eskasa dutenak eta funtsezkotzat hartzen ez dire-

nak.

Zerbitzu sektoreak•	 , esate baterako, Aisia eta kultur jarduerak (RR), maiatzera arte, bederen, bila-

kaera oso negatiboa izan dutenak, eta Hezkuntza (PP), ohiko aurrez aurreko jarduna aurrera era-

mateko muga zorrotzak izan baditu ere, egoerara nahiko modu arinean egokitzen ari dena.
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1. irudia. COVID–19aren aurrean sektoreek duten arriskuaren analisia
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COVID-19aren krisiaren hasierako eragina (0-arina, 4-larria)  

Enpresa zaurgarrien % txikia Zaurgarritasun ekonomikoa Kreditu zaurgarritasuna Enpresa zaurgarrien % handia 

A38 sektore 
kodea

A38 sektorea
A38 sektore 

kodea
A38 sektorea

AA Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza GG Merkataritza; ibilgailuen konponketa

BB Erauzketa industriak HH Garraioa eta biltegiratzea

CA Elikagaien, edarien eta tabakoaren industria II Ostalaritza

CB Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak JA Argitalpenak, irudia, irratia eta telebista

CC Zura, papera eta arte grafikoak JB Telekomunikazioak

CD Koke lantegiak eta petrolioa fintzea JC Informatika

CE/CF Industria kimikoa eta farmaziakoa LL Higiezinen jarduerak

CG Kautxua, plastikoak eta ez metalezko bestelakoak MA Aholkularitza eta jarduera teknikoak

CH Metalurgia eta metalezko produktuak MB Ikerketa eta garapena

CI Informatikako eta elektronikako produktuak MC Beste jarduera profesional batzuk

CJ Material eta ekipo elektrikoa NN Zerbitzu laguntzaileak

CK Makineria eta ekipoa PP Hezkuntza

CL Garraio materiala QA Osasun jarduerak

CM Altzariak eta bestelako manufakturak QB Gizarte zerbitzuetako jarduerak

DD Energia elektrikoa, gasa eta lurruna RR Aisia eta kultur jarduerak

EE Ur hornidura eta saneamendua SS Bestelako zerbitzuak

FF Eraikuntza

Iturria: geuk egina.
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aurreko sektoreez gain, beste 4 sektorek egoera hobea dute, baina aipagarriak iruditu zaizkigu, 

dela finantza patologiak dituzten enpresen kontzentrazio handia dutelako dela enpleguan pisu 

handia dutelako.

Finantza patologiak dituzten enpresen kontzentrazio handiko sektoreen artean•	 , nabarmentzekoak dira 

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak (CB) eta Altzariak eta bestelako manufakturak 
(CM) (hasieran krisiak eragin handia izan du haietan), eta Erauzketa industriak (BB) (suspertzea 

oso mantsoa izaten ari da).

Hasierako eragina eta enpleguan duten pisu handia•	 : aipatzekoa da Zerbitzu laguntzaileen (NN) jar-

duera adarra, nahiz eta suspertzeko aurreikusten den epea ez den oso luzea eta enpresen finantza 

egoera nahiko osasuntsua den.

Aipatutako sektoreek administrazio publikoen arreta berezia jaso beharko lukete. Ildo horretatik, 

hurrengo pausoak ematea gomendatzen dugu:

Lehentasunezko jarduera adarren analisian sakontzea, horietako bakoitzerako berariazko •	
laguntzak erabaki ahal izateko, kontuan hartuta sektore horien ezaugarriak, azpisektoreak 

eta horien egoera zehatza, eraginari, suspertze aldiari edo zaurgarritasunari dagokionez. Os-
talaritzak eta Merkataritzak, esate baterako, pisu handia dute enpleguan, baina oso sektore 

atomizatuak dira. Horietan, interesgarria izan daiteke neurri bateratuak hartzea, susperraldian 

benetako eragina izan dezaten.

erabakiak hartzeko behar den informazio kualitatibo eta kuantitatiboa eskuratu ahal izateko, •	
eskuragarri dauden datuen ustiapena aktibatzea eta suspertze neurriak ezartzerakoan, en-
presa eta elkarteekin batera lan egitea (kluster elkarteak, sektore elkarteak edo garapen 
agentziak).
Gobernu maila desberdinen ekintzak koordinatzea, ekintza horiek lurralde bakoitzaren •	
berezitasunetara egokituz, sektoreen beharrak modurik egokienean estaliko direla ber-
matzeko. Horrek ekarri beharko luke autonomia erkidego mailan aztertzea lurralde histo-

riko guztietan zeharka lan egiten duten eta trakzio gaitasun handia duten sektoreak, lurralde 

historikoan aztertzea lurralde bakoitzari berariaz dagozkion sektoreak, eta tokiko edo es-

kualdeko ikuspegia ere txertatzea tokian tokiko esku hartzeak edo zerbitzuak eskaintzen di-

tuzten erakunde edo elkarteei laguntzeko. Ildo horretatik, interesgarria izango litzateke lu-

rralde esparruen araberako eranskinak prestatzea.

Jarduera Ekonomikoaren Sektore Behatoki bat garatzea•	 , uneoro sektore bakoitzaren bi-

lakaera kontrolatzeko aukera emango duena, ezarriko diren suspertze planen eraginkorta-

suna ebaluatzeko eta jarduera adar bakoitzaren egoera ezagutzeko, sor daitezkeen beste 

agerraldi batzuen aurrean edo neurri epidemiologikoak hartu behar direnean. Jarduera adar 

bakoitzaren susperraldiaren egoera zehatza zein den jakitea behar-beharrezkoa da eraba-

kiak hartzeko, besteak beste, pertsonen mugikortasuna murriztuko dutenak eta, hortaz, jar-

duera ekonomikoa baldintzatuko dutenak. Behatoki hori aldiro-aldiro eguneratuko litzateke 

eta informazio horrek aukera emango luke erabakiek errealitatean izan dezaketen eragina 

ebaluatzeko eta COVID-19aren krisiaren aurrean edo etorkizuneko krisietan suspertze pla-

nak bideratzeko.
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1.	taula. arrisku larri eta handiko egoeran dauden sektoreen ezaugarriak eta portaera

A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Ostalaritza (II)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 6,9 hartzen du eta BPGri 3.759 milioi euroko •	
ekarpena egiten dio.
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
(BEGn) duen pisua 1,7 puntu portzentual handitu da.

COVID ezaugarriak

sektorearen zati batean eragin handia dute pandemiaren garaian turismoak •	
izan duen bilakaerak eta osasun neurrien eraginez, instalazioetan pertsonen 
presentzia fisiko mugatuak. suspertze erritmoa motela izango dela aurreikus-
ten da.
Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 66,7.•	
Salmenten % 16,10 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

Krisiaren hasierako aldian, fakturazioa asko erori da, % 60tik gora.•	
38.462 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 64 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 18 izan da (guztira, 4.312 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da finantza patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 32 eta kreditu zaurgarritasuna, % 39).

Larria 

Merkataritza 
(gg)

Egiturazko ezaugarriak

EAEko enpleguaren % 15,6 hartzen du eta BPGri 7.373 milioi euroko ekarpena •	
egiten dio.
sektore «oinarrizkoa» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera adar honen barruan, azpisektore guztiek ez dute bilakaera berdina •	
izan (elikagaiari lotutako adarren bilakaerak eta gainerako adarrenak ez dute 
zerikusirik). azterketa zehatza egin beharko litzateke egoera bereziki kritikoak 
egiaztatzeko. Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enplegua-
ren % 54,6.
salmenten % 33,40 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

krisiaren hasierako aldian, fakturazioa % 13tik gora erori da•	
31.529 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 23 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 12 izan da (guztira, 3.047 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da finantza patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 29 eta kreditu zaurgarritasuna, % 33).

Larria
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

garraio 
materiala (Cl)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 19.232 langile ditu (EAEko enpleguaren % 2,2) eta BPGri 1.838 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio.
epe ertainera, sektorean eragina izango du garraioan karbonoaren eragina gu-•	
txitzeko makrojoerak.
enpresen batez besteko tamaina nahiko handia da, 149 langilekoa.•	
Sektoreko enpresen % 13k du atzerri kapitala. Beraz, atzerri kapitalaren pre-•	
sentzia nahiko handia da.
Jarduera adar honek asko esportatzen du (7.054 milioi euro), eta, beraz, jardue-•	
raren susperraldian eragin handia izango du beste herrialde batzuen bilakaerak.
aldi berean, sektoreak asko inportatzen du.•	
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

zenbait herrialdek euskal enpresen bezero izan daitezkeen enpresei laguntzak •	
emateko bi baldintza jarri dituzte: karbonorik gabeko ibilgailuetarako trantsi-
zioa egitea eta tokiko hornitzaileak indartzea. Baldintza horiek hornikuntza ka-
tea berregituratzeko eta berraztertzeko prozesuak ekar ditzakete.
salmenten % 24,4 bide elektronikoen bidez egiten da.•	
Sektorea ez da funtsezko zerbitzutzat hartu eta beraz, bere jarduna eten zuen •	
martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera bitartean.

Eragina

Sektore honetako Industria Produkzioaren Indizeak % 48ko jaitsiera izan zuen •	
martxoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
7.498 pertsonak izan dute aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 39 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da ekonomia patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 33 eta kreditu zaurgarritasuna, % 28).

Larria

garraioa eta 
biltegiratzea (HH)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 5,0 hartzen du (44.146 pertsona) eta BPGri •	
3.445 milioi euroko ekarpena egiten dio.
sektorearen susperraldia ekonomiaren bilakaera orokorrak baldintzatzen du.•	
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 78,1.•	
salmenten % 24,4 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

krisiaren hasierako aldian, fakturazioa % 7 erori da.•	
6.365 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 14 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 5 izan da (guztira, 1.418 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da ekonomia patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa % 32 eta kreditu zaurgarritasuna, % 26).

Handia 
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Metalurgia 
eta metalezko 

produktuak (CH)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 71.643 langile ditu (EAEko enpleguaren % 8,2) eta BPGri 4.728 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio.
sektore honen bilakaera gainerako sektoreen bilakaerak baldintzatu du, meta-•	
lezko produktuen eta osagaien hornitzaile baita.
enpresen batez besteko tamaina 43 langilekoa da.•	
Jarduera adarrak asko esportatzen (5.778 milioi euro) eta inportatzen du •	
(3.922 milioi euro) eta, beraz, susperraldian eragin handia izango du beste he-
rrialde batzuen bilakaerak.
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
duen pisua 2,4 puntu portzentual txikitu da.

COVID ezaugarriak

Sektorea ez da funtsezko zerbitzutzat hartu eta beraz, bere jarduna eten zuen •	
martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera bitartean.
Merkatuarekin dituen harremanetan, sektoreak digitalizazio maila txikia du.•	

Eragina

Sektoreko Industria Produkzioaren Indizeak % 32ko jaitsiera izan zuen mar-•	
txoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
24.457 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 34 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, txikia da zaurgarritasun egoeran daude enpresen ehu-•	
nekoa.

Handia

kautxua, 
plastikoak eta 
metalezkoak 

ez diren 
bestelakoak (Cg)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 2,3 hartzen du (19.217 langile) eta BPGri 1.572 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
Enpresen batez besteko tamaina 66 langilekoa da.•	
Jarduera adarrak asko esportatzen du (1.978 milioi euro), eta, beraz, susperral-•	
dian eragin handia izango du beste herrialde batzuen bilakaerak.
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Sektore honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 96,7.•	

Eragina

Sektoreko Industria Produkzioaren Indizeak % 41ko jaitsiera izan zuen mar-•	
txoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
3.881 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 19 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, txikia da zaurgarritasun egoeran daude enpresen ehu-•	
nekoa.

Handia
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

aisia eta kultur 
jarduerak (RR)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 1,7 hartzen du (15.051 langile) eta BPGri 1.712 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
sektore «independentea» da, input-output taulen arabera.•	
Azterketa zehatza eskatzen du, jarduera adar honetan askotariko kasuak bai-•	
taude.

COVID ezaugarriak

Sektorea eta bere azpijarduerak ez dira funtsezkotzat hartu, beraz, jarduera •	
guztiz murriztuta egon da martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera.
Neurri handi batean, sektorearen jarduerak baldintzatuta jarraitzen du, per-•	
tsonak fisikoki elkartzea eskatzen duelako eta pandemia kontrolatzeko mugak 
ezarri direlako. sektorea, neurri batean, laguntza publikoen mende egoteak 
eragin dezake suspertze aldia asko luzatzea. sektoreak digitalizazio maila ba-
xua du, beraz, bere bilakaera normaltasun berrian elkarreraginari jarri zaizkion 
murrizketek baldintzatzen dute.

Eragina

Fakturazioa % 12,7 jaitsi da sektoreko enpresa handietan. Hala ere, kontuan •	
hartu behar da sektorearen zati handi bat mikroenpresak edo langile autono-
moak direla. analisi eta datu bilketa zehatzagoa beharko litzateke sektorearen 
irudi osoa eskuratzeko. ziurrenik, aurkeztutako datuek gutxietsi egiten dute 
krisiaren eragina.
5.805 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea eta, •	
2019ko abenduarekin alderatuta, gizarte segurantzako afiliazioak % 12 erori dira. 
2019ko abenduarekin alderatuta, erorketarik handiena izan duen sektorea da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, zaurgarritasun ekonomikoko egoeran dauden enpre-•	
sen ehunekoa handia da, % 29.

Handia

Eraikuntza (FF)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 60.180 langile ditu (EAEko enpleguaren % 6,9) eta BPGri 4.033 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio. 
Jarduera adar hau 3.134 enpresek osatzen dute. enpresa bakoitzak, batez •	
beste, 19 langile ditu.
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
duen pisua 3,8 puntu portzentual handitu da.

COVID ezaugarriak

Sektoreko enpleguaren % 26,9 funtsezko zerbitzutzat hartu da eta, beraz, gai-•	
nerako % 73,1k bere jarduna eten zuen martxoaren erdialdetik apirilaren er-
dialdera bitartean.

Eragina

Gizarte Segurantzako afiliazioak % 7 jaitsi dira otsailetik. Hala ere, maiatzean •	
berreskuratzen hasi dira, jarduerak murrizteko epea amaitu ondoren.
7.210 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko langileen % 12 da.
gizarte segurantzako afiliazioen beherakada euskal autonomia erkidegoko •	
beherakada guztiaren % 11 izan da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, kreditu zaurgarritasun egoeran dauden enpresen ehu-•	
nekoa handia da, % 36.

Handia 
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Hezkuntza (pp)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 8,8 hartzen du (77.451 langile) eta BPGri 3.684 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
Sektore honen jarduera ez da funtsezkotzat hartu eta, hortaz, jarduerak mu-•	
rriztu dira itxialdian.
sektore «independentea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera honetan, aurrez aurreko eredua da nagusi eta horrek pertsonak ingu-•	
rune fisiko berean elkartzea eskatzen du. Hala eta guztiz ere, sektorea gai izan 
da jardueraren zati handi bat egoera berrira egokitzeko eta hezkuntza eredua 
ingurune ez presentzialera aldatzeko, denbora gutxian.
kanal elektronikoen bidez bideratutako salmenten ehunekoa % 34,3 da.•	

Eragina

7.642 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 10 da.
gizarte segurantzako afiliazioen beherakada euskal autonomia erkidegoko •	
beherakada guztiaren % 10 izan da.
2019ko abenduaren aldean, Gizarte Segurantzako afiliazioen jaitsiera % 3 izan •	
da.

Susperraldia 

aurrez aurreko ereduarekin, krisi aurreko mailak berreskuratzeko denbora lu-•	
zea behar izango dela aurreikusten da eta, beraz, eredu berrietara osorik edo 
neurri batean egokitu beharko du sektoreak.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, ekonomia zaurgarritasun egoeran dauden enpresen •	
ehunekoa handia da, % 35.

Handia 

Iturria: geuk egina.
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1 sarrera

Dokumentu honek COVID-19ak sortutako krisiaren eraginaren ondorioz, euskal autonomia erkide-

goko jarduera ekonomikoaren sektoreek izan dezaketen arriskua ebaluatzen du.

aurreko txosten batean1, eaeko enpresen finantza egoera aurkeztu genuen, pandemiak ekarri duen 

krisiaren ondorioei aurre egiteko hasierako momentuan. Aipatutako txostenean, jarduera adarretako 

enpresa zaurgarrien kontzentrazioa eta haien bilakaera aztertu genituen.

krisiak enpresetan izan ditzakeen eragin ekonomikoen arriskua zehazteko, 2020. urtearen hasierako 

zaurgarritasun egoeraz gainera, beste bi alderdi ebaluatu behar dira, enpresaren erresistentzia gaita-

sunean eragin argia baitute. Alde batetik, beharrezkoa da itxialdi neurriek eta jarduera ekonomikoa 

murriztekoek 2020ko martxoan eta apirilean izan duten hasierako eragina zein izan den jakitea eta, 

beste alde batetik, hasierako fakturazio mailak berriro lortzeko enpresek behar izango duten den-

bora aurreikustea. Bai hasierako eragina eta bai suspertze aldia enpresentzat finantza estreseko fak-

toreak dira eta egoera horri aurre egin beharko diote.

Azterketa eta dokumentua egituratzeko, sektore arriskua balioesteko honako eskema honi jarraituko 

diogu.

SEKTOREEN 
EZAUGARRIAK

HASIERAKO 
ZAURGARRITASUNA

ERAGINA SUSPERRALDIA ARRISKUAREN 
EBALUAZIOA

Enplegua, BEG, 
jabetza, 
digitalizazioa, 
esportazioak, etab.

Input-Output

·

·

Zaurgarritasun 
ekonomikoa
Kreditu 
zaurgarritasuna

·
·

Eskaintzan eta 
eskarian 
izandako eragina
Hartu diren 
neurriak

·
·

Parametro 
baldintzatzaileak
Suspertzeko 
behar izango 
den denbora

· Lehentasunezko 
sektoreak 
identifikatzea

·
·

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak eta martxoaren 29ko 10/2020 Errege Dekretuak pertso-

nen mugikortasuna mugatu zuten eta, horrenbestez, baita beste zenbait jarduera ere: lan jarduera 

mugatu zuten; hezkuntza eta prestakuntza jarduerak eten; merkataritza jarduerak, kultur ekipamen-

duak, aisia establezimenduak eta jarduerak, ostalaritza eta jatetxe jarduerak mugatu; garraioa mu-

gatu; eta funtsezko ondasun eta zerbitzuen eskuragarritasuna bermatzeko neurriak eman, horien ar-

tean, elikagaiak, energia edo telekomunikazioak. Horrek, azken batean, eskaririk eta eskaintzarik ez 

egotea ekarri du. egoerak askotariko zailtasunak eragin ditu enpresetan.

espainiako gobernuak, martxoaren 29ko 10/2020 errege Dekretuaren bidez, zenbait neurri ezarri zi-

tuen krisiak gizabanakoengan ekarriko zituen gizarte ondorioak arintzeko eta langileek enpresekin zi-

tuzten lan kontratuak etetea saihesteko. Bestalde, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuak enpre-

sentzako eta autonomoentzako bermeak zehaztu zituen, 20.000 milioi euroko zuzkidurarekin. neurri 

horien helburua da jarduera guztiz edo neurri batean mugatzearen ondorioak arintzea, bereziki kri-

siaren hasierako aldian.

1 Posición de partida de las empresas en Euskadi ante la COVID-19. REFLEXIONES COVID-19. 2/2020. Orkestra. 

Ibon Gil de San Vicente (koordinatzailea), Mari José Aranguren, Megan Briggs, Francisco Carrillo, Miren Esten-

soro, Asier Murciego, Jabier Retegi eta Rakel Vazquez. 2020ko maiatza.
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Eusko Jaurlaritzak ere jarduera ekonomikoari laguntzeko hainbat neurri hartu ditu, besteak beste, ho-

nakoak:

2020ko apirilaren 3ko agInDua, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuarena, zei-•	
naren bidez arautzen baita COVID-19aren eragin ekonomikoen ondorioz krisi egoeran dauden en-

presak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak ezartzen dituen Bideratu COVID-19 Programa.

enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako •	
finantza laguntzaren 2020ko programa, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko emana.

2020ko apirilaren 15eko agInDua, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuarena, •	
ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuaren beste agindu bat aldatzen duena, zei-

naren bidez arautzen baitira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko 

eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bide-

ratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurrera-

tzeko neurriak, COVID-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko.

2020ko apirilaren 15eko agInDua, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuarena, •	
zeinaren bidez onartzen baitira arrantza sektoreari laguntzak emateko aldi baterako araubidearen 

oinarriak, eta deialdia egiten baita. Laguntza horien xedea arrantza jardueraren lehiakortasunari 

eustea da, eta COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza esparruaren 

babesean ematen dira.

eIktak industria enpresetan sartzeko laguntzak; berritasun gisa, telelanekO proiektuak babesten •	
dituztenak.

2020ko maiatzaren 19ko agInDua, turismo, Merkataritza eta kontsumoko sailburuarena, eus-•	
kal merkataritza sektorerako «COVID-19» dirulaguntzak arautzen dituena eta 2020ko ekitaldirako 

deialdia egiten duena.

2020ko maiatzaren 19ko agInDua, turismo, Merkataritza eta kontsumoko sailburuarena, euskal •	
turismo sektorearentzako COVID-19 laguntzak arautzen eta iragartzen dituena.

Era berean, lurralde gobernuek ere hartu dituzte jarduera ekonomikoari laguntzeko neurriak, esate 

baterako, merkataritzari edo ostalaritzari laguntzekoak2.

egoera epidemiologikoa hobetzen eta murrizketak kentzen hasita, oraindik ere asko gelditzen da krisi 

ekonomikoaren aurretik genuen egoera lortzeko. are gehiago; kasu batzuetan, europako gobernuek 

argi azaldu dute laguntzak trantsizio berdearen, trantsizio digitalaren eta trantsizio sozio-sanitarioa-

ren esparruetan oraindik egin gabe dauden eraldaketa prozesuak bizkortzera bideratu nahi dituztela.

Apirilaren 13an ekin zitzaion berriro jarduerari industria sektore batzuetan eta, orduz geroztik, mu-

rrizketak pixkanaka joan dira arintzen, Euskadik konfinamendutik ateratzeko prozesuan eta prozesu 

horren faseetan aurrera egin ahala.

Pandemiak eragindako krisia eskaintzaren eta eskariaren shocka izan da, aldi berean. Egia da eragina 

ez dela berdina izan jarduera ekonomikoaren sektore guztietan, baina pertsonen joan-etorriak muga-

2 Ikus https://web.araba.eus/eu/foru-aldundia/koronabirusa; https://web.bizkaia.eus/eu/covid19; https://www.

gipuzkoa.eus/eu/web/covid19ekonomia/autonomoak/laguntza-publikoak.

https://web.araba.eus/eu/foru-aldundia/koronabirusa
https://web.bizkaia.eus/eu/covid19
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/covid19ekonomia/autonomoak/laguntza-publikoak
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/covid19ekonomia/autonomoak/laguntza-publikoak
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tzeak, enpresek beren jarduerak aurrera eramateko giza baliabiderik eta baliabide materialik ez edu-

kitzeak, eta merkatuak erabat moteltzeak argi eta garbi baldintzatu dutela jarduerak «normaltasu-

nez» egitea. Bestalde, krisiaren izaera globalak ekarri du enpresa esportatzaileen eta inportatzaileen 

jarduera hirugarren herrialdeetako egoeraren baldintzapean gelditzea.

sistema ekonomikoa guztiz gelditzea saihesteko, administrazioek neurri ekonomikoak eta legegileak 

ezarri dituzte enpresetan likidezia eza eta kaleratze masiboak gutxitzeko. Hala, konkurtso prozesuen 

edo langabezia handitzearen ondoriorik okerrenak saihestu nahi izan dira.

Konfinamendutik ateratzeko prozesua hasita, nahikoa baliabide duten enpresak pixkanaka beren jar-

duera ekonomikoa berreskuratzen joango dira. Baina berrabiarazteko prozesu horren hasieran, zaila 

izango da krisiaren aurretiko diru sarrera eta errentagarritasun mailak eskuratzea. egoerak, hortaz, 

finantza estresa eragingo du eta aldi hori luzatuko da, besteak beste, krisiaren aurretiko fakturazio 

mailak lortzera iristeko behar izango den denboraren arabera.

Krisiak sektore guztietan berdin eragin ez duenez (sektore batzuen jarduerak gora ere egin du), beha-

rrezkoa da jarduera sektore bakoitzean izandako ondorioak zehatz-mehatz jakitea. Informazio hori 

eskuetan izanik, administrazio publikoek berariazko laguntzak erabaki ahal izango dituzten enpresen 

behar zehatzetarako, lehentasuna emanez krisiaren ondorio larrienak izan dituztenei edo lurraldeko 

enpleguan pisurik handiena dutenei. Informazio horrek, gainera, enpresen zaurgarritasun motaren 

arabera, abian jarriko diren neurriak modu egokiagoan diseinatzeko aukera emango du.

Horrez gain, azterlan honetan egindako azterketa eta beste azterketa baliokide batzuk konbinatuta, 

hainbat gobernantza mailetako administrazioen laguntzak koordinatu ahal izango dira eta, bide ba-

tez, laguntzetan gerta daitezkeen bikoizte eta gainjartzeak saihestu.

Dokumentu honen helburuak betetzeko, lehenengo lurraldeko enpresen azterketa deskribatzailea 

aurkeztuko dugu eta, ondoren, enpresa horien zaurgarritasuna aztertuko, hainbat finantza patologia-

ren arabera. aurrerago, krisiaren hasierako eragina eta suspertze aldia ebaluatuko ditugu, zeharkako 

aldagai batzuez baliatuta. aldagai horiek batera hartuta, sektore kaltetuenak eta kalte gutxien izan 

dezaketenak bereiziko ditugu. azkenik, beste hainbat aldagai aurkeztuko ditugu, administrazioei ahal-

bidetuko dietenak lehentasunak ezartzea enpresei beren jarduera berreskuratzen laguntzeko.
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2 enPresen eZauGarrIak

arestian aipatu dugun bezala, atal honetan euskal autonomia erkidegoko enpresen3 ezaugarrietako 

batzuk aurkeztuko ditugu, sektoreen arabera4. zehazki, enpleguaz, enpresa kopuruaz edo balio eran-

tsiaz hitz egingo dugu, eta bereziki nabarmenduko ditugu krisiaren ondorengo susperraldia baldin-

tzatu dezaketen alderdiak, jarduera funtsezkotzat hartu den ala ez, digitalizazio maila, esportatzeko 

gaitasuna, edo zerbitzutze maila.

krisiak sektore bakoitzean izango duen benetako eragina aldatu egingo da sektorearen ezaugarrien 

eta sektoreetako bakoitzak arazoei aurre egiteko dagoeneko hartu dituen neurrien arabera. sektore 

bakoitzak aurrean izango dituen zailtasunak aurreikusteko, ezinbestekoa da faktoreak batera azter-

tzea, ezin baikara iritsi horietako batzuekin zuzeneko korrelaziorik identifikatzera. Jarraian aurkeztuko 

ditugun aldagaiek sektore bakoitzak izan duen benetako eragina ulertzen laguntzeko analisi esparru 

bat proposatzen digute. Hain zuzen ere, eragin hori hurrengo ataletan aztertuko dugu sakonago.

2. taulan, aztertu ditugun sektoreen zerrenda jaso dugu, baita sektoreak ekonomian duen pisua azal-

tzeko hainbat aldagai deskribatzaile ere. Ikus daitekeenez, aztertutako sektoreen artean, EAEko jar-

duera ekonomikoan pisu handiena duena Merkataritza da: 136.790 pertsonak egiten dute lan sek-

tore horretan, hau da, aztertutako enplegu guztiaren % 15,6. Sektore horretako enpresen tamaina 

nahiko txikia da (14 langile enpresa bakoitzeko). gainera, merkataritzak aztertutako sektore guztien 

Balio Erantsi Gordinaren % 10,7 sortzen du.

Merkataritzaz gain, enpleguaren ikuspegitik euskal ekonomian pisurik handiena duten sektoreak Hez-
kuntza (% 8,8); Metalurgia eta metalezko produktuak (% 8,2); Zerbitzu laguntzaileak (% 7,3): Osta-
laritza (% 6,9); eta Eraikuntza (% 6,9) dira. pisu txikiagoa izanik ere, haien atzetik datoz Osasun jar-
duerak (% 5,4); Aholkularitza eta jarduera teknikoak (% 5,2); eta Garraioa eta biltegiratzea (% 5,0).

enpresa bakoitzeko batez besteko tamainari dagokionez, Koke lantegiak eta petrolioa fintzea sekto-

rea nabarmendu behar da, enpresa bakoitzeko 500 langile baititu, batez beste. Bestalde, Higiezinen 
jardueren sektoreak, enpleguan ehuneko txikia hartzen badu ere, aztertutako sektoreen BEGren % 

11,3 sortzen du. sektore horretan, enpresa bakoitzeko 2 langile daude, batez beste.

2008 eta 2018 urteen artean, Balio Erantsi Gordinean pisu gehien irabazi duten bi sektoreak Higiezi-
nen jarduerak eta Ostalaritza dira; aitzitik, pisu gehien galdu duten bi sektoreak Eraikuntza eta Me-
talurgia eta metalezko produktuak dira.

3 Aztertutako enpresei dagokien informazioa hainbat iturritatik hartu dugu, horien artean, SABI, DIRAE eta 

beste zenbait.

4 Azterketa egiteko, EJSN-Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko A38 sailkapena erabiliko dugu. Hain zu-

zen ere, sektore esanguratsuenak azterlanaren amaieran adierazi ditugu.
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2.	taula enpresen ezaugarriak sektorearen arabera

A38	sektorea
A38	

sektore 
kodea

enplegua
enplegu 
osoaren 

%

batez 
besteko 
tamaina 

(enplegua)

beG 
(guztizkoaren 

%)

beGren 
pisuaren 
bilakaera 

(puntu 
portzentualak) 
2018	vs.	2008	 

%

atzerriko 
kapitala 

duten 
enpresen %

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa  17.224   2,0   2  1,0  0,3  0,0

erauzketa industriak BB     443   0,1  16  0,1 –0,2 12,8

elikagaien, edarien eta tabakoaren industria Ca  15.255   1,7  15  1,5 –0,1  4,5

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oineta-
koak

CB   2.566   0,3   4  0,2 –0,1  1,0

zura, papera eta arte grafikoak CC  11.725   1,3   8  1,1 –0,4  2,2

koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD   1.017   0,1 500  0,6  0,3  0,0

Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF   4.960   0,6  26  0,9  0,0 15,2

kautxua, plastikoak eta ez metalezko bes-
telakoak

Cg  19.917   2,3  25  2,3 –0,5  7,0

Metalurgia eta metalezko produktuak CH  71.643   8,2  27  6,8 –2,4  2,9

Informatikako eta elektronikako produktuak CI   6.936   0,8  85  0,6  0,1  5,7

Material eta ekipo elektrikoa CJ   9.089   1,0  50  0,9 –0,7  5,6

Makineria eta ekipoa Ck  22.331   2,5  55  2,5  0,2  5,6

garraio materiala Cl  19.232   2,2  69  2,7  0,2 13,0

altzariak eta bestelako manufakturak CM  14.664   1,7   9  1,1 –0,1  1,2

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD   2.355   0,3  80  2,5 –0,5  1,2

ur hornidura eta saneamendua ee   6.472   0,7  49  0,7  0,1  2,0

eraikuntza FF  60.180   6,9   3  5,8 –3,8  0,3

Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg 136.790  15,6  14 10,7  0,4  1,9

garraioa eta biltegiratzea HH  44.146   5,0  20  5,0  0,6  3,0

Ostalaritza II  60.537   6,9   8  5,4  1,7  0,1

argitalpenak, irudia, irratia eta telebista Ja   5.720   0,7   8  0,6 –0,2  0,3

telekomunikazioak JB   2.201   0,3  46  1,3 –0,1  5,7

informatika JC  13.539   1,5  12  1,1  0,2  2,1

Higiezinen jarduerak ll   5.897   0,7   2 11,3  1,9  0,1

Aholkularitza eta jarduera teknikoak Ma  45.520   5,2   4  4,4  0,2  0,4

Ikerketa eta garapena MB   7.515   0,9  37  0,7  0,1  6,3

Beste jarduera profesional batzuk MC  12.161   1,4   3  0,8 –0,0  1,5

zerbitzu laguntzaileak nn  63.799   7,3  30  3,1  0,5  1,1

Hezkuntza pp  77.451   8,8  41  5,3  0,9  0,0

Osasun jarduerak Qa  47.750   5,4  28  5,4  0,6  0,1

Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB  27.783   3,2 100  1,1  0,2  0,4

Aisia eta kultur jarduerak rr  15.051   1,7   9  1,7  0,6  0,2

Bestelako zerbitzuak ss  26.635   3,0   5  1,5  0,3  2,0

Guztizko orokorra GUZTIRA 878.504 100,0  22  1,7

Iturria: geuk egina.
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Enpresen jabetza aztertzen badugu, jabetzan atzerri kapitala duten enpresen ehunekoa aldatu egiten 

da jarduera adarraren arabera. Industria kimikoa eta farmaziakoa; Garraio materiala; eta Erauz-
keta industria sektoreek atzerri kapitalaren % 10etik gorako ehunekoa dute. kontuan izanik, azken 

asteetan, Europar Batasuneko herrialde batzuetan, gobernuen laguntzak tokiko industriaren garape-

nari lotu nahi zaizkiola (adibidez, automobilgintzaren sektorean), kanpoko kapitalaren parte hartze 

hori garrantzitsua izan daiteke krisitik ateratzeko prozesuan, bereziki multinazionalen parte hartzea 

duten enpresetan, munduan hainbat ekoizpen lantegi dituztenak. Ildo horretatik, atzerriko taldeen 

barne dauden enpresak berariaz aztertu beharko lirateke, krisitik ateratzeko prozesuarekin batera, 

ekoizpen oinarria berregituratzeko prozesuak eta talde osoaren jarduna optimizatzeko erabakiak 

etor baitaitezke. eta horiek ondorio garrantzitsuak izan ditzakete eaeko ekonomian.

3. taulan, aztertutako sektoreak ikus daitezke eta bakoitzean COVID-19aren krisiaren eragina baldin-
tzatu dezaketen alderdietako batzuk balioetsi ditugu: funtsezkotzat hartzen den jardueraren %, 
esportazio maila, inportazio maila, edo zerbitzutze maila.

krisiak eskaintzarik eta eskaririk ez egotea ekarri du, aldi berean, eta horrek zailtasun ekonomikoak 

eragin dizkie bai gizabanakoei eta bai enpresei. espainiako gobernuak funtsezkotzat identifikatu zi-

tuen sektoreek krisiaren eragin txikiagoa izan dute, baina ez kasu guztietan, produktuen edo zerbi-

tzuen eskariak ere behera egin baitu. 3. taulan, funtsezkotzat hartutako jarduerak adierazi ditugu eta 

kategoria bakoitzaren barruan, funtsezkotzat hartu den enpleguaren ehunekoa.

Ikus daitekeenez, A38 sailkapeneko jarduera adarretako batzuetan, funtsezkotzat hartu den enple-

guaren ehunekoa % 90etik gorakoa izan da eta horrek esan nahi du, «a priori», krisiaren eragin eko-

nomikoa txikiagoa izango zela adar horretan. Hauek dira sektore horiek: Nekazaritza, abeltzaintza 
eta arrantza; Elikagaien, edarien eta tabakoaren industria; Kokea eta petrolioa fintzea; Industria 
kimikoa eta farmaziakoa; Kautxua, plastikoak eta metalezkoak ez diren bestelakoak; Informati-
kako eta elektronikako produktuak; Energia elektrikoa, gasa eta lurruna; Ur hornidura eta sanea-
mendua; Telekomunikazioak; Aholkularitza eta jarduera teknikoak; Ikerketa eta garapena; eta 

Osasun jarduerak. Litekeena da, kasu guztietan ez bada ere, eskariaren shocka eta, bereziki, eskain-

tzarena, sektore horietan txikiagoa izatea.

aitzitik, beste sektore batzuk eta dagozkien azpisektoreak ez dira funtsezkotzat hartu: Erauzketa in-
dustriak; Metalurgia eta metalezko produktuak; Makineria eta ekipoen fabrikazioa; Garraio mate-
riala; Higiezinen jarduerak; eta Hezkuntza.

guztira, funtsezko zerbitzutzat hartu diren sektoreek eaeko enplegu osoaren % 52 hartzen dute. Ho-

rrenbestez, enpleguaren % 48k lantokira joateko aukera mugatuak izan ditu. Egia da, nolanahi ere, 

jardueraren ehuneko handi bat funtsezkotzat hartu izan denean ere, prozesuak birdiseinatu egin di-

rela, pertsonen joan-etorriak saihesteko (adibidez, hainbat sektoretako zeharkako eskulana edo Iker-

keta eta Garapeneko sektorea). Eta, bestalde, funtsezkotzat hartu ez diren jarduera batzuek ere be-

ren jardunari eutsi diote, aurrez aurre izan ez bada ere.
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3.	taula krisiaren ondorioei eta susperraldiari eragin diezaioketen sektore ezaugarriak

A38	sektorea
A38	

sektore 
kodea

Funtsezko 
jardueren 

% 
(enplegua)

esportazioak 
(mila euro)

esportazioak 
/ bPG ratioa

Inportazioak 
(mila euro)

Inportazio 
/ bPG 
ratioa

Zerbitzuetatik 
eratorritako 
sarreren %

bPG 
(milioi 
euro)

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa  99,9     92.370  14,01    691.373    104,85 0,4   659

erauzketa industriak BB   0,0    152.428 391,71  5.477.735 14.076,88 d.e    39

elikagaien, edarien eta tabakoaren 
industria

Ca 100,0    898.955  86,74    716.323     69,12 0,8 1.036

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta 
oinetakoak

CB  60,4    129.085 118,13    341.049    312,09 0,6   109

zura, papera eta arte grafikoak CC  65,4    736.451  98,06    528.101     70,32 1,6   751

koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD 100,0  2.323.295 556,05    347.104     83,08 0,0   418

Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF  90,1  1.073.534 180,92  1.659.371    279,66 2,9   593

kautxua, plastikoak eta ez metalezko 
bestelakoak

Cg  96,7  1.978.233 125,81    746.999     47,51 1,1 1.572

Metalurgia eta metalezko produktuak CH   0,0  5.778.023 122,22  3.922.317     82,97 0,7 4.728

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

CI  99,5    296.041  67,27    460.593    104,66 3,2   440

Material eta ekipo elektrikoa CJ  60,8  1.103.995 184,93    823.282    137,91 1,6   597

Makineria eta ekipoa Ck   0,0  3.475.704 200,97  1.626.210     94,03 1,6 1.729

garraio materiala Cl   0,0  7.054.368 383,85  2.144.824    116,71 2,4 1.838

altzariak eta bestelako manufakturak CM  57,7    232.929  31,26    273.560     36,71 1,1   745

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD  99,7 — — — — 1,4 1.710

ur hornidura eta saneamendua ee 100,0    265.230 56,73    705.081    150,82 2,1   468

eraikuntza FF  26,9 — — — — d.e 4.033

Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg  54,6 — — — — d.e 7.373

garraioa eta biltegiratzea HH  78,1 — — — — d.e 3.445

Ostalaritza II  66,7 — — — — d.e 3.759

argitalpenak, irudia, irratia eta telebista Ja  66,8 — — — — d.e   381

telekomunikazioak JB 100,0 — — — — d.e   900

informatika JC  73,6 — — — — d.e   785

Higiezinen jarduerak ll   0,0 — — — — d.e 7.817

Aholkularitza eta jarduera teknikoak Ma 100,0 — — — — d.e 3.063

Ikerketa eta garapena MB  95,6 — — — — d.e   455

Beste jarduera profesional batzuk MC  81,1 — — — — d.e   517

zerbitzu laguntzaileak nn  64,9 — — — — d.e 2.121

Hezkuntza pp   0,0 — — — — d.e 3.684

Osasun jarduerak Qa 100,0 — — — — d.e 3.709

Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB  45,0 — — — — d.e   724

Aisia eta kultur jarduerak rr   0,0 — — — — d.e 1.172

Bestelako zerbitzuak ss  54,7 — — — — d.e 1.058

Guztizko orokorra GUZTIRA 25.590.641 20.463.922

Iturria: geuk egina.
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pandemiaren krisi honen ezaugarrietako bat izaera globala da. txinan hasi bazen ere eta lehenengo 

asiara zabaldu, martxoan eragin handia izan zuen europan eta, ondoren, Ipar eta Hego amerikara 

iritsi zen. Bilakaera horretan, nazioarteko merkataritzari hesiak jartzen joan zitzaizkion. Herrialdeek 

neurriak hartu dituzte beren mugak babesteko. ekoizpenaren, bidalketen, hornikuntzaren eta ga-

rraioaren zailtasunek eragina izan dute esportazioetan eta inportazioetan. sektore esportatzaileene-

tan edo inportatzaileenetan eragina handiagoa izango dute merkatu desberdinen edo herrialde hor-

nitzaile desberdinen suspertze prozesuek.

Hauek dira eaeko sektore esportatzaileenak eta, horrenbestez, beste herrialdeen suspertze eta nor-

malizazioarekiko mendekotasunik handiena dutenak, garrantziaren hurrenkeran: Garraio materiala; 
Metalurgia eta metalezko produktuak; Makineria eta ekipoa; eta Koke lantegiak eta petrolioa fin-
tzea. Sektore esportatzaileenak, sektoreak sortzen duen BPGrekin alderatuta5, Koke lantegiak eta 
petrolioa fintzea; Erauzketa industriak; eta Garraio materiala dira.

sektore inportatzaileenak Erauzketa industriak; Metalurgia eta metalezko produktuak eta Garraio 
materiala dira. BPGrekiko termino erlatiboetan6, Erauzketa industria da sektorerik inportatzaileena, 

argi eta garbi.

Energia elektrikoa, gasa eta lurruna sektoreak du kanpoko merkatuekiko mendekotasunik txikiena, 

bai esportazioei begiratuta eta bai inportazioei begiratuta.

krisiak enpresa inportatzaileetan eta esportatzaileetan izan duen eragina eta suspertze aldia aurrei-

kusteko, pandemiak munduko eskualdeetan duen bilakaera zein den jakin beharko dugu. Gaur egun, 

aurreikuspenik okerrenak amerikak ditu.

Zerbitzutze mailak ere hobetu ditzake enpresek krisiari aurre egiteko dituzten aukerak, 2008ko fi-

nantza krisian egindako azterketek erakusten duten bezala7. zerbitzuen negozioa ez da industria en-

presen sarrera iturri nagusia izaten. Hala ere, bereziki krisi garaietan eta koiuntura kaskarragoetan, 

zerbitzuen salmentak egonkorragoak izan ohi dira. Horrek iradokitzen digu zerbitzuen negozioaren 

aldeko apustu sendoa egin ez duten manufakturako enpresek gehiago sufritu dezaketela. zerbitzue-

tatik diru sarreren ehuneko handiena lortzen duten enpresak8 sektore hauetakoak dira: Informati-
kako eta elektronikako produktuak; Industria kimikoa eta farmaziakoa; Garraio materiala; eta Ur 
hornidura eta saneamendua. kontuan hartuta, alde batetik, enpresek zerbitzuetatik diru sarreren 

ehuneko txiki bat eskuratzen dutela oraindik, eta, beste alde batetik, jakin behar dugula zerbitzuen 

zein zatik eskatzen duen pertsonen arteko harremana eta/edo langileen joan-etorri fisikoa, zaila da 

aurreikustea aldagai honek krisiaren eraginetan izan dezakeen pisua.

5 Esportazioak/sektorearen BPG x 100 ratioa

6 Inportazioak/sektorearen BPG x 100 ratioa

7 Cusumano, M., Kahl, S. eta Suarez, F. (2015). Services, industry evolution, and the competitive strategies of 

product firms. Strategic Management Journal, 36, 559.–575. or.

8 Zerbitzutze mailari buruzko datuak EJSN 01etik 39ra arteko sektoreentzat bakarrik daude eskuragarri.
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Enpresen digitalizazio mailak ere eragina izan dezake krisiaren ondorioetan eta jarduera susper-

tzeko behar den denboran9. ziurgabetasun egoeretan, gaur egungo krisiak ekarri duena bezala-

koetan, eta eskulanean intentsiboak diren jardueretan ez bezala, produktu eta zerbitzu digitalek 

funtzionatzen jarraitu dezakete eta produktu ukigarriak baino errazago eskain daitezke. 4. taulan 

sektore ekonomikoen digitalizazio maila erakutsi dugu, lau aldagai nagusiren arabera: produktu 

edo zerbitzu digitalek sektoreen ekoizpenean hartzen duten ehunekoa, eduki digitaleko produktu 

edo zerbitzuen erosketen ehunekoa, informazioaren eta komunikazioaren teknologien espezialista-

ren profilaren baliokide diren lanpostuen ehunekoa eta, azkenik, kanal elektronikoen bidez egiten 

diren salmenten ehunekoa.

sektore baten ekoizpenaren digitalizazio maila edo bide elektronikoetatik merkaturatzen diren pro-

duktuen edo zerbitzuen ehunekoa enpresa baten jarduerak osasun arriskuko faktoreekiko duen 

mendekotasunaren adierazle izan daitezke. Izan ere, krisiak eragin txikiagoa izango luke informazioa-

ren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz, pertsonen hurbiltasun fisikoaren eta produktuen ga-

rraio fisikoaren beharra edo lantokian presentzia fisikoa nahitaez edukitzea —telelanaz baliatuz— 

murrizten duten jardueretan.

enpresen digitalizazioak azken urteetan gero eta indar handiagoa hartu badu ere, COVID-19ak ekarri 

duen krisiak, neurri handi batean, bizkortu egin du, aldi baterako, bederen, osasun baldintza berrie-

tara egokitzeko prozesua. Adibide paradigmatiko bat unibertsitate hezkuntzako jarduerek izan duten 

egokitzapen prozesua da. Komunikazioaren teknologiak modu estentsiboan erabiliz, jarduerei berriro 

ekin ahal izan zaie, bereziki, irakaskuntzari, eskola birtualen bidez. Beste tresna batzuek ere ahalbi-

detu dute irakasleen eta ikasleen arteko harremana.

EAEko jarduera ekonomikoen digitalizazio mailari dagozkion datuak aztertuz, hainbat sektorek dute 

% 80tik gorako ekoizpen digitala10 edo % 25etik gorako produktu edo zerbitzu digitalen kontsumoa11: 

Telekomunikazioak; Programazioa, aholkularitza eta informatikako eta informazio zerbitzuetako 
beste zenbait jarduera; Argitalpenak, ikus-entzunezkoak eta irrati eta telebistako programazio eta 
emisioak; eta Informatikako eta elektronikako produktuak.

9 zubillaga, a. eta peletier, C. (2019 eta 2020). ekonomia eta gizarte digitalak euskal autonomia erkidegoan: 

DesI, Orkestrako koadernoak.

10 ekoizpen digitalak adierazten du sektore baten ekoizpen digitalaren pisua urteko bere ekoizpen osoarekin 

alderatuta. Horretarako, izaera digitaleko ondasun eta zerbitzu guztiak hartzen dira kontuan (material infor-

matikoa, elektronikoa eta optikoa (41), argitalpen produktuak (74), ikus-entzunezko zerbitzuak (75), telekomu-

nikazioak (76) eta informatikako eta informazioko zerbitzuak (77), Jardueraren araberako Produktuen Sailka-

penari begiratuta). Iturria (eustat. Input-output esparrua).

11 produkzio Indizearen sektore berberak, baina eskariaren ikuspegitik hartuta.
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4.	taula aztertutako sektoreen digitalizazio maila

A38	sektorea
A38	

sektore 
kodea

ekoizpen 
digitala (%)

kontsumo 
digitala (%)

Iktetako 
espezialistak 

(%)

Merkataritza 
elektronikoaren %

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa  0,02  1,18  0,46 x

erauzketa industriak BB  0,01  2,98  0,77    3,8(*)

elikagaien, edarien eta tabakoaren in-
dustria

Ca  0,02  0,69  0,51 26,40

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oi-
netakoak

CB  0,02  1,60  0,75 30,30

zura, papera eta arte grafikoak CC  1,75  3,20  0,77 30,10

koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD  0,04  0,14  1,63 x

Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF  0,08  2,13  1,31 32,50

kautxua, plastikoak eta ez metalezko 
bestelakoak

Cg  0,09  1,41  0,97 26,70

Metalurgia eta metalezko produktuak CH  0,09  0,87  0,84 26,70

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

CI 83,23 49,46  7,69 39,50

Material eta ekipo elektrikoa CJ  0,72  5,64  4,07 —

Makineria eta ekipoa Ck  0,54  3,55  2,77 34,50

garraio materiala Cl  0,17  1,77  1,30 24,40

altzariak eta bestelako manufakturak CM  0,42  4,91  3,06 27,60

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD  3,76  3,04  6,93  9,90

ur hornidura eta saneamendua ee  0,02  2,04  1,26 11,00

eraikuntza FF  0,12  1,75  2,87 16,80

Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg  1,62  4,29  1,09 33,40

garraioa eta biltegiratzea HH  0,05  3,46  0,71 12,20

Ostalaritza II  0,01  1,33  0,15 16,10

argitalpenak, irudia, irratia eta telebista Ja 85,75 27,19  3,25 54,40

telekomunikazioak JB 94,17 45,24 14,78 —

informatika JC 88,93 53,62 43,44 —

Higiezinen jarduerak ll x  2,86  1,09 24,80

Aholkularitza eta jarduera teknikoak Ma  0,62  8,59  4,25 34,00

Ikerketa eta garapena MB  1,56  7,13 11,27 —

Beste jarduera profesional batzuk MC  0,66  9,82  3,67 —

zerbitzu laguntzaileak nn  0,33  5,27  0,83 20,70

Hezkuntza pp  0,24  8,51  0,83 34,30

Osasun jarduerak Qa x  6,09  0,59 23,60

Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB x  4,35  0,44 25,80

Aisia eta kultur jarduerak rr  0,56  3,95  1,52 —

Bestelako zerbitzuak ss  0,99  7,11  2,43 —

Iturria: geuk egina.
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Informazio eta komunikazio teknologietan espezializatutako gaitasunak behar dituzten lanpos-

tuen ehunekoari dagokionez12, sektore hauek dira aipatzekoak: Programazioa, aholkularitza eta 
informatikako eta informazio zerbitzuetako bestelako jarduerak (% 43,4); Telekomunikazioak 

(% 14,8); Ikerketa eta Garapena (% 11,3); Informatikako eta elektronikako produktuak (% 7,7); 

eta Energia elektrikoa, gasa eta lurruna (% 6,9).

Bestalde, merkataritza elektronikoaren bidez lortutako diru sarreren ehunekoari dagokionez13, 

hainbat sektorek merkaturatzen dute beren produktuen edo zerbitzuen ehuneko bat kanal horre-

tatik. zehazki, Argitalpen, ikus-entzunezko eta irrati eta telebistako programazio eta emisioen 
sektorea (% 54,5) nabarmentzen da gainerako sektoreen gainetik. Haren ondoren, % 30etik gorako 

ehunekoa duten hainbat sektore daude: Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak (% 30,3); 

Zura, papera eta arte grafikoak (% 30,1); Industria kimikoa eta farmaziakoa (% 32,5); Infor-
matikako eta elektronikako produktuak (% 39,5); Makineria eta ekipoa (% 34,5); Merkataritza 
(% 33,4); Aholkularitza eta jarduera teknikoak (% 34); eta Hezkuntza (% 34,3).

Beste sektore batzuek, ordea, digitalizazio maila neurtzeko erabiltzen diren parametroetan balio 

txikiak dituzte. zehazki, Ostalaritzak, beste sektore batzuen aldean, digitalizazio maila txikia du 

bai ekoizpenean eta bai merkaturatzean. ekoizpenaren ikuspegitik, beste sektore hauek ere digi-

talizazio maila txikia dute: Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza; Erauzketa industriak; Elika-
gaien, edarien eta tabakoaren industriak; Koke lantegiak eta petrolioa fintzea; Industria kimi-
koa eta farmaziakoa; Kautxua, plastikoa eta metalezkoak ez diren bestelakoak; Metalurgia eta 
metalezko produktuak; Garraio materiala; Ur hornidura eta saneamendua; Eraikuntza; eta Ga-
rraioa eta biltegiratzea.

Digitalizazioarekin lotutako datuak aztertuta, ikus daiteke sektore bakoitzak abiapuntu jakin bat 

duela COVID-19aren krisiaren eraginari aurre egiteko. Ildo horretatik, pandemiatik eratorritako 

krisiak pertsonen arteko elkarrekintza fisikoa edo pertsonen joan-etorria behar duten sektoreak 

zigortzen ditu (adibidez, lantokira joatea, telelana egitea zaila delako), eta jardueren digitalizazio 

mailak asko arindu dezake arazo hori.

Labur esanda, krisiak sektore jakin batean duen eragin maila sektorearen ezaugarrien eta eska-

riari eta eskaintzari eragingo dioten faktoreen konbinazioaren araberakoa izango da. eskaintzari 

eragingo dioten faktoreen artean daude funtsezko jardueratzat hartzea, jarduerarako beharrez-

koak diren inportazioen balioa, erosketa digitalen ehunekoa edo informazio eta komunikazioko 

teknologien baliokide diren lanpostuen ehunekoa; eskariari eragiten dioten faktoreen artean 

daude, bestalde, esportazioen ehunekoa, zerbitzutze maila, kanal elektronikoen bidez egiten diren 

salmenten ehunekoa edo salmenta digitalen ehunekoa). gainera, azterketa labur honetan ikusi 

12 Iktetako espezialistak: Jarduera adar bateko enplegatu guztietatik, Iktetako espezialisten proportzioa adie-

razten du. Lanbideen Nazioarteko Sailkapen Sistema Estandarrean oinarrituta (ISCO-08)2, Eurostatek egiten 

duen definizioa erabili dugu.

13 Merkataritza elektroniko bidez (linean) egindako salmentak jarduera adar bakoitzeko salmenta guztiekin alde-

ratuta. Iturria: eustat (IgIe, Informazioaren gizarteari buruzko Inkesta-enpresak)
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ahal izan dugunez, eragina izango du, halaber, krisiak ezarritako egoera berrira egokitzeko gaita-

sunak eta prozesuen birdiseinuak. 

Jardueren ohiko maila berreskuratzea, beraz, merkatuen bilakaerari lotutako aldagaien eta merkatue-

tan aritzeko baldintza berrietara egokitzeko gaitasunaren araberakoa izango da.
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3 enPresen FInantZa ZaurGarrItasuna

atal honetan, eaeko enpresek krisiari aurre egiteko duten finantza zaurgarritasuna aztertuko dugu. Da-

tuak «Posición de partida de las empresas en Euskadi ante la COVID-19»14 txostenetik atera ditugu, Or-

kestrak 2020ko maiatzean prestatua.

txosten horretan, bi zaurgarritasun mota aztertzen dira: (a) zaurgarritasun ekonomikoa, enpresaren 

eredu ekonomikoak errentagarritasun positiboa lortzeko duen gaitasuna aztertzen duena eta (b) kre-

ditu zaurgarritasuna, enpresaren kaudimena neurtzen duena (enpresaren finantza egituraren oreka).

aipatutako azterketan ondoriozta daiteke inolako zaurgarritasunik ez duten euskal enpresen kopurua 

aztertutakoen % 60 dela. Gainera, ikusten da euskal enpresek azken urteetan bilakaera positiboa izan 

dutela, patologiarik ez duten enpresen ehunekoa 12 puntu portzentual handitu baita 2012az geroztik 

(% 48tik % 60ra). Bestalde, enpresen % 13k zaurgarritasun ekonomikoa du eta % 12k, kreditu zaurga-

rritasuna. azkenik, aztertutako enpresen % 15ek bi zaurgarritasun motak ditu batera, alegia, zaurga-

rritasun ekonomikoa eta kreditu zaurgarritasuna. Beraz, egoera zailean daude.

2.	irudia Finantza patologia motak

Patologia 
ekonomikoak

Patologia 
larriak

Finantza 
patologiak

+ Likidezia ++ Likidezia
+ Bermeak

(1) Zaurgarritasun 
ekonomikoa

(2) Kreditu 
zaurgarritasuna

+ Likidezia
+ Bermeak

Iturria: geuk egina.

5. taulan, zaurgarritasun ekonomikoa edo finantzarioa duten enpresen ehunekoa aurkeztu dugu, sek-

toreen arabera.

14 Posición de partida de las empresas en Euskadi ante la COVID-19. REFLEXIONES COVID-19. 2/2020. Orkestra. 

Ibon Gil de San Vicente (koordinatzailea), Mari José Aranguren, Megan Briggs, Francisco Carrillo, Miren Esten-

soro, Asier Murciego, Jabier Retegi eta Rakel Vazquez. 2020ko maiatza.
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5.	taula Zaurgarritasun ekonomikoa eta kreditu zaurgarritasuna duten eaeko enpresak

A38	sektorea
A38	

sektore 
kodea

Zaurgarritasun 
ekonomikoa 

duten enpresen 
%

Zaurgarritasun 
ekonomikoa 

duten enpresak

kreditu 
zaurgarritasuna 

duten enpresen %

kreditu 
zaurgarritasuna 
duten enpresak

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa 34    86 20    49

erauzketa industriak BB 43    17 23     9

elikagaien, edarien eta tabakoaren in-
dustria

Ca 31   147 30   139

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oi-
netakoak

CB 36    34 35    33

zura, papera eta arte grafikoak CC 26   134 37   191

koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD 0     0 0     0

Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF 20    26 18    24

kautxua, plastikoak eta ez metalezko 
bestelakoak

Cg 23    71 27    83

Metalurgia eta metalezko produktuak CH 21   343 25   409

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

CI 25    21 21    18

Material eta ekipo elektrikoa CJ 24    28 25    30

Makineria eta ekipoa Ck 18    90 23   115

garraio materiala Cl 33    42 28    36

altzariak eta bestelako manufakturak CM 25   151 30   183

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD 42   117 32    89

ur hornidura eta saneamendua ee 22    20 26    24

eraikuntza FF 24   765 36 1.140

Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg 29 1.913 33 2.200

garraioa eta biltegiratzea HH 32   446 26   359

Ostalaritza II 32   492 39   597

argitalpenak, irudia, irratia eta tele-
bista

Ja 33    89 25    67

telekomunikazioak JB 29    19 33    22

informatika JC 29   153 17    89

Higiezinen jarduerak ll 24   508 18   392

Aholkularitza eta jarduera teknikoak Ma 28   665 16   374

Ikerketa eta garapena MB 42    34 22    18

Beste jarduera profesional batzuk MC 31   229 20   148

zerbitzu laguntzaileak nn 27   314 20   227

Hezkuntza pp 35   138 23    91

Osasun jarduerak Qa 20   116 11    63

Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB 29    53 24    45

Aisia eta kultur jarduerak rr 29   134 24   111

Bestelako zerbitzuak ss 37   163 31   137

Guztizko orokorra GUZTIRA 28 7.558 28 7.512

Iturria: geuk egina.
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Lortutako datuei jarraituz, zaurgarritasun ekonomikoa duten enpresen ehunekorik handiena duten 

sektoreak Erauzketa Industriak (% 43); Energia elektrikoa, gasa eta lurruna (% 42); eta Ikerketa eta 
garapena (% 42) dira. Beste sektore batzuetan, Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza; Elikagaien, 
edarien eta tabakoaren industria; Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak; Garraio mate-
riala; Garraioa eta biltegiratzea; Ostalaritza; Argitalpenak, irudia, irratia eta telebista; Bestelako 
jarduera profesional batzuk; Hezkuntza; eta Bestelako zerbitzuak, enpresen % 30 baino gehiagok 

zaurgarritasun ekonomikoa dute.

kreditu zaurgarritasunari dagokionez, hauek dira egoera horretan enpresen ehunekorik handiena 

duten sektoreak, hurrenkeraren arabera: Ostalaritza (% 39); Zura, papera eta arte grafikoak (% 37); 
Eraikuntza (% 36); Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak (% 35). Beste sektore hauetan 

ere: Elikagaiak, edariak, tabakoa; Altzariak eta bestelako manufaktura industriak; Energia elek-
trikoa, gasa eta lurruna; Merkataritza; Telekomunikazioak; eta Beste zerbitzu batzuk enpresen 

% 30etik gora dira zaurgarriak.

azpimarra ditzagun, halaber, bi zaurgarritasun motetan ehunekorik handienak dituzten sektoreak: 

Ostalaritza; Energia elektrikoa, gasa eta lurruna; Bestelako zerbitzuak; Elikagaien industria; Tele-
komunikazioak; Ehungintza; eta Merkataritza.

aitzitik, zaurgarritasun indizerik txikienak industria sektoreko eta zerbitzu aurreratuetako enpresek 

dituzte. azterketa horretan, gainera, azpimarratzen da zaurgarritasuna handitu egiten dela enpresa-

ren tamaina txikiagoa den heinean. Hala, oso handia da mikroenpresetan.



COVID-19aren krIsIak euskal enpresetan Izan Dezakeen eragInaren eta susperralDIaren sektOre analIsIa

16

4	 KrISIAreN	hASIerAKo	erAgINAreN	AzterKetA

Dokumentu honen aurreko ataletan, aztertutako sektoreen ezaugarri orokorrak aurkeztu ditugu, 

baita beste aldagai batzuk ere, krisiaren hasierako eragina eta susperraldira iristeko behar den den-

bora baldintzatu ditzaketenak. Gainera, aztertutako jarduera adar bakoitzaren finantza zaurgarrita-

suna ere landu dugu.

Atal honetan, COVID-19ak eragindako krisiak jarduera ekonomikoaren sektoreetan izan duen bene-

tako eraginaren hasierako ebaluazioa egingo dugu. Hasierako eragina esaterakoan, pertsonen joan

-etorriak murriztuta egon diren garaiko eragina neurtu nahi dugu, murrizketa horrek ekoizpen jar-

duerak mugatu baititu. zehazki, 2020ko martxoan eta apirilean gertatutakoa aztertuko dugu.

Krisia iritsi aurretik jarduera adar bakoitzak zuen zaurgarritasunak eta krisiaren hasierako eraginak 

baldintzatuko dute jarduera adar bakoitzak zein egoeratan egingo dion aurre susperraldiari, krisiaren 

aurretiko jarduera mailetara iritsi arte.

6. taulak krisiaren hasierako eraginaren ondorioak erakusten ditu. zehazki, honako aldagai hauek 

ebaluatu ditugu: eaen aldi baterako enplegu erregulazio espedienteak izan dituzten langileak15, lan-

gile horik jarduera adarreko enplegu guztiarekiko diren ehunekoa, 2020ko martxoan Gizarte Segu-

rantzako afiliazioen jaitsiera, eta 2020ko martxoan eta apirilean Industria Produkzioaren Indizearen 

hazkundea, 2019ko hilabete berekin alderatuta16. 

aldi baterako enplegu erregulazio espedienteak izan dituzten langileen kopuruari dagokionez, sek-

tore kaltetuenak hauek izan dira: Ostalaritza (38.462 langile); Merkataritza (31.529 langile); eta Me-
talurgia eta metalezko produktuak (24.457 langile). gainera, Ostalaritza sektorea da kaltetuena 

jarduera adarraren enplegu osoaren ehunekoari begiratzen badiogu. Izan ere, langileen % 64k aldi 

baterako enplegu erregulazio espedientea izan du.

Funtsezko zerbitzutzat hartutako jardueren ehunekoa % 66,7, % 54,6 eta % 0 izan da, hurrenez hu-

rren, Ostalaritzan; Merkataritzan; eta Metalurgia eta metalezko produktuetan.

Aipatzekoa da funtsezko zerbitzutzat enpleguaren % 0 hartu den jarduera adarretan izan duela kri-

siak eraginik handiena, aldi baterako enplegu erregulazio espedienteen kopurua guztizko enplegua-

rekin alderatzen dugunean. sektore horien artean daude Erauzketa industriak (% 33); Metalurgia 
eta metalezko produktuak (% 34); Makineria eta ekipoak (% 34); Garraio materiala (% 39); Higiezi-
nen jarduerak (% 14); Hezkuntza (% 10); eta Aisia eta kultur jarduerak (% 39). Industria adarretan 

bereziki, jarduerak ez funtsezkotzat hartzeak eta, ondorioz, jarduerak mugatzeak eragin handia izan 

du aldi baterako enplegu erregulazio espedienteetan.

15 2020ko martxoan eta apirilean aurkeztu ziren aldi baterako enplegu erregulazio espedienteak.

16 6. taulan aurkeztutako aldagaiek sektoreak kuartiletan banatzea ahalbidetu dute, krisiaren eragina kontuan 

hartuta. Hori erakusten du, hain zuzen ere, 6. irudiak.
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6.	taula Krisiaren	hasierako	eragina	A38	jarduera	adarren	arabera

A38	sektorea
A38	sektore	

kodea

aldi baterako 
enplegu 

erregulazio 
espedienteak 
(pertsonak)

aldi baterako 
enplegu  

erregulazio 
espedienteak 
(pertsonak) / 

sektoreko 
pertsonak guztira

Gizarte 
segurantzako 

afiliazioen 
beherakada 

(2020ko 
martxoa)

Industria 
Produkzioaren 

Indizearen 
gehikuntza 

(2020ko 
martxoa-apirila 

vs 2019)

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa    459  3  0 D.e.

erauzketa industriak BB    145 33  0 –35

elikagaien, edarien eta tabakoaren industria Ca  2.899 19 12 –10

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak CB  1.089 42 12 –35

zura, papera eta arte grafikoak CC  2.409 21 12  –7

koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD —  0 12 –10

Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF  1.200 24 12 –19

kautxua, plastikoak eta ez metalezko bestela-
koak

Cg  3.881 19 12 –41

Metalurgia eta metalezko produktuak CH 24.457 34 12 –32

Informatikako eta elektronikako produktuak CI    978 14 12 –29

Material eta ekipo elektrikoa CJ    999 11 12 –25

Makineria eta ekipoa Ck  7.584 34 12 –20

garraio materiala Cl  7.498 39 12 –48

altzariak eta bestelako manufakturak CM  2.145 15 12 –14

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD     36  2  0   0

ur hornidura eta saneamendua ee    379  6  1   1

eraikuntza FF  7.210 12 11 d.e.

Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg 31.529 23 12 d.e.

garraioa eta biltegiratzea HH  6.365 14  5 d.e.

Ostalaritza II 38.462 64 18 d.e.

argitalpenak, irudia, irratia eta telebista Ja    728 13  2 d.e.

telekomunikazioak JB     83  4  2 d.e.

Informatika JC    481  4  2 d.e.

Higiezinen jarduerak ll    798 14  0 d.e.

Aholkularitza eta jarduera teknikoak Ma  1.090  2  5 d.e.

Ikerketa eta garapena MB    433  6  5 d.e.

Beste jarduera profesional batzuk MC  2.663 22  5 d.e.

zerbitzu laguntzaileak nn  7.419 12 19 d.e.

Hezkuntza pp  7.642 10 10 d.e.

Osasun jarduerak Qa  6.199 13 –9 d.e.

Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB  2.270  8 –9 d.e.

Aisia eta kultur jarduerak rr  5.805 39  6 d.e.

Bestelako zerbitzuak ss 10.534 40  4 d.e.

Iturria: geuk egina.
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aldi baterako enplegu erregulazio espedienterik gutxien izan duten sektoreen artean daude energia-

rekin eta urarekin lotutakoak, zehazki, Koke lantegiak eta petrolioa fintzea; Energia elektrikoa, gasa 
eta lurruna; eta Ur hornidura eta saneamendua; informazioaren eta komunikazioaren teknologi-

koekin lotutakoak, bereziki, Telekomunikazioak edo Informatika; eta Nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantza edo Aholkularitza eta jarduera teknikoak. kasu horietan guztietan, aldi baterako enplegu 

erregulazio espedienteak izan dituzten langileen ehunekoa enplegu osoaren % 6 baino txikiagoa da.

aipatzekoa da aldi baterako enplegu erregulazio espedienteen eragin txikiagoa izan duten sektoreak, 

ia oso-osorik, funtsezko jardueratzat hartu izan direnak direla, Informatikaren kasuan izan ezik. sek-

tore horrek telekomunikazioen munduarekin lotura duenez eta krisi honetan digitalizazioak eragina 

izan duenez, ez du hainbesteko kalterik jasan.

Gainera, CE/CF kategorian 1.200 pertsonak aldi baterako enplegu erregulazio espedientea izan dutela 

agertzen bada ere, horietako ia guztiak Industria Kimikoetako langileak dira eta hutsaren hurren-

goak dira, berriz, Farmazia Industriakoak.
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5 susPertZe aLDIaren aZterketa

Hasierako eraginaz gainera, suspertze aldia (alegia, krisi epidemiologikoaren aurretiko fakturazio 

maila lortzeko behar den denbora) faktore gakoa da enpresek duten arriskua ebaluatzeko, aztertu-

tako jarduera adarretan.

Krisiaren hasieran, egile batzuek aurreikusten zuten jarduera ekonomikoa azkar berreskuratuko zela, 

«V» itxurako kurba bati jarraiki. Baina hainbat faktorek erakusten digute susperraldia mailaz maila 

lortuko dela eta nahiko denbora luzea beharko dela horretarako. Hain zuzen ere, hauek dira suspe-

rraldia baldintzatu dezaketen faktoreak: epidemiaren kudeaketa, COVID-19ak eaerekin merkataritza 

harremanak dituzten herrialdeetan izango duen eragina, eskulana eskuragarri edukitzea, edo manio-

bra funtsa edukitzea, besteak beste.

Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailak BPGri buruz egin dituen aurreikuspenek adierazle 

hori 2020. urtean % 8,7 eroriko dela diote eta suspertzea lortuko dela, kasurik onenean, 2022rako17. 

Espainiako Bankua18 ez da hain baikorra eta BPG 2020an % 9 eta % 15,1 artean eroriko dela aurrei-

kusten du. agertokirik onenean, susperraldia 2022ko amaieran lortuko litzateke eta agertokirik oke-

rrenean, 2023an. txertoa garatu eta denentzat banatu arte, gaixotasunarekin bateragarriak izango 

diren funtzionatzeko moduak pentsatu beharko ditugu.

suspertze aldi hori aldakorra izango da, sektore bakoitzaren ezaugarrien arabera. krisiaren eragina 

txikiagoa izan den sektoreetan, suspertze aldia laburra izango da. konfinamendutik ateratzeko pro-

zesuak ezarritako baldintzen eragin txikia izan duten sektoreetan, susperraldia kanpoko eskariaren 

bilakaerak eta, hortaz, merkatu horien bilakaerak baldintzatuko du. zenbait kasutan, enpresa ba-

tzuek susperraldiarekin batera berregituratze prozesuak egin beharko dituzte, etorkizuneko koka-

pena bermatzeko, krisiaren aurretik antzematen zen bezala (adibidez, automobilgintzaren eta ener-

giaren sektoreetan). Beste kasu batzuetan, sektoreak ez dira berriro krisiaren aurreko fakturazio 

mailetara helduko.

aldagai epidemiologikoen ondorio diren murrizketek eragin handia duten sektoreetan, susperral-

dia mantsoa eta zaila izatea espero da, txertoa prest eduki arte.

nolanahi ere, txosten honetan ez dugu etorkizuneko balizko bilakaera horren inguruko datu ob-

jektiborik. Azterlan batzuk sektoreen suspertze aldiak aurreikusten saiatzen dira, sektore horien 

ezaugarriak kontuan hartuta. enpresen arriskuaren faktore gakoetako bat izanik, txosten hone-

tan jarduera adarrak kuartiletan banatu ditugu, suspertzeko behar izango duten denboraren ara-

bera (lehenengo kuartila suspertze aldi laburra izango dutenentzat eta laugarren kuartila, susper-

tze aldi luzea izango dutenentzat). Horretarako, kategoria horiek hainbat aldagaitan oinarrituta 

17 https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-euskadiko-bpg-2020an-8-7-jais-

tea-aurreikusten-du-eta-2021erako-aurreikusten-duen-hazkundea-6-7koa-da/

18 https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomicas/

ficheros/be08062020-proy.pdf

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-euskadiko-bpg-2020an-8-7-jaistea-aurreikusten-du-eta-2021erako-aurreikusten-duen-hazkundea-6-7koa-da/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/eusko-jaurlaritzak-euskadiko-bpg-2020an-8-7-jaistea-aurreikusten-du-eta-2021erako-aurreikusten-duen-hazkundea-6-7koa-da/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomicas/ficheros/be08062020-proy.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomicas/ficheros/be08062020-proy.pdf
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ezartzen dituzten txostenak erabiliko ditugu19. Interesgarria izango litzateke, suspertze aldiari da-

gokionez, sektore desberdinetako enpresen ikuspegia lehen eskutik jasotzea, berariazko inkestez 

baliatuz.

eskuragarri dagoen informazioaren arabera, sektoreak honela sailkatuko lirateke, suspertze aldiko 

kuartilen arabera:

7.	taula Jarduera adarren banaketa suspertze aldiko kuartilaren arabera

A38	sektorea kuartila A38	sektorea kuartila

Ostalaritza

laugarren 
kuartIla

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

BIGARREN 
kuartIla

kautxua, plastikoak eta ez metalezko 
bestelakoak

altzariak eta bestelako manufakturak

garraio materiala zerbitzu laguntzaileak

Merkataritza; ibilgailuen konponketa Aholkularitza eta jarduera teknikoak

erauzketa industriak Ikerketa eta garapena

Metalurgia eta metalezko produktuak Beste jarduera profesional batzuk

eraikuntza zura, papera eta arte grafikoak

Aisia eta kultur jarduerak Osasun jarduerak

Hezkuntza

HIrugarren 
kuartIla

Gizarte zerbitzuetako jarduerak

leHen 
kuartIla

Material eta ekipo elektrikoa energia elektrikoa, gasa eta lurruna 

Makineria eta ekipoa ur hornidura eta saneamendua

garraioa eta biltegiratzea elikagaien, edarien eta tabakoaren in-
dustria

Higiezinen jarduerak argitalpenak, irudia, irratia eta telebista

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oi-
netakoak

telekomunikazioak

koke lantegiak eta petrolioa fintzea Informatika

Industria kimikoa eta farmaziakoa nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza

Bestelako zerbitzuak

Iturria: geuk egina.

krisi aurreko fakturazio mailak lortzeko zailtasun handiena sektore hauetan aurreikusten da: Ostala-
ritza; Garraio materiala; Material eta ekipo elektrikoa; Makineria eta ekipoa; Garraioa eta biltegi-
ratzea; Merkataritza; Metalurgia eta metalezko produktuak; eta Eraikuntza. aipatzekoa da hiruga-

19 Ondoko txostenetako datuak erabili ditugu, guztiak 2020ko ekainekoak: «UK Economic Update. PWC». «Hacia 

un cambio de paradigma. PWC España». «Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución. 

Monitor Deloitte», Industria produkzioko Indizearen bilakaera (eustat), espainiako enpresa handien faktura-

zioa sektoreen arabera (Zerga Agentzia) eta adituen jakiteak.
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rren kuartilean, baina laugarren kuartiletik hurbil, daudela Aisia eta kultur jarduerak eta Higiezinen 
jarduerak.

Susperraldiaren aurreikuspenak erabiltzeaz gainera, behar-beharrezkoa da jarduera adar bakoitza-

ren bilakaeraren monitorizazioa egunean edukitzea, bakoitzaren susperraldiaren erritmoa egiaztatu 

ahal izateko. Hurrengo grafikoan, euskadiko gizarte segurantzako afiliazioen bilakaera erakutsi dugu, 

susperraldirako aurreikuspen okerrenak dituzten sektoreetarako.

3.	irudia  Gizarte segurantzako afiliazioen bilakaera euskadin susperraldirako aurreikuspen 
okerrenak dituzten sektoreetarako (2019ko abenduarekiko)20
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Iturria: geuk egina.

Ikus daitekeenez, a priori susperraldirako aurreikuspenik okerrenak dituzten sektoreek ez dute bila-

kaera positiborik erakusten 2020ko maiatzaren amaieran. salbuespena Eraikuntza sektorea da, ho-

bekuntza nabari da bertan, baina otsaileko afiliazio mailetara iritsi gabe. aurreikuspen okerreneko 

gainerako sektoreetan, afiliazioaren jaitsiera gelditu da edo hazkunde positibo txikiak ikusten dira, 

baina, berriro ere, 2020ko otsaileko mailetara iritsi gabe. Laugarren kuartilean identifikatutako jar-

duera adarrez gain, Aisia eta kultur jardueren eta Beste zerbitzu batzuen sektoreek ere bilakaera 

negatiboa dute eta egonkortzetik urrun daude.

Jarraian, espainiako enpresa handien fakturazioaren bilakaera erakutsiko dugu (urte arteko hileko 

tasa), sektoreen arabera.

20 Eskuragarri dauden azken datuak 2020/06/12an argitaratutakoak dira. Inklusio, Gizarte Segurantza eta Mi-

grazioen Ministerioa.
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espainiako datuak aztertuta, fakturazioari dagokionez, Ostalaritza eta jatetxeen sektorea da pande-

miaren krisian kaltetuena. Haren atzetik datoz Higiezinen jarduerak; Eraikuntza; Merkataritza; eta 

Ekoizpenari lotutako beste zerbitzu batzuk.

4.	irudia espainiako enpresa handien hileko fakturazioaren urte arteko tasa21
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A Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza

B Industria

C.1 Eraikuntza

C.2 Higiezinen jarduerak

D.1 Merkataritza

D.2 Garraioa eta biltegiratzea

D.3 Informazioa eta komunikazioak

D.4 Ekoizpeneko beste zerbitzu batzuk

D.5 Ostalaritza eta jatetxeak

Iturria: geuk egina.

Hurrengo grafikoan, eaeko Industria produkzioaren Indizearen bilakaera erakutsi dugu, 2020ko urta-

rriletik maiatzera, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta. Ikus daitekeen bezala, martxoko bi-

garren hamabostaldian eta apirileko lehenengoan izandako murriztapenek jarduera erortzea ekarri 

dute, sektore guztietan. kalte gutxien izan duten sektoreak Farmaziako produktuak; Energia elektri-
koa, gasa eta lurruna; eta Ura dira. Izan ere, sektore horietan funtsezko jardueren ehunekoa % 100, 

% 99,7 eta % 100 izan da, hurrenez hurren. Apirileko jaitsierak –% 1,3tik (Energia elektrikoa, gasa eta 
lurruna) –% 68,8ra arte (Garraio materiala) doaz. Garraio materialari dagokionez, funtsezko jardue-

ratzat hartu da enpleguaren % 0.

Farmaziako produktuen sektorean, Industria produkzioaren Indizea asko handitu zen martxoan, 

baina, ondoren, apirilean, % 7,9 erori zen. azkenik, maiatzean, % 13,7 hazi zen.

21 eskuragarri dauden azken datuak 2020ko apirilekoak dira. zerga agentziaren webgunean eskuratutako da-

tuak: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Em-

pleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
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5.	irudia eaeko Industria Produkzioaren Indizearen bilakaera (2020ko urtarriletik maiatzera)22
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Hilabeteak

Erauzketa industriak Elikagaien, edarien eta tabakoaren industria Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak

Zura,	papera	eta	arte	grafikoak Koke	lantegiak	eta	petrolioa	fintzea Industria kimikoa

Farmaziako produktuak Kautxua eta plastikoak Metalurgia
Informatikako eta elektronikako 
produktuak Material eta ekipo elektrikoa Makineria eta ekipoa

Garraio materiala Altzariak eta bestelako manufakturak Energia elektrikoa, gasa eta lurruna

Ura

Iturria: geuk egina.

Maiatzean, krisia gainditzen ari dela esateko seinale batzuk ikusten dira, intentsitate desberdineta-

koak badira ere. Farmaziako produktuen sektoreaz gainera, Erauzketa industriak; Garraio mate-
riala; Industria kimikoa eta Informatikako eta elektronikako produktuak jarduera adarretan ere 

ikusten da susperraldia, baina, hileko ekoizpenari begiratuta, krisiaren aurreko mailetara iritsi gabe. 

Gainerako sektoreetan, egoera egonkortzen joan da edo ekoizpenaren beherakada leundu egin da, 

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak sektorean izan ezik. Azken sektore horretan, jardue-

rak behera egin du, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta.

Eskura ditugun datuek erakusten digute suspertzeko zailtasunik handiena duten jarduera adarretan 

krisi ekonomikoaren hasierako hilabeteetan eta hurrengoetan datuak ez direla batere onak izan.

22 Industria Produkzioaren Indizea. Eskuragarri dauden azken datuak 2020ko maiatzekoak dira. Webgune 

honetan eskuratu ditugu, 20202/07/04an: https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2268_

ipi1m_31b.px/

https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2268_ipi1m_31b.px/
https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2268_ipi1m_31b.px/
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6	 INPUT-OUTPUT tauLen aZterketa

atal honetan, ekoizpen sektoreen arteko harremanak eta eragin biderkatzaileak aztertuko ditugu. 

Pandemiak sortutako egoeraren aurrean, baliagarria da orain arte beren jardueran osasun kontin-

gentziaren eragina —eta, horren ondorioz, ekoizpenaren jaitsiera eta lantaldearen murrizketa— 

izan duten sektore ekonomikoen garrantziaren parametro bat zehaztea. Ildo horretatik, atal hone-

tan euskal autonomia erkidegoko Input-Output esparrua aztertuko dugu, eustatek emana23. ariketa 

honek aukera emango digu egitura eta dinamismo ekonomikoa ikusteko, ekonomiako industrietako 

ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko salerosketak agerian utziz, baita elkarren arteko mendekota-

sunak ere.

Input-Output esparruaren analisiak aukera ematen digu EAEko egitura ekonomikoa jarduera adarren 

arteko mendekotasunen bidez irudikatzeko. Horretarako, atzeranzko loturak (backward linkages) eta 

aurreranzkoak (forward linkages) kalkulatu dira, jarduera ekonomiko bakoitzak gainerako ekoizpen 

sektoreekin duen elkarrekiko mendekotasun mota zehazteko. atzeranzko loturek adierazten digute 

sektore batek beste sektoreengan duen eragina, bitarteko inputen erosketen bidez. aurreranzko lotu-

rek adierazten digute sektore baten garrantzia, salmenten bidez. Horrela, industria batek atzeranzko 

lotura indartsuak izan ditzake24, baldin eta inputen eskariaren bidez, beste sektore hornitzaile batzue-

tan jarduera garatzea eragiten badu. Bestalde, sektore batek aurreranzko lotura indartsuak izan di-

tzake25, baldin eta bere ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenaren bidez, beste sektore bezero batzue-

tan eragin garrantzitsua badu. Definizio horiek kontuan hartuta, industriak honela sailka daitezke:

Sektore gakoak•	 , ekonomia osoaren fluxuan eragin garrantzitsua dutenak, atzeranzko eta aurre-

ranzko lotura sendoak dituztelako;; 

Sektore oinarrizkoak edo estrategikoak•	 , beste sektore batzuentzat ondasunen eta zerbitzuen 

hornitzaile direnak, aurreranzko lotura sendoak dituztenak, baina besteen inputen eskari handirik 

gabeak;

Sektore bultzatzaileak•	 , beste industriei input asko eskatzen dizkietenak eta atzeranzko lotura sen-

doak dituztenak, beraz, sektore honen azken eskariaren aldaketek eragin handia izango dute eko-

nomian;  

23 europako kontu sistemak kontabilitateko arau homogeneoak eskaintzen ditu eta horietan oinarritzen da In-

put-Output (I-O) taulen erabilera. erlazionatutako taulen sistema horrek ekoizpen sektoreen arteko fluxu eko-

nomikoa irudikatzen du. ekoizpen unitateak adar homogeneizatuetan multzokatzen dira eta horien arteko 

fluxua jasotzen da, baita balio erantsia ekoizpen faktoreen artean nola banatzen den ere. Analisia taula si-

metrikoan oinarritzen da (2015eko oinarrizko prezioetan emana), helbide honetan dago eskuragarri: https://

eu.eustat.eus/estadisticas/tema_44/opt_0/tipo_1/temas.html

24 Atzeranzko lotura 1 baino handiagoa bada (BLj>1), Hirschman-Rasmussen-en backward linkage index adieraz-

learen arabera, sektore baten azken eskarian unitate bat aldatzeak ekonomiaren jarduera globalean unitate 

bat baino gehiagoko hazkundea ekarriko du. Hirschman, A.O. (1958) The Strategy of Economic Development. 

New Haven: Yale University Press. Rasmussen, P. (1956) Studies in Intersectoral Relations. Amsterdam: North 

Holland.

25 Aurreranzko lotura 1 baino handiagoa bada (FLi> 1), azken eskariaren sektore guztietan unitate bat aldatzeak 

i sektorean unitate bat baino gehiagoko hazkundea ekarriko du.

https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_44/opt_0/tipo_1/temas.html
https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_44/opt_0/tipo_1/temas.html
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eta, azkenik, •	 sektore independenteak, ekonomian eragin esanguratsurik ez dutenak, eta atze-

ranzko edo aurreranzko lotura sendorik ez dutenak.

Aurreranzko eta atzeranzko loturak gurutzatuta, ekonomiako jarduera adarrak sektore motaren ara-

bera sailka daitezke. Hurrengo taulan jasotzen dira sektore gakoak, oinarrizkoak, bultzatzaileak eta 

independenteak.

8.	taula Jarduera adarrak, beste sektore batzuekiko duten erlazioaren arabera

erlazio mota A38	sektorea erlazio mota A38	sektorea

Oinarrizkoa

erauzketa industriak

gakoa

elikagaien, edarien eta tabakoaren in-
dustria

Industria kimikoa zura, papera eta arte grafikoak

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

Metalurgia eta metalezko produktuak

Merkataritza; ibilgailuen konponketa energia elektrikoa, gasa eta lurruna 

zerbitzu laguntzaileak eraikuntza

Independentea

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza garraioa eta biltegiratzea

Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oi-
netakoak

Aholkularitza eta jarduera teknikoak

Farmazia produktuen fabrikazioa

Bultzatzailea

koke lantegiak eta petrolioa fintzea

ur hornidura eta saneamendua
kautxua, plastikoak eta ez metalezko 
bestelakoak

argitalpenak, irudia, irratia eta tele-
bista

Material eta ekipo elektrikoa

Informatika Makineria eta ekipoa

Higiezinen jarduerak garraio materiala

Ikerketa eta garapena altzariak eta bestelako manufakturak

Beste jarduera profesional batzuk Ostalaritza

Hezkuntza telekomunikazioak

Osasun jarduerak Gizarte zerbitzuetako jarduerak

Aisia eta kultur jarduerak Bestelako zerbitzuak

Iturria: geuk egina.

Osasun krisiaren eraginak arintzeko edozein politika publiko erabakitzerakoan, garrantzitsua da sek-

tore bateko ekintzek edo ekintzarik ezak gainerako sektoreetan izan dezaketen eragina jakitea eta 

sektoreen arteko harremanak argi edukitzea.
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7	 oNdorIoAK	etA	gomeNdIoAK

Dokumentu honetan, EAEko jarduera ekonomikoa osatzen duten sektoreek aurrean duten arris-

kua neurtzeko esparru teoriko bat aurkezten dugu. arrisku egoera hori ebaluatu/ulertu ahal iza-

teko, sektore bakoitzeko enpresen ezaugarriak aztertu ditugu, bereziki, tamainari lotutako al-

dagaiak, atzerri merkatuetako jarduera, digitalizazio maila edo itxialdian funtsezko jardueratzat 

hartzea.

Informazio hori guztia aztertu ondoren, arriskuaren ebaluazioa 6. irudian erakusten dugu. abzise-

tan, 2020ko martxo-apirileko hasierako hilabeteetan sektore bakoitzean krisiak izan duen eragi-

naren kuartil erlatiboa irudikatzen da (0 eragin txikienerako eta 4 eragin handienerako); ordena-

tuetan, berriz, suspertze aldiari dagokion kuartila (0 susperraldi azkarrenaren aurreikuspenerako 

eta 4 susperraldi mantsoenerako). Burbuilaren tamainak sektore bakoitzaren pisua adierazten 

du, enpleguaren arabera. eta koloreak finantza egoera irudikatzen du, patologia ekonomikoak 

edo kredituari lotutakoak dituzten enpresen kontzentrazioaren arabera (gorria-patologia la-

rriak, laranja-kreditu zaurgarritasuna, horia-zaurgarritasun ekonomikoa, berdea-enpresa zaurga-

rrien ehuneko txikia). Horrenbestez, arrisku handieneko enpresak eskuineko goiko koadrantean 

daude, kolore gorriz.

Datuak bere osotasunean aztertuta, arrisku maila handieneko sektoreak Ostalaritza; Merkatari-
tza; eta Garraio materialak dira. Bigarren maila batean, beste sektore hauek daude: Garraioa eta 
biltegiratzea; Metalurgia eta metalezko produktuak; Kautxua, plastikoak eta metalezkoak ez 
diren bestelakoak; Aisia eta kultur jarduerak (maiatzera arte, bilakaera oso negatiboa izan du); 

Eraikuntza; eta Hezkuntza. Aipatutako jarduera horiek guztiak eragin handieneko eta susperraldi 

mantsoko koadrantean daude eta guztietan handia da patologien kontzentrazioa, finantza zaurga-

rritasunari dagokionez. Gainera, aipatutako jarduera adarrek EAEko enpleguaren ehuneko garran-

tzitsua hartzen dute (% 57).

aurrekoez gainera, beste sektore batzuei ere egin behar zaie arreta: Ehungintza, jantzigintza, la-
rrua eta oinetakoak; Material eta ekipo elektrikoa; Zura, papera eta arte grafikoak; Altzariak 
eta bestelako manufakturak; eta Bestelako jarduera profesionalak. sektore horietan, krisiaren 

eragina eta susperraldiaren erritmoa ez dira hain larriak, baina enpresen ehuneko handi batek du 

finantza patologiaren bat.
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6. irudia eaeko jarduera adar bakoitzaren arriskua
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COVID-19aren krisiaren hasierako eragina (0-arina, 4-larria)  

Enpresa zaurgarrien % txikia Zaurgarritasun ekonomikoa Kreditu zaurgarritasuna Enpresa zaurgarrien % handia 

A38 sektore 
kodea

A38 sektorea
A38 sektore 

kodea
A38 sektorea

aa nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza gg Merkataritza; ibilgailuen konponketa

BB erauzketa industriak HH garraioa eta biltegiratzea

Ca elikagaien, edarien eta tabakoaren industria II Ostalaritza

CB ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak Ja argitalpenak, irudia, irratia eta telebista

CC zura, papera eta arte grafikoak JB telekomunikazioak

CD koke lantegiak eta petrolioa fintzea JC Informatika

Ce/CF Industria kimikoa eta farmaziakoa ll Higiezinen jarduerak

Cg kautxua, plastikoak eta ez metalezko bestelakoak Ma aholkularitza eta jarduera teknikoak

CH Metalurgia eta metalezko produktuak MB Ikerketa eta garapena

CI Informatikako eta elektronikako produktuak MC Beste jarduera profesional batzuk

CJ Material eta ekipo elektrikoa nn zerbitzu laguntzaileak

Ck Makineria eta ekipoa pp Hezkuntza

Cl garraio materiala Qa Osasun jarduerak

CM altzariak eta bestelako manufakturak QB gizarte zerbitzuetako jarduerak

DD energia elektrikoa, gasa eta lurruna rr aisia eta kultur jarduerak

ee ur hornidura eta saneamendua ss Bestelako zerbitzuak

FF eraikuntza

Iturria: geuk egina.
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Zerbitzu laguntzaileen jarduera adarrean krisiak izan duen eragina handia izan bada ere, aurreikusi-

tako suspertze aldia ez da bereziki larria eta enpresen finantza baldintzak nahiko osasungarriak dira.

Bestalde, krisiaren eragina txikiagoa izan den arren, interesgarria izango litzateke hurrengo sektoreen 

egoera xehetasunez aztertzea, hasieran zaurgarritasunen bat dutelako: Eraikuntza (zikloaren arabe-

rako sektorea da eta azken krisian oso kaltetua); Gizarte zerbitzuen jarduerak (gero eta garrantzi-

tsuagoa den sektorea); eta Informatika (eraldaketa digitalari lotuta).

7. irudian grafikoki erakusten dugu erlazionatutako ekoizpen sektoreen sailkapena, sektoreen arteko 

loturak oinarri hartuta, eta dituzten patologien arabera. sektore gakoen artean, Energiaren horni-
dura, gasa eta lurruna; eta Elikagaien, edarien eta tabakoaren industriak sektoreetan handia da 

zaurgarritasun ekonomikoa eta kreditu zaurgarritasuna duten enpresen ehunekoa.

7.	irudia Jarduera adarrak, beste jarduera adar batzuekin duten erlazioaren arabera sailkatuta
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Sektore bultzatzaileak

Sektore gakoak

Sektore independenteak

Sektore oinarrizkoak

Iturria: geuk egina, eustateko input-output tauletatik abiatuta.

gainera, sektore gakoen artean, Zura, papera eta arte grafikoak eta Eraikuntza sektoreetan handia 

da kreditu zaurgarritasuna duten enpresen ehunekoa. Bestalde, Garraioa eta biltegiratzea sektoreak 

zaurgarritasun ekonomikoa duten enpresen ehuneko handia du.

Jarraian, 9. taulan, arrisku larri eta handia duten sektoreetako bakoitzaren arrisku egoera aurkeztu 

dugu, kontuan hartuta zaurgarritasuna, eragina, suspertze aldia eta ekonomian duen pisua. sektore 

horren egoeran eragiten duten faktoreei buruzko informazioa ere ematen dugu.
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9.	taula krisiaren aurrean arrisku larria eta handia duten sektoreen ezaugarriak eta portaera

A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Ostalaritza (II)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 6,9 hartzen du eta BPGri 3.759 milioi euroko •	
ekarpena egiten dio.
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
duen pisua 1,7 puntu portzentual handitu da.

COVID ezaugarriak

sektorearen zati batean eragin handia du pandemiaren garaian turismoak izan •	
duen bilakaerak eta osasun neurrien eraginez, instalazioetan pertsonen pre-
sentzia fisiko mugatuak. suspertze erritmoa motela izango dela aurreikusten 
da.
Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 66,7.•	
Salmenten % 16,10 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

Krisiaren hasierako aldian, fakturazioa asko erori da, % 60tik gora. •	
38.462 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 64 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 18 izan da (guztira, 4.312 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da finantza patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 32 eta kreditu zaurgarritasuna, % 39).

Larria 

Merkataritza 
(gg)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 15,6 hartzen du eta BPGri 7.373 milioi euroko •	
ekarpena egiten dio.
sektore «oinarrizkoa» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera adar honen barruan, azpisektore guztiek ez dute bilakaera berdina •	
izan (elikagaiei lotutako adarren bilakaerak eta gainerako adarrenak ez dute 
zerikusirik). azterketa zehatza egin beharko litzateke egoera bereziki kritikoak 
egiaztatzeko. Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enplegua-
ren % 54,6.
salmenten % 33,40 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

krisiaren hasierako aldian, fakturazioa % 13tik gora erori da. •	
31.529 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 23 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 12 izan da (guztira, 3.047 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da finantza patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 29 eta kreditu zaurgarritasuna, % 33).

Larria
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

garraio 
materiala (Cl)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 19.232 langile ditu (EAEko enpleguaren % 2,2) eta BPGri 1.838 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio.
epe ertainera, sektorean eragina izango du garraioan karbonoaren eragina gu-•	
txitzeko makrojoerak.
enpresen batez besteko tamaina nahiko handia da, 149 langilekoa.•	
sektoreko enpresen % 13k atzerri kapitala du.•	
Jarduera adarrak asko esportatzen du (7.054 milioi euro), eta, beraz, susperral-•	
dian eragin handia izango du beste herrialde batzuen bilakaerak.
aldi berean, sektoreak asko inportatzen du.•	
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

zenbait herrialdek euskal enpresen bezero izan daitezkeen enpresei laguntzak •	
emateko bi baldintza jarri dituzte: karbonorik gabeko ibilgailuetarako trantsi-
zioa eta tokiko hornitzaileak indartzea. Baldintza horiek hornikuntza katea be-
rregituratzeko eta berraztertzeko prozesuak ekar ditzakete.
salmenten % 24,40 bide elektronikoen bidez egiten da.•	
Sektorea ez da funtsezko zerbitzutzat hartu eta beraz, bere jarduna eten zuen •	
martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera bitartean.

Eragina

CL sektoreko Industria Produkzioaren Indizeak % 48ko jaitsiera izan zuen mar-•	
txoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
7.498 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 39 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da ekonomia patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 33 eta kreditu zaurgarritasuna, % 28).

Larria

garraioa eta 
biltegiratzea (HH)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 5,0 hartzen du (44.146 pertsona) eta BPGri •	
3.445 milioi euroko ekarpena egiten dio.
sektorearen susperraldia ekonomiaren bilakaera orokorrak baldintzatzen du.•	
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera adar honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 78,1.•	
salmenten % 24,40 merkataritza elektronikoaren bidez egiten da.•	

Eragina

krisiaren hasierako aldian, fakturazioa % 7 erori da.•	
6.365 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 14 da.
2020ko martxo-apirilean, gizarte segurantzako afiliazioen beherakada eaeko •	
guztizko beherakadaren % 5 izan da (guztira, 1.418 pertsona).

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, handia da ekonomia patologiak dituzten enpresen ehu-•	
nekoa (zaurgarritasun ekonomikoa, % 32 eta kreditu zaurgarritasuna, % 26).

Handia 
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Metalurgia 
eta metalezko 

produktuak (CH)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 71.643 langile ditu (EAEko enpleguaren % 8,2) eta BPGri 4.728 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio.
sektore honen bilakaera gainerako sektoreen bilakaerak baldintzatu du, meta-•	
lezko produktuen eta osagaien hornitzaile baita.
enpresen batez besteko tamaina 43 langilekoa da.•	
Jarduera adarrak asko esportatzen (5.778 milioi euro) eta inportatzen du (3.922 •	
milioi euro) eta, beraz, susperraldian eragin handia izango du beste herrialde 
batzuen bilakaerak.
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
duen pisua 2,4 puntu portzentual txikitu da.

COVID ezaugarriak

Sektorea ez da funtsezko zerbitzutzat hartu eta beraz, bere jarduna eten zuen •	
martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera bitartean.
Merkatuarekin duen harremanean, sektorearen digitalizazio maila txikia da.•	

Eragina

Sektoreko Industria Produkzioaren Indizeak % 32ko jaitsiera izan zuen mar-•	
txoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
24.457 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 34 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, txikia da zaurgarritasun egoeran daude enpresen ehu-•	
nekoa.

Handia

kautxua, 
plastikoak eta 
metalezkoak 

ez diren 
bestelakoak (Cg)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 2,3 hartzen du (19.217 langile) eta BPGri 1.572 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
Enpresen batez besteko tamaina 66 langilekoa da.•	
Jarduera adarrak asko esportatzen du (1.978 milioi euro), eta, beraz, susperral-•	
dian eragin handia izango du beste herrialde batzuen bilakaerak.
sektore «bultzatzailea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Sektore honetan, funtsezko zerbitzutzat hartu da enpleguaren % 96,7.•	

Eragina

Sektoreko Industria Produkzioaren Indizeak % 41ko jaitsiera izan zuen mar-•	
txoan eta apirilean, aurreko urteko hilabete berdinekin alderatuta.
3.881 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 19 da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, txikia da zaurgarritasun egoeran daude enpresen ehu-•	
nekoa.

Handia
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

aisia eta kultur 
jarduerak (RR)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 1,7 hartzen du (15.051 langile) eta BPGri 1.712 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
sektore «independentea» da, input-output taulen arabera.•	
Azterketa zehatza eskatzen du, jarduera adar honetan askotariko kasuak baitaude.•	

COVID ezaugarriak

Sektorea eta bere azpijarduerak ez dira funtsezkotzat hartu, beraz, jarduera •	
guztiz murriztuta egon da martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera.
Neurri handi batean, sektorearen jarduerak baldintzatuta jarraitzen du, per-•	
tsonak fisikoki elkartzea eskatzen duelako eta pandemia kontrolatzeko mugak 
ezarri direlako. sektorea, neurri batean, laguntza publikoen mende egoteak 
eragin dezake susperraldia asko luzatzea. sektoreak digitalizazio maila txikia 
du; beraz, bere bilakaera normaltasun berrian elkarreraginari jarri zaizkion mu-
rrizketek baldintzatzen dute.

Eragina

Fakturazioa % 12,7 jaitsi da sektoreko enpresa handietan. Hala ere, kontuan •	
hartu behar da sektorearen zati handi bat mikroenpresak edo langile autono-
moak direla. analisi eta datu bilketa zehatzagoa beharko litzateke sektorearen 
irudi osoa eskuratzeko. ziurrenik, aurkeztutako datuek gutxietsi egiten dute 
krisiaren eragina.
5.805 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Era be-•	
rean, 2019ko abenduarekin alderatuta, gizarte segurantzako afiliazioak % 12 
erori dira. 2019ko abenduarekin alderatuta, erorketarik handiena izan duen 
sektorea da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, ekonomia zaurgarritasun egoeran dauden enpresen •	
ehunekoa handia da, % 29.

Handia

Eraikuntza (FF)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak 60.180 langile ditu (EAEko enpleguaren % 6,9) eta BPGri 4.033 milioi •	
euroko ekarpena egiten dio.
Jarduera adar hau 3.134 enpresek osatzen dute. enpresa bakoitzak, batez •	
beste, 19 langile ditu.
sektore «gakoa» da, input-output taulen arabera.•	
2008 eta 2018 urteen artean, euskal ekonomiaren Balio Erantsi Gordinean •	
duen pisua 3,8 puntu portzentual handitu da.

COVID ezaugarriak

Sektoreko enpleguaren % 26,9 funtsezko zerbitzutzat hartu da eta, beraz, gai-•	
nerako % 73,1ek bere jarduna eten zuen martxoaren erdialdetik apirilaren er-
dialdera bitartean.

Eragina

Gizarte Segurantzako afiliazioak % 7 jaitsi dira otsailetik. Hala ere, maiatzean •	
berreskuratzen hasten da, jarduerak murrizteko epea amaitu ondoren.
7.210 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. ko-•	
puru hori sektoreko langileen % 12 da.
gizarte segurantzako afiliazioen beherakada euskal autonomia erkidegoko •	
beherakada guztiaren % 11 izan da.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, kreditu zaurgarritasun egoeran dauden enpresen ehu-•	
nekoa handia da, % 36.

Handia 
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A38	sektorea ezaugarriak eta COVID-19aren krisian izandako portaera arriskua 

Hezkuntza (pp)

Egiturazko ezaugarriak

Sektoreak EAEko enpleguaren % 8,8 hartzen du (77.451 langile) eta BPGri 3.684 •	
milioi euroko ekarpena egiten dio.
Sektore honen jarduera ez da funtsezkotzat hartu eta, hortaz, jarduerak mu-•	
rriztu dira itxialdian.
sektore «independentea» da, input-output taulen arabera.•	

COVID ezaugarriak

Jarduera honetan, aurrez aurreko eredua da nagusi eta horrek pertsonak ingu-•	
rune fisiko berean elkartzea eskatzen du. Hala eta guztiz ere, sektorea gai izan 
da jardueraren zati handi bat egoera berrira egokitzeko eta hezkuntza eredua 
ingurune ez presentzialera aldatzeko, denbora gutxian.
kanal elektronikoen bidez bideratutako salmenten ehunekoa % 34,3 da.•	

Eragina

7.642 pertsonak izan du aldi baterako enplegu erregulazio espedientea. Ko-•	
puru hori sektoreko enpleguaren % 10 da.
gizarte segurantzako afiliazioen beherakada euskal autonomia erkidegoko •	
beherakada guztiaren % 10 izan da.
2019ko abenduaren aldean, Gizarte Segurantzako afiliazioen jaitsiera % 3 izan •	
da.

Susperraldia 

aurrez aurreko ereduarekin, krisi aurreko mailak berreskuratzeko denbora lu-•	
zea behar izango dela aurreikusten da eta, beraz, eredu berrietara osorik edo 
neurri batean egokitu beharko da sektorea.

Zaurgarritasuna

Jarduera adar honetan, ekonomia zaurgarritasun egoeran dauden enpresen •	
ehunekoa handia da, % 35.

Handia 

Iturria: geuk egina.

Aurkeztutako datuak kontuan hartuta, arrisku handiena duten sektoreei arreta berezia jarri behar 

zaie, kontuan hartuta sektore horietako bakoitzaren ezaugarriak eta eragina eta susperraldia zaildu 

duten faktoreak. Dokumentu honetan sektoreen analisi orokor bat aurkezten dugula jakinik, hauek 

izan daitezke hurrengo urratsak:

Lehentasunezko jarduera adarren analisi zehatzetan sakontzea, horietako bakoitzerako bera-•	
riazko laguntzak erabaki ahal izateko, kontuan hartuta sektore horien ezaugarriak, azpisekto-

reak eta horien egoera zehatza, eraginari, suspertze aldiari edo zaurgarritasunari dagokionez. 

Ostalaritzak eta Merkataritzak, esate baterako, pisu handia dute enpleguan, baina oso sektore 

atomizatuak dira. Horietan, interesgarria izan daiteke neurri bateratuak hartzea, susperraldian 

benetako eragina izan dezaten.

erabakiak hartzeko behar den informazio kualitatibo eta kuantitatiboa eskuratu ahal izateko, •	
eskuragarri dauden datuen ustiapena aktibatzea eta suspertze neurriak ezartzerakoan, enpresa 

eta elkarteekin batera lan egitea (kluster elkarteak, sektore elkarteak edo garapen agentziak).

gobernu maila desberdinen ekintzak koordinatzea, ekintza horiek lurralde bakoitzaren berezita-•	
sunetara egokituz, sektoreen beharrak modurik egokienean estaliko direla bermatzeko. Horrek 
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ekarri beharko luke autonomia erkidego mailan aztertzea lurralde historiko guztietan zeharka 

lan egiten duten eta trakzio gaitasun handia duten sektoreak; lurralde historikoan aztertzea lu-

rralde bakoitzari berariaz dagozkion sektoreak; eta tokiko edo eskualdeko ikuspegia ere txerta-

tzea tokian tokiko esku hartzeak edo zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde edo elkarteei la-

guntzeko. Ildo horretatik, interesgarria izango litzateke dokumentu honetan lurralde historiko 

bakoitzeko eranskin bat prestatzea, baita eskualdeetarako ere.

Jarduera Ekonomikoaren Sektore Behatoki bat garatzea, uneoro sektore bakoitzaren bilakaera •	
kontrolatzeko aukera emango duena, ezarriko diren suspertze planen eraginkortasuna ebalua-

tzeko eta jarduera adar bakoitzaren egoera ezagutzeko, sor daitezkeen beste agerraldi batzuen 

aurrean edo neurri epidemiologikoak hartu behar direnean. Jarduera adar bakoitzaren suspe-

rraldiaren egoera zehatza zein den jakitea behar-beharrezkoa da erabakiak hartzeko, besteak 

beste, pertsonen mugikortasuna murriztuko dutenak eta, hortaz, jarduera ekonomikoa baldin-

tzatuko dutenak. Behatoki honek aldizkako eguneratzeak izango lituzke erabakien egiazko era-

gina ebaluatzeko eta COVID-19aren krisiaren edo etorkizuneko krisien aurrean berriro aktiba-

tzeko planak gidatzeko.
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1.	eranskina A38	sektoreak,	enplegua,	Beg,	zaurgarritasun	ekonomikoa	eta	Kreditu	zaurgarritasuna

A38	sektorea A38	sektore	
kodea

enpresa 
kopurua 
guztira

Langileen %
beG 

(2018,	%)		
Zaurgarritasun 
ekonomikoa %

Ze duten 
enpresak    

kreditu 
zaurgarritasuna %

kZ duten 
enpresak       

Jarduera juridikoak eta kontabilitatekoak; egoitza nagusien 
jarduerak; aholkularitza… Ma 2341 4,50 4,43 28 665 16 374

nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza aa 251 1,70 0,95 34 86 20 49
erauzketa industriak BB 40 0,04 0,06 43 17 23 9
elikagaien, edarien eta tabakoaren industriak Ca 470 1,51 1,50 31 147 30 139
Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak CB 95 0,25 0,16 36 34 35 33
zura, papera eta arte grafikoak CC 520 1,16 1,09 26 134 37 191
koke lantegiak eta petrolioa fintzea CD 2 0,10 0,60 0 0 0 0
Industria kimikoa eta farmaziakoa CE/CF 130 0,49 0,86 20 26 18 24
kautxua, plastikoak eta ez metalezko bestelakoak Cg 304 1,97 2,28 23 71 27 83
Metalurgia eta metalezko produktuak CH 1643 7,09 6,84 21 343 25 409
Informatikako eta elektronikako produktuak CI 84 0,69 0,64 25 21 21 18
Material eta ekipo elektrikoa CJ 119 0,90 0,86 24 28 25 30
Makineria eta ekipoa Ck 494 2,21 2,50 18 90 23 115
garraio materiala Cl 129 1,90 2,66 33 42 28 36
altzarien fabrikazioa; bestelako manufakturako industriak; 
makineriaren konponketa eta instalazioa… CM 616 1,45 1,08 25 151 30 183

energia elektrikoa, gasa eta lurruna DD 281 0,23 2,48 42 117 32 89
ur hornidura eta saneamendua ee 92 0,64 0,68 22 20 26 24
erakuntza FF 3130 5,95 5,84 24 765 36 1140
Merkataritza; ibilgailuen konponketa gg 6588 13,53 10,67 29 1913 33 2200
garraioa eta biltegiratzea HH 1406 4,37 4,99 32 446 26 359
Ostalaritza II 1533 5,99 5,44 32 492 39 597
argitalpenak, irudia, irratia eta telebista Ja 267 0,57 0,55 33 89 25 67
telekomunikazioak JB 66 0,22 1,30 29 19 33 22
programazioa, aholkularitza eta informatikarekin lotutako 
bestelako jarduerak;…. JC 535 1,34 1,14 29 153 17 89

Higiezinen jarduerak ll 2145 0,58 11,31 24 508 18 392
Ikerketa eta garapena MB 81 0,74 0,66 42 34 22 18
Publizitatea eta merkatu azterketak; bestelako jarduera 
profesional, zientifiko eta tekniko batzuk;… MC 733 1,20 0,75 31 229 20 148

zerbitzu laguntzaileak nn 1143 6,31 3,07 27 314 20 227
Hezkuntza pp 395 7,66 5,33 35 138 23 91
Osasun jarduerak Qa 567 4,72 5,37 20 116 11 63
Gizarte zerbitzuetako jarduerak QB 185 2,75 1,05 29 53 24 45
Aisia eta kultur jarduerak rr 470 1,49 1,70 29 134 24 111
Bestelako zerbitzuak ss 440 2,63 1,53 37 163 31 137

Guztizko orokorra GUZTIRA 27.295 100 100 28 7.558 28 7.512
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2.	eranskina Datuak eskuratzeko iturriak

atala Datuen jatorria

Sektoreen ezaugarri 
orokorrak

enplegu orokorra sektoreen arabera. euskal autonomia erkidegoko enplegua lu-•	
rralde historikoaren, sektorearen, enplegu motaren, datu motaren eta aldiaren 
arabera (2017). Iturria: eustat, kontu ekonomikoak.
Batez besteko tamaina. DIRAE CAPV 2017.•	
2018ko balio erantsi gordina. Eustat.•	
Atzerriko kapitala duten enpresen %, jarduera adarraren arabera. Sabi 2018 País •	
Vasco.

Krisiaren ondorioei 
eta susperraldiari 

eragin diezaioketen 
sektore ezaugarriak

Funtsezko jardueren %. Funtsezko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen ehu-•	
nekoa, lurralde historikoen eta jardueraren arabera, martxoaren 29ko 10/2020 
errege Dekretua onartzetik aurrera. geuk egina.
BPG Barne Produktu Gordina. t7. Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Produktu •	
Gordina (BPG) (eskaintza), sektoreen, datu motaren, neurri motaren, aldiaren eta 
lurralde historikoaren arabera. Eustat. Kontu ekonomikoak. 2018.
eustat. euskal autonomia erkidegoko kanpo merkataritza, fluxuaren, lurralde his-•	
torikoaren eremuaren, A86 jarduera adarraren, unitatearen eta hiruhilekoaren 
arabera.
zerbitzuetatik eratorritako sarreren %. Orkestrak egina, eustateko Industriaren •	
gaineko inkestako datuetan oinarrituta.
sektorearen digitalizazio maila. ekonomia digitaleko laborategia. Orkestra. eusta-•	
teko datuetan oinarrituta.

Zaurgarritasun 
ekonomikoa 
eta finantza 

zaurgarritasuna 
sektoreen arabera

Posición de partida de las empresas de Euskadi ante la COVID-19. Orkestra.•	

Eragina

aldi baterako enplegu erregulazio espedienteak euskal autonomia erkidegoan. •	
Garapen Behatokia.
Gizarte Segurantzako afiliazioen jaitsiera. Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migra-•	
zioen Ministerioa.
Industria produkzioaren Indizea. eustat.•	
enpresa handien fakturazioa. zerga agentzia.•	

Susperraldia

«UK Economic Update. PWC». •	
«Hacia un cambio de paradigma. PWC España». 2020ko ekaina.•	
COVID-19. Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución. Mo-•	
nitor Deloitte». 
Industria produkzioaren Indizearen bilakaera. eustat.•	
enpresa handien fakturazioa sektoreen arabera. zerga agentzia.•	

Digitalizazio datuak 
sektoreen arabera

Digitalizazio datuak (ekoizpen digitala, erosketa digitala, Ikt espezialistak eta mer-•	
kataritza digitalaren bidezko salmentak).

Input-Output taulak Input-Output taulak, 2015eko oinarria. eustat.•	
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