
 

 

 

 

 
 

  

 
Galdesorta hau beteta lortuko ditugun datuak “Gizarte-ekonomiaren estatistika” egiteko erabiliko dira eta datu horiek tratatzeko, fitxategi automatizatu batean sartuko dira, Estatistika – 
eragiketa hori 190904 zenbakiarekin arautzen du ekainaren 27ko 8/2019 Legeak, 2019-2022 Euskal Estatistika Planaren baitan. 
Zentzu honetan, eta Euskal Autonomi Erkidegoko Estatistika Legearen 19tik 23ra bitarteko artikuluek diotenarekin bat, zure enpresa eskatzen, zaion estatistika-informazioa erraztera behartuta 
dago. Aldi berean, emandako datu guztiak babestuak izango dira eta estatistika-sekretupean gordeak izango dira. 

 
 
 
 

ENPRESAREN DATUAK  
KODEA: I.F.Z.: 

 ________  __ ________________ 
 Letra     I.F.Z. 

 
 ENPRESAREN IZENA EDO MERKATARITZA-IZENA: 
  .........................................................................................................................................................................................................................................  
 

 

KRISIAREN ERAGINA ENPRESAREN JARDUERA EKONOMIKO-FINANTZARIOAN 
 

 

1.  2020an, COVID krisiaren ondorioz, enpresak aldi baterako geldiarazi al du jarduera Euskadin kokatutako instalazioetan?  
 

  Bai  ➔ Erantzuna baiezkoa bada, itxieraren iraupena (egun-kopurua)  

           |__ __ __| 

  Ez  
 

2.  Zein izan da fakturazioaren urte arteko bilakaera 2019-2020 aldian?  
 

EAEn   |__ __ __|% EUSKADITIK KANPO |__ __ __|% 
 
 

3.  2020an hainbat finantzaketa-bide erabili dituzu edo COVID aparteko laguntzak eskatu dituzu?  
 

  Bai    Ez 

 

4. Zure enpresako zein arlo edo prozesutan eragin du gehien COVIDak eragindako krisiak? (hautatu 3 kaltetuenak garrantzi 

handienetik txikienera)  
 

  1º 2º 3º  

 1.  Kontratuak betetzea      

 2.  Estrategia komertziala, salmentak      

 3.  Jarduerak etetea, produkzioak, Zerbitzuak      

 4.  Hornitzaileak garaiz eta behar bezala ez betetzea      

 5.  Likidezia- edo diruzaintza- ratioak      

 6.  Beste batzuk     

 

COVID KRISIAREN ERAGINA ENPLEGUAN  

5.  Enplegua erregulatzeko espediente batek (ERTE edo ERE) eragiten al zion enpresari 2020an?  

 
  Ez   

  Bai, EEE batek eraginda  

  Bai, ERTE batek eraginda  
 

5.1.-  Baiezkoa bada, adierazi ERTE edo ERE egoeran dauden enplegu horien ehunekoa (%)  |__ __ __|% 

 

  

Galderen modulu berri bat da, Euskal Gizarte Ekonomiari buruzko Estatistikaren 2020ko edizioan txertatua, COVID – 19k euskal gizarte-
ekonomian duen eragina ebaluatzeko  

 

COVID inpaktua Euskal Gizarte Ekonomiako 

enpresetan 2020  

LAN ETA ENPLEGU SAILA DEPARTAMENTO DE  
TRABAJO Y EMPLEO  



 

 

6. Sinatu al duzu 2020. urte honetan neurri horietakoren bat jarraian adierazten diren esparruei dagokienez?  

  
 

A)  SOLDATA-DOIKUNTZA  
    

  Bai Ez 

 a.1.  Soldata-murrizketa   

  a.1.1. Hileroko soldata-murrizketa    
  a.1.2. Aparteko ordainsarien murrizketa/ezabaketa    
 a.2.  Bazkide taldeak egindako ekarpenen interesen kapitalizazioa   

 a.3.  Bestelakoak (zehaztu) 
____________________________________________________ 

  

 
B)  LANGILE ETA ORDU KOPURUAREN DOIKUNTZA   
    

  Bai Ez 

 b.1.  Soldatapeko kopuruaren murrizketa    

 b.2.  Aurre-erretiroak    

 b.3.  Lan-orduak gehitzea    

 b.4.  Lan-orduak gutxitzea   

 b.5.  Egutegi aldakorra- Langileen urteko ordu-poltsa sortzea    

 b.6.  Bestelakoak (zehaztu) 
____________________________________________________ 

  

    
C)  KOOPERATIBEN ARTEKO LANKIDETZA AKORDIO SOLIDARIOAK  
    

  Bai Ez 

 c.1.  Soberan dituen langile propioak taldeko beste enpresatan/aliatutako enpresa 
batean edota enpresa lankide batean birkokatzea E.A.Ean 

  

 c.2.  Soberan dituen langile propioak taldeko beste enpresatan/aliatutako enpresa 
batean edota enpresa lankide batean birkokatzea E.A.Etik KANPO 

  

 c.3.  Taldeko beste enpresa batzuetako langileak enpresan hartzea    

 c.4.  Finantzaketarako funts komun batean langile zein aplikaturiko ordu 
soberakinak ezartzea  

  

 c.5.  Bestelakoak (zehaztu) 
____________________________________________________ 

  
 

 

6.1.-  Erantzuna baiezkoa bada, adierazi soldata-murrizketa/ordu-murrizketa/birkokapena egoeran dauden enpleguen 

 ehunekoa ( %), etab. (%)  % |__ __ __| 
 

7.- TELELANA  
 

7.1.-  COVID krisiaren aurretik, zure enpresak egiten al zuen telelana bere arloren batean?  
 

  Bai    Ez   Ed/Ee   
 

7.2.- Enpleguaren zer ehunekok (%) erabili du telelana 2020ko martxoaren ondorengo aldian?  
 

 1.-  Larrialdi -egoeran (martxoaren 14tik maiatzaren 11era)   
  

% |__ __|   

 2.-  Normaltasun berrirako trantsizioan (maiatzaren 11tik 
uztailera)  

  

% |__ __|   

 3.- Urriaren 31an   
  

% |__ __|   

 

 
HARREMANETARAKO PERTSONA ____________________________________________________________________________ 


