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OARSOALDEKO EKONOMIA ETA GIZARTE-SAREAREN
EGOERAREN ANALISIA, COVID19AK ERAGINDAKO
OSASUN-KRISIAREN ONDORIOZ.
Maiatzaren 25tik maiatzaren 29ra bitarteko astea.
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Orain arte guztira elkarrizketatutako pertsonak
Hiri-ekonomia (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak): 200
Artea eta sormena: 18
Industria: 181
Turismoa: 61
IKTB-ak: 14
Eraikuntza: 28
Enplegu-agenteak eta artatutako langabeak: 459

GUZTIRA: 961
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Merkataritzari dagokionez, egoera ez da aldatu joan den asteko
datuekin alderatuta.
Fase aldaketak ez du aldaketa garrantzitsurik ekarri merkataritzarentzat,
egoera berrira egokitzen jarraitzen dute. Bakarrik aipatu, aste honetan
merkataritza-banaketako enpresa batekin harremanetan jarri garela,
eta haren jarduera oso garrantzitsua izaten ari dela merkaturatzen duen
produktuari esker (txirrindularitzako osagarriak eta osagaiak) eta duela
urte batzuk online salmenta ezarriz egin zuen negozio-ereduaren
aldaketari esker.
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Ostalaritzak aldaketak izan ditu
aste honetan fase aldaketarekin.
Lokalen barrualdea erabiltzeko
aukerak eta terrazen erabilera
erraztu duen eguraldi onak
establezimendu gehiago
irekitzea eragin du.
Ostalaritzaren barruan negozio
mota desberdinak daude.

Industrialdeko ostalaritzarekin
ere harremanetan jarri gara, eta
haien egoera are zailagoa da.
Kasu batzuetan oraindik itxita
daude, diru-sarrerarik gabe eta
aurre egiteko gastu
garrantzitsuekin. Elkargi eskatu
dute eta ukatu egin zaie.
Gainera, enpresen eta pertsonen
aldaketek ohituretan aldaketak
eragiten ari dira, eta, ondorioz,
itzulera zaila aurreikusten da
salmenten jaitsierekin.
Galdeketak egin dituzte
enpresetan, baina emaitzak ez
dira oso pozgarriak izan.
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Bestalde, udal batzuk sektorearekin biltzen ari dira, bizi duten
egoera zailean aurrera egiten lagunduko dieten neurriak
hartzeko.
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Aste honetan harremanetan jarri
gara lehen aldiz zilar ekonomiari
lotutako pertsonei zerbitzuak
ematen dizkieten enpresekin.
Egoerak askotarikoak dira,
errealitateak desberdinak direlako,
baina guztiak daude modu
garrantzitsuan kaltetuta.
Osasun-krisiak iraun duen
bitartean, eguneko zentroek
zaharren egoitzei eman dizkiete
langileak.

Datorren ekainaren 13an ekingo
diote jarduerari, baina
pazienteen % 70i, eta ez dute
asteburuan irekitzeko aukerarik
izango.
Zentro horien bideragarritasuna
diru-sarreren jaitsierak eta
beharrezko segurtasun-neurriek
eragindako gastuen gehikuntzak
baldintzatu dezakete.
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Kolektibitateei zerbitzuak ematen
dizkieten enpresen kasuan,
ekonomiaren ikuspegitik, lanbolumena nabarmen jaitsi da. Zaharren
egoitzei zuzendutako jarduerari eutsi
zaio eta lasaitasun gehiagorekin,
osasun-egoera kontrolatuago
baitzegoen.
Hala ere, beste gizatalde batzuei
zuzendutako zerbitzuetan ERTE
partziala aplikatu behar izan dute.

Likidezia arazorik gabe.
Aurreikuspenak epe motzekoak
dira, hirugarren adinekoentzako
zerbitzuak normalizatzen ari
dira, baina gainerakoek
etorkizuna nolakoa izango den
zalantza handia dute.
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Kirol-zerbitzuetako enpresek
gelditu egin dute eta geldirik
jarraitzen dute; beraz, ez dute dirusarrerarik izan eta ERTE osoa
aurkeztu dute. Ekainean irekitzeko
prestatzen ari dira.

Aurreikuspenen arabera,
segurtasun-neurri berriak,
edukiera-murrizketak eta bezeroek
izan ditzaketen beldurrak erronka
izango dira berriz irekitzeko.
Bezeroari lasaitasuna eta
konfiantza transmititzeko
komunikazio-kanpainak egitea
pentsatu beharko dute.
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Errehabilitazio-zerbitzuak
martxoaren 18an itxi zituzten,
eta oraindik ezin izan dute
berriro ireki, pertsona batek
COVID-a izan duelako.

Finantza mailan, maileguren bat
eskatu beharko dute.
Etorkizunean forma juridikoa
aldatzea planteatzen ari dira,
espazioen berrorientazioa,
berrorientazio estrategikoa.
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Etxez etxeko laguntza, ikuspuntu
ekonomikotik, ez diote lan egiteari
utzi, baina erabiltzaileen kopurua
jaitsi egin da.

Gaur egun, zerbitzuen % 70ean
daude, eta langile guztiak %
100ean daude. Aurreikusten dute
ekainaren 1etik aurrera zerbitzu
berriak sartuko direla
normaltasunera itzulita, eta
krisiaren aurreko egoerara itzuliko
direla.

Langile batzuk ERTEetan aritu
dira, osorik eta partzialki, eta
gainerakoak normaltasunez
aritu dira lanean zerbitzuaren
beharrak direla eta. Segurtasunprotokoloei dagokienez, uneoro
bete dituzte, eta oso gastu
handia eragin diete.
Finantzen aldetik, Elkargiri
kreditu bat eskatu zioten eta
eman egin diote.
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Aste honetan 2. fasean geunden, eta
zenbait azpisektorek, hala nola ostatuek
eta zenbait zerbitzuk, beren jarduera
gauza zezaketen. Beste azpisektore
batzuek, museoek adibidez, horien
irekiera planifikatzen jarraitzen dute.
Bilakaera deseskaladaren eta pertsonen
mugikortasuna normalizatzearen
araberakoa da. Segurtasun-neurriek ez
dute haien jarduera baldintzatzen
hotelen kasuan, dena protokolizatuta
dagoelako.

Museoak itxita daude eta ekaina
hasieran irekitzea aurreikusi dute.
Turismoan lan egiten duten eta
turismotik bizi diren zerbitzu
turistikoen enpresak egoera
zailean daude.
Enpresa batzuek dagoeneko
zerbitzuak eman ditzakete
(ontzien alokairua, nabigazioak),
baina edukieraren %50ean.
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Sektore horrek egoera zaila erakusten
jarraitzen du ia diziplina guztietan.
Kulturaren arloan, jarduera eta
ekitaldi guztiak geldiarazteak
jarduerarik gabeko artista eta
enpresa asko uzten ditu. Ekitaldiak
birformulatu egin behar dira.

Kasu batean, beste profesional eta enpresa
batzuekin partekatzen du lan-foro bat,
informazioa, ideiak eta irtenbide posibleak
partekatzeko, Europako herrialdeei
jarraituz, dagoeneko abian jarri baitituzte
lan-sare kulturala birgaitzeko estrategiak.
Gainera, aste honetan, sortze-lanbideetan;
kasuren batean fakturazioa nabarmen jaitsi
da, eta beste batzuetan jarduera gelditu
egin da. Jakitun dira sare sozialak eta
merkataritza elektronikoa ezinbestekoak
direla bizirauteko eta beren jardueretan
aurrera egiteko.
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Errenteriako Torrekuako HABIAN! Lankidetza-inkubagailuan
artisau- eta teknologia-enpresen artean sortzen den
lankidetza oso garrantzitsua da, batez ere teknologietatik
sormen-lanbideetarantz, azken horiek digitalizatzeko
beharra baitago.
Bezero berriak bilatu ahal izateko, merkataritza-lana
indartzen direla eta, neurri handiagoan, teknologia berriak
sartzen direla egiaztatzen dute.
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Sektore hau gutxien kaltetuetako bat da; hala
ere, bi enpresa aurkitu ditugu beren jarduera
jaisten ikusi dutenak, kasu batean proiektuak
geldiarazteagatik eta atzerapenengatik, edo,
bestean, aisia-sektorearentzat lan egiten
zutelako.
Hala ere, jardueraren % 100era itzuli dira,
proiektuak berriz hartzen ari direlako, eta,
bestela, aukera izan dute produktu berri bat
merkatura ateratzeko, COVID-en ondorioz
sortu diren behar berriekin lotuta.

Hala ere, egoera koiunturala
dela eta etorkizunak haientzat
aukerak dituela ikusten dute,
eta suspertzeko neurri berriak
bultzatzen ari dira. Kasu batean,
jarduna bezero berriak bilatzera
bideratuta dago gehiago. Beste
enpresa, berriz, hausnarketa
estrategikoa egiten ari da
Oarsoaldearen laguntza
teknikoarekin, eta
merkaturako produktu berriak
lantzen ari da.
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Arlo honetan, halaber, egoera horrek nola eragiten dien ikusteko abian
jarri den ekintzailetza teknologikoko proiektu berrietako batekin
harremanetan jarri gara.
Bere kasuan, Oarsoaldeko STEM EKITEN proiektuak ematen dizkion
aholkularitza- eta mentorizazio-laguntzak ditu, Gipuzkoako Foru
Aldundiak diruz lagunduta, eta KSI berritzailea laguntza ere eskatu du.
Une honetan aurrera jarraitzen du bere proiektuarekin, indarrak erabat
bere garapenean jarriaz.
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Sektore honek, bere jardueran %50 inguruko
eragina izan duela oro har, eta pixkanaka
suspertzen ari da. Aste honetan
elkarrizketatutako enpresek egoera hobea
zuten, eta diru-sarreretan eta salmentetan
beherakadaren bat izan duten arren, % 10
eta% 25eko portzentaietan egin dute.

Batzuek ICO edo Elkargi
maileguak eskatu dituzte,
ebazpen positiboarekin.
Bezero batzuen ordainketak
atzeratzen ari dira, eta kasu
batean, krisiaren aurretik, ez
ordaintze handia jasan zuen.

Oro har, enpresek jarduerari eutsi diote
funtsezko jardueretan eta funtsezko
sektoreetan lan egiten zutelako, edo covid-ak
eskatzen dituen produktuetara
bideratu dutelako.

Une hauetan jarduera-maila
ona mantentzen ari dira,
baina etorkizunean egoera
orokorraren bilakaera ikusten
ari dira.
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Baten batek bere jarduera bideratu du epe laburrean COVID
osteko jarduerara. Beste kasu batek aldiz, digitalizazioproiektuak ditu eta maila estrategikoan, beste bi enpresekin bat
egiteko proiektu batean, osagarritasunak eta sinergiak
aprobetxatzeko, tamaina hartzeko eta zaurgarritasuna
murrizteko.
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Obra publikoek eta fatxaden birgaitzeek bere horretan jarraitzen
dute, eta segurtasun-neurriak areagotzen ari dira, baina
"normaltasunez", eta jarduera dago urte osorako.
Etxebizitzako obrak ekainera arte atzeratu ziren, igogailuetakoak
bezalaxe. Behar-beharrezkoak zirenak baino ez dira gauzatu, eta
orain hasi dira lanean legeak eta auzotarren komunitateak
horretarako aukera eman dutenean.
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Obra berriei dagokienez, ia geldirik egon dira osasun-alerta
hasi zenetik. Arazoak izaten ari dira obra berriak hasteko.
Enpresa igotzaileek ere mantentze-lanetako negozio-ildoa
dute. Azken hori ez da gelditu, eta, beraz, horrelako enpresek,
beren negozio-eredua zatituta dutenez, ez dute eraikuntzaenpresek bezainbeste sufritzen ekonomikoki.
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Aste honetan, Oarsoaldeko
bitartekaritza-zerbitzuan 7 laneskaintza berri kudeatu dira 11
lanpostutarako, hainbat ofiziotan.
Konfiantzazko erreferentea gara
pertsonentzat, eta beren
kontsultei erantzutea eskertzen
digute.

Funtsezkoa izaten ari da
kontsultei erantzuteko
Lanbiderekin, SEPErekin eta
udaletako gizarte-zerbitzuekin
hitz egitea, beren eskumenei
dagozkien zalantzak argitzeko
eta egoera jakin batzuen
kontrastea egiteko.

ENPLEGUA

EGOERAREN
DIAGNOSTIKOA

Bestalde, azpimarratu behar da
maiatzaren 29an bilera bat egin
genuela eskualdeko prestakuntzazentroekin eta gizarte-erakunde
nagusiekin, bizi dugun egoera
partekatu eta gizarteratzeko eta
laneratzeko proiektuetan
lankidetza aukerak baloratzeko.
Izan ere, azken hilabete hauetan
pertsona ahulenen gizarte egoerak
eta kasu batzuetan osasun
mentalak okerrera egin du.

Pertsona batzuek kudeaketa
telematikoan dituzten
zailtasunak eta prozedura
batzuen konplexutasuna direla
eta, kontsulta ugari jasotzen
jarraitzen dugu Lanbideren
bulegoetan hitzordua eskatzeko,
eta ekainaren 1az geroztik arreta
presentzialari berrekin diote;
batez ere eskaeretarako,
berrekiteko edo
DSBE-EPO komunikatzeko.
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Gero eta jende gehiagok adierazten
du enplegu-bilaketa aktibatu nahi
duela, egoera ekonomikoa hobetzeko.
Halaber, kontsultak egin dira egungo
prestakuntza-eskaintzari buruz.
Etxebizitza librea alokatzeko laguntza
ekonomikoei buruzko informazioa eta
orientazioa ematen jarraitzen dugu.

ERTEei buruzko kontsultak
egiten jarraitzen da.

