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Makro datuak 

BPGaren bilakaeraren aurreikuspena 2020an (NDF) 
% -6,8 

Zerbitzuetako / Industriako PMI Indizea apirilean 
13,9  /  36,0 

(otsailean: 60 eta 50,6 hurrenez hurren) 

Inflazioa gaur egun (apirilean) 
% -0,1 

2020rako aurreikuspena: % 0,5 

Langabezia 2020ko apirilean 
% 5,4 (CSO)

 

Inpaktua sektore industrialetan 

Industriako PMI indizea izugarri jaitsi zen martxoan eta apirilean. Azken hilabete honetan, sei azpi-indizeak 
izugarri jaitsi dira eta inoizko mailarik baxuenak erregistratu dituzte 

Eraikuntza 
Errekorreko abiaduran jaitsi da (azken 11 urteetako mailarik baxuenean dago) gobernuak Covid-19aren 
inguruan ezarri dituen murrizketengatik, zeintzuek eraikuntza geldiarazi baitute. Eraikuntzako zenbait enpresa 
lanean ari dira berriro maiatzaren 18tik   (egun horretan hasi zen itxialdi neurriak arintzeko prozesuaren 1. 
fasea), baina ohikoa baino langile gutxiagorekin 

Sektore farmazeutikoa 
Irlandako esportazioak % 38 hazi ziren martxoan, eta hazkunde horren arrazoia izan da gainerako herrialdeek 

Irlandari eskatu dizkiotela produktu mediko eta farmazeutikoak 
 
 

Inpaktua zerbitzuetan 

Ostalaritza sektorea (pub, taberna eta jatetxeak) 
Itxita martxoaren 25etik - Sektore hau oso 
kaltetuta irtengo da krisitik, ateak itxi zituen 
aurrenekoa izan zelako eta, aurreikuspenen 
arabera, ekainaren 29tik aurrera ekingo diolako 
bere jarduerari 

 

 

 

Turismoa  

Turismoa izugarri gutxitu da, gobernuak 
gomendatzen duelako beharrezkoa ez den 
bidaiarik ez egitea uhartera 
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https://tradingeconomics.com/ireland/inflation-cpi
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/mue/monthlyunemploymentapril2020/
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Inpaktua finantza sektorean. Banku eta 
erakundeek azkar erantzun zuten, erraztasunak 

emanez kreditua eskuratzeko 

 
 

Merkataritza  
Maiatzaren 18tik (1. fasea) posible da zenbait 
establezimendu irekitzea (lorezaintza zentroak, 
burdindegiak, optikak, tailerrak, garbitegiak, 
tindategiak)

 

Inpaktua finantza sektorean (merkatuak, bankuen sektorea) 

Interes-tasak: % 0 inguruan. Europako Banku Zentralak ezarritako neurria 
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Milioi batetik gora lagunek jasotzen dute Estatuaren laguntzaren bat: 

Neurri fiskalak 

❖ Une honetan ez dira aplikatzen BEZ eta PFEZ zergen ordainketa atzeratuengatiko interesak (urtarril, 

otsail, martxo eta apirileko pasiboak) 

❖ Ezinbestean itxi behar izan duten enpresek ez dute ordaindu behar EJZ 

❖ Bertan behera gelditu da 2020ko martxorako programatutatako RCT (Relevant Contracts Tax) tarifen 

berrikuspena 

 

Dirulaguntzak eta mailegu publikoak 

❖ 200 milioi euro enpresa bideragarri baina zaurgarriei laguntzeko (erreskate eta berregituratze eskema 

batekin) 

❖ Enterprise Ireland bankuak iragarri du dirulaguntzak emango dituela enpresei finantza-plan sendo bat 

garatzen laguntzeko, hobeto aurre egin diezaioten egoera ekonomiko berriari 

 

Lan-indarra 

 

❖ Aldi-bateko Soldata Subsidioa nabarmen handituko da lehen langile bakoitzari ordaintzen zitzaizkion 

203 €-ekin alderatuta. Subsidio eskema horren bidez gehienez 410 € ordainduko zaizkie 

enplegatzaileei asteko eta langileko. Pakete honek 12 asteko iraupena du momentuz 

❖ Enplegu-gai eta Babes Sozialeko Sailak epe laburreko lan arloko laguntza bat eskaintzen du. 

Ordainketa horren helburua da lanaldi murriztuan dauden langileen diru-sarrerak osatzea 

❖ Iturri ofizialen arabera, 800.000 pertsona inguruk Estatuaren laguntzaren bat eskatu dute langabezian 

daudelako 
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Zerbitzu logistikoak eta barneko garraioa 

Merkatu-gaien garraioak berdin jarraitzen du lanean 

Hegaldi eta tren-bidaien kopurua izugarri murriztu da, % 20 inguru, baina aurreikusten da berriz ugarituko 
direla neurriak arindu ahala 

Biztanleriaren mugikortasuna 

Derrigorrezko itxialdia herrialde osoan martxoaren 27tik. Itxialdi neurriak arintzeko prozesua maiatzaren 18an 

hasi zen Irlandan. Orain posible da lau lagunerainoko bilerak egitea aire librean. Hori bai, 2 metroko distantzia 

utzi behar da gutxienez, eta maskara erabiltzea gomendatzen da 

 Eskolak eta unibertsitateak itxita daude, baina maiatzaren 18tik posible da eraikinak irekitzea urruneko 

ikaskuntza antolatzeko 

Aire libreko hainbat zerbitzu publiko eta turistikok (aparkalekuak, hondartzak eta mendiko ibilaldiak) badute 

irekitzeko baimena 

Gomendatzen da: 

• Atzerrian dabiltzan Irlandako egoiliarrak lehenbailehen itzultzea 

• Beharrezkoa ez den bidaiarik ez egitea, ez herrialde barruan eta ez atzerrira 

• Bi metroko segurtasun-distantzia gordetzea 

• Espazio publikoetan maskara erabiltzea 

 

Mugetako egoera 

Portuak eta aireportuak 

Mugak zabalik daude. Irlandak bertara iristen dien 

guztiei eskatzen die egin dezatela 14 eguneko 

borondatezko berrogeialdia. Gainera, Ipar 

Irlandarekiko muga kontrolatuago dago, konderri 

mugakideetan kutsatuak ugaritu zirenetik 

Itsasoko garraioa 

Gurutzaldiek ezingo dute sartu Irlandako 

portuetan eta ezingo dute ainguratu Irlandako 

uretan. Martxan jarraitzen dute Britainia 

Handiarekiko ferry zerbitzuek 

 

Aireportuak 

Bidaiarien hegaldiak % 99 murriztu dira apirilean 

 

Gobernuak baieztatu du farmaziako produktuek 

eta medikamendu kritikoek “ibilbide berdea” 

izango dutela aduanetan, mugetako egoerak ez 

dezan izan eraginik produktu horien garraioan eta, 

horrela, etengabeko inportazioa eta hornidura 

ahalbidetzeko

 

MUGAK 

 


