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AURKEZPENA

Urteko balantzea egiteko garaia denez, atzera begiratu eta Kulturaren Euskal Behatokiak 
(KEB) egindako lanaren berri emateko unea da. Ibilbide horretan, nahitaezko geltokiak eta 
bide berriak daude. 

Lehenik eta behin, estatistiken izaera ziklikoak ezinbestean eramaten gaitu aldian behin 
emaitzak aurkeztera. Hainbat urtetako ibilbidearen ondoren, estatistika horien balioetako 
bat da serie historikoak osatzen direla, eta haien bidez, hain zuzen, aztertu nahi ditugun 
fenomenoen bilakaera eta portaera ikusteko aukera dugula. Horren haritik, zenbat 
eta edizio gehiago, orduan eta ikuspegi zabalagoa eta analisi zorrotzagoa, funtsezko 
alderdiak eta egoeraren araberakoak bereizteko aukera ematen baitute. Horixe da, hain 
zuzen, Behatokiak sustatzen dituen bi estatistiken kasua, arteei eta kultura-industriei 
buruzko informazioa ematen duten EAEko kultura-eragileen laguntzarekin eginak, bai eta 
finantziazioari eta gastu publikoari buruzko estatistikarako baliatzen diren administrazio 
publikoen aurrekontuei esker ere. 

KEBek hainbat urtetan urratutako beste bide bat da informazioa sortzen duten erakundeekiko 
lankidetza (Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuk, Eustat eta abar). Ezinbesteko informazio-
iturriak dira, kulturaren sektorean EAEn dauden enpresen eta sortu diren enpleguen berri 
izateko. 

Bide berrien artean azpimarratzekoak dira izaera analitikoa eta hausnarketa bateratzen 
dituzten azterketa kualitatiboak. Haien ezaugarri nagusia da politika publikoetarako 
baliagarriak izango diren proposamenak egitea, eta kultura-alorreko enpresen estrategiak 
berrikusteko elementu baliotsuak ematea. Logikoa denez, une hauetan kezka handiak 
sortzen ditu kulturaren finantziazioak eta sustapen ekonomikoak. Azken urteotan Behatokiak 
gai hori jorratu du, eta 2013an honako lau ikuspegi hauetatik aztertu du: kultura-industrien 
nazioartekotzea, enpresei laguntzeko ereduak, BEZaren gorakadaren inpaktua eta kultura-
kontsumoaren sustapena.

Baina, uneko beharrei erantzutearekin batera, industria sortzaileen joera berriei eta inguru 
berriei erreparatu behar zaie, eztabaidak eragiten baitituzte, eta kulturak (zentzu klasikoan 
ulertuta) eztabaida horien aurrean jarrera hartu behar du.  

Horiek dira, gaingiroki, KEBek 2013an jorratu dituen gaiak, EAEko kultura-sektoreari 
informazioa eta ezagutza helaraztea helburu hartuta.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/eu/
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Informazioa kudeatzeko sistema

Edizio bakoitzean, KEBren informazioa kudeatzeko sistema gero eta zabalagoa eta 
aberatsagoa da. Alde batetik, Behatokiak egindako estatistikak finkatu dira, eta, bai arteei 
eta kultura-industriei buruzko estatistikak, bai finantziazioari eta gastu publikoari buruzkoak, 
serie historikoak dituzte, 2007an eta 2008an hasiak, hurrenez hurren. Bestalde, beste 
organismo eta sail batzuekin lankidetzan jarduteak bigarren mailako iturriak ematen ditu, 
eta Behatokiak iturri horiek baliatzen ditu kultura-alorreko analisiak egiteko. Behatokiak 
berak egindako estatistiken bidez sektorea aztertzen bada, sakonean ezagutzeko, bigarren 
mailako iturriek beste jarduera-sektore batzuekin alderatzeko eta dimentsionatzeko aukera 
ematen dute.

Horrez gainera, informazio-sistemak koherentzia behar du, bai eta testuinguruari egokitzea 
ere. Horregatik, hain zuzen, estatistika-esparru bat ematen zaio, euskarri teoriko izan dadin, 
eta gai horretan jarduteko lehentasunak ezar ditzan.

1.1.  Behatokiak egindako estatistikak

Finantziazioa eta gastu publikoa kulturan, 2012

Kultura-alorreko finantziazioari eta gastu publikoari buruzko estatistikaren hirugarren edizioa 
abian jarri da 2013an. Estatistika hori garrantzi handikoa da, EAEko administrazio publiko 
guztiek, oro har, kultura-alorrean egiten duten ekarpen ekonomikoari eta inbertsioari 
buruzko informazioa biltzen duen iturri bakarra den aldetik. Estatistika-eragiketa oso horrek 
EAEko administrazio-maila bakoitzak kultura-alorrean egiten duen ekarpen publikoa 
neurtzeko aukera ematen du, eta, hirugarren edizioa denez, 2008az geroztik egindako 
konparazio historikoek EAEn kultura-alorreko gastu publikoan egindako bilakaera ondo 
ezagutzea bideratuko dute.

organismo autonomoen, sozietate publikoen eta fundazioen analisia

Kultura-alorreko finantziazioari eta gastu publikoari buruzko estatistikaren abiapuntua 
da sektore publikoa logika inklusibotik aintzat hartzea, eta kulturari lotutako organismo 
autonomo, sozietate eta fundazio publikoei buruzko informazioa biltzen du. 

1 . 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/estadistica/finantzaketa/eu_finantza/finantzaketa.html


6

Ku
ltu

ra
re

n 
Eu

sk
al

 B
eh

at
ok

ia

 

2013ko  EKITALDIA  •  MEMORIA  

 

Erakunde horien profila heterogeneoa da: udaleko kultura-kudeaketa zein musikaren 
irakaskuntza xede duten tokiko organismo autonomoak, museoak, antzokiak, orkestrak, 
jaialdiak, ondarea kontserbatzea helburu duten sozietateak edo EITB. Halaber, 
administrazioen partaidetza-mailak askotarikoak dira: administrazio bakar bati dagozkionak 
(esate baterako, organismo autonomoak) edo profil mistoa dutenak, portzentaje 
aldakorrekin, kasuaren arabera. Azterketa honetan erakunde horien ezaugarrien berariazko 
irakurketa egin da. Guztira, 350,3 milioi euroko aurrekontua izan zuten 2010ean, eta 2.582 
enplegu urtean.

euskadiko kultura-alorreko oinarrizko adierazleen aplikazioa

Euskadiko kultura-alorreko oinarrizko adierazleak dira arteei eta kultura-industriei buruzko 
estatistikaren sintesia egitearen ondorioz lortutako emaitzak. 10 adierazlek errealitatearen 
azalpen kuantitatibo koherentea ematen dute, aldaketak adierazteko gaitasuna dute, erraz 
ulertzeko modukoak dira, eta EAEko kulturaren bizitasunaren eta aniztasunaren adierazle 
dira.

Hirugarren txosten honetan 2011ko datuak aztertzen dira, eta 2007ko, 2009ko eta 2011ko 
datuen bidez aurkezten da urte horietan egindako bilakaera. 

arteen eta kultura-industrien azterketa-panela

Arteei eta kultura-industriei buruzko estatistikak EAEko kultura-sektoreak bi urtetik behin 
aztertzeko aukera ematen du. Zentsu-estatistika zabal eta xehatua da, baina krisialdi 
ekonomikoaren egungo testuinguruak aldaketa handiak azkar egitea dakar. 

Kultura-sektoreek bizi dituzten dinamikei buruzko informazio erregular eta eguneratua izatea 
helburu hartuta, eragileen lagin estrategikoa eraikitzeko proposamena egin da, luzetarako 
azterketa edo paneleko azterketa aplikatzeko, jarduera-mailari, egoera ekonomikoari eta 
errealitatearen pertzepzioari buruzko datuak aldian behin biltzeko.

eaeko kultura-arloko ohituren, praktiken eta kontsumoen azterketa-panela

Aurretiko azterlan bat egin da, kultura-alorreko ohiturei eta kontsumoei buruzko panela 
egiteko. Azterlanaren xedea izan da kontsumo-eredu desberdinak identifikatzea, eta, 
horretarako, estatistika-azterlan pilotu bat egin da. Kultura-ohituren aldaketak sakon 
aztertzea da helburua, teknologia berrien eragina azpimarratuz. Halaber, azken urteotan 
kultura-kontsumoan gertatzen ari dena azalduko duten alderdi kualitatiboak aztertu nahi 
dira.



7

Ku
ltu

ra
re

n 
Eu

sk
al

 B
eh

at
ok

ia

 

2013ko  EKITALDIA  •  MEMORIA  

 

1.2.  Beste organo batzuekin koordinatutako 
 eragiketak

eaeko kultura-arloko enpresen eta enpleguen analisia

EAEko kultur-alorreko enpresei eta enpleguei buruzko hirugarren txostena egiteko 
beharrezko informazio-eskaerak egin dira. Txosten hori egiteko, honako iturri estatistiko 
hauek baliatzen dira: JEdIR (Eustat), Lan Merkatuaren Zentsua (Enplegu eta Gizarte 
Politiken Saila) eta Lanbide.  datuen azterketa eta Kultura Enpresa eta Enpleguen 
txostenaren prestaketa lanak egin dira eta txostena 2014ko hiruhilekoan argitaratuko da.

eustaten bigarren mailako iturrien adierazleak

Txosten horrek adierazle adierazgarrienak biltzen ditu, kulturarekin duten loturaren arabera, 
honako iturri estatistiko hauek aintzat hartuta:

•	 Familien	gastuaren	estatistika

•	 Informazioaren	gizarteari	buruzko	inkesta	(IGI	enpresak)

•	 Irakaskuntzaren	gastuari	eta	finantziazioari	buruzko	inkestak

EAEko etxeetan kultura-ondasun eta -zerbitzuetan egiten den gastuaren analisia egiten da, 
IKTek kultura-enpresetan duten hedapena aztertzen da, eta ikastetxe publiko eta pribatuetan 
egiten diren kultura-jarduerak ere aintzat hartzen dira. Kasu guztietan bilakaeraren 
adierazleak ematen dira.

1.3.  Kulturaren estatistika-esparruaren garapena

estatistika-esparruko erronka berrien analisia

KEB abian jarri zenetik zazpi urte igaro diren honetan, eta hasierako estatistika-programa 
egikaritu ondoren, haren egokitasuna berraztertu beharra da. 

Alde batetik, Europan zenbait eztabaida eta estrategia egiten ari dira, kultura-alorreko 
estatistika-esparruan eragina dutenak, esate baterako «Europe 2020»; bestetik, aldaketa 
teknologikoek produkzioan eta kontsumoan eragina dute, eta fenomeno horiek aztertzeko 
moduan ere ondorioak izan behar dituzte; eta, amaitzeko, politika publikoen norabideak 
eta asmo handiko estatistika-planteamenduak egiteko aurrekontu-gaitasunak daramate 
kultura-estatistikak garatzeko bide berrietara. 
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Informazioa, hausnarketa eta kontrastea

Ikerketa kualitatiboen ildoaren helburua da kultura-alorrean eztabaidagai diren gai 
nagusietan sakontzea, batez ere politika publikoei begira baliagarriak direnak kontuan 
hartuta. Horrexegatik, ahal den neurrian, azterketek proposamenak planteatzen dituzte, eta 
orientabideak eta gomendioak ematen dituzte. 

2013an hiru gai nagusi hauek hartu dituzte ardatz: finantzaketa eta sustapen ekonomikoa, 
egungo egoeran giltzarrizko alderdia den aldetik; joera berriak eta inguru berriak, behatoki 
batek aldaketei erreparatu behar dielako eta erronka horiei buruzko diskurtsoa sortzeko 
gai izan behar duelako; eta sektorearen egituraketa, etorkizunari bermeekin heltzeko 
ezinbesteko baldintza baita.  

2.1.  Finantzaketa eta sustapen ekonomikoa

Kultura-industriaren nazioartekotze-ereduen konparazio-azterlana

Sektore sortzaileen gero eta garrantzi eta pisu handiagoa duen ekonomia globalizatuan, 
kultura-produkzioaren nazioartekotzea gero eta interes handiagoa pizten duen ikerketa-
eremua eta ekintza politikorako esparrua da. Euskal kulturaren kasuan, industriak 
barne-merkatu mugatua duenez, nazioartekotzea proiekziorako estrategia edo kultura-
diplomaziarako estrategia izateaz gain, enpresa-garapenean funtsezkoa da, esportatzeko 
gaitasunaren hobekuntzaren bidez. 

Txostenaren xedea euskal kultura-industrien nazioartekotze-politikari buruzko orienta-bidea 
ematea da. 

Kultura-alorreko enpresei laguntzea. Kasu arrakastatsuen analisia  
eta Euskadiko kultura-sektorean aplikatzeko proposamena

Kultura-enpresen berezitasunak direla-eta, zaila da administrazio publikoek industria, 
merkataritza edo ekonomia sustatzeko sailen bidez enpresei laguntzeko bultzatzen dituzten 
programa orokorretan parte hartzea. Horrenbestez, interesgarria da beste herrialde 
batzuetan kultura- eta sormen-alorreko enpresei laguntzeko sustatzen dituzten programen 

2  . 
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ezaugarrien  berri izatea, hartara gomendioak emateko, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika 
eta Kultura Sailak, beharbada beste sail batzuekin lankidetzan, garatzeko moduko politikak 
proposatzeko.   

BeZaren igoeraren inpaktua eaeko kultura-sektoreetan

BEZa %8tik %21era igotzeak eragin duen inpaktuari buruzko zenbait azterketa kuantitatibo 
egin dira, zuzeneko ikuskizunetako (arte eszenikoak, musika) eta zinemaren sektoreko 
publikoa eta fakturazioa gutxitzeari dagokionez. 

dagokigun kasuan, azterketa hori ikuspegi kualitatiboa aintzat hartuta egin da, neurri 
fiskal horrek EAEko antzokietan, musika-aretoetan, zinema-aretoetan eta arte-galerietan 
zuzenean eta zeharka eragin dituen ondorioei buruzko diskurtsoak eta pertzepzioak 
detektatzeko.

kultura-kontsumoa sustatzeko ereduak

Txostenak giltzarrizko elementuak ematen ditu, EAEko kultura-kontsumoa sustatzeko 
politikei buruzko eztabaidarako eta hausnarketarako. Kultura-kontsumoa handitzeko eta 
dibertsifikatzeko lehendik dauden politikei buruzko ikuspegi globala ematen duen esparru 
orokor batetik abiatzen da txostena, eta azpimarratzen ditu eskaintzaren eta eskaeraren 
bidez eragiten duten politiken arteko desberdintasunak, bai eta izaera unibertsala eta 
espezifikoa dutenen artean dauden aldeak ere. Halaber, garrantzi berezia eman zaio kultura 
eskura izatearen ideiari, bai eta horretarako dauden oztopoei ere. 

Eusko Jaurlaritzak garatutako politiken konparazio-azterketa egin da, erreferentziazko 
esperientziekin alderatuta. Amaitzeko, gomendio batzuk laburbildu dira, politika berriak 
garatzeko, bai testuingurua, bai aldez aurretik egindako esperientziak kontuan hartuta. 

2.2.  Joera berriak eta inguru berriak
kultura- eta sormen-industriak. europako ikuspegitik egindako  
eztabaida teorikoa

Gaur egun kultura- eta sormen-industriek funtsezko tokia dute balio erantsiaren, 
sormenaren eta berrikuntzaren aldeko apustua egin duten lurraldeetako hazkunde-
politiketan. Testuinguru ekonomiko globalizatuan, hazkunde handienak dituzten ekonomiak 
ildo horretan doazen estrategiak garatzen ari dira.

Kultura- eta sormen-industriak, Europar Batasunak bultzatutako sustapen-politikak eta 
sektore horietan eragina duten EAEko politikak aztergai hartuta, kontzeptu-esparruaren 
ikuspegi sintetiko bat ematen du txostenak. Helburua da abiapuntu bat jartzea, EAEn garatu 
beharreko politikei buruz eta Europa-mailan jarduteko esparruari buruz dauden aukeren 
alorrean eztabaida sakonagoa bideratzeko. 
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euskadiko diseinuaren sektorearen eskaintza

Sormen-ekonomiaren zati garrantzitsu bat diseinuaren sektorea da; izan ere, gero eta 
garrantzi handiagoa hartu du, eta, enpresen garapen-estrategien alderdi garrantzitsua 
izateaz gainera, eskualdeen eta hirien garapenean ere funtsezkoa da. Azken urteotan, 
diseinuak gainditu du objektuak, irudiak edo espazioak sortzeko eremua, eta prozesuekin 
lotuta dago, batez ere arazoak konpontzearekin.

Txostenak industria horren balio kulturala aztertzen du; joerak identifikatzen ditu, bai 
orokorrean daudenak, bai zehazki EAEn daudenak, eta garatzeko aukerak esploratzen ditu.

2.3.  Sektorearen egituraketa

kultura- eta sormen-sektoretako bigarren mailako lanbide-  
eta enpresa-egituren estrategia prestatzea eta definitzea

Azterlana da EAEko kultura- eta sormen-sektoretako bigarren mailako lanbide- eta 
enpresa-egituren ezaugarrien, tamainen eta egoeren analisia da. Sektorearen egituraketan 
eta garatutako estrategian izan duten eginkizuna aztertzen da, ezaugarrien araberako 
sailkapenak lortzeko, hartara administrazioekin erlazionatzeko eta haiekin elkarrizketan 
jarduteko ereduak ezartzeko, eta lankidetzarako elementuak eta sinergiei probetxu 
ateratzeko bideak proposatzeko.
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Komunikazioa eta harremanak

KEBren ezaugarri bereizgarrietako bat da sortutako ezagutza guztia publikoaren eskura 
jartzeko borondatea. Horrenbestez, urtean zehar, azterlan berriak argitaratu dira, bai 
estatistiken alorrekoak, bai kultura-politikei buruzkoak.

3.1.  Behatokiaren emaitzen zabalkundea
Urtealdi honetan, Kulturaren Euskal Behatokiak jarraitu du berak sorturiko estatistika, 
azterlan eta txostenei buruzko edukiak zabaltzen. 2013an hedatutako edukiak eskura 
daude webgune honetan: 

•	 Kulturari	buruzko	estatistiken	eta	azterlanen	bilduma.	2013an	hiru	zenbaki	argitaratu	
dira: 15.a, Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan, EAE, 2010; 16.a, Ikuspegiak, 
arteei eta kultura-industriei buruzko estatistikaren datuen irakurketa analitikoa, 
2011; eta 17.a, Arteei eta kultura-industriei buruzko txosten estatistikoa, 2011.

•	 Beste azterlan batzuk: Kultura-kontsumoa sustatzeko politikak.

•	 OVC-KEBek	sorturiko	emaitza	estatistikoak		bildu	dira	dokumentu	honetan:	Kultura	
Urtekaria, 2012-2013.

•	 datu-banku estatistikoa. Neurrira adierazleak kontsultatzeko aukera ematen du.

•	 2013ko Jarduera Plana eta Kultura Behatokiaren 2012ko Oroitza Txostena.

3.2.  Ezagutza-albisteak zabaldu
Kulturkaria hileroko buletinak euskal kultura-eremuko eduki garrantzitsuenak hedatzen 
ditu, lau atal handi hauen arabera egituratuta: azterlanak eta estatistikak, argitalpenak, 
esperientziak eta albiste laburrak, bai eta aldizkariei eta diru-laguntzei buruzko bi atal ere.

3 . 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/estadistica/finantzaketa/eu_finantza/finantzaketa.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/IKUSPEGIAK_2011.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/IKUSPEGIAK_2011.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/IKUSPEGIAK_2011.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/arte_industria.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/informacion/kultura-kontsumoa-sustatzeko-politikak-2013/r46-19123/eu/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_adierazleen_kontsulta/eu_estadist/adierazle_kontsulta.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/keb_planak/eu_plan_mem/adjuntos/2013_jarduera_plana.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_memoriak/eu_plan_mem/adjuntos/urteko_oroitza_txostena_2012.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_kulturkaria_enlaces/eu_boletina/kulturkaria.html
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3.3.     Zabalkunde-, kontraste- eta hausnarketa-jarduerak 

2013an ere KEB nazioarteko beste behatoki batzuekin lankidetzan aritu da. Horrenbestez, 
irailean, lan-jardunaldi bat egin zuen honako erakunde hauekin: Osservatorio culturale del 
Piemonte	eta	Osservatorio	culturale	del	Comune	di	Trento,	baterako	ikerketak	planteatzea	
helburu hartuta, beste kasu batzuetan egin den bezala.

Bestalde, urtean egindako zabalkunde-lanen artean, aipatzekoak dira honako hauek:

•	 Apirilean,	Behatokiko	arduradunek	mintegi	honetan	parte	hartu	zuten:	VI	Seminario	
internacional del Observatorio cultural del proyecto Atalaya. Carmonan (Sevilla) 
egin	zen	mintegia,	eta	OVC-KEB	ezagutzera	eman	zuten,	proiektu	estrategiko	gisa.

•	 Azaroan,	 16ª	 Fira	 Mediterrània	 de	 Manresa	 azokan	 antolatu	 ziren	 jardunaldi	
hauek: Jornadas Profesionales dedicadas Retorno social de la cultura. Behatokiak 
«Laguntza publikoen gizarte itzuleraren ebaluazioa» azterlana aurkeztu zuen.

https://celama.uca.es/2012cc/cursos/viseminarioatalaya
https://celama.uca.es/2012cc/cursos/viseminarioatalaya
http://www.firamediterrania.cat/es/el-retorno-social-de-la-cultura-eje-de-las-jornadas-profesionales-de-la-16%C2%AA-fira-mediterrania-de-man
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-kebedsek/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_gizarte_itzu/eu_def/index.shtml
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