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Behatokiak 2017. urtean gauzatuko dituen azterlan kuantitatibo zein kualitatiboak aurkezten ditu Jarduera plan honek. Urtean zehar egingo diren eta herritarrek webgunean
eskura izango dituzten ikerketen edukiaren laburpena da.

Estatistikaren ikuspegitik, bi helburu planteatu ditu Behatokiak: ahalik eta kalitate handieneko informazioa eskaintzea eta emaitzak interpretatzen laguntzea.
Hasieratik bertatik gardentasuna izan da Behatokiaren lanaren ezaugarri. Denboran zehar osatutako jakintzak aukera ematen du emaitza-txostenez gain, berauek
hedatzeko dokumentu sintetikoak sortzeko, adierazleetan oinarrituta. Horrela, azterketari eskainitako barne-lana hainbat modutan iritsarazten zaie herritarrei.

Azterlan kualitatiboek gogoetan jartzen dute arreta. Funtsezko elementua da gogoeta, eta hainbat kontu eskatzen du: burua jasotzea, teorizatzea, orientabideak proposatzea,
Ikerketa sakonik ez duten gaiak lantzea… Horren ondorioz, kultura politikarekin, etikarekin, ekonomiarekin, soziologiarekin eta abarrekin hizketan jartzen duten gaiei
heltzen zaie. Estatistikak behar duen azterketa xehearen osagarri dira.

Behatokiari planteatzen zaion erronka oreka lortzea da, bai azterlanei dagokienez, bai baliatu behar duen testuinguruari dagokionez, eta irekieraren, distantziaren eta
konpromisoaren arteko oreka izan, dela edukien, metodologien, sektoreen nahiz, oro har, kulturaren ekosistema osatzen duten agente guztien ingurukoa.

_Aurkezpena
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Eragiketa estatistikoak1_
Hainbat eduki eta irismenetako eragiketak biltzen dira estatistikaren baitan, denak ere datuak biltzea eta datu horiei esangura ematea izanik helburua, horretarako datuok 
antolatu, testuinguru egokian jarri eta informazio bihurtzen dituzten eta balioa ematen duten adierazleak diseinatuz. Horrez gain, Euskadiko kulturaren egoera interpretatzeko 
gakoak eskaintzen dituzten azterketa-txostenak ere egiten ditu Behatokiak. Irakurketa horietan konbinatzen dira, alde batetik, errealitatearekiko hartzen den distantzia –
ikuspegia albait neutroena izan dadin hartua– eta, bestetik, azterketa ikuspegi osagarrien bidez ahalik eta jakintza handiena gehitzeko asmoa.

Edukiei dagokienez, helburu bikoitza dute azterlanek: alde batetik, kultura-alorreko sektoreak ez ezik, horiek eragiten duten jarduera ere sakon jakitea, bai produkzioari 
dagokionez, bai programazioari eta merkaturatzeari dagokionez; halaber beren negozioaren martxaren eta itxaropenen inguruko pertzepzioak. Bestalde, zeharkako aldagaiak 
ere aztertuko dira, hala nola kulturan egiten den gastu publikoa, kultura sektoreko enpresak, enpleguak eta lan-merkatua eta herritarren kultura-ohiturak.

Azkenik, aipatzekoa da zeinen metodologia ugaria erabiliko den azterlan hauek egiteko: baditugu errolda-eragiketa handiak, luzetarako panelak, bigarren mailako iturrien
berariazko azterketak eta abar.

Begirada eta teknika estatistiko horien guztien emaitza da segidan deskribatuko dugun produktu-katalogoa. 2017an zehar zabalduko diren ikerlanak ditugu berauek.

Jarduera-plana2017ko



5

              Sektorekako txostenak: sektore bakoitzari buruzko informazio-xehearen bildumak dira. Datu nagusiak grafikoki aurkezten dituzte, eta eragiketaren aurreko 
edizioen berri ere ematen dute.

              Ikuspegiak txostena: Estatistikaren emaitzaren interpretazio-azterketa orokorra, hiru ikuspegitatik egina: zeharkakoa (sektore guztiei begirakoa), ebolutiboa eta 
gaikakoa.

              Eragileen profilen gaineko txostena: Agenteak diru-sarreren arabera sailkatu eta haien profiletan sakontzen du. Sektoreen egitura eta pisua (sortzen duten 
enplegu eta jardueraren arabera zehaztua) aztertu dira. Sektore bakoitzaren barruan azterketa konparatiboa egiteko aukera ematen du, datu-serie historikoak eskaintzen 
duen ikuspegi diakronikoari esker; halaber sektoreen artean egiteko aukera, horien arteko antzekotasuna eta desberdintasuna abiapuntu hartuta.

              Oinarrizko adierazleen gaineko txostena: Bi zatitan antolatua, lehenengoan 2015eko datuak aztertuko dira, eta bigarrena, berriz, Arteei eta Kultura-industriei 
buruzko Estatistikaren bost edizioetako datuen eboluzioari eskainiko zaio (2007-2009-2011-2013-2015).

              
              Laburpen-txostena: Emaitza nagusien ikusizko laburpena, produktu erakargarri, labur eta irakurterrazean emana. Dibulgazio-txostena da.

              Adierazleen kontsulta dinamikoa. Neurrira egindako kontsultak egiteko tresna dute eskura interesatuek Behatokiaren webgunean.

Ikerlanaren emaitzen azterleta eta produktu eratorrien prestaketa-lanak ekarri ditu, 2017an, eragiketa estatistiko honek. Beraz, interesa dute herritarrek ondorengo produktu 
hauek izango dituzte beren eskura:

Arteei eta industriei buruzko estatistika 20151.1_
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              Buletina eta emaitzen txostena. Egoera-adierazleak, itxaropenak, EKA eta EKAH aztertzen ditu web bidezko zabalkundea duen produktuok. Baditu, halaber, gaur
egungo gai batzuei buruzko modulu gehigarri eta osagarriak.

              Eragileen banakako fitxak. Panelkide bakoitzari bere emaitzak testuinguruan jarriak bidaltzen zaizkie. 

              Emaitzen buletina. Emaitzak irakurle-sail handi bati aditzera emateko aukera ematen du web bidezko hedakuntza duen produktu honek. Osa grafiko eta testu
sintetikoz prestatutako informazio-flasha da.

              Emaitza txostena eta txosten metodologikoa. Teknika estatistiko analitikoak aplikatu ondoren, emaitzak xehe aztertzeko moduko txosten zabala da. Jasoaldi 
bakoitzeko galde-sortak eta moduluen diseinua eta erabili diren tekniken azalpen txostena egingo dira.

Enpresen Konfiantza Indizeari buruzko bi jasoaldi berri egingo dira kultura-establezimenduen panelaren bidez. Negozioen egoera zein den jakiteko eta haien etorkizuneko 
itxaropenei antzemateko tresna baliagarria da.

Panelean bi jasoaldi egingo dira. 2017ko emaitzak eskuan izanik, kultura-ohituren bilakaeraren eta aldaketen nondik-norakoak sakonago jakiteko moduan izango gara. Tresna 
berritzailea da hau.

Arte eta industrien EKAaren panela

Kultura-ohituren panela

1.2_

1.3_
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Beste azterlan estatistiko bat izan da EAEko Kultura eta Sormen Industrietako enpresa, enplegu eta lan-merkatuaren inguruan egiten den azterketa. Bigarren mailako iturrietako 
informazioa hartuta abiapuntu, sektoreko enpresen eta lanbideen bilakaeraren ikuspegi orokorra emango du.

Bertsozale Elkarteak eskainitako datuekin txostena osatuko da.

Urte-amaieran urteroko estatistika-laburpena egingo da eta emaitzarik behinenak bilduko dira bertan. Herritarrei EAEko kultura-alorrean izandako adierazle nabarmenenen 
hautespen bat eskaintzea da helburua. 

Kultura-alorreko sektoreen esanetara dago Behatokia, gaian aditua denez bere jakintza partekatzeko eta informazio-kontuetan aholkularitza eskaintzeko.

Bigarren mailako iturriei buruzko txostena

Bertsolaritzari buruzko emaitza-txostena

Adierazleen urteroko laburpen-txostena.

Sektoreentzako aholkularitza

1.4_

1.6_

1.5_

1.7_
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Azterketa kualitatiboak2_
Behatokiaren lana aberastuko bada, ezinbesteko osagiak ditugu ikerketa kualitatiboak, prospektiboak baitira. Bi helburu nagusi bilatzen ditu horien bitartez Behatokiak: gogoeta 
eragitea eta errealitateari eragitea.

Sektoreari eragiten dioten kultura politikei dagokienez interesgarriak izan litezkeen gaiak aztertzen dira, halaber kultura-alorrari eragiten dioten joera sozioekonomikoak, 
kulturan esku hartzeko ereduak eta, oro har, merezi duten arreta eskaini behar zaien eta gogoeta eskatzen duten kontu sakonak.

Ikerlerro horrek aukera ematen digu urrunago begiratzeko, estatistikak EAEn deskribatzen duen erretratutik harago joateko, galdera sakonak egiteko, munduari irekitzeko 
eta kultura politiken inguruan gaur egun pil-pilean  diren eztabaidetako gai nagusiak aztertzeko. Esparru teoriko bat dakarte beti berekin azterlan hauek, eta horiekin batera 
erabakiak hartzen laguntzeko orientabide eta aholkua.
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              Ikuspegi kontzeptualetik, politiken edukien eta  dimentsio etikoaren inguruan pizten diren eztabaiei buruzko gogoeta baten bitartez. Erreferentziako erakundeen  
(Europa, Unesco…) kultura politikak zuzentzen dituzten balio eta edukien laburpena egingo da.

              Nazioarteko jardunbide egokiak eta gure inguruko dimentsio instituzionaleko eta instrumentaleko adibideak. Kultura politikek darabiltzaten erakundeen zein erabiltzen 
dituzten tresnen adibideak ikustea da kontua.

Helburu orokorra: Gogoetarako elementuak ekartzea eta kultura politikak kudeatzeko arretagune nagusiak ondo kokatzeko zantzuak eskaintzea. 
Bi ikuspegitatik planteatu da:

Balio terminoak berak hainbat adiera ditu: beharrak asetzeko nahiz ongizatea eskaintzeko gaitasuna; norbait zerbaiten truke ordaintzeko prest dagoen hori; garrantzia; 
ondorioak eragiteko gaitasuna; halako izate batzuek duten tasuna, zeinak eragiten baitu jendeak ondasuntzat hartzea eta horiek desio izatea…

Helburu orokorra: Sektorean pil-pilean diren eta eztabaida eragin duten hainbat konturen inguruko gogoeta antolatu eta egituratua egitea: kultura ondasun kolektibo 
gisa, kultura eskubide gisa, kultura eta ongizatea, kultura eta ekonomia, berezko balioa eta balio estrintsekoa… Zergatik dugu beharrezkoa? Zer ekartzen digu? Zer balio du? 
Zertarako balio du?

Kultura politikak kudeatzeko ereduak

Kulturaren balioari buruzko ikerketa

2.1_

2.2_
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Duela ia bi hamarkadaz geroztik ikaragarri ugaritu dira kultura-alorreko erakunde eta ekitaldien eragin ekonomikoaren gaineko azterlanak, batez ere turismoa erakartzeko, 
markak eraikitzeko eta ostalaritza-azpiegiturak okupatzeko gaitasunagatik. Literatura espezializatuak iradoki du ukiezinek sortzen dutela berez jarduera kulturalaren balioa. 
Beste ahots batzuek, berriz, faktore soziologikoak aipatzen dituzte, hala nola herritarrek prestakuntza aberatsagoa eta kultura maila jasoagoa izatea, kultura identitatea 
sustatu izana, kanporako proiekzioa eta bizi-kalitatea.

Ikuspegi hau ez litzateke albo batera utzi behar eragin ekonomikoa aztertzean; hala ere, guztizko eraginean zer pisu duen kalkulatzeko metodologia ez dago behar bezala 
garatuta. Bestalde, murriztapen hori metodologia berrituta eta hainbat kalkulu-mota konbinatuta gainditu behar litzateke.

Helburu orokorra: Eragina  (ekonomikoa eta soziala, funtsean) kalkulatzeko ereduen mugak, aukerak eta beharraz aztertzea.

Behatokiak bere urteko jardunean egiteko planifikatzen dituen gaiez gain, bada beste ikerketa batzuk, sektoreek eskatuak, egiteko aukera. Horren haritik, kultura-alorraren 
bilbetik jasotako eskaeren ondorioz ikerlanei ekiteko aukera aurreikusi da ekintza-planaren baitan. Zabalik dauka beti Behatokiak bide hori.

Eragin-azterketak: horien mugak, aukerak eta beharrak

Sektoreek egindako eskakizunak

2.3_

2.4_
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Gogoeta eta kontrastea
egiteko guneak
3_

Azaldu denez, zabalik atxiki ditu Behatokiak sektoreekiko komunikazio-bideak, haien eskaerak jasotzeko, orientabidea emateko eta interesa pizten duten ikerlanak egiteko. 
Horiei gehitu behar zaizkie azterlanen diseinua eta exekuzioa aztertzeko koordinatzen diren lantaldeak, non ikerlanen emaitzak partekatu eta aztertu egiten baitira.

Horrez gain, abian jarri zenetik bertatik du harremana beste erakunde eta ikerketa-zentroekin, eta informazioa eta jakintza partekatzen ditu haiekin.
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