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2014-2015ean egindako lanaren balantzea aurkezten du Kulturaren Euskal Behatokiak. Informazioa eta jakintza sortzea helburu duen erakunde batek ohiko lanaren 
jarraitutasunari eutsi behar dio, horrek egonkortasuna, ikuspegi egokia, sendotasun enpirikoa eta konparagarritasuna ematen baitie serie estatistikoei. Haatik, urte bakoitzak 
bere ukitua ematen dio ohiko lan-erritmoari.

Azken bi urteko lanaren ezaugarri bereizgarria berrikuntza izan da, metodologietan zein aztertutako gaietan. Izan ere, ikerketan diharduen erakunde batek errealitatera 
hurbiltzeko era berriak miatu behar dituelakoan gaude. Ildo horretan, urrats bat aurrera egin eta luzetarako bi panel jarri dira abian. Kontuan hartu behar da ezohiko tresnak 
direla, konplexuak baitira. Aldi honetako beste mugarri bat, aintzat hartzeko modukoa, Kulturaren Egoerari Buruzko 2014-2015eko Txostena izan da, unibertsitatearekiko 
lankidetza-esparru berri bat ireki baitu (enkargua bainoago, elkarlana izan da). 

Azterlan kualitatiboei dagokienez, gaur egun kulturaren munduan pil-pilean dauden bi gai jorratu dira: publikoak garatzea eta hurbileko politikak, hain zuzen ere. Horiekin batera, 
Behatokiaren jardunak datozen urteetan goiburu izango duen esparru estatistikoari buruzko gogoeta-txostena.

KEBen 2014-2015eko Balantzeak kulturaren sektorea jakintzaz eta gogoetaz hornitzen duten hainbat azterlan biltzen ditu. Jarraian deskribatu dira Behatokiak egiten duen 
ikerketa-, konparazio- eta gogoeta-lanaren muina osatzen duten elementuak.
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Estatistikari dagokionez, Behatokiak sustatzen dituen bi eragiketa erregular nagusietan oinarritu da lana: Arteak eta Kultura Industriak, alde batetik, eta Finantzaketa eta Gastu 
Publikoa, bestetik, biak ala biak bi urtetik behingoak. Horiez gain, luzetarako paneletan oinarritutako bi azterlan berriri ere ekin zaie. Elkarren osagarri diren ikuspegiak biltzen 
dituzten metodologiak konbinatu asmo ditu Behatokiak: batetik, zentsu-estatistiken ikuspegi xehe, banakatu, atzera-begiratzekoa eta osoa, eta, bestetik, eragile gutxitan 
kontzentratutako panelek eskaintzen duten pertzepzio, intuizio eta elementu prospektiboen berehalakotasuna. Bi horien baturak azken belaunaldiko analisi-tresnaz hornitu du 
Behatokia.

Bi eragiketa estatistiko handiei dagokienez, bi urtetik behin egiten direnez, aldi berean egiten dira bataren analisia eta zabalkunde-produktuen prestaketa-lanak eta bestearen 
datuak biltzeko eta emaitzak ustiatzeko eginkizunak.
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_Arte eta Kultura Industrien 2013ko Estatistika 
Azken bi urteetako lan kuantitatiboaren zati handi bat eragiketa honi eskaini zaio, bai 
bildutako informazioaren kantitateagatik (606 eragile), bai sortu beharreko txostenek 
behar zituzten datuak lantzeko eta analizatzeko zereginak direla eta. Laugarren edizioan 
2013ko informazioa landu da; horretarako, 2014an informazioa bildu zen eta 2015ean, 
berriz, zabalkunde-produktu hauek argitaratu dira:

_Txosten sektorialak: arte eszenikoetako ekoizle eta programatzaileak; ikusizko 
arteetako ekoizle eta erakusteko zentroak; musika  programatzaileak; disko industria; 
liburu industria; ikus-entzunezko ekoizleak.

_Txosten analitikoak. Edizio honetan bi txostenetan banatu da, estatistika honek dakarren 
bilakaera-informazio pila dela eta: agenteen profilei buruzko txostena eta Ikuspegiak 
txostena.

_Kulturaren oinarrizko adierazleak: EAEko Arteen eta Kultura Industrien bilakaeraren 
ikuspegi sintetikoa ematen duten hamar produktu-, baliabide- eta zabalkunde-
adierazleren sorta.

_Adierazleen emaitzen kontsultarako taula dinamikoak.

Alabaina, zentsu-estatistika zabalez gain, azken bi urte hauetan bi tresna berriren 
diseinua bukatu eta abian ipini dira: luzekako bi panelak, hain zuzen. Azpimarratzeko 
modukoa da horrelako eragiketak kulturaren alorrean egitea zeharo gauza berria dela. 
Teknika horiek eragiketa estatistiko zabalek baino irakurketa intuitiboagoak egiteko 
aukera emango duten joeren berri emango dutela sinetsita egin du Behatokiak horien 
aldeko apustua. Ez dituzte haiek ordeztuko, osatu baizik.

_Arte eta Kultura Industrien Enpresen Konfiantza 
Adierazleen (EKA) panela. 

Kontsulta-panel bat jarri da abian 70 enpresako lagin estrategiko batean, arteen 
eta kultura-industrien enpresek negozioaren egungo egoeraren eta epe laburrerako 
itxaropenen inguruan zer pertzepzio duten jakiteko. Horretarako, kultura-azpisektoreen 
(arte eszenikoak, liburua, musika, ikusizko arteak eta ikus-entzunezkoak) EKA adierazleak 
kalkulatu dira. Emaitzak txosten osatu baten eta buletin elektroniko baten bitartez 
zabaltzen dira. Panelean parte hartzen duten eragileek, gainera, emaitza-buletin bat 
jasotzen dute, berariaz berentzat egina. Sei hilean behingo eragiketa honen bi 
lagin-aldi egin dira.

_Kultura-ohiturei eta kultura-kontsumoari buruzko panela. 
Bi urte hauetan, sektorean zinez berritzailea izan den azterlan baten diseinua burutu eta 
kontrastatu da (kultura-ohiturei buruzko panelaren diseinua, alegia). Diseinu-lanaz gain, 
panelistak hautatu dira (204, adin-taldeen araberako bi laginetan banatuak), eta lehen 
lagin-aldiko informazioa biltzen ari da.  

Estatistika-azterlanen barruan daude, halaber, Eustatek, Enplegu eta Gizarte Politika Sailak 
eta Lanbidek sustatzen dituzten bigarren mailako iturrien azterketak. Lankidetza horri 
esker lortu dira kultura-arloko enpresa eta enpleguei, familiek kultura-arloko ondasun eta 
zerbitzuetan egiten duten kontsumoari, informazioaren gizarteari eta EAEko ikastetxeek 
antolatzen dituzten kultura-jarduera osagarriei buruzko adierazleak. Beraz, Behatokiaren 
azterketak osatzen dituzte ikuspegi horiek.

_Finantzaketa eta Gastu Publikoa Kulturan Estatistika.
Laginaren irismena, bildu den informazioaren xehetasun-maila eta datuak arazteko 
egin den sendotze-prozesua dela eta, EAEko kultura-politikak analizatzeko ezinbesteko 
informazio-iturri bilakatu da eragiketa hau. 2014an estatistika honen hirugarren 
edizioaren (2012ri buruzkoa, hain zuzen) emaitzak jakitera eman dira, eta 2015ean, 
berriz, estatistikaren laugarren edizioko landa-lana burutu da. Behatokiaren webgunean 
eseki ohi den emaitzen txostenaz gain, estatistikan parte hartu duten erakunde eta 
organismo guztiei berariaz egindako txosten bana bidaltzen zaie..

Memoria 2014-2015

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/arte_industriak.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Arte_Eszenikoetako_Ekoizleak_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Arte_Eszenikoetako_Programatzaileak_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Ikusizko_Arteak_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Ikusizko_Arteak_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Musika_Programatzaileak_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Disko_Industria_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Liburu_Industria_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/Ikus_entzunezkoa_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_argit_profilak_2013/eu_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informazioa/ikuspegiak-arteei-eta-kultura-industriei-buruzko-estatistikaren-datuen-irakurketa-analitikoa-2013/r46-19123/eu/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_inkesta_aaii_2015/eu_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Arte_Kultura_industriak_oinarrizko_adierazleak_2007_2013.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-kulbehat/eu/estatistikak/temasV1.apl%3Fidioma%3De%26ambito%3D2
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_gastua_2012/eu_publicac/publicaciones.html
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Bestalde, aipatu beharra dago Behatokiak elkarte sektorialetatik jasotzen dituen 
eskaeretan oinarrituta sektoreei orientabideak eta aholkularitza emateko egiten duen 
lana. Kanal ireki horren bidez, bere jakintza agenteen eskura jartzen du Behatokiak. 
2015. urtean, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak (EHTE) eta Musika Industriaren Elkarteak 
(MIE) beren jardun-eremuetako erroldak egitea erabaki dute. Behatokiak gomendioak eta 
laguntza ematen dizkie landa-lanak egiteko. 

Azterlan kualitatiboen ikuspegitik, gaur egun eztabaidagai nagusi diren bi gai landu dira, 
eta Behatokiaren lanaren inguruko gogoeta bat burutu da: 

_Publikoei buruzko azterlana. Teorian eta praktikan 
oinarritutako azterketa 
Publikoen garapena lehentasunezko arretagune bihurtu da kultura-erakundeentzat. 
Horren erakusgarri ditugu garapen horrek Europa Sortzailea 2014-2020 programaren 
esparruan duen toki nagusia eta azken urteotan izan diren argitalpen, topaketa eta 
eztabaida ugariak. Azterlanaren helburua egungo ikerketaren funtsezko alderdiak 
zehaztea da, era horretan publikoen garapenari buruzko esparru kontzeptual bat 
planteatzeko eta nazioarteko kultura-erakundeen jardunbide egokietatik ateratako 
adibideekin argitzeko.

_`Hurbiltasuna’ faktorea kultura-politiketan   
Azterlanak honako hipotesi hau du abiapuntu: ‘hurbiltasuna’ faktoreak balio erantsia 
ematen die kultura-politikei, herritarren premiei zuzenean erantzuteaz gain kanpo-eragin 
positiboak sortzen baititu. Horrela, beraz, hurbileko kultura-politiketarako hurbilketa 
teoriko eta praktiko bat egiten da: ikuspuntu teorikotik, esanahia eta inplikazioak 
berrikusten ditu, eta aurki daitezkeen hurbileko kultura-politika moten modelizazioa 
eginez amaitzen du. Ikuspuntu praktikotik, berriz, EAEtik kanpoko hainbat kasu 
garrantzitsu hautatu dira.

_OVC-KEBen eredua eta estatistika-zikloa.  
Behatokia abian jarri zenetik egindako lanari buruzko gogoeta sakona egin da. Harrez 
geroztik, estatistika eta azterketa ugari garatuta hezurmamitu da esparru hori. 
Testuinguruan izandako aldaketen, Europar Batasunaren estrategiaren eta hasierako 
ereduaren ebaluazioaren beraren ondorioz, Behatokiaren jardunak etorkizunean bideratuko 
dituen eredu berri bat sortu da.
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Bereziki aipatu beharra dago Kulturaren Egoerari Buruzko 2015eko Txostena, bi urtean behingoa. Lan hori Behatokiak eta UPV-EHUk egin dute lankidetzan, euskal kulturaren 
errealitatearen egoeraren diagnostiko independente bat egiteko, aurrean dituen erronkak identifikatzeko eta jardun-proposamenak iradokitzeko. Txostena Ramón Zallok zuzendu 
du, eta bost espezialistak osatutako talde batekin egin du lan kulturaren egoera balio-katearen ikuspegitik aztertzeko: sorkuntza-ikerketa-prestakuntza (Eneko Lorente); 
produkzioa-edizioa (Miguel Ángel Casado); banaketa-hedapena-erakusketa (Pablo Malo eta Kepa Sojo) eta ohiturak eta kontsumoa (Josu Amezaga). Azpimarratu beharra dago 
Behatokiak iritziak eta pertzepzioak biltzeko koordinatu duen prozesua; 93 kultura-agentek hartu dute parte prozesu horretan. 
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