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AURKEZPENA

KEB-Kulturaren Euskal Behatokiak, beste urte batez, memoria batean bildu du urtealdi 
osoan eginiko lana. Behatokiaren bizialdian seigarrena egin duen lan-urte honetan, garran-
tzitsua da berriz ere atzera begiratzea eta egindako bidearen balantzea egitea, bai eta 
urratutako jardun-lerro berrien gainean eta jada kontsolidatuta daudenen gainean gogoeta 
egitea ere, agertzen diren desafio berriei aurre egin ahal izateko. 

Sei urteotako ibilbidean, betetzat jo behar dira KEBek sortze beretik markatu zituen helbu-
ru nagusiak; urtez urte, Behatokia sendotuz joan da kulturaren euskal sektorean edukiak 
sortzeko iturri gisa. Alde horretatik, Behatokiaren arduradunek hasieratik bertatik egin dute 
apustu sendoa erakunde moderno eta malgua eratzeko, sektorearen, administrazioaren 
eta gizartearen unean uneko beharrizanetara egokituko dena. Eta horixe erakusten dute 
orain artean egindako ikerketa eta estatistikek.  

Bide horri atxikiz, Behatokiak 2012. urtean jarraitu du kultura egoeraren gaineko corpus es-
tatistikoa handitzen. Hala, Arteen eta Kultura-industrien Estatistikaren hirugarren edizioa bu-
ruratu da, eta Kulturaren Finantzaketa eta Gastu Publikoaren Estatistikaren bigarren edizioa 
ere. Izan ere, KEB sendotzen ari da kultura sektorearen eta egoeraren gaineko informazio 
eta jakintza iturri nagusi moduan; ilusioz hartzen baitu bere gain erantzukizun hori, hasitako 
bideak sakonago jorratzen gogoz jarraituz eta bide berriak urratuz. 

Behatokiaren nahia, ordea, ez da egoera deskribatze hutsa; eragin ere eragin egin nahi 
du. Hori dela eta, 2012. urtean egin den hausnarketak eta analisi kualitatiboak argia ekarri 
nahi izan dute gaur egungo egoera ekonomikora, eta eredu eta sistemak proposatu kul-
turaren jasangarritasuna zurkaizteko eta egoera sozial eta kulturalaren paradigma berrie-
tan sakontzeko. Ditugun beharrizanei erantzun bat eman nahi dien lan-ildoa da, bizi dugun 
egoera ekonomikoa ikusita datozen urteetan ere indarrean jarraituko duena. 

Beraz, KEBek jarraituko du ezagutza-sortzaile gisa dagokion erantzukizuna bere gain hartzen, 
betiere kultur sektorearen egoera hobetzea xede, informazioa eta proposamenak mahai 
gainean jarriz; sinistuta baikaude egoera ahalik eta ondoen ezagutzea dela lehenengo mu-
garria egoera hobetzeko eta agertzen diren aukerak baliatzeko.
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1. INFORMAZIOA KUDEATZEKO SISTEMA 

KEBen helburuetako bat EAEko kultur sektoreari buruzko informazioa sortzea da. Horrek 
bultzatuta, ahalegin franko egin dira urteetan zehar hainbat estatistika eta ikerketa lantzeko, 
eskura dugun corpus informatiboa zabaltzeko. 

Horretaz gainera, KEBek beste erakunde batzuekin ere jardun du elkarlanean –jada aurreko 
urtealdian Kultur eremuko enpresen eta enpleguen ikerketa estatistikoa lanarekin egin zuen 
bezala–, haiek sorturiko informazioari etekin handiagoa ateratzeko asmoz. Horrenbestez, 
2012. urtean, KEBek aztertu ditu EUSTAT-Euskal Estatistika Erakundeak egindako eragiketa 
estatistikoak, Behatokiak egiten dituen analisietan bertako datuak erabili ahal izateko. 

2012n, honako lan estatistikoak egin ditu KEBek: 

1.1. 2011ko arteen eta kultura-industrien estatistika

2012ko ekainean hasita, KBE buru-belarri ibili da EAEko arteen eta kultura-industrien es-
tatistikari buruzko landalanean: arte eszenikoetako programatzaileak eta ekoizleak, ikusizko 
arteetako ekoizleak eta erakusleak, musika programatzaileak, ikus-entzunezko ekoizleak, 
diskoaren industria, argitaletxeak, diskodendak eta liburudendak. 

Bi urtez behingo eragiketa honek hirugarren edizioa bete du. Izan ere, aurreko edizioan 
(2009) agenteak gehitu eta gero, oinarri sendoak dituen estatistika bilakatu da, kultur sekto-
reen osasunaren –eta aurrerantzean baita eboluzioaren– neurgailu gisa ere, ekoizpenaren, 
erakusketaren eta merkaturatzearen ikuspuntuetatik. 

2011ko arteen eta kultura-industrien eragiketatik abiatuta, EKBek honako txosten hauek 
eman ditu, aurreko edizioan jarraitutako ildoaren haritik:
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• Sektore bakoitzeko txostenak. Agente-mota bakoitzaren oinarrizko informazioa eta 
informazio espezifikoa ematen dute (guztira, zazpi agente-mota). 

• «Ikuspegiak» Txostena. Arteen eta kultur industrien Estatistikak emandako datuen 
irakurketa analitikoa eskaintzen du. 

• Kulturaren oinarrizko adierazleak. Kulturaren egoeraren erretratu sintetikoa ematen 
dute, Estatistikaren muina biltzen duen aginte-koadro baten bitartez. 

1.2.  Kulturako finantzaketa eta gastu publikoaren estatistika

2012. urtean, Kulturako finantzaketa eta gastu publikoaren estatistika eragiketaren bigarren 
edizioa ustiatu da, 2010eko datuetan oinarrituta alegia. Landa-lana 2011n egin zen, eta 
oraingo urtealdian datuak ustiatzeari eta analizatzeari ekin dio KEBek. Estatistika honen 
txostena 2012. urtean ere egin da, eta 2013ko lehendabiziko hilabeteetan emango da argitara.

Kulturako Finantzaketa eta Gastu Publikoaren estatistikaren xede orokorra da EAEko herri-
administrazio nagusiak egiten ari diren ekarpen ekonomikoaren eta kultur inbertsioaren 
tamainaren ikuspegia eskaintzea. Alabaina, tamaina handiko eta konplexutasun metodologiko 
dezenteko eragiketa honekin KEBek bilatzen zuen azken helburua zen argia ematea kultur 
politikak administrazioen aurrekontuen esparru orokorrean duten zeregin eta garrantziaren 
aldetik. 

Estatistikaren bigarren edizioak, bilakaeraren gaineko begirada emateaz gainera, ahalbi-
detu du lehendabiziko edizioan lortutako jakintza abian jartzea, bai informazio-bilketari 
dagokionez bai informazio horren ustiapen eta analisiari dagokionez ere, betiere gero eta 
emaitza zehatzagoak eskuratzeko borondateak bultzatuta.
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2. INFORMAZIOA, HAUSNARKETA ETA KONTRASTEA 

2010. urteaz geroztik, kulturaren gaineko begirada zeharkakoa eta estrategikoa lantzen ari 
da KEB, ikerketa eta txosten kualitatibo sorta baten bidez. Ikerlan horien ardatza izan da 
kulturaren gestio publikoaz diharduten gaur egungo ereduak aztertzea, bai eta kulturaren 
balio publikoa eta hark gizartean duen ondorio eta eraginen inguruko paradigma berriak 
aztertzea ere.

Egindako lan guztiaren iparrorratza izan da errealitatea eta aukerak ahalik eta ongien eza-
gutzea, horiek baliagarriak izan baitaitezke EAEko herri-administrazioentzat kultur politika 
eraginkorragoak egiteko, egungo egoera ekonomikoarekin eta planteatzen diren helbu-
ruekin koherenteagoak izango direnak.

2.1.  Kultur ekipamenduak kanpoan kontratatzeko  
 eta kudeaketa bateratuko ereduak

Txosten honen aztergaia da kultur ekipamenduen zeharkako kudeaketarako joerak eta ere-
duak analizatzea. Ikerketaren xedea da herri-administrazioek kultur ekipamendu eta azpiegi-
turak hobeto kudeatzeko eskura dituzten aukeren gaineko ikusmira global bat erdiestea. 

Ontzat hartuta kultur ekipamenduek garrantzi handia dutela, hain zuzen, politika kulturalak, 
sozialak eta hezkuntzaren alorrekoak bistaratzeko gune gisa –bereziki komunitatearen eta 
instituzioen arteko harremanak eraldatzeko garaietan–, Behatokiaren nahia izan da, txosten 
honen bitartez, eredu posibleak aurkeztea eta, hori ez ezik, baita diskurtso eta politika 
publikoak egituratzen dituzten planteamendu kontzeptual eta paradigma berrien bilakaera 
aztertzea ere: hasi Kudeaketa Publiko Berritik eta agentzializaziotik, autogestio eta ondasun 
komuneraino iritsi arte.
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2.2.  Kultur gestio publikoan arrazionalizazio-   
 eta lehentasun-irizpideak aztertzeko ereduak

Garai honetako krisi ekonomikoak arazo larriak sortu ditu herri-administrazioen aurrekontuetan 
eta, ondorioz, kolokan jartzen du hasieran aurreikusitako programen bideragarritasuna. Gauzak 
horrela, KEBek analisi-eredu berri bat proposatu die kultur instituzioei, beren kudeaketa-lana 
hobetzeko eta, konplexutasunak alboratu gabe, erabakiak hartzeko elementuak eta prozesuak 
teknifikatzeko eta objektibatzeko. 

Kultur erakundeek garatzen dituzten programak analizatzeko eta ebaluatzeko eredu honen 
helburua da erraz aplikatzeko tresna bat izatea, arduradun politiko eta teknikoei beren 
erabakiak hartzeko behar dituzten elementuak emango dizkiena. Hortaz, ereduaren muina da: 
garatzen ari diren edo garatzekoak diren programen artean lehentasunak markatzea, gastua 
arrazionalizatzea, eta baliabideak optimizatzea espero izateko emaitzei begira. 

Eredua azaltzeaz eta justifikatzeaz gainera, eta kontuan hartu beharreko aldagaiak deskri-
batzeaz landa, programak ebaluatzeko lehenengo simulazio bat aurkezten du txostenak, 
zeinak bide ematen baitu ereduaren aplikazioa ikusteko kulturaren gestio publikoan.

2.3.  Ukiezinen balorazioa, kultur agenteekin  
 eginiko finantza eragiketetan

Kulturaren Euskal Behatokiaren lanaren jomuga izan da kultur enpresen finantziazio beharrak 
aztertzea, eta, bide horretan, Eusko Jaurlaritzak finantziazio-eredu berriak sustatu ditu, horre-
lako enpresen bereizgarritasunak aintzat hartuta eta finantza-entitateen parte hartzeaz eta lan-
kidetzaz bat. Hortik abiatuta, beharrezkoa da eredu berriaren aplikazioan aurrera egitea eta, ze-
hazkiago, kultur proiektuen finantziazioak dakartzan arriskuen balorazioan sakontzea, proiektu 
gehienak ukiezinak diren neurrian. 

Alde horretatik, txostenarekin batera gomendio praktiko sorta bat eskaintzen die KEBek 
finantza-entitateei, kultur proiektu eta enpresetan ageri diren ukiezinen balorazio egoki batean 
oinarri hartuta kreditu-eragiketen finantza-arriskuak balioetsi ahal ditzaten. Horrenbestez, 
finantza-entitateei begira gerora egin beharreko gida baterako lehenengo hurbilketa baten 
aurrean gaude.
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2.4.  Euskal sortzaileen eta ekoizleen sektoreentzako  
 laguntza-sistemak ebaluatzea eta berrikustea

Urteetan KEB garatzen ari den kultur finantziazioaren gaineko ikerketa-lerroaren esparruan, 
azterlan honek ikuspegi berri bat dakar, EAEko kultur sarerako itzuli beharrik gabeko diru-
laguntzen ereduaren analisia abiapuntu hartuta. 

Analisi hori ardazten da Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak kudeatzen dituen aginduetan. Hori 
dela eta, txostenaren helburua da deskribatzea zuzendaritza horrek gaur egun kudeatzen 
dituen laguntza guztien multzoa, bai dotazioen aldetik bai indarrean dauden programen 
aldetik, eta gomendioak ematea hobekuntzak eta antolamendu egokiagoa egiteko datozen 
urteetan, kontuan hartuta legegintzaldi berri baten hasieran gaudela eta ezin alboratuzkoa 
dela bizi dugun krisi ekonomikoa.

2.5.  Kulturako laguntza publikoek duten onura soziala 
 neurtzeko adierazleen sistema

Halako adostasun teoriko bat dago, baiesten duena kulturgintzak ondorio positiboak 
dituela herritarren bizi-kalitatean, eta onura dakarkiola garapen ekonomiko, sozial eta 
ingurumenekoari. Adostasun horren haritik, pausu batzuk eman dira ondorio horiek 
adierazleen bidez baietsiko duten metodoak gauzatzen. Izan ere, KEBek bere gain hartu du 
kulturaren ingurumari soziala neurtzea ahalbidetuko duen eredu aplikagarri eta egingarri 
bat ezartzeko desafioa eta, horretarako, laguntza publikoak jasotzen dituzten proiektuek 
dituzten inpaktuak aztertzeari ekin dio, inpaktu horiek oso tresna garrantzitsuak baitira 
administrazioentzat beren kultur politikak garatzeko. 

KEBek planteatutako eredua zehazteko, onura sozialen gaineko adierazle batzuen proposa-
mena hartu da abiaburu, hain zuzen, proiektuen balorazioa egiteko unean egokiak gertatzen 
diren adierazleak. Lehenengo urratsa da, kultur proiektuak baloratzeko eta ebaluatzeko bi-
dean filosofia berri bat ontzeko.
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2.6.  Jaialdietarako diru-laguntzak. Deialdi-agindu berri  
 baterako orientabideak

Eusko Jaurlaritzak bideratzen dituen kultur finantzaketarako sistema eta ereduak hobetzeko 
asmoz, KEBek eredu-proposamen bat landu du jaialdietarako diru-laguntzen deialdiari begira. 

Eredu berriak ez dakar aldaketa sakonik orain arteko ereduaren aldean; planteatzen diren 
aldaketak irizpideetan mamitu dira, eta honako hobekuntza hauek bilatzen dituzte: 

• argitasun handiagoa lortzea, jaialdiak tipologiaren arabera sailkatuaz,

• ebaluazio-irizpide garbiagoak ezartzea, erabakiak orain baino are objektiboagoak izan 
daitezen,

• oreka handiagoa erdiestea, lurraldeen eta sektoreen araberako ikuspegi batetik, 

• autofinantzaketa-maila altua lortu duten proiektuen alde egitea,

• oraingo proiektuei jarraitutasuna ematea, proiektu berriak sortzeko aukera bermatuz, 

• jaialdietan euskararen erabilera bultzatzea, eta

• kulturarako sarbidea sustatzen duten proiektuak indartzea. 

KEBek, azkenik, diru-laguntzak automatikoki esleitzeko aplikazio-proposamen bat landu du, 
ereduan zehazturiko irizpideak ebaluatzetik abiatuta. 
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3. KOMUNIKAZIOA ETA HARREMANAK 

Behatokiak ahaleginak egin ditu, sortze beretik, bertan egindako lana zabaltzeko eta jakina-
razteko, jakintza sortzea estuki lotua baitago jakintza transmititzearekin. Bide horretan, jarraian 
ageri da 2012. urtean egin diren komunikazio ekintzen laburpena.

3.1.  Behatokiaren emaitzen zabalkundea

Urtealdi honetan, Kulturaren Euskal Behatokiak jarraitu du berak sorturiko estatistika, azterlan 
eta txostenei buruzko edukiak zabaltzen. 2012. urtealdian zabaldutako edukiak hauek dira: 

• Kulturari buruzko estatistiken eta azterlanen bilduma. Bildumak hiru zenbaki berri izan 
ditu: 

– 13 zk., Ikuspegiak, Arteei eta Kultura Industriei buruzko estatistikaren datuen irakur-
keta analitikoa 2009. Txosten honek euskal kulturaren sektoreari buruzko analisia es-
kaintzen du, begirada espezifiko eta zeharkako batzuetatik abiatuta.

– 14 zk., Arte eta Kultura Industriei buruzko txosten estatistikoa 2009. Arteei eta kul-
tur industriei buruzko estatistikatik ondorioztatzen diren txosten sektorialak biltzen 
ditu. Gaur egungo egoeraren analisia egitea ahalbidetzen du, bai eta denboran zehar 
agenteetan eta sektoreetan gertatu den eboluzio eta aldaketen jarraipena egitea ere.

– 15 zk., EAEko kultura eremuko enpresen eta enpleguen analisia 2010.  2009 eta 
2010 urteetako kultur enpresei eta enpleguei buruz eskuragarri dagoen informa-
zioaren gaurkotzea erakusten du.

• 2012an argitara emandako beste ikerketa batzuk:

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_estad_estudi/eu_publicac/adjuntos/IKUSPEGIAK.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_art_industri/eu_art_indu/adjuntos/arte_kultura_industriak_2009.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_empleo2/eu_pub_emp2/publicacion_empleo_2.html
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– Gazteen kultura kontsumoa. Gazteen kultur kontsumoa aztertzeko eskuragarri da-
goen informazio estatistikoari egindako hurbilketa berri bat. Horrekin batera, gazteen 
kultur kontsumoa sustatzeko nazioarte mailako politika-ereduak erakusten dira, eta 
EAEn egindakoen analisi espezifikoa. Azkenik, gomendio-sorta bat eskaintzen da.

– Sareko sorkuntza eta kultura sareak. Sorkuntza-ingurune eta –ekimen berrien 
azterketa da. Horretarako, sorkuntza eta antolakuntza molde berriek ekarri duten 
paradigma-aldaketak hartzen ditu aztergai, eta molde berri horiek sustatzeko egiten 
den lanaren ebaluazioa eta esparruan analizatzen ditu. 

• KEBek sorturiko emaitza estatistikoak Kultura 2010-2011 Urtekarian biltzen dira. 

• Emaitza estatistikoak ikusteko beste bide bat Adierazleen Kontsulta dinamikoa da.  

• 2012ko Jarduera Plana eta Kultura Behatokiaren 2011ko Memoria.

• Behatokiaren webgunea: Behatokiak sortzen duen informazio guztiaren bilgunea da.

3.2.  Ezagutza albisteak zabaldu

2012an jarraitu dugu Kulturkaria hilabetekaria zabaltzen, kultura sektoreko eduki garran-
tzitsuenen berri emateko. 2012ko urtarrilean 24 zk. plazaratu zen, eta abenduan 33 zk.

3.3.  Zabalkunde, kontraste eta hausnarketa jarduerak

2012. urtean KEBek egin duen zabalkunde jarduera garrantzitsuena izan da Arteen eta kultura-
industrien estatistikaren emaitzak hedatzea. Horretarako, deialdi zabal bat egin zen sektoreko 
ordezkarien artean, emaitzak jakinarazteko eta 2012an abiarazteko edizio berria aurkezteko.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_otros_inform/eu_publicac/adjuntos/gaztKULTeusk2012.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_creacion_red/eu_pub_red/adjuntos/01Sareko sorkuntza eta kultura sareak.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones_anuarios/eu_publicac/adjuntos/urtekaria 2010 2011 eu.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-kulbehat/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=2
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_planak/eu_plan_mem/adjuntos/plana_2012.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_memoriak/eu_plan_mem/adjuntos/ekitaldia_2011.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kultura.ejgv.euskadi.net%2Fr46-19130%2Feu%2F&ei=bWMKUbONDqe30QX_4IHYDQ&usg=AFQjCNGjH9eZHQ9J3BXKXxDjKVDLHsQmhg&bvm=bv.41642243,d.d2k
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_kulturkaria_enlaces/es_boletina/kulturkaria.html
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