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ARGITALPEN EKONOMIKOAK 
 
 
CUENTA DE LA EDUCACIÓN 2001 = HEZKUNTZAREN KONTUA 2001 

  Lineako argitalpena, 2004 
 
Hezkuntzaren kontua sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza jarduera 
guztiek kontsumitzen dituzten baliabideen gaineko informazioa marko koherente 
batean sartzeko eta antolatzeko. 
 
 
 
CUENTA DE LA SANIDAD DE LA C.A. de EUSKADI = OSASUNAREN KONTUA. 
EUSKAL AE 
. Bi urterik behingoa 
 

  Erreferentzi epea: 1997- 
 

  Lineako argitalpena (1997 etat 1999) 
 
3. tarifa 
 
Beste estatistika eta administrazio txosten batzuetatik abiatuta egiten den sintesi 
estatistika honek hiru dimentsio betetzen dituen datuen multzoa ematen du: osasun 
laguntza funtzioen arabera, osasun zerbitzuen hornitzaileak eta finantzazio iturriak. 
 
 
 
CUENTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA C.A. de EUSKADI = GIZARTE-
BABESAREN KONTUA. EUSKAL AE 
. Bi urterik behingoa 
 

  Erreferentzi epea: 2003 
 

  Lineako argitalpena (1995, 1997 eta 1999 y 2003) 
 
3. tarifa 
 
Estatistika honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek gizarte babes 
modura dirutan eta gauzatan jasotzen dituzten prestazioen gaineko kopuruak ematen 
dira; era berean, gizarte babesaren sare konplexua finantzatzea ahalbideratzen duten 
fondoak jasotzen dira. 
 
 
 
CUENTA SATÉLITE DE TURISMO / TURISMOAREN KONTU SATELITEA 

  Erreferentzi epea: 2000 - 2004 
 
3. tarifa 
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CUENTAS ECONÓMICAS DE LA C.A. DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.ko KONTU 
EKONOMIKOAK 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1982- 
 

  Lineako argitalpena 
3. tarifa 
 
Sintesi eragiketa estatistiko honetan eskura dagoen informazio ekonomiko guztia 
azaltzen da; horrela, besteak beste ondoko alderdiak jasotzen dira: Euskal Autonomia 
Erkidegoan garatzen den jarduera ekonomikoaren balorazioa eta lurralde historiko 
bakoitzak autonomia erkidegoaren produktuari eta errentari egiten dion ekarpenaren 
laburpena. 
 
 
CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = HERRI ADMINISTRAZIOEN 
KONTUAK 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1996-1998. 
3. tarifa 
 

  Erreferentzi epea: 1999 
 

  Lineako argitalpena, 2001 

1995eko argitalpenera arte, arlo publikoaren inguruko informazioa, betiere nazio 
kontabilitatearen ildotik, Kontu Ekonomikoetan argitaratzen zen. Horren garrantzi 
ekonomikoa aintzat harturik, 1996tik aurrera egokitzat jo da argitalpen zehatza egitea, 
betiere gure ohar metodologikoa eginez eta emaitzak aztertuz. 
 
ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES. Liquidaciones 1983/86 y 
Presupuestos 1987 = UDAL-AURREKONTUEN ESTATISTIKAK: 1983/86ko 
likidazioak eta 1987ko aurrekontuak 
 

  Agortua 
 
Jarraipena ondorengoan:  
ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. Liquidaciones. 
Presupuestos = SEKTORE PUBLIKOAREN ARURREKONTUEN ESTATISTIKAK. 
Likidazioak. Aurrekontuak 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1987/88-1999/00. 
3. tarifa 
 

  WEB gunean urtean behin gaurkoturiko informazioa 
 
Argitalpen hau dela medio, agiri bakar batean banan-banan biltzen dira Euskal 
Autonomia Erkidegoko udalerri guztien 1983. urtetik aurrerako aurrekontu likidazioen 
zenbateko nagusiak. Halaber, foru administrazioaren eta autonomia administrazioaren 
aurrekontu likidazioak eta aurrekontuak zehatz-mehatz aztertzen dira. 
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TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1985 = 1985eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  3 liburuki  
 
I. liburukia: Metodología e información básica = Metodologia eta oinarrizko informazioa 
II. liburukia: Tablas input-output = Input-output taulak 
III. liburukia: Análisis de resultados = Emaitzen analisia  

  Apendice = Eranskina (7 disk. karpetan) 
Arg.: 1988-1990 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
Input-Output taulek ekonomia zehatz baten egituraren ikuspegi orokor eta banatua 
eskaintzen dute, bai eta ekonomia horretan izaten diren elkarreraginen ikusmoldea ere. 
Gainera, era guztietako azterlanak egiteko garrantzi handiko oinarritzat har daitezke; 
izan ere, input-output ereduak aukera handiak ematen dituen azterketa lanabes 
garrantzitsu bihurtzen ditu. 
 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1990 = 1990eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  3 liburuki + argitalpen elektronikoa. Arg.: 1993-1995 
I. eta II. liburukiak: Información básica = Oinarrizko informazioa 
III. liburukia: Análisis de resultados = Emaitzen analisia 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
 

  Arg. elektronikoa (HEDAPEN): 6 diskete dituen karpeta eta PC-Axis-en 
gidaliburua (programa barne) 
Arg.: 1997? 
 

  Agortua 
 
Input-Output taulek ekonomia aztertzeko oinarrizko osagaia da; gainera ekonomia 
zehatz baten egituraren ikuspegi orokorra eskaini, haren egitura aztertu eta arloen 
arteko erlazioak xehekatzen dituzte. Bigarren aldia da EUSTAT hau egiteaz arduratzen 
dena. 
 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1995 = 1995eko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 

  2 liburuki. Arg.: 1998-1999. 
I. liburukia: TIO 
II. liburukia: Análisis de resultados = Emaitzen analisia 
 
5. tarifa (Lan osoa) 
 
Input-output taulen hirugarren argitaraldia, EUSTATek eginikoa. Kasu honetan 
berrikuntza bat dago; izan ere, SEC 1995 delakoak gomendaturiko kontabilitate arauak 
eta arlokako sailkapen berriak sartzen dira eta horrek hainbat aldaketa metodologiko 
dakartza berekin aurreko taulekin alderatuta; horrenbestez, taula hauek Europako 
Batasunean egindako antzeko azterlanekin aldera daitezke. 
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TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 2000 = 200ko EUSKADIKO 
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK 
 

  Lineako argitalpena, 2003 
 
EUSTATek laugarrenez egin ditu taula mota hauek, betiere EAEko ekonomiaren 
elkarreragin makroekonomiko nagusiak irudikatzeko arlokako banaketa baten bitartez; 
horrenbestez, horrek EAEko ekonomia hobeto ezagutzea dakar, politika ekonomiko 
egokiak garatu eta horien eragina baloratu ahal izateko.  
 
 
TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko INPUT-
OUTPUT TAULAK 
. Urtekaria 
 
  Erreferentzi epea: 1995- 
 

  Lineako argitalpena, 2004- 
 
Argitalpen hau estatistika eta kontabilitate tresna da eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
ekonomian zenbaturiko ekoizpen eta banaketa eragiketa guztiak islatzen ditu. 
 
 
CUENTAS SATÉLITE DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA = ETXEKO LANARI 
BURUZKO SATELITE-KONTUA 
. Bost urterik behingoa 
 
  Erreferentzi epea: 1993, 1998 y 2003 
 

  Lineako argitalpena, 2004 
 
Etxeko lanari buruzko satelite kontuen helburua etxeetan aurrera eramandako jarduera 
guztien irudia ematean datza, betiere jarduera horiek ekarritako balio ekonomikoaren 
kalkulu bat eginez. 
 
 
DIRECTORIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (DIRAE). 1991-1996 = JARDUERA 
EKONOMIKOEN GIDAZERRENDA (JEGID). 1991-1996 

  Arg.: 1997 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean urtean behin gaurkoturiko informazioa 
 
Lan estatistikoan gidazerrendak ezinbestekoak dira laginak aukeratu, datuak atera eta 
informazio unitateak geografikoki identifikatu ahal izateko. Kasu honetan JEGID 
osatzen duten aldagaien emaitza nagusiak azaltzen dira, betiere 1991tik 1996ra 
bitarteko epean barrena. 
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CENSO AGRARIO 1982 DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL HERRIKO 
KOMUNITATE AUTONOMOKO 1982ko NEKAZAL ZENTSUA 

  4 liburuki. Arg.: 1985 
 
I. liburukia: Inventarios = Inbentarioak 
II. liburukia: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera 
III. liburukia: Ganadería, maquinaria y trabajo = Aziendak, makineria eta lana 
Ed. reducida = Argitalpen laburtua 
 
4. tarifa (Lan osoa) 
 
Zentsuan oinarrituriko eragiketa estatistiko hau Nekazaritza eta Arrantza Sailarekin 
batera egin da eta 10 urterik behin eguneratzen da; horren bitartez, nekazaritza arloko 
egitura ezagutu nahi da, informazio unitate modura nekazaritza ustiapena erabiliz. 
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztiei buruzko informazioa jasotzen du. 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA de  EUSKADI 1989. Resultados provisionales 
 = 1989ko EUSKADIKO K.A. NEKAZAL ZENTSUA. Behin-behineko emaitzak 

  Arg.: 1990 
2. tarifa 
 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren lankidetzaz, EAEko nekazaritzaren oinarrizko datuak 
ematen dira behin-behinean, 1989an egindako nekazaritza zentsutik aterata. 
 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1989 = 1989ko EUSKADIKO K.A. 
NEKAZAL ZENTSUA 

  4 liburuki.- Arg.: 1991 
 
I. liburukia: Inventarios = Inbentarioak 
II. liburukia: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera 
III. liburukia: Ganadería, maquinaria y trabajo = aziendak, makineria eta lana 
IV. liburukia: Margen bruto y orientación técnico-económica = Marjina gordina eta 
orientazio tekniko-ekonomikoa 
 
6. tarifa (Lan osoa) 
 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren lankidetzaz, zentsutik ateratako eragiketa 
estatistikoaren gaineko argitalpen berria; horrela bada, nekazaritza ustiapena 
informazio unitatetzat hartuz, nekazaritzako egitura ezagutzeko asmoa dago. 
Informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztiei dagokie. 
 
 
CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1999 = 1999ko EUSKADIKO K.A. 
NEKAZAL ZENTSUA 

  Lineako argitalpena, 2004 
 
Zentsuan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan 1999ko irailaren 30ean dauden 
nekazaritza ustiategi guztiak, titular modura jarduten duen pertsona fisiko edo juridikoa 
nahiz nekazaritza ekoizpenari ematen zaion erabilera edozein izanagatik ere. 
Eragiketa estatistiko honen xedea da egiturazko informazioa ematea, nekazaritzako 
gaur egungo eraketa eta bilakaera zeintzuk diren jakiteko. 
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ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 
2003 = 2003ko NEKAZARITZAKO USTIATEGIEN EGITURARI BURUZKO INKESTA 

  Lineako argitalpena, 2005 
 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eta erkidegoko foru aldundien lankidetzaz egindako 
inkesta, Europako Batasuneko arautegia betez, betiere erkidegoko nekazaritzaren 
egoera ebaluatzeko eta nekazaritza ustiategietako egiturazko bilakaera zein den 
jarraitzeko. 
 
 
ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL 
HERRIKO K.A.ko INDUSTRI SEKTOREAREN EGITURA 
Arg.: 1983 
 

  Agortua 

Industrian 1981ean lan egiten duten pertsona eta establezimendu kopuruari buruzko 
informazioa ematen duten taula estatistikoen bilduma, arlokako eta lurraldekako 
hainbat banaketaren arabera sailkaturik, lurralde historiko, eskualde eta udalerri 
mailan.  
 
CUENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL = INDUSTRI SEKTOREAREN KONTUAK 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1982-1984. 
 

  Agortua 
 
Jarraipena ondorengoetan: 
CUENTAS INDUSTRIALES = INDUSTRI KONTUAK 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1985-1996. 
 
3. tarifa 
 
 
Jarraipena ondorengoetan: 
CUENTAS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN = INDUSTRIAREN ETA 
ERAIKUNTZAREN KONTUAK 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1997-1998. 
 
3. tarifa 
 

  WEB gunean urtean behin gaurkoturiko informazioa:  Industria-estatistika 
                             Eraikuntza estatistika 

Argitalpen honen bitartez, industri eta eraikuntza arloaren informazio zabal eta zehatza 
eman nahi da. Argitalpenak urteetako ibilbidea dauka eta, beraz, erabiltzaileak emaitza 
eta datu ugari izango ditu EAEko industriaren bilakaera aztertzeko, bai eta 
azpiarloetara zehatzago hurreratu ahal izateko ere.  
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LA INDUSTRIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) = INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIEN INDUSTRIA (IKT) 
. Irregularra 

  Lineako argitalpena, 2001 
Erreferentzi epea: 1990, 1995, 1998, 1999 
 
IKT industriaren helburu orokorra ondorengo da: arduradun politikoei, gizarte nahiz 
ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei eta, oro har, herritarrei Euskal 
Autonomia Erkidegoko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Industriak 
duen dimentsioari buruzko aldizkako informazioa ematea. 
 
 
IPI. INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL = INDUSTRI PRODUKZIOAREN 
INDIZEA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1986/88-1996. 
 

  Agortua 
 

  WEB gunean hilean behin gaurkoturiko informazioa 
 
Azterketa ekonomikoaren barruan garrantzi handia daukan abaguneko adierazlea; 
adierazle honek hilik hileko BPGren bilakaera modu laburtuan eta arinean eskuratzea 
ahalbideratzen du. 
 
IPRI. INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. = INDUSTRI PREZIOEN INDIZEA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1989-1996. 
 

  Agortua 
 

  WEB gunean hilean behin gaurkoturiko informazioa  
 
Abaguneko estatistika honek zuzenean neurtzen du Euskal Autonomia Erkidegoko 
industri arlorako prezioen aldagaia. Industri prezioen gorabeherak aztertzeko balio du 
eta industri arloaren deflaktatzaile modura erabil daiteke Euskadi mailan egin litezkeen 
hainbat azterlan ekonomikori begira. 
 
 
CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1987 = 1987ko MERKATAL 
ESTABLEZIMENDUEN ZENTSUA 
Arg.: 1989 
 

  Agortua 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den bigarrena da. Kasu honetan Industria eta 
Merkataritza Sailaren eta EUSTATen arteko lankidetzaren emaitza da eta arloaren 
egituraren berri ematen du, bai eta beraren indargune nahiz ahulezia nagusien berri 
ere. 
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CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO = MERKATARIZAREN INKESTA 
. Irregularra 

  Erreferentzi epea:   1986/88 (Arg.: 1991) 
1989/90 (Arg.: 1993) 

  1993 (Arg.: 1996) 

  Agortuak 
 
Jarraipena ondorengoetan:  
 
CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO Y LA REPARACIÓN = MERKATARITZAREN 
ETA KONPONKETAREN INKESTA 
. Irregular 

  Erreferentzi epea: 1995 (Lineako argitalpena, 1995, 1997, y 2000) (Datu basea) 
 

  Erreferentzi epea: 1997 (Paperezko arg.: 2001)  3. tarifa 
 

  2000 (Lineako argitalpena, 2002) 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko ibilgailuen konponketa 
eta merkataritzaren egituraren berri izateko inkesta. Urteko kontu ekonomikoak egiteko 
beharrezko informazioa ere jasotzen du eta Inpunt-Output taulak ere; gainera, 
zuzeneko abaguneko adierazleak eskuratzeko balio izan dezake, betiere egiturazko 
estatistiken denbora desfasea murrizten duten lagin txikiekin egindako eragiketa 
estatistikoen bitartez. (Barne Merkataritzako Indizea) 
 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko KANPO 
MERKATARITZA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1993-1994, 1996. 
 

  Agortuak 
 

  WEB gunean urtean behin gaurkoturiko informazioa 
 
Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Aduana eta Zerga Berezien Sailak 
emandako datuetatik abiatuz, estatistika hau urtero-urtero egiten da Euskal Autonomia 
Erkidegoarekin izandako nazioarteko merkataritza fluxuen berri emateko. 
 
 
ENCUESTA AL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 
1989-1990 = ERREPIDEZKO MERKANTZIEN GARRAIO PUBLIKOARI BURUZKO 
INKESTA. 1989-1990 

  Arg.: 1992 
 
3. tarifa 
 
Inkesta honen emaitza modura hainbat taula estatistiko egin dira; horietan garrantzi 
handiko alderdi ekonomikoei buruzko informazioa jasotzen da, arlo hau aztertu eta 
datuok azterlan ekonomiko orokor batean txertatu ahal izateko. 
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SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES (1996) = LANBIDE ETA 
ENPRESA-ZERBITZUAK (1996) 

  Arg.: 1998 
 
3. tarifa 
Argitalpen honek azken urteotan garrantzi handia (bai kuantitatiboki bai kualitatiboki)  
hartu duen arlo bat aztertzen du, gainerako arlo guztiek eskatzen dutelako, hau da, 
ekonomiaren barne artikulazioaren oinarria delako. 

  Lineako argitalpenak, 1994, 1996, 1998 eta 1999. urteetarako (Datu basea) 

 
 
ENCUESTA ECONÓMICA DE OTROS SERVICIOS 1999 = 1999ko BESTELAKO 
ZERBITZUAK SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA 

  Lineako argitalpena, 2001 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko zerbitzuen azpiarloen 
egitura ekonomikoaren berri ematen ahalegintzen den eragiketa estatistikoa. Era 
berean, helburutzat dauka urteko kontu ekonomikoak eta Inpunt-Output taulak egiteko 
beharrezko informazioa ematea. 
 
 
ENCUESTA ECONÓMICA DEL SECTOR HOSTELERO 1999 = 1999 ko 
OSTALARITZA-SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA 

  Lineako argitalpena, 2001 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurralde historiko bakoitzeko ostalaritza arloaren 
egitura ekonomikoaren berri ematen ahalegintzen den eragiketa estatistikoa. Era 
berean, helburutzat dauka urteko kontu ekonomikoak eta Inpunt-Output taulak egiteko 
beharrezko informazioa ematea; izan ere, urtero-urtero horietan eguneratzen dira arlo 
honen datu orokorrak. 
 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Euskadi = INFORMAZIO GIZARTEA. Euskadi 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 2000- 
 
Izeburuaren aldaera (2001-    ): PANORAMA DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. Euskadi =   INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PANORAMA: 
Euskadi 
 
3. tarifa 
 
Helburua da arduradun politikoei, planifikatzaileei eta gizarte nahiz ekonomi agenteei 
XX. mendearen amaierako gairik jakingarrienetako bati buruzko informazio iturri zabal 
eta zorrotza ematea: gizartearen alderdi ekonomiko, sozial eta kulturalak bere baitan 
hartzen dituen eta komunikazio nahiz informazioari lotutako elementu teknologikoen 
bitartez gauzatzen den ingurune berri bat sortu izana. 
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ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Empresas = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Enpresak 
. Urtekaria 
Erreferentzi epea: 2000- 
 

  Lineako argitalpena, 2004 
 
Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: 
arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei 
eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan informazio eta 
komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa 
ematea. 
 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Familias = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Familiak 
. Urtekaria 
Erreferentzi epea: 2000- 
 

  Lineako argitalpena, 2004- 
 
Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: 
arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei 
eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko familietan informazio eta 
komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa 
ematea. 
 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Sector primario = 
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Lehe sektorea 
. Bi urterik behingoa 
Erreferentzi epea: 2003. 
 

  Lineako argitalpena, 2004 
Informazioaren gizarteari buruzko inkestaren helburu orokorra ondorengo da: 
arduradun politikoei, gizarte nahiz ekonomi eragileei, unibertsitateari, ikerlari pribatuei 
eta, oro har, herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektorean informazio eta 
komunikazio teknologia berriek lortu duten dimentsioari buruzko aldizkako informazioa 
ematea. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LA RENTA PERSONAL Y FAMILIAR 2001 = 2001eko ERRENTA 
PERTSONAL ETA FAMILIARRAREN ESTATISTIKA 
Arg.: 2005 
 
3. tarifa 
 
Estatistika honen bidez, familien eta gizabanakoen aberastasunaren banaketa zein 
den jakin nahi da; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen ereduen 
araberako zerga izaerako datuak eta zentzuen aldagaiei lotutako errenta iturriak modu 
homogeneoan ustiatu dira. 
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ENCUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA = TEKNOLOGIA-
BERRIKUNTZAREN INKESTA 
Lineako argitalpena, 2005 
. Urtekaria 
Erreferentzi epea: 2003- 
 

  Lineako argitalpena, 2005 
Estatistikaren helburu nagusia da ekonomiaren arlo guztiek berrikuntza 
teknologikoaren esparruan egiten dituzten ahaleginen berri izatea, bai eta gure 
erkidegoan eskuraturiko maila inguruko gainerako herrialdeetan lortutakoarekin 
alderatzeko hainbat adierazle kaleratzea ere. 
 
Zehatzago esanda, ezaugarrien artean, besteak beste, ondorengoak ateratzen dira: 
berrikuntza teknologikoan izandako gastuaren kopurua, jardueren araberako banaketa, 
berrikuntzaren eragin ekonomikoa, finantziazio publikoa eta berrikuntza zailtzen duten 
faktoreak.  
 
 
PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA VASCA 2007 = EUSKAL INDUSTRIAREN 
PANORAMIKA 2007 
 

  Arg.: 2008 
 
3. tarifa 
 

  Lineako argitalpena  
 
Argitalpen honetan, Euskal Industriaren Egoerak euskal industri sektoreko ahalik eta 
ikuspegi zabalena eta konparatuena eman nahi du; horretarako, ikuspegi ezberdinak 
hartu ditu kontuan eta batez ere Eustatek egindako estatistiketako azken datuak erabili 
ditu oinarri moduan.
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