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SINTESIEN ARGITALPENAK 
 
ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO = EUSKAL URTEKARI ESTATISTIKOA 
. Urtekaria 

  Erreferentzi epea: 1982- 
 
5. tarifa 
 
Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko informazio sozio-ekonomiko interesgarri eta 
gaurkotua jasotzen duen argitalpena; horretarako hainbat informazio iturri erabiltzen 
dira, betiere EAEko gizartearen gaineko irudi estatistikoa emateko ahaleginak eginez. 
 
 
BOLETÍN DE ESTADÍSTICA = ESTATISTIKA BOLETINA 
. Hilabetekaria  

  Erreferentzi epea: 1990-1992. 
 
. Hiruhilabetekaria  

  Erreferentzi epea: 1993-2000. 
 

  Erreferentzi epea: 2001- (Argitalpen inprimatua, harpidedunentzat baino ez) 
Doakoa 
 

  Eskuragarri dagoen azken argitalpena web guneko KOIUNTURA atalean aurki 
daiteke 
 
Argitalpen honen oinarrizko helburua zera da: argitalpen bakarrean EUSTATek egiten 
duen abagune ekoizpenaren berri ematea.  
 
 
INDICADORES MUNICIPALES = UDAL ADIERAZLEAK 

. Arg.:  1985, 1988, 1994, 1999* 
 
3. tarifa 

 

. Urteko argitalpen elektronikoa (CD-rom) 
Erreferentzi epea:  2000-2001. 

. Serieak (2002ko arg.). Arg. elektronikoa (CD-rom). 
 
3. tarifa 
 

  Web guneko UDALERRIAK atalean gaurkoturiko informazioa 
 
Biztanle erroldako informazioa ustiatuz, irakurleek udalerri eta eskualde mailako 
oinarrizko datu estatistikoen gaineko aukeraketa bat eskuratzeko bidea ematen du 
argitalpen honek.  
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http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/estad/coyuntura.asp?idioma=e
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/estad/municipal_e.html
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PANORÁMICA DE LA C.A. de Euskadi = Euskal AEko LABURBILDUMA 
Arg.: spa/baq eta eng/fre: 1984 (*), 1987, 1990, 1994,  

  (*) Arg.: fre/baq; ger/baq.; eng/baq.; spa/baq. 
 
Doakoa 
 
Argitalpen honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko gai sorta zabala 
eskaintzea da, betiere munduko hainbat herrialdetakoarekin alderatuz; horrek 
laguntzen du, ikuspegi orokorra izanik, gure errealitate demografikoa, ekonomikoa eta 
soziala ezagutzen. Argitalpen honetan grafikoak eta argazkiak ageri dira.  
 
 
EUSKADI’92 

  Arg.: spa/baq eta eng/fre 
Arg.: 1992 
 

  Agortua 
 

  1990EKO PANORAMIKA gaurkotzen eta osatzen duen foiletoa. 
 
 
EUSKADI’96 
Arg.: spa/baq eta eng/fre 
Arg.: 1996 
 
Doakoa 
 
1994KO PANORAMIKA gaurkotzen eta osatzen duen foiletoa. 
 
 
EUSKADI EN CIFRAS = EUSKADI ZIFRATAN 

  Arg.: 1992, 1995, 1999, 2000, 2003, 2006 
 
Doakoa 
 

  Azken argitalpena formato elektronikoan (PDF) 
 
 
EUSKADI IN FIGURES = EUSKADI EN CHIFFRES 

  Arg.: 1999, 2000, 2003, 2006 
 
Doakoa 
 

  Azken argitalpena formato elektronikoan (PDF) 
 
Argitalpen honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoaren errealitate demografikoa, 
ekonomikoa eta sozialera hurreratzeko asmoa dago, betiere herrialderik 
aurreratuenetakoarekin alderatuta, batez ere Europako Batasuneko herrialdeen 
errealitatearekin. Hainbat adierazle jasotzen dira eta horrek irakurleari laguntzen dio 
Europan daukagun egoera erlatiboaren hainbat alderdi hobeto ezagutzen. 
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http://www.eustat.es/document/en_cifras_e.html
http://www.eustat.es/document/en_cifras_i.html
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EUSKADI EN LA UE-27 = EUSKADI 27en EBn 

  Arg.: 2007 
 
Doakoa 
 

  Formato elektronikoa eskuragarri (PDF 660 Kb) 
 
Argitalpen honek Euskal AEaren gaineko ikuspegia eskaini nahi du, 27 
herrialdeen Europar Batasunaren (EB-27) markoan. Zenbait adierazle 
jasoz, europar ingurunean dugun kokapenaren zenbait alderdi ezagutzen 
lagundu nahi dio irakurleari. 
 
 
 
PANORAMA SOCIAL DE LA CA DE EUSKADI =  EUSKAL AE-KO IKUSPEGI 
SOZIALA. 2000 

  Arg.: 2000 
 
5. tarifa 
 

  Formato elektronikoa eskuragarri (PDF) 
 
 
Argitalpen hau Euskal Herriko Unibertsitateko lau sail, Deustuko Unibertsitateko bi sail 
eta Eusko Jaurlaritzako bost sailetako hamabost irakasle eta ikertzaileren nahiz 
erakunde honetako hiru teknikariren arteko lankidetzaren emaitza. Beraren xede 
nagusia sintesi lan bat eskaintzea da, euskal gizarteak atalik atal bere garapen maila 
sozialaren berri izan eta, horrela, ikuspegi orokorra eskuratzeko aukera eduki dezan. 
 
 
 
EUSKAL AEKO TXOSTEN SOZIOEKONOMIKOA 2006 = INFORME 
SOCIOECONÓMICO DE LA C.A. DE EUSKADI 2006 

  Arg.: 2006 
 
5. tarifa 
 

  Lineako argitalpena 
 

  Formato elektronikoa eskuragarri (PDF 3,25 MB) 
 
 
«Euskal AEko Txosten Sozioekonomikoa 2006» lan honek hobetu eta gaurkotu egiten 
du Eustaten «Euskal AEko Gizartearen Ikuspegia 2000» txostena, 2000n argitaratua. 
Oraingo txostena sintesi lan bat da, eta haren bidez azaldu nahi da zein den euskal 
gizartearen garapen sozial eta ekonomikoa, Estatukoarekin eta Europakoarekin 
alderatuta. 
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http://www.eustat.es/document/EUSKADIEU27_e.pdf
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/document/pano_so_e.html
http://www.eustat.es/document/pano_so_e.html
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?idioma=e&tema=194&opt=1&tipo=3&mas=&otro=
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?idioma=e&tema=194&opt=1&tipo=3&mas=&otro=
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INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN PANORAMA/PANORAMA DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACION DE EUSKADI 

  Arg.: 2006 
 
5. tarifa 
 
Argitalpen horren bidez Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 
izenekoen egoera neurtu nahi izan da familietan, ekonomia-ehunean eta enpresetan.
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http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_e.html

