
�Argitalpen honekin hori lortu nahi
dugu, hain zuzen ere �dio Isasik�,
bildu eta interpretatu ditugun datuak
gizarte eta ekonomia eragileen eskue-
tan uztea, haiek erabil ditzaten�. 2007
Txosten honek oinarrizko bi irizpide
izan ditu: bata, Euskal Herriko infor-
mazio esanguratsuena eta osoena
argitaratzea; eta, bestea, informazio
erabilgarria eta ulergarria eskaintzea
formatu eroso eta atseginean.

Pobrezia arriskuaren tasa, enpresa
inbertsioa, BPG...
Txosten horretan, beste eduki
batzuen artean, adierazleen oinarriz-
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GAINDEGIA finkatze garaian dago
jada; duela lau urte sortu zenetik, bila-
kaera handia bizi izan du zuzendari-
tzaren lanari, bazkideei eta zenbait
erakunderen laguntzari esker. Horren
erakusgarri dira egindako lanak, dosie-
rrak eta txostenak. Azken adierazlea
joan den apirilaren 4an aurkeztutako
urteko txostena izan da, Gaindegia
2007, txostena-report, alegia. Hemendik
aurrera urtero kaleratuko da Euskal
Herrian gehien hitz egiten diren hiru
hizkuntzetan, hau da, euskaraz, gazte-
laniaz eta frantsesez.

Nazioaren kohesiorako adierazleak
aztertzen
Behategi honetako lehendakariak,
Xabier Isasik, arduradunen apustua
laburbildu du apirilean aurkeztutako
azkeneko txostenaren sarreran.
�Gaindegiak, lan honen ildora, hiru
gogoeta esanguratsu egin ditu. Lehe-
nengoa, aurretik ere ezagutzen genue-
na, ez dagoela Euskal Herri osoari
buruzko informaziorik ia. Bigarrena,
desberdintasunak egon arren, gehiago
direla Euskal Herriko lurraldeak
batzen dituzten elementuak. Eta hiru-
garrena, aurrekoari lotuta dagoena,
ekonomia eta gizarte eremuan are eta
joera handiagoa dagoela Euskal
Herriko lurraldeak beren artean erla-
zionatzeko. Hain zuzen ere, kohesio
elementu horiek aztertu nahi ditugu�.

Argitalpen honen xedea ez zen soi-
lik informazioa biltzea. Datu estatisti-
koak antzuak dira inork interpreta-
tzen eta erabiltzen ez baditu.
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ko galeria nabarmentzen da. Euskal
Herriko errealitatea islatzen duten 25
adierazle soziodemografiko eta
makroekonomiko biltzen dira. Horre-
tarako, alderaketak egiten dira Euro-
pako Batasuneko, Amerikako Estatu
Batuetako eta Japoniako beste datu
batzuekin. Adibidez, adierazle horien
artean daude biztanleria, BPG, I+G
gastua, pertsona aktibo bakoitzeko
errenta, enplegu tasa (emakumezkoe-
na barne), pobrezia arriskuaren tasa,
enpresa inbertsioa, zientzia eta tekno-
logietan graduatuak, eta abar.

Txostenak, gainera, urteko beste
gai estrategiko batzuei buruzko erre-

Gaindegiak, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategiak, 2007 Txostena
aurkeztu du, bere lehenengoa. Bertan, besteak beste, Euskal Herriko errealitatea islatzen duten

25 adierazle soziodemografiko eta makroekonomiko biltzen dira.

Gaindegia

Euskal Herriko behategia
indartzen ari da

Daniel Udalaitz

Gaindegiak aurkeztu berri duen 2007 Txostena dokumentua paperean zein sarean dago.
Argazkian, eskuinean, Xabier Isasi Gaindegiako lehendakaria apirilaren 4ko aurkezpenean.
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portajeak eta analisiak ere biltzen
ditu. Adibidez, errepide sarea, tekno-
logia, garapena eta berrikuntza, salto-
ki txikiak, lanbide heziketa, eta abar.
Bestalde, 2007an Euskal Herriari
buruz argitaratutako ikerketa lanen
laburpenak ere aurki daitezke, ugal-
kortasunaz, nekazaritzaz, zenbait
adierazle makroekonomikoz, egitura
adierazleez eta Baiona-Donostia lan
merkatuaz dihardutenak. 2007 Txoste-
naren beste atal batean, kazetarien iri-
tziz urteko berri nabarmenenak izan-
dakoak ere biltzen dira, baita horiei
buruz kazetariek dituzten iritziak ere:
AHT, laneko ezbehar tasa, hazi trans-
genikoak, hipotekak, sozietateen gai-
neko zerga, eta abar. Bukatzeko, urte-
ko aipamen garrantzitsuak biltzen
dituen atal bat dauka, eta horrek
sozioekonomiarako oinarrizko direk-
torioa eta behategiaren argitalpenen
katalogoa ditu.

Nazio mailako eta lekuko dosierrak 
Azken urteetan, Gaindegiak zenbait
dosier landu ditu eta orain interesa
duten pertsona eta erakundeen eskura
daude. Esparru nazionaleko zein
tokian tokiko gaiak lantzen dira. Esa-
terako, ondoko dosierrak aurki daitez-
ke: Euskal Herriko Lurraldearen
Antolamendua; Ipar Euskal Herriko
ekonomia; Euskal Herriko gazteria;

Euskal Herriko demografia
eta ugalkortasun tasa; Euskal
Herriko nekazaritza; Euskal
Herria, Europar Batasunaren
hego-mendebaldera dagoen
nazioa; Nafarroa eta Desloka-
lizazioa.

Laguntzaileak
Proiektu horiek gauzatzeko
�dagoeneko batzuk burutu
dira�, zenbait erakunderen eta
bazkideen laguntza du Gain-
degiak. Honako hauek nabar-
menduko ditugu: Hemen
Elkartea; Ataungo, Adunako
eta Etxalarko udalak; Bizkaiko
Foru Aldundia �Ekonomia
Sustapenerako Saila�; Gipuz-
koako Foru Aldundia �Gizar-
te eta erakunde gaietarako
Saila�; Euskal Herriko Uni-
bertsitatea; Ipar-Hegoa Fun-
dazioa; Eusko Jaurlaritza; Ipa-
rraldeko Euskal Ir ratiak;
Nabar ra aldizkaria; Udako
Euskal Unibertsitatea eta
Udalbiltza-Udalbide. n
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Gaindegiaren sorrera aktan bil-
tzen denez, oinarrizko eta sorre-
rako hiru xede ditu behategiak:

! Egindako lan propioekin
batera, ekonomia, gizarte eta
azpiegitura gaien inguruan ins-
tituzioetan, administrazioan,
sindikalgintzan,  enpresagin-
tzan eta unibertsitatean garatu-
tako azterketa lanak ikertzea,
biltzea, prozesatzea, zerbitza-
tzea eta zabaltzea. Horretarako
euskal lurralde osoaren ikuspe-
gia hartuko da.

! Euskal Herriko gizartegin-
tzan edo ekonomian diharduten
eragileen egituraketa indartu
dezaketen ekimenak bultzatzea:
profesionalen taldekatze eta
elkargoak, merkatal ganbarak,

enpresarien elkarteak, eta abar.
Euskal lurralde osoko hedadura
emango zaio.

! Eztabaida sustatzea Euskal
Herriko gizartegintzaren eta eko-
nomiaren garapenerako estrate-
gikoak diren gaien inguruan.

Helburu horien arabera,
Gaindegia izan daiteke gaur
egun Euskal Herri osoko etorki-
zuneko ekonomia eta gizarte
arloko eragileak bilduko lituz-
keen gunea edota erakundea-
ren lehen hazia. Beraz, Gainde-
gia ez da sortu bere burua xede
bihurtu asmoz, unean uneko
garapen mailetara egokituz
aipatutako helburuaren bila
tresna eraginkorra izateko
gogoz baizik.

Gaindegiaren sorrerako xedeak

Gaindegiara jo nahi baduzu:
! www.gaindegia.org
! gaindegia@gaindegia.org
! Tlf: 943 30 43 65 (Andoain,
Gipuzkoa)


