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4. orr.: EHU unibertsitate publiko 
gardenen rankingean sartu da

Ekonomiaz agerkariak monografiko  
bat argitaratu du, unibertsitateak 
eskualde-garapenean egiten duen 
ekarpenari buruzko informazioa  
emateko

2. orr.: EHUren kontu emateko 
adierazle guztiek bilakaera positiboa 
ageri dute

3. orr.: Euskal Autonomia 
Erkidegoa da ikasleko finantzaketa 
publiko handiena duen autonomia-
erkidegoa, ikasleko 8.429 € bideratuta

OSOKO BILKURAK 410,16 MILIOI EUROko 
AURREKONTUA ONARTU DU EHU-rentzat 2018rako

Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Gizar-
te Kontseiluaren osoko bilkuran, martxoaren 
21ean Bilbon egindakoan, EHUren 2018ko 
aurrekontua onartu zuten. Orotara 410,16 
milioi euro izango ditu EHUk, iazko aurrekon-
tuan baino % 1,14 gehiago, aurreko ekitaldian 
405,53 milioi euro izan baitzituen.

Osoko bilkurak aurrekontua onartzea era-
baki zuen, aztertu ostean EHUren Gobernu 
Kontseiluak 2018ko otsailaren 1ean onar-
tutako proiektua eta Gizarte Kontseiluaren 
Ekonomia eta Finantzen Batzordeak aurre-
kontu-proiektuari buruz emandako txostena. 
Esandako txosten horretan, ekonomia- eta 
finantza-analisi xehatua egiten zen, kapitu-
lutan, programatan eta gastu-unitatetan ba-
nakatuta, eta hobetzeko hainbat gomendio 
egiten zituen.

Kapituluen araberako azterketan jasota da-
goenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu 
diru-partidak:

•  316 milioi euro langileen gastuetara, guz-
tizkoaren % 77,11 eta 2017an baino % 1,21  
gehiago.

•  71,05 milioi euro gastu korronteetara, guz-
tizkoaren % 17,32 eta iaz baino % 0,02 gehiago.

•  17,61 milioi euro inbertsioetara, aurrekon-
tuaren % 4,29 eta 2017ko aurrekontuan baino 
% 4,92 gehiago.

•  Zorra amortizatzera bideratutako partida 
2,51 milioi eurokoa da, 2017ko zenbateko bera eta 
guztizkoaren % 0,61.

•  Aurrekontuaren gainerakoa finantza-gastue-
tara, transferentzietara, diru-laguntzetara eta 
abarretara bideratuko da.

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak Euskal 
Herriko Unibertsitatearen 2014ko eta 
2015eko jarduera ekonomiko-finantza-
rioari buruzko fiskalizazio-txostenak aur-
keztu zituen 2017ko abenduaren 20an, 
Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte 
Kontseiluaren aurrean. Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren arabera, Unibertsi-
tateak egokiro bete ditu bere jarduera 
arautzen duten lege-eskakizunak.
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Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, Elkarteari 
kontu emateko EHUren adierazle-sistema txostenaren 
2017ko azken edizioa aztertu zuen 2018ko martxoaren 
21ean egindako saioan. Bertan azaldutakoaren arabe-
ra, Euskal Herriko Unibertsitateak hobetzen jarraitzen 
du gizarte-helburuak betetzeari dagokionez. EHUren 
Gizarte Kontseiluak urtero neurtzen du unibertsitate 
publikoaren gizarte-helburuen betetze-maila 2008az 
geroztik

Hala, 2017ko azterlanak jasotzen duenez (2015-16 ikas-
turteko informazioa biltzen du, eta aurreko urtearekin 
eta serie historikoarekin alderatzen), unibertsitate pu-
blikoak aztertutako 20 adierazleetatik hamarretan izan 
du hobekuntza. Hain justu ere, finantzaketa, trebakun-
tza, inguruneko beharrizanetara egokitzea, I+G+B iker-
keta, nazioartekotzea eta gizarte-erantzukizuna dira 
hobetutako alderdi horiek.

EHU-ren KONTU EMATEKO ADIERAZLE GUZTIEK 
BILAKAERA POSITIBOA AGERI DUTE, 2017ko AZKEN 

TXOSTENAREN ARABERA

Txostenaren helburua EHUri eta haren epe luzeko  
bilakaerari buruzko ikuspegi orokorra ematea da, era-
bakigarritzat jotako 20 adierazle baliatuta; horrez gain, 
eskuratutako emaitzei buruzko oinarrizko xeheta-
sunak eta ekarritako balioa ematen ditu, gizarte-
helburuak zenbateraino bete diren zehazten du, eta 
ezaugarri antzekoak dituzten unibertsitateen adiera-
zleekin alderaketa egiten du. Azterlan osoa eskuratzeko,  
EHUren Gizarte Kontseiluaren webgunera jo daiteke  
(www.gizartekontseiulua.eus).

Azterlanaren ondorio nagusiak
•  Finantzaketaren eta gastuen alorrean, unibertsitate-

jardunaren finantzaketa-maila handia nabarmendu 
behar da, administrazio autonomikoak egindako 
transferentzia korronteen bidez eskuratua. 

•  Ondoriorik nabarmenenetako bat prestakuntzaren 
esparruan lortutako emaitzen adierazleetan ikusten 
den hobekuntza da. Arrakasta- eta errendimendu-
tasek bilakaera positiboa izan dute epe laburrean 
eta luzean. Eskola-uztearen tasak, berriz, egonkor 

jarraitzen du. Borondatezko praktikak egiteko tasak 
goranzko joerari eusten dio.

•  Ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoaren 
alorrean, emaitza berrienek hobekuntza nabariak 
erakutsi gabe jarraitzen dute.

•  Nazioartekotze-adierazleei dagokienez, berriz, gra-
du-ikasketetan atzerriko ikasleen kaptazio handia-
goa suma daiteke.

•  Lehiako deialdi publikoetan ikerketaren alorrean  
enplegatutako pertsonen ratioak gainditu egiten du 
aurrez aurreko unibertsitate publikoen batezbeste-
koa, eta igo egin da azken urtean.

•  Gizarte-erantzukizunarekin loturik, doktore eta 
ikertzaile emakumeen tasak hobekuntza esangu-
ratsua izan du eta aurrerabideak ageri ditu berdinta-
sunari dagokionez; «gradu-ikasketetan eta lehen eta 
bigarren zikloetan matrikulatutako emakumeen ko-
puruak», aldiz, apenas ageri du aldaketarik, eta ma-
trikulatutako emakumeak gehiago dira gizonezkoak 
baino.

ARLOAK ADIERAZLEAK
BILAKAERA

Epe luzean Azken datua
1. FINANTZAKETA  1. Transferentzia korronteak / Gastu korronteak

  

 2. Gastu korrontea / ikaslea

  

2. BARNERATZE-MAILA  3. EHUren estaldura-tasa

  

3. TREBAKUNTZA  4. Eskola-uztearen tasa

 

=
 5. Errendimendu-tasa   

 6. Arrakasta-tasa   

 7. Borondatezko praktikak egitearen tasa   

4.  INGURUNEAREN 
BEHARRETARA EGOKITZEA

 8.  Unibertsitate-tituludunek jasotako gaitasunen erabilgarritasunari buruzko 
balioespena = =

 9. Enplegu egokiaren tasa
  

10. Lehen enplegua lortu bitartean igarotako denbora  =
5. I+G+B IKERKETA 11. I+G+B diru-sarreren tasa kontratazio zuzenen bidez

  

12. Doktorego-tesiak 100 irakasleko   

13. Patente-eskariak milioi bat biztanleko
  

14. Ekoizpen zientifikoa 100 irakasleko   

6. NAZIOARTEKOTZEA 15.  Graduko ikasketetan eta lehen eta bigarren zikloan matrikulatutako ikasle 
atzerritarren tasa

  

16. Master ofizialetara atzerriko unibertsitateetatik etorritako ikasleen tasa
  

7.  IZEN ONA 17.  Egiaztapena berritu duten tituluen ehunekoa – –
8.  HIZKUNTZA-NORMALIZAZIOA 18.  Graduko eta lehen eta bigarren zikloko euskarazko kredituen tasa  =
9.  GIZARTE-ERANTZUKIZUNA 19. Emakumezko irakasle eta ikertzaile doktoreen tasa   

20.   Graduko eta lehen eta bigarren zikloko ikasketetan matrikulatutako 
emakumezkoen tasa

 
=

  
Adierazleak gora egin du (dela epe luzean, dela azken ikasturtean) Adierazleak behera egin du Adierazleak egonkor jarraitzen du=



3EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA DA IKASLEKO 
FINANTZAKETA PUBLIKO HANDIENA DUEN  

AUTONOMIA-ERKIDEGOA, IKASLEKO 8.429 € BIDERATUTA

FINANTZAKETA PUBLIKOA IKASLEKO. 2015 DIRU-SARREREN EGITURA

Espainiako unibertsitate publikoen finantzaketak al-
deak ageri ditu aspaldian autonomia-erkidego batetik 
bestera. Alde horiek, gainera, handitu egin dira 2009-
2015 bitartean, Unibertsitate Sistemaren Behatokiak 
2017ko abenduan argitaratutako txostenean jasotako 
datuen arabera (¿Quién financia la universidad? Com-
paración entre comunidades autónomas en España, 
Europa y la OCDE, 2009-2015. Nork finantzatzen du 
unibertsitatea? Espainiako autonomia-erkidegoen, 
Europaren eta ELGEren arteko alderaketa). Txosten ho-
rrek finantzaketaren bilakaera aztertzen du aipatutako 
denbora-tarte horretan, eta ELGEko gainerako herrial-
deetakoekin alderatzen du. Hala, Euskal Autonomia 
Erkidegoa ikasleko finantzaketaren buru ipintzen du 
2015ean, 8.429 € bideratzen baititu ikasle bakoitzeko. 

Behatokiak aurkeztutako datuek, eskura ditugun  
berrienek, Espainiako unibertsitate publikoei egiten 
diete erreferentzia, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsi-
tate Nazionala (UHUN), Menéndez Pelayo Nazioarteko 
Unibertsitatea (UIMP) eta Andaluziako Unibertsitate 
Nazionala (UIA) albo batera utzita, ez baitira gaine-
rakoekin alderagarriak; hain justu, nahiz eta publikoak 
izan, ezaugarri bereziak dituzte (lehendabizikoa urru-
nekoa da eta azken biak, berriz, bereziak).

Desberdintasun handiagoak autonomia-
erkidegoen artean
Finantzaketa murriztuta ageri den testuinguru hone-
tan, autonomia-erkidegoen arteko desberdintasunak 
handitu egin dira 2015ean, bereziki finantzaketa pu-
blikoari eta tasa zein prezio publikoen diru-sarrerei da-
gokienez.

Finantzaketa publikoari dagokionez, hauek dira 
2015eko muturreko balioak: Euskal Autonomia Erki-
degoa (handiena, ikasleko 8.429 €) eta Madril (txikiena, 
ikasleko 4.730 €). Aurreko urteekin alderatuta, Euskal 
Autonomia Erkidegoak jarraitzen du lehendabiziko 
postuan (2009an ikasleko 10.301 € bideratzen zituen), 
eta Kantabriak bigarren postua Errioxari utzi zion, 
 autonomia-erkidego horretako ikasleen kopuruak 
izandako beherakadak eraginda.

Kontrako muturrean, Madril eta Katalunia: 2009an 
batezbestekotik hurbil ibili ziren, eta 2015ean, Balear 
uharteekin batera, ikasleko finantzaketa publiko apale-
na izandako autonomia-erkidegoen artean sartu ziren. 
Txostenaren egileen aburuz, deigarria da bi autonomia-
erkidego horiek ikasle bakoitzeko bideratutako finan-
tzaketaren beherakada. Hala, Madril 2009-2015 aldian 
ikasleko finantzaketa handiena zuen 7. autonomia-
erkidegoa izatetik 17. tokira jaitsi zen, eta Katalunia, 
berriz, 5. tokitik 15era. Beherakada horretan atzetik du 
Valentziako Erkidegoa: 2009an 3. tokitik 2015ean 8. pos-
tura jaitsi baitzen. Kontrako aldean, Errioxa (lehen aipa-
tua) nabarmendu behar da: 2009an 11. tokian egotetik 
2015ean 2. posturaino igo da. Ondoren, Gaztela eta Leon 
(16. tokitik 10. lekura) eta Asturias ditu (10etik 5era).

Espainiak okerrera egin du
Unibertsitate-ikasle bakoitzeko gastuari dagokionez, 
eros-ahalmenaren parean eta unibertsitate mota edo-
zein izanda ere –pribatua edo publikoa–, Behatokiaren 
txostenak azaleratzen du Espainia EB22ren batezbes-
tekoa baino % 16,8 beherago agertu dela 2014an, eta 
ELGEko batezbestekoa baino % 13,1 behetik.

2009an, Espainiako unibertsitateek ikasleko egindako 
gastua ELGEko eta EB21eko batezbestekoak baino han-
diagoa zen. Harrezkero, batezbesteko horiek handitu 
egin dira, baina Espainian balioek behera egin dute.

Behatokiaren laburpen exekutiboak ondorioztatzen 
duenez, «Espainiak okerrera egin du oro har 2014an eta 
Europaren eta ELGEren azpitik dago oso».

Diru-sarreren egitura
Finantzaketa publikoak diru-sarrera guztien arte-
tik duen ehunekoak maximoa jo du 2015ean Euskal 
Autonomia Erkidegoan (% 85), eta Katalunian, aldiz, 
minimoa (% 60). Haren atzetik dira, distantzia handi 
samarrez, Madril (% 65) eta Aragoi (% 69). Katalunian 
eta Madrilen prezio publikoekin izandako diru-sarre-
rek ehuneko handiagoa ageri dute (% 25,3 eta % 23,6, 
hurrenez hurren). Txikiena Euskal Autonomia Erki-
degoan da (% 8,7). Alde horretatik, Behatokiak nabar-
mendu du 2009-2015 aldian dezente handitu zirela 
autonomia-erkidegoen arteko desberdintasunak.
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EHU UNIBERTSITATE PUBLIKO 

GARDENEN RANKINGEAN SARTU DA

EKONOMIAZ AGERKARIAK MONOGRAFIKO 
BAT ARGITARATU DU, UNIBERTSITATEAK 
ESKUALDE-GARAPENEAN EGITEN DUEN 

EKARPENARI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEKO

Ekonomiaz euskal agerkariaren 92. zenbakiak (2017ko 
bigarren seihilekoa) ale berezia argitaratu du «Uni-
bertsitateak eskualde-garapenean duen rolari» buruz. 
Monografikoaren xedea eztabaida ekonomikoari ekar-
pena egitea eta unibertsitateek eskualde-garapenean 
duten egitekoari buruzko informazioa ematea da, baita 
zeregin horrekin lotutako erronkei buruzkoa ere. 

Ale berezi horrek hamaika ikerketa-artikulu biltzen 
ditu, unibertsitateen erronka espezifikoak jorratzen di-
tuztenak. Zehazki, Elena-Pérez, Arregui eta Martinelli, 
edota Pinheiro eta Normann egileen artikuluen min-
tzagai nagusia zera da, unibertsitateek zer nolako lider-
goa izan dezaketen eskualde-garapeneko estrategiak 

sortzeko; Guerrero eta Urbano, Benneworth, Zeeman, 
Pinheiro eta Karlsen, eta Kitagawa egileek, bestalde, 
unibertsitateek erakundeen testuinguruan duten hi-
rugarren egitekoa lantzen dute, baita eskualde- eta 
estatu-politiketan dutena ere; Guimón eta Luna, be-
rriz, erakundeok lokailu global gisa duten rolaz mintzo 
dira; Benassi eta Rentocchini, Finardi eta Breznitz, eta 
De Fuentes eta Dutrénit, ostera, teknologiaren transfe-
rentzia-mekanismoak diseinatzeaz eta ebaluatzeaz ari 
dira; eta, azkenik, Cañibano, Corona, Molas eta Vilardell, 
eta Alcalde, Aranguren eta Wilson egileek goi-mailako 
irakaskuntza-erakundeen barne-antolamendua dituz-
te hizpide.

Espainiako unibertsitate publikoek hobetzen jarrai-
tu dute webgune-gardentasunari dagokionez. Lagina 
osatzen duten 49 unibertsitate publikoetatik 26k «gar-
den» kalifikazioa eskuratu dute aurten, eta 40 uniber-
tsitatek 27 adierazleetatik hogei edo gehiago betetzen 
dituzte. 2016ko azaroan argitaratutako Gardentasun-
azterketaren arabera, «nabaritzat jo daiteke sektoreak 
azken sei urteotan bizi izan duen aurrerabidea».

Txostenaren egile Javier Martín Cavannak eta Esther 
Barriok diotenez, hobekuntza hori ondoen erakusten 
duen datua hau da: bi unibertsitate publikok (lagina-
ren % 4) bakarrik jarraitzen dutela «opaku» kategoria-
ren barruan.

EHU
EHUk 23 puntu lortu ditu 27tik, eta unibertsitate pu-
blikoen bosgarren taldean sartu da, beste hamalauren 
atzetik. Rankingaren buruan ipintzeko, EHUk hiru arlo-
tan eta lau adierazletan dauka hobetu beharra: gober-
nua (aktak), klaustroa (atzerritarrak eta profila) eta 
emaitzak (kanpoko ikasleak).

Sektorean, finantza-egoeren eta kontu orokorren me-
moria argitaratzeari buruzko adierazleak betetzeari 
dagokionez, hobekuntza nabarmena izan da 2015eko 
datuekin alderatuta: % 77tik % 84ra, hain justu. Lau uni-
bertsitatek egin diote ekarpena hazkunde horri, infor-
mazioa lehendabizikoz argitaratuta: EHUk, Huelvako 
Unibertsitateak, Sevillako Unibertsitateak eta La Lagu-
na Unibertsitateak.

2012ko txostenaren arabera, ez zegoen Espainian uni-
bertsitate «gardenik»; gaur egun, % 55 kategoria horren 
barruan daude bilduta. Informazioan izandako aurre-
rabidea ez da termino kuantitatiboetan bakarrik ger-
tatzen, baita emandako informazioaren kalitatean ere.

Unibertsitate pribatuak
2016ko txostenak azaleratzen du unibertsitate pri-
batuek askoz ere motelago egiten dutela aurrera pu-
blikoek baino, eta opakutasun-maila handiagoak ageri 
dituzte. 

Gardentasun-azterketa hobetzeko  
gomendioak:

•  Kontrolerako eta sustapenerako barne-mekanismorik 
gabe, ez da egiazko konpromisorik sortzen.

•  Fokua ez da unibertsitatearen webgunea sor tzea, uni-
bertsitatea webgunean islatzea baizik.

•  Informazio garrantzitsuak, unean unekoa izan ezean, 
garrantzia galtzen du.

•  Gardentasuna ez da informazioa ematea bakarrik, 
baizik eta informazio hori erraz eskuratzeko moduan 
ipintzea ere bai.

•  Gardentasuna xehetasunetan topatu behar da.
•  Informazio ekonomikoaren kanpo-fiskalizazioa atze-

ratzeak zalantza larriak sortzen ditu gobernu-orga-
noen ardurari buruz.

•  Pribatu izateak ez du esan nahi informazioaz gabetzea.

UNIBERTSITATE PUBLIKOEN GARDENTASUN-ADIERAZLEEN BETETZE-TAULA
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http://www.gizartekontseilua.eus

