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GIZARTE-KONTSEILUAK EHU-ko A ETA B 
MAILETAKO IRAKASLEEN ORDAINSARIAK 

OSATZEKO DEIALDIA ONARTU DU

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura urriaren 
10ean elkartu zen Bilbon, eta ordainsarien 
osagarri gehigarrietarako deialdia onartu zu
ten, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle 
eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako 
merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak 
eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 
209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen bal
dintzetan.

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz
karian argitaratu zen azaroaren 5ean, eta ber
tan zehaztu zen irakasle eskatzaileek nola eta 
zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, 
ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko. 
Halaber, osagarriok bi mailatan daude sailka
tuta: A eta B. Lehendabizikoa bikaintasuna 
 aitortzera dago bideratuta, eta B mailak, berriz, 
kalitatea eta etengabeko hobekuntza aitor
tzen ditu.

Deialdiaren aurrekariak
Gizarte Kontseiluak iazko urriaren 25ean izan
dako osoko bilkura da deialdi honen aurreka
ria. Egun hartan, 2017ko ordainsarien osagarri 
gehigarriak emateko deialdia onartu zen. 

Haren ostean, aurtengo uztailaren 25ean 
egindako osoko bilkuran, adostu zuen B eta A 
mailetako eta doktore ez diren unibertsitate 

eskoletako irakasle titularren jarduerak amai
tzea, irakasle eta ikerlarien ordainsarien osa
garri gehigarriei buruzko 2017ko urriaren 
25eko deialdiari zegokionez. Osoko bilkurak 
erabaki hori hartu zuen, ikusirik ezinezkoa 
zela materialki haiekin jarraitzea (abuztuaren 
6ko EHHA); izan ere, Euskal Autonomia Erkide
goko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administra
zioarekiko Auzien Salaren –1. sekzioa– epaiak 
adierazi zuen ordainsari indibidualen osaga
rriak balioesteko eta esleitzeko protokoloaren 
II. eranskina ez zetorrela bat zuzenbidearekin, 
eta, hortaz, baliogabetu egin zuen.

Berrikiago, 2018ko irailaren 7an, Euskal Uni
bertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren 
(Unibasq) protokoloa argitaratu zen, EHUko 
irakasleen eta ikerlarien ordainsarien osa garri 
indibidualak balioestekoa eta esleitzekoa. 
Aurrekari horiek kontuan hartuta onartu du 
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, hain zu
zen, deialdi hau.

Aurrekontu-aldaketak
Azkenik, saio berean, osoko bilkurak 32 aurre
kontualdaketa onartu zituen, material infor
matikoa, zientifikoa eta ikusentzunezkoa es
kuratzeko, 132.852 euroko balioarekin.



2 GAINKUALIFIKAZIOA HANDITU EGIN DA AZKEN 
HAMARKADAN, EUROPAKO HERRIALDE GEHIENETAN

Iturria:  CYD eta Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzua.

Enplegu-eskariaren eta -eskaintzaren alta berrien 
desoreka erlatiboa, 2017an, okupazio-talde nagusien 

eta goi-prestakuntzako azpitaldeen arabera  
(Espainiako desdoitze orokorra urte bakoitzean = 100)

2017

Aldakuntza 
2016ko datuekin 

alderatuta 
(ehunekotan)

11  Botere exekutiboa eta legegilea, eta administrazio publikoetako zuzendaritza. 104,70 1,1
12 Administrazio eta merkataritzasailetako zuzendariak. 105,44 1,2
13 Produkzioko eta eragiketen zuzendariak. 102,06 1,6
14 Ostatu, jatetxe eta merkataritzako zuzendari eta gerenteak. 105,64 0,6
15 Beste zerbitzuenpresa batzuetako zuzendariak eta gerenteak. 104,03 0,7
A. ZUZENDARIAK ETA GERENTEAK 104,55 1,2
21 Osasuneko profesionalak. 98,14 1,1
22 Haur, lehen, bigarren eta osteko hezkuntzako irakasleak. 104,17 0,5
23 Irakaskuntzako bestelako profesionalak. 95,68 0,2
B.  OSASUNEKO ETA IRAKASKUNTZAKO TEKNIKARI PROFESIONALAK. 100,46 -0,1
24 Fisikako, kimikako, matematiketako eta ingeniaritzako irakasleak. 99,92 1,3
25 Zuzenbideko profesionalak. 102,65 0,8
26 Enpresen administrazioko eta komertzializazioko antolaketaadituak. 100,29 0,3
27 Informazioaren teknologietako profesionalak. 97,45 0,5
28 Gizartezientzietako profesionalak. 98,71 1,6
29 Kulturako eta ikuskizunetako profesionalak. 104,02 0,3
C.  BESTELAKO TEKNIKARI PROFESIONAL ZIENTIFIKOAK ETA 

INTELEKTUALAK. 
 

100,55
 

-0,8
31 Zientzietako eta ingeniaritzetako teknikariak. 97,32 4,3
32  Meatze, industria, manufakturaenpresa eta eraikuntzako ingeniaritza

ikuskatzaileak.
 

99,50
 

1,3
33 Osasuneko teknikariak eta terapia alternatiboetako profesionalak. 104,41 0,7
34 Finantzetan eta matematiketan laguntzeko profesionalak 95,86 3,1
35 Ordezkariak, merkataritzaagenteak eta tankerakoak. 96,43 2,6
36  Kudeaketa administratiboan laguntzeko profesionalak; segurtasun indar eta 

kidegoetako teknikariak.
 

102,63
 

0,6
37  Kiroletako zerbitzu juridiko eta soziokulturaletako profesionalak eta 

antzekoak.
 

98,78
 

0,2
38  Informazioaren eta komunikazioen teknologietako (IKT) teknikariak. 101,77 0,3
D. LAGUNTZARAKO TEKNIKARIAK ETA PROFESIONALAK. 99,26 -0,9
GOI-PRESTAKUNTZA. 100,09 -0,6
E. Jendaurrean lan egiten ez duten bulegariak. 103,44 0,5
F. Jendaurrean lan egiten duten bulegariak. 98,74 0,3
G. Jatetxezerbitzuetako eta merkataritzako langileak. 104,41 0,8
H. Osasuneko eta pertsonak zaintzeko zerbitzuetako langileak. 100,10 0,1
I. Babes eta segurtasunzerbitzuetako langileak. 97,12 1,5
J. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako langile kualifikatuak. 87,31 0,1
K. Eraikuntzako langile kualifikatua, makinalangileak izan ezik. 98,42 1,3
L.  Manufakturaenpresetako langile kualifikatuak, instalazio eta makinetako 

langileak izan ezik
 

99,90
 

0,8
M. Makina finkoetako langileak eta muntatzaileak. 101,02 0,8
N. Makinaria mugikorreko gidariak eta langileak. 101,50 1,0
O. Zerbitzuetako langile ezkualifikatuak. (garraioak izan ezik) 102,46 0,7
P.  Nekazaritzako, arrantzako, eraikuntzako, manufakturaindustriako eta 

garraioetako peoiak.
 

96,76
 

0,1
Q. Okupazio militarrak. 105,90 2,5
PRESTAKUNTZA APALA 99,98 0,1

Azkeneko hamarkadan, Europako herrialde gehiene
tan gainkualifikazioa handitu egin da, Conocimiento y 
Desarrollo fundazioak «CYD 2017» izeneko txostenean 
jaso duenez. Esandako argitalpenak Madrilen aurkeztu 
zuten, irailaren 17an, eta Espainiako unibertsitateek 
garapen ekonomiko eta sozialari egindako ekarpena 
aztertzen du.

alta berrietan. Hain zuzen ere, bi autonomiaerkidego 
horiek dute giza kapital ugariena, goimailako titula
zioa duen populazioaren ehunekoa kontuan hartzen 
badugu. Kantabria, Katalunia eta Balear Uharteak 
beste muturrean nabarmendu dira, desorekamaila 
erlatibo apalenarekin.

Industria 4.0k pertsona graduatu gehiago behar 
ditu, eta unibertsitate- eta enpresa-ekimenak 
sortzen ari dira emakumezkoen populazioa 
erakartzeko
Goimailako irakaskuntzaz arduratzen diren ad
ministrazio publikoetako arduradunen kezka na
gusietako bat zera da, Zientziaren, Teknologiaren, 
Ingeniaritzaren eta Matematiken (STEM, ingele
sezko siglen arabera) alorreko ikasketen zenbakien 
bilakaera. Nahiz eta mundu osoan sortutako lan
postuen zati oso garrantzitsu bat eremu horretan 
zentratuta dagoen (Industria 4.0), alor horretako 
graduatuen hazkundeak ez du jarraitu hazkundea
ren erritmo bera, eta, ondorioz, desoreka sortu da. 
Horrez gain, «CYD 2017» txostenak nabarmentzen 
du STEM sektorean gizonezkoak direla nagusi. Hori 
dela eta, ekimenak sortzen ari dira unibertsitatee
tan ez ezik enpresetan ere, esandako ikasketa ho
riek emakumeen artean ere sustatzeko

Hainbat desdoitze, taldeen arabera
«CYD 2017» txostenak nabarmentzen duenez, 2017an 
Espainian handiagoa izan da desoreka goiprestakun
tzako okupaziotaldeetako eskariaren eta eskaintza
ren artean, behemailako taldeetan baino. Nolanahi 
ere, txostenak gaineratzen du alde hori murriztu egin 
dela, 2016an 0,85 izatetik 0,11 izatera.

Bigarrenik, okupaziotalde nagusien arabera eta Es
painiako kopuru orokorrekin alderatuta, ikusten da 
2017an desoreka handiena honako hauek izan dutela, 
enpleguko eskaintza eta eskarien alta berrien artean 
(ordena honetan): okupazio militarrak, zuzendariak 
eta gerenteak, jatetxe eta merkataritzazerbitzuetako 
langileak, jendaurrean lan egiten ez duten bulegariak 
eta zerbitzuetako prestakuntza gabeko langileak. Gai
nera, bost horiek desoreka handitu egin dute aurreko 
urtearekin alderatuta.

Beste muturrean, zazpi taldek Espainiako desoreka 
baino txikiagoa izan dute. Hauek dira, goranzko or
denan: lehen sektoreko langile kualifikatuak; lehen 
sektoreko, industriako, eraikuntzako eta garraioetako 
peoiak; babes eta segurtasunzerbitzuetako langi
leak; eraikuntzako langile kualifikatuak; jendaurrean 
lan egiten duten bulegariak; laguntzako teknikariak 
eta profesionalak; eta manufakturaindustriako langi
le kualifikatuak.

2016ari dagokionez, gehienetan handitu egin da des
doitzemaila. Zientzietako eta ingeniaritzetako tek
nikarietan handitu da gehien, baita finantzetan eta 
matematiketan laguntzeko profesionaletan eta gizar
tezientziakoetan ere.

Autonomia-erkidegoen egoera
Autonomiaerkidegoak aztertuta, Madrilen eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan izan da desoreka handiena 
2017an, goiprestakuntzako eskaeren eta eskaintzen 
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Iturria:  CYD eta Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzua.

Iturria: Eurostat.

Unibertsitate graduatuekin egindako kontratuak,  
goi-prestakuntzako lanak egiteko (%)

Goi-mailako graduatuen ehunekoa EBn, prestakuntza 
apaleko okupazioetan enplegatuta dihardutenak

Enplegu-eskariaren eta -eskaintzaren alta berrien desoreka erlatiboa, 2017an, autonomia-erkidegoen arabera  
(Espainiako desoreka orokorra = 100)

2017

61 62 64 66 6863 65 6769 70

2016

2015

2014

2011

2012

2013

2010

OROTARA Prestakuntza  
apala

Goi- 
prestakuntza

ZUZENDARIAK ETA 
GERENTEAK

OSASUNEKO ETA IRAKAS-
KUNTZAKO TEKNIKARIAK

ETA PROFESIONALAK

BESTELAKO TEKNIKARIAK
ZIENTZIALARIAK ETA 

INTELEKTUALAK

TEKNIKARIAK; 
LAGUNTZEKO 

PROFESIONALAK

Kantabria 98,73 99,61 94,74 104,62 96,55 96,03 92,35

Katalunia 100,06 101,19 95,04 105,31 98,53 90,62 95,27

Balearrak 102,34 103,45 95,18 103,95 91,18 90,26 98,92

Aragoi 93,47 92,78 96,49 92,77 96,26 98,68 95,26

Valentziako Erk. 102,46 103,49 96,86 103,62 102,12 101,79 90,84

Extremadura 89,75 88,94 97,07 92,99 97,52 100,92 94,47

Nafarroa 99,22 99,78 97,15 98,92 99,08 100,41 92,37

Kanariak 102,02 102,70 97,66 103,51 97,00 97,49 97,77

Errioxa 101,37 101,95 97,87 103,44 91,54 100,69 98,59

Murtzia 97,93 97,90 98,15 100,92 100,66 100,68 94,36

GaztelaMantxa 99,02 98,91 99,63 93,96 99,32 101,11 99,11

ESPAINIA 100,00 99,98 100,09 104,55 100,46 100,55 99,26

Asturias 100,65 100,64 100,70 101,93 96,85 102,78 101,01

Andaluzia 99,53 99,36 100,80 105,38 101,02 98,97 101,65

Gaztela eta Leon 100,07 99,74 101,56 104,72 97,01 103,75 102,52

Galizia 101,41 101,26 102,00 102,29 98,74 103,26 102,34

Madril 101,81 101,10 103,97 106,51 102,36 104,80 103,58

Euskal Autonomia Erkidegoa 102,74 101,64 104,41 106,29 105,07 104,98 103,49

Posizioa okupatua 2007 Posizioa okupatua 2017

Europar Batasuna – 21,4 – 23,2
Luxemburgo 1 2,0 1 3,2
Malta 3 7,6 2 12,6
Portugal 8 14,0 3 14,4
Hungaria 7 12,0 4 14,8
Txekiar Errepublika 2 6,7 5 15,0
Kroazia 9 14,1 6 15,2
Eslovenia 4 8,5 7 15,4
Danimarka 12 14,7 8 15,9
Holanda 10 14,3 9 16,5
Suedia 13 15,1 10 16,7
Letonia 15 16,8 11 18,9
Finlandia 16 18,2 12 19,3
Alemania 19 21,4 13 19,5
Errumania 6 10,3 14 19,6
Polonia 14 16,0 15 20,4
Belgika 22 22,1 16 20,5
Italia 11 14,4 17 20,6
Estonia 25 27,0 18 22,5
Eslovakia 5 9,7 19 22,5
Frantzia 18 21,3 20 22,6
Lituania 20 21,5 21 23,1
Bulgaria 21 21,7 22 24,4
Erresuma Batua 24 23,9 23 25,9
Austria 23 23,0 24 29,3
Irlanda 26 32,3 25 31,1
Grezia 17 21,2 26 33,4
Zipre 27 33,8 27 35,7
Espainia 28 34,9 28 37,1

«CYD 2017» txostenak adierazten duenez, 2017an 
Espainian unibertsitate graduatuekin sinatu diren 
lankontratuen % 35,6 prestakuntzamaila apaleko 
okupazioetarako izan dira. Hau da, zuzendariak eta 
kudeatzaileak, teknikariak, profesional zientifikoak 

eta intelektualak eta laguntzarako teknikariak eta 
profesionalak ez direnetarako; horrek esan nahi du 
ehuneko 1,2 puntu handitu dela iazko kopuruarekin 
alderatuta, eta 5,4 puntu 2010eko datuekin konparatu
ta. Barragrafikoan ikus daitekeen moduan, unibertsi
tategraduatuekin kalifikaziomaila altuetarako egin
dako kontratuen ehunekoa murrizten ari da urtez urte, 
hamarkada honen hasieratik.

EBko herrialdeen posizioa
Azken hamar urteetan ohikoa den moduan, 2017an 
Espainiak izan zuen, EB28 osotik, goimailako gradua
tuen ehuneko txikiena goimailako prestakuntzako la
netan okupatuta (hau da, zuzendariak eta gerenteak, 
teknikariak eta profesional zientifiko eta intelektua
lak, eta laguntzarako teknikariak eta profesionalak). 
Beste ikuspegitik, 2017an Espainian okupatuta zeuden 
goimailako graduatu guztien % 37,1ek prestakuntza
maila apaleko egitekoetan jarduten zuen. Zipre izan 
zen gehien gerturatu zitzaion herrialdea, ehuneko 
puntu eta erdira. EB osoko datua, berriz, % 23,2 izan 
zen. Beste muturrean, goimailako graduatuen % 85 
eta gehiago goimailako prestakuntzako lanetan ari 
ziren Luxenburgon, Maltan, Portugalen, Hungarian eta 
Txekiako Errepublikan.
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ZERBITZUEK ETA ERAIKUNTZAK SORTUKO DUTE 

ENPLEGU-BOLUMEN HANDIENA EUSKADIN,  
2015-2025 ALDIAN

Iturria: Future Lan. Lanbide.

Iturria: Future Lan. Lanbide.
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Nekazaritzaren, abeltzaintzaren, basozaintzaren eta 
arrantzaren alorreko langile kualifikatuak

Instalazio eta makinetako operadoreak eta 
muntatzaileak

Errestaurazio-zerbitzuko langileak, pertsonalak, 
babesa eta saltzaileak

Teknikariak; laguntzarako profesionalak

Manufaktura-industrietako eta eraikuntzako artisauak 
eta langile kualifikatuak (hauek izan ezik: ...)

Kontabilitateko enplegatuak, administrariak eta 
bulegoko bestelako enplegatuak

Oinarrizko okupazioak

Zuzendariak eta gerenteak

Teknikari eta profesional zientifikoak eta osasunaren 
eta irakaskuntzaren alorreko intelektualak

-15 -5

EAEko enpleguaren bilakaera okupazioen arabera, 2015-25 aldian. 
Aldakuntza-tasak (%)

EAEko enpleguaren bilakaeraren zenbatespena, 
sektoreen arabera. 2015-2025 aldia

2015 2025 Aldakuntza 
(kop.)

Aldakuntza-
tasa (%)

Nekazaritza, abeltzaintza, 
basogintza eta arrantza 13.460 10.829 2.631 19,5

Industria, energia eta ura 191.131 173.490 17.641 9,3
Eraikuntza 54.538 57.953 3.415 6,3
Zerbitzuen sektorea 629.038 722.948 93.910 14,9
OROTARA 888.167 965.220 77.053 8,7

Lanbideren FutureLan behatokiak egindako aurreikus
penen arabera, zerbitzuek eta eraikuntzak sortuko dute 
enplegubolumen handiena Euskal Autonomia Erkide
goan, 20152025 bitarteko aldian. Euskal Enplegu Zer
bitzuak sortutako erremintaren helburua informazio 
goiztiarra eskuratzea da, Euskadiko enpresetako langi
leeskaerari buruz eta lanmerkatuan izan litezkeen 
desoreka potentzialei buruz. Haren arabera, 2025erako 
aurreikusitako enplegubolumena 965.200 inguru izango 
da; hau da, 2015ean kontabilizatuak baino 77.000 lanpos
tu gehiago (% 8,7 gehiago).

Datu horiek Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoe
tarako Batzordearen (CES/EGAB) 14. txostenean daude 
jasota (EAEko gazteriaren enplegagarritasuna eta lan
merkatuan sartzea Europako eskualdeen arteko ikuspe
gi konparatuaren arabera).

Sektore handiei erreparatuta, azterketak aurreikusten 
du zerbitzuek hazkunde garrantzitsua izango dutela 
enplegu kopuruan. Zehazki, 93.910 lanpostu gehiago 
izango dira 2015ean baino (+% 14,9), eta 723.000 lanpostu 
izatera iritsiko da 2025ean. Eraikuntzak ere 3.400 lanpos
tu inguru irabaziko ditu denbora horretan; hau da, % 6,3 
handituko da.

Industriak eta lehen sektoreak pisua galduko dute
Kontrako aldean, industriak 17.600 lanpostu gutxiago 
izango lituzke 2025ean gaur egun baino (aldakuntzata
sa –% 9,3) eta 173.500 enplegu inguruan ibiliko litzateke. 
Lehen sektoreak, bestalde, 2.600 enplegu baino apur bat 
gehiago galduko lituzke (–% 19,5). LanbideFutureLan be
hatokiaren datuok erakusten dute, ondorioz, euskal eko
nomiaren desindustrializazioprozesua bizkortu egingo 
dela, industriaren sektoreak ia ehuneko lau puntu gal
duko bailituzke enplegupartaidetzan, hirugarren sekto
rearen mesedetan.

LanbideFutureLan behatokiaren eta Euskadiko Ekono
mia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak argitaratutako 
datuak jardueraadarren arabera sakonago aztertuta, 
ikusiko dugu handitu egingo direla zerbitzuen sekto
rean kontuan hartutako jarduera guztien enpleguzifrak. 
Hala, honako sektore hauetan espero dira enpleguha
zkunde handienak: garraioa eta biltegiratzea, higiezinak 

eta finantzaerakundeak eta aseguruetxeak (% 38,7ko, 
% 33,5eko eta % 32,3ko hazkundeak, hurrenez hurren).

Industriari dagokionez, manufakturaindustrietan zein 
erauzketetan enplegubolumena murriztu egingo da 
(–% 10 eta –% 2, hurrenez hurren). Industriaadarrei erre
paratzen baldin badiegu, ikusiko dugu guztiek egiten 
dutela atzera aztertutako denboratartean, makinariak 
eta ekipamenduek izan ezik (% 2ko hobekuntza apal bat 
izango lukete). Portaera kezkagarriena islatzen duten 
jarduerak honako hauek dira: kokegintza eta petrolioa 
fintzea (–% 35), ehungintza, joskintza, larrugintza eta 
oinetakogintza (–% 30), metalurgia eta produktu meta
likoak (–% 19), eta kautxua, plastikoak eta bestelako ez
metalikoak (–% 14).

Enpleguaren bilakaeraren aurreikuspena, 
okupazioen arabera
Interesa orain okupazioetan ipinita, barragrafikoak 
erakusten du zer kategoriatan ugarituko den enplegua 
eta zer kategoriatan espero den joera negatiboa. Hala, 
langileen kopurua murriztu egingo da honako lanpostu 
hauetan datozen urteetan: zuzendaritza eta gerentzia
postuak, oinarrizko okupazioak, administraziokoak, 
manufakturaindustriekin edo eraikuntzarekin lotutako 
artisauak eta kualifikatutako langileak. Beherakada han
diena zuzendaritzako eta gerentziako lanpostuei dago
kie (–% 18).

Aldiz, grafikoan jasotako gainerako okupazioetan, en
pleguaukerak sortuko dira: instalazioetako eta maki

netako operadoreak, osasuneko 
eta irakaskuntzako teknikariak 
eta profesional zientifikoak, lehen 
mailako langile kualifikatuak, edo
ta jatetxezerbitzuetako, pertso
naleko babeseko eta salmentako 
zerbitzuetako langileak. Aurreikus
penen arabera, lanpostu horietan 
enplegua % 1822 ugarituko da.

Manufakturaindustriako okupa
zioen bilakaera xehetasun han
diagoz aztertuta, egiazta dezake
gu, nahiz eta LanbideFutureLan 
behatokiak sektore osorako oro 
har ibilbide negatiboa zenbatetsi, 
handitu egingo dela bi okupazio
esparruren garrantzia, bai termino 
absolutuetan zein erlatiboetan. 
Hain zuzen ere, instalazioen eta 
makinen langileak (+% 15) eta la
guntzako teknikariak (+% 4,4).
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