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1. Testuinguru ekonomiko orokorra produkzio-
testuingurura

adierazle 
makroekonomikoak

EAEko produkzio-testuingurura eta adierazle 
makroekonomikoen dinamikara hurbilketa laburra.

1.1.  EAEko produkzio-testuinguruaren eta 

nazioarteko testuinguruaren bilakaera (I)

•	  2013an EAEko merkatu preziotako barne produktu gordinak 
(BPG) % -1,2a txikiagotu zen. Uzkurdura honek jarraipena eman 
zion BPGak 2012an izan zuen %-1,6ko jaitsierari. Horiek horrela, 
krisi ekonomikoak hiru ekitaldi erregistratu ditu EAEn BPGaren 
jaitsiera nabarmenarekin 2008 urtetik aurrera 3: 2009 (%- 3,9), 
2012 (% -1,6) eta 2013 (% -1,2). 2010-2011 biurtekoan hazkunde 
moderatuak erregistratu ziren (% 0,4 eta % 0,3 hurrenez hurren).

•	  2008tik, eraikuntzaren sektorea da EAEko produkzio-sektore 
guztien artean jaitsiera handienak aurkezten dituena, aldi horretan 
gutxiagotze tasa adierazgarriak erregistratuz (2008ko % -5,8tik 
eta 2012ko % -8,2ra bitarteko tartean). Bestalde, badirudi 2013an 
gutxiagotze joera hori moteldu dela (%- 5,0). 

•	  Nolanahi ere, 2012an sektore nagusien artean hautematen zen 
bezala, zerbitzuen sektorea da 2013an portaera hoberena adierazten 
duena. Hala eta guztiz bere jardueran % -0,6ko gutxiagotzea 
hautematen da, atzera-egite motela Industriak izandako % -1,9ko 
jaitsieraren aurrean.

 

BPGaren urte arteko aldakuntza-tasa. 2008-2013

Iturria: Eustat
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1. Testuinguru ekonomiko orokorra produkzio-
testuingurura

adierazle 
makroekonomikoak

1.1.  EAEko produkzio-testuinguruaren eta 

nazioarteko testuinguruaren bilakaera (II)

•	 EAEko BPGaren portaera negatiboa neurri handi batean 2009az 
geroztik barne eskariak erregistratu duen uzkurdura handiaren 
eragina da. Horrela, nahiz eta BPGaren osagai garrantzitsu honen 
jaitsiera handiena 2009an gertatu den (% -5,7a), harrezkero EAEko 
barne eskarian etengabeko gutxiagotze joera hautematen da, 
2013an oraindik % -1,5ko jaitsiera garrantzitsua izanez.

•	 Estatu eta nazioarteko eremuekin alderatuz, bilakaera-analisiak zera 
adierazten du:

 ● EAEn hautemandako bilakaeraren dinamika, estatuan 
izandakoaren antzekoa da, non BPGak 2013an % -1,2ko 
beherakada izan baitzuen, halaber Italia bezalako 
Europar Batasuneko beste estatuetan (% -1,9).

 ● Ordea, Europar Batasunean jarduera ekonomikoak (% 
0,1a), Euskadin baino portaera hobeagoa izan du, batez 
ere Britainia Handiko (% 1,9), eta neurri txikiago batean 
Alemaniako (% 0,4) ekonomien portaera positiboaren 
ondorioz.

Euskal BPGra ekarpenak. 2008-2013

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza Eustaten datuekin

BPG errealaren bilakaera. Urte arteko aldakuntza-tasak herrialdeka. 2008 - 2013

Iturria: NDF (munduko ekonomia eta Txina), Eurostat eta Eustat (Euskadi)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Munduko ekonomia 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 3,0
AEB. -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9

Japonia -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,4 1,5

Txina 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7

EB 0,4 -4,5 2,0 1,7 -0,4 0,1

Alemania 1,1 -5,1 4,0 3,3 0,7 0,4

Frantzia -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,2

Erresuma Batua -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,3 1,9

Italia -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9

Espainia 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,6 -1,2

Euskadi 1,3 -3,9 0,4 0,3 -1,6 -1,2

Barne-eskaria Kanpo-eskaria
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testuingurura

adierazle 
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1.2. Intereseko beste adierazle makroekonomiko 

batzuetan behatutako dinamika (I)

•	 Azken urteotan produkzio-jardueraren uzkurdurak eragin negatiboa 
izan du enpleguan. 2013an EAEn % -2,1eko jaitsiera erregistratu 
da enpleguan oro har, ondorioz 2,5 puntuko gehikuntza izan da 
langabezia-tasan, 2012ko % 12,1etik 2013ko % 14,6ra pasatuz.

•	 Prezioen adierazle nagusiek, 2013an haren bilakaeran izandako 
moderazioa adierazten dute:

 ● KPIk, kontsumoaren bilakaerari eta barne eskariari 
loturiko adierazleak, % 1,6ko batez besteko hazkuntza 
erregistratu zuen 2013an, aurreko ekitaldietan 
hautemandako urteko gehikuntza- tasa handiagoen 
aldean (% 3,1a  2011n eta % 2,3a 2012an) 

 ● BPGaren deflatoreak KPIk baino aldakuntza tasa 
moderatuagoak aurkezten ditu 2008 urteaz geroztik, 
aldez aurretik deskribatu den euskal produkzioaren 
portaerarekin bat datorrena. Nolanahi ere 2013an 
adierazle honek % 1,2ko gehikuntza izan zuen, hau da, 
2011n (% 0,6a) eta 2012an (% 0,2a) hautemandako 
baino gehikuntza erritmo handiagoa.

Euskal ekonomiaren oinarrizko adierazleen bilakaera. 2008 - 2013  

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza Eustaten datuekin

Biztanleria okupatuaren tasa aurreko urtearen aldean. 2007 - 2013

Iturria: Berariaz egina, Eustateko datuetatik abiatuta – Biztanleria jardueraren arabera (BJA)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enplegua guztira 0,2 -4,0 -1,3 -0,9 -2,7 -2,1
Lanaren faktorearen itxurazko 
produktibitatea 1,1 0,1 1,8 1,2 1,1 1,0

BPGaren deflatorea 1,0 -1,3 1,3 0,6 0,2 1,2
KPI (urteko batez bestekoak) 4,1 0,3 1,7 3,1 2,3 1,6
Langabezia-tasa 3,8 8,1 9,2 10,8 12,1 14,6
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1.2. Intereseko beste adierazle makroekonomiko 

batzuetan behatutako dinamika (II)

•	  Sektoreen arabera biztanleria okupatuaren bilakaeraren analisia 
egiterakoan bereziki adierazgarria da:

 ● 2013an izandako enpleguaren jaitsiera eraikuntzaren 
sektorean (%-17,9), 2008 urteaz geroztik erregistratu 
den joerari jarraipena ematen diona.

 ● Enpleguaren portaera positiboa zerbitzuen sektorean 
2013an, non 2008tik lehen aldiz biztanleria okupatuaren 
hazkuntza adierazten baita, azken urteetan hauteman 
den joera negatiboaren aldaketa dela kausa.

 ● 2013an enplegu industrialaren gutxiagotzeak (% -3,9a) 
2012an hautemandako antzeko erritmoa jarraitzen du, 
sektorean 2009az geroztik erregistratzen ari den 
enplegua suntsitzeko prozesuaren joerari jarraipena 
emanez.

 

Biztanleria okupatuaren aldakuntza-tasa sektoreen arabera. 2007 - 2013

Iturria: Berariaz egina, Eustateko datuetatik abiatuta – Biztanleria jardueraren arabera (BJA)

Nekazaritza eta arrantza Industria

Erainkuntza Zerbitzuak
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EAEn erregistratutako etxebizitza berriaren eskaintza (librea 
eta babestua) eta Estatu mailako datuekin alderaketa.  

2.1.Etxebizitzen eraikuntza EAEn: amaitutako 

etxebizitzak (I)

•	 2013an amaitutako etxebizitzak 4.779 izan ziren guztira, beraz, 
2012ko datuaren aldean % 44,4ko gutxiagotze tasa suposatzen du, 
2004-2013 aldiko jaitsiera nabarmenena.

•	 Etxebizitza tipologiaren arabera, jaitsiera handiena etxebizitza 
babestuan eman da, etxebizitzen kopurua 2012ko 3.835 unitateetatik 
2013ko 1.842 etxebizitzetara pasatuz.

•	 Etxebizitza amaituaren bilakaerak 2004-2013 aldian, azkeneko lau 
urteetan etxebizitza amaituen kopurua nabarmenki gutxitu dela 
adierazten du. 2009 urtera arte nabaritzen zen etxebizitza librearen 
aldeko diferentziala murrizten joan dela 2010etik aurrera, geroztik 
eta orain arte etxebizitza babestuekin bat eginez.

•	 La evolución de vivienda terminada en el periodo 2004 – 2013 refleja 
que en los últimos cuatro años el volumen de viviendas terminadas 
decrece sustancialmente. El notable diferencial favorable a la 
vivienda libre detectado hasta 2009, se estrecha a partir de 2010, 
convergiendo con las viviendas protegidas a partir de entonces y 
hasta el momento actual.

Amaitutako etxebizitzak EAEn. 2004-2013

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza) eta Sustapen Ministerioa
*: Hirugarren hiruhileko datuak

Amaitutako etxebizitzen bilakaera tipologiaren arabera. 2004-2013

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza) eta Sustapen Ministerioa

Urtea

Amaitutako etxebizitzak

Etxebizitza libreak Babes publikoko 
etxebizitzak

Etxebizitzak 
guztira

Babes pub.  
etxebizitzen %  

guztizkoarekiko
Urte arteko 
aldakuntza

2004 10.588 3.647 14.235 25,6

2005 11.522 4.040 15.562 26,0 9,3
2006 9.794 4.829 14.623 33,0 -6,0
2007 10.793 4.631 15.424 30,0 5,5
2008 9.083 5.000 14.083 35,5 -8,7
2009 8.782 4.672 13.454 34,7 -4,5
2010 6.409 4.991 11.400 43,8 -15,3
2011 5.851 5.473 11.324 48,3 -0,7
2012 4.757 3.835 8.592 44,6 -24,1
2013 2.937* 1.842 4.779 38,5 -44,4

Etxebizitza librea Etxebizitza babestua
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2.1.Etxebizitzen eraikuntza EAEn: amaitutako 

etxebizitzak (II)

•	 Amaitutako etxebizitzen 2013ko lurraldearen araberako 
analisiak, Gipuzkoaren eta Bizkaiaren nagusitasuna adierazten 
du etxebizitza berrien ekoizpenean (etxebizitza libreak eta 
babestuak barne), guztira EAEn amaitutako etxebizitzen % 
42,5a eta % 41,7a izanez, hurrenez hurren.

•	 Etxebizitza babestuaren kasuan, lurraldean oro har guztira 
amaitutako etxebizitzen gainean, etxebizitza tipologia honek 
Araban aurkezten du oraindik portzentaje-pisurik handiena % 
67,9arekin, Bizkaiko % 31,6 eta Gipuzkoako %34,3ren aldean.

•	 Hiru lurraldetan azken urteetan zehar amaitutako etxebizitza 
motaren arabera, 2006 eta 2012 urteren artean Bizkaian 
eta Gipuzkoan amaitutako etxebizitza librearen kopurua 
babestuarena baino handiagoa dela hautematen da. Bestalde 
Araban, etxebizitza libreen eraikuntzaren jaitsieraren ondorioz 
eta etxebizitza babestuak duen garrantzi berezia dela eta, 
2009az geroztik amaitutako etxebizitza babestuen kopurua 
etxebizitza libreena baino handiagoa da.

Amaitutako etxebizitzen banaketa geografikoa: etxebizitza librea eta babestua. 2013

Amaitutako etxebizitza libreen eta babestuen bilakaera Lurralde Historikoaren arabera. 2006-2013

Iturria: BOE behin-behineko eta behin betiko kalifikazioak eta EE SS zuinketa-akta eta behin-behineko onarpen-akta eta Sustapen Ministerioa

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza) eta Sustapen Ministerioa

Lurraldea
Libreak Babestuak GUZTIRA

Guztira %b %h Guztira %b %h Guztira %b
Araba 243 8,3 32,1 515 28,0 67,9 758 15,9
Bizkaia 1.361 46,3 68,4 630 34,2 31,6 1991 41,7
Gipuzkoa 1.333 45,4 65,7 697 37,8 34,3 2030 42,5
GUZTIRA 2.937 100,0 61,5 1.842 100,0 38,5 4.779 100,0

 ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

Libreak Babestuak

ARABA
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Amaitutako etxebizitzen guztizkoaren gaineko amaitutako etxebizitza babestuen pisu erlati-
boaren bilakaera. 2003-2013. EAE eta Estatuko gainerakoa

2.2.  Amaitutako etxebizitzaren alderaketa: EAE 

eta Estatuko gainerakoa

•	 Amaitutako etxebizitzen kopuruaren (babestuak eta libreak) 
indize elkartuei buruzko datuek (100 indizea 2003 urtean), 
EAEn higiezinen krisiak Estatuan baino eragin txikiagoa izan 
duela adierazten dute.

•	 Amaitutako etxebizitzen indizeak EAEn estatuan baino 
hazkuntza erritmo handiagoa adierazten du 2009ra arte. 
Indize hauek hurbiltzen joan ziren 2010 eta 2011 urteetan, 
eta 2012an jaitsiera bat dago, 2013an oraindik nabarmenagoa 
dena, indizea 45 puntuetaraino murriztuz EAEren kasuan eta 
42 puntuetaraino Estatuan.

•	 Amaitutako etxebizitza librearen indizeak jaitsiera 
adierazgarria azaltzen du 2010 urtetik aurrera, baina 
motelagoa EAEren kasuan. Estatuan 2013an gutxieneko 
historikora iristen da, 9 puntu 2003 urteko 100 oinarriaren 
aldean, eta EAEko 50 puntuen aurrean.

•	 Estatuan amaitutako etxebizitza libreak izan duen jaitsiera 
biziak, 2012ra arte etxebizitza babestuak guztira amaitutako 
etxebizitzaren gainean pisu erlatibo handiagoa izatea eragin 
du (% 40ko gehienezko historikoa). 2013an gutxiagotze 
adierazgarri bat dago, etxebizitza babestuaren pisua % 
28,3raino jaitsiz.

•	 Etxebizitza babestuaren portzentajezko pisua EAEn estatuan 
baino handiagoa izan da 2003tik aurrera, aldea adierazgarria 
izanez 2011 urtera arte. 2011 urteaz geroztik bien etxebizitza 
babestuaren pisu erlatiboa bat dator.

Amaitutako etxebizitza babestuen bolumenaren bilakaera. 2003-2013. Indizea 100 = 2003. EAE eta 
Estatuko gainerakoa

Amaitutako etxebizitza libreen bolumenaren bilakaera. 2003-2013. Indizea 100 = 2003. EAE eta 
Estatuko gainerakoa

Iturria: Sustapen Ministerioa

Iturria: Sustapen Ministerioa

Iturria: Sustapen Ministerioa
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2.3.  Higiezinen eskaintzaren prezioak etxebizitza 

motaren arabera

•	 2013an etxebizitza librearen prezioaren jaitsiera areagotu da, 
jaitsiera hori nabarmenagoa dela erabilitako etxebizitza librearen 
kasuan. Metro koadro erabilgarriko batez besteko prezioa 3.171,7 
eurokoa da, hau da, % -11ko jaitsiera 2012aren aldean, eta 2004-
2013 aldian eman den urte arteko jaitsiera handiena.

•	 Etxebizitza libre berriaren metro koadroko prezioa 3.486,2 eurokoa 
da 2013an, hau da, haustura maila handiagoa aurreko urteen aldean, 
baina erabilitako etxebizitza librearen jaitsiera baino motelagoa (% 
-6,8ko jaitsiera 2012aren aldean).

•	 Etxebizitza babestuaren sektorean (babes ofizialeko etxebizitzak-
BOE eta etxebizitza soziala), metro koadroko batez besteko prezioa 
1.625 eurokoa da, 2012aren aldean % 2,5 gehiago. 2000-2013 
aldian batez besteko prezioak hazkuntza joera izan du, eta ondorioz 
etxebizitza babestua eta librearen prezioen artean zegoen tartea 
murriztu da. 

•	 Higiezinen merkatuko bigarren eskuko etxebizitzen metro koadroko 
batez besteko prezioaren jaitsierak 2013sn eragin argiagoa du 
Gipuzkoan (% 1-3,7a), Bizkaiko % -9,9a eta Arabako % -8,14aren 
aurrean. Dena den 2007az geroztik eman den gutxiagotze joera 
antzekoa da hiru lurraldeetan, % -30etik hurbil. Hala eta guztiz 
Gipuzkoa metro koadroko batez besteko prezioaren buruan dago 
(3.420,7 euro, Bizkaiko 3.243,3 eta Arabako 2.713,2 euroen 
aurrean).

•	 Egoera aldatzen da etxebizitza berria librearen batez besteko 
prezioak aztertzerakoan. 2013 eta 2012 artean erregistratutako 
jaitsiera argi eta garbi handiagoa da Arabaren kasuan (urte arteko 
% -10,6ko jaitsiera, Bizkaiko % -7,2 eta Gipuzkoako % -4,3ren 
aurrean). Ostera, 2007-2013 aldia aztertzen bada, Araban adierazten 
den jaitsiera metatua (% -6,4a) beste lurraldeetan azaltzen denaren 
azpitik dago nabarmenki (% -15 gaineko tasa).

Metro koadro erabilgarriko prezioaren bilakaera etxebizitza motaren arabera. 2000-2013

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

Etxebizitzen metro koadro erabilgarriko prezioa Lurralde Historikoaren arabera  
(erabilitako - etxebizitza libre). 2007-2013

Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa

2007 3.834,6 4.490,9 4.847,1 3.270,8 4.367,3 4.194,1
2008 3.591,2 4.393,7 4.809,0 3.257,7 4.234,2 4.243,4
2009 3.550,0 3.581,7 4.686,4 3.466,3 4.035,4 4.372,6
2010 3.368,2 3.752,3 4.685,5 3.531,7 3.899,2 4.033,9
2011 3.232,8 3.766,4 4.395,3 3.438,4 3.802,1 3.876,2
2012 2.960,7 3.600,3 3.966,0 3.426,6 3.845,3 3.682,3
2013 2.713,2 3.243,3 3.420,7 3.062,5 3.569,3 3.523,3
2007-2013 aldea -1.121,3 -1.247,6 -1.426,4 -208,2 -798,0 -670,8

Etxebizitza erabilia

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

Etxebizitza libre berria
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2.4.  Alokairu erregimeneko higiezinen 

eskaintzaren batez besteko errenta

•	 EAEko alokairuaren merkatuari dagokionez, etxebizitzaren prezioaren 
gutxiagotze joerak etxebizitzen salmentan baino eragin txikiagoa du. 
2013an higiezinen jabetzako agenteen bitartez merkaturatu ziren 
etxebizitza erabilien batez besteko hileko alokairua 825 eurokoa 
zen, 2012an baino % -3,6a gutxiago.

•	 Alokairu erregimeneko etxebizitza babestuen eskaintzari dagokionez, 
2013an batez besteko hileko alokairua 333,1 eurokoa da, etxebizitza 
libreen kasuaren antzeko urte arteko jaitsiera suposatzen duena (% 
-3,5a). Etxebizitza babestuen alokairuetan prezioak nabarmenki 
aldatzen dira alokairuaren tipologiaren arabera, hileko batez besteko 
alokairua 370,3 eurokoa izanez BOEko alokairu erregimeneko 
etxebizitza babestuaren kasuan, eta 180,3 eurokoa etxebizitza 
sozialaren kasuan.

•	 Lurraldearen ikuspegitik, adierazgarria da Araban etxebizitza 
librearen hileko alokairuaren jaitsierak izan duen intentsitatea, % 
-18,1a murriztuz 2007 eta 2013 urteen artean, Bizkaiko % -4,2 
eta Gipuzkoako % -8,9ren aurrean. 2012 eta 2013 urteen artean 
alokairuen jaitsiera txikiena Bizkaian ematen da, alokairu errenta 
altuena duen lurraldea izanez (838,8); honen atzetik Gipuzkoa dago 
(821,6) eta azkenik Araba (743,9). 

1.   Alokairu babestuaren errenta etxebizitzen esleipendunen diru-sarreren arabera 
aldatzen da. Prezioen datuak etxebizitza alokairuan.

Etxebizitza libre eta babestuen hileko alokairuen bilakaera. 2000-20131

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

Etxebizitza babestuen hileko alokairuen bilakaera. 2003-2013

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

Etxebizitza libre berrien metro koadro erabilgarriko prezioa Lurralde Historikoaren arabera.  
2007-2013

Araba Urte arteko  
aldakuntza Bizkaia Urte arteko  

aldakuntza Gipuzkoa Urte arteko  
aldakuntza

2007 908,5 4,8 875,4 10,0 901,5 12,3
2008 895,0 -1,5 968,8 10,7 1.086,5 20,5
2009 836,7 -6,5 881,0 -9,1 941,1 -13,4
2010 827,6 -1,1 923,8 4,9 1.004,9 6,8
2011 830,7 0,4 882,3 -4,5 993,8 -1,1
2012 790,3 -4,9 865,8 -1,9 879,7 -11,5
2013 743,9 -5,9 838,8 -3,1 821,6 -6,6
Dif. 2007-2013 -164,6 -18,1 -36,6 -4,2 -79,9 -8,9

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)



11 Etxebizitzako Behatokia   -  Higiezinen Merkatua EAEn, 2013

2.
 L

a 
et

xe
b

iz
it

za
 e

sk
ai

nt
za

testuinguru 
ekonomiko 
orokorra

1

etxebizitza 
beharrak eta 
eskaria

3
higiezinen 
merkatuaren 
jarduera

4

etxebizitzaren 
birgaitzea5

hipoteka-
finantzaketa6

laburpena eta 
ondorioak7

etxebizitza 
eskaintza2

2. Etxebizitza eskaintza amaitutako 
etxebizitzak

estatuarekiko 
konparazioa

higiezinen  
eskaintzaren prezioak

batez besteko 
alokairua

etxebizitza 
merkatua

2.5.  Etxebizitza merkatuaren dinamika eta 

ikuspegia 

•	 Higiezinen merkatuaren dinamismo-indizeak, sektorean  lan 
egiten duten eragileen iritziei buruzko erantzunen batez bestekoak 
adierazten ditu. Indize honek geldialdi bat azaltzen du . 2007az 
geroztik, harrezkero 21 puntuz azpitik kokatzen baita (0-tik –
oso geldia- 100era –oso hedakorra-). 2013ko emaitzek pixka bat 
hobetzen dituzte 2011 eta 2012ko zenbatekoak, baina oraindik ezin 
da esan merkatua suspertzeko joera-aldaketarik dagoenik.

•	 .2013ko laugarren hiruhilekoko salmenten bilakaeraren indizeak, 
EAEko higiezinen merkatuan lan egiten duten eragileen iritzitan 
oinarritzen bada ere, aurreko hiruhilekoaren aldean dinamika 
zerbait positiboagoa adierazten du EAEko higiezinen merkatuan oro 
har. Emaitzak higiezinen merkatuaren dinamismo-indize orokorrak 
aurkezten dituen mailen gainetik daude eta ehunekoa azkeneko bi 
urtekoarena baino pixka bat hobeagoa da.

Higiezinen merkatuaren dinamismo-indizearen bilakaera. 2004-20131

 Muy 
expansivo 

 Muy 
estancado 

Iturria: Higiezinen Eskaintza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza)

1. Higiezinen sustatzaileen kolektiboa eta higiezinen jabetzako agentziak.
2. Urte bakoitzeko IV. hiruhilekoko datuak.

 Oso 
hedakorra 

Oso 
geldia 
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EAEko etxebizitza beharrei buruzko adierazle nagusiak, 
Etxebiden izena eman duen biztanleriatik eta Etxebizitza 
Beharrei eta Eskariari buruzko Inkestaren emaitzetatik 
(EBEI) abiatuta. 

3.1. Etxebizitza babestuaren eskaria (I)1

•	 2013an Etxebiden etxebizitza babestua eskatzeko espedienteen 
kopurua guztira 86.659koa izan zen, hau da, % 2,2ko gehikuntza 
2012. urtearekin alderatuz, eta % 2,1ekoa 2011ren aldean.

•	 Etxebizitza babestuaren eskariaren bilakaerak joera gorakorra 
adierazten du 2005 eta 2009 urteren artean, baina 2010etik aurrera 
2012. urtera arte luzatu den nolabaiteko gutxiagotzea erregistratu 
du.

•	 2012. urtearen aldean, hiru Lurralde Historikoetan gehikuntza 
moderatua erregistratzen da etxebizitza babestuaren eskarian, 
Araban (+% 3,5) eta Gipuzkoan (+% 3,4), Bizkaian (+% 1,3) baino 
pixka bat handiagoa izanez.

•	 Bilakaera-ikuspegi batetik, adierazgarria da Araban 2007 (13.365 
eskakizun) eta 2013 (9. 838 eskakizun) urteen artean etxebizitza 
babestuaren eskarian izan den gutxiagotzea. Gipuzkoak aldi honetan 
izandako gutxiagotzea moderatuagoa adierazten du, eta Bizkaia, 
aldiz, epe berdinean eskaria gehitzen duen lurralde bakarra da.

1.  Etxebizitza babestuaren eskariari buruzko informazio gehiago eskuratzeko ondorengo 
dokumentua kontsultatu daiteke Euskal Etxebizitzako Behatokiko webgunean: http://www.
euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/
Encuesta%20Etxebide%202014.pdf

Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuaren eskaria (eskaera espedienteak). 2005-
2013 bilakaera

Oharra: 2005ez geroztik BOE Erregistroan altan dauden errentariak, Bizigune programaren etxebizitzen errentariak eta 
BOEen zozketarako aukeratua izan den biztanleria Etxebideko eskaeretatik ezabatzen dira.
Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza

 Etxebizitza babestuaren eskaria Lurralde Historikoaren arabera. 2007– 2013 

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza

http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
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3.1. Etxebizitza babestuaren eskaria (II)

•	 Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroaren arautze berria1 

inflexio-puntua izan da lehentasunezko eskuratze erregimenaren 
joera aldaketan. 2013an alokairuko etxebizitza babestuaren eskaria 
lehen aldiz erosketa erregimenak erregistratu duenaren gainetik 
dago, espediente guztien % 60,0tik gertu izanez.

•	 Bilakaera-ikuspegitik alokairu eregimeneko eskariaren areagotze 
joera argia azpimarratu behar da. Alokairuko eskakizunen kopurua % 
118,4a gehitu da 2005 eta 2012 urteen artean (16.917 eskakizunetik 
36.947 eskakizunetara), gehikuntza % 36,3koa izanez 2012-2013 
biurtekoan (36.947 eskakizunetik 50.359 eskakizunetara).

•	 2013an Etxebiden izena eman duen biztanleriaren batez besteko 
urteko diru-sarrera haztatuak 16.777 eurokoak direla zenbatesten 
da. Diru-sarrera hauek nabarmenki gora egiten dute erosketa 
erregimeneko eskatzaileen kasuan (20.514 euro), eta batez 
bestekotik gainetik kokatzen dira etxebizitza babestua alokairuan 
eskatzen duen biztanleriaren kasuan (13.039 euro).

•	 Bilakaera-hitzetan, diru-sarreren gutxiagotzeko joera hautematen 
da eskariaren osotasunean, eragin berezia duena alokairuen 
eskatzaileen artean.

1. 2012ko urriaren 31an EHAAn Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroaren arautegi berria argitaratu 
zen: 2012ko urriaren 15eko agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, 
etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko 
zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. (EHAA 211 zk., 2012ko urriaren 31koa).

Etxebiden izena eman duten pertsonek eskatzen duten etxebizitza mota. 2005-2013 bilakaera

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza
Oharra: 2013z geroztik Etxebiden izena eman duen biztanleriak alokairu edo erosketa eskaeren artean aukeratu behar du.

Izena eman duten eskatzaileen batez besteko diru-sarrera hastatuak (eurotan). 2008-2013 

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza

 16.777 16.476 17.670 18.244 
17.841 17.082 

 Diru-sarreren batez bestekoa 
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3.1. Etxebizitza babestuaren eskaria (III)

•	 Desberdintasun adierazgarriak hautematen dira pertsona 
eskatzaileen profilean eta ezaugarrietan eskatutako eskuratze 
erregimenaren arabera.

•	 Emakumeek alokairua aukeratzen dute neurri handiagoan (% 59,1), 
gizonezkoen % 48,7 kontra.

•	 Etxebizitza babestuen eskatzaileen batez besteko adinak behera 
egin du erosketa erregimena aukeratzen dutenen kasuan (33 urte), 
alokairu eskariarekin alderatuz (40,5).

•	 Etxebizitza babestua erosketa erregimenean eskatzen duten 
pertsona gehienak, lan-kontratu mugagabea duten pertsonak 
dira (% 55,1). Bestalde ehunekoa %31,8raino jaisten da alokairu 
erregimeneko eskatzaileen kasuan.

Etxebizitza babestuko eskatzaileen banaketa ezaugarri soziodemografikoen arabera. 2013

Iturria: Etxebide, Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza. Etxebiden izena eman duen biztanleriari inkesta, 2014

Alokairu 
eskaera

Erosketa 
eskaera Guztira

Sexua
 Emakumezkoa % 59,1 % 48,7 % 55,1
 Gizonezkoa % 40,9 % 51,3 % 44,9
Batez besteko adina (urteak) 40,5 33,0 37,6
Lan egoera
 Lanean/ norberaren kontura % 6,3 % 10,8 % 8,0
 Lanean/finkoa % 31,8 % 55,1 % 40,8
 Lanean/ aldi baterako % 23,7 % 18,4 % 21,6
 Langabezian % 32,3 % 14,6 % 25,5
 Beste egoera bat % 6,0 % 1,2 % 3,6
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3.2. Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra (I)1

•	 EBEI-ren arabera EAEn guztira 65.346 pertsona dira 2013an 18 eta 
44 urte arteko taldean daudenak, emantzipatu gabekoak, haien 
guraso edo tutoreen etxebizitzan bizi direnak, lehen etxebizitza 
eskuratzeko premia dutela adierazten dutenak eta diru sarrerak 
edo errentak dituztenak lehen etxebizitza eskuratzeko prozesua 
finantzatu ahal izateko .

•	 2011. urtearekin alderatuz kopuru hori % 25,9a gutxiagotu da 
(88.128 pertsona). Epe luzeko azterketan, lehen etxebizitza 
eskuratzeko beharraren joera beherakor argia hautematen da 
2009tik aurrera, 125.514 pertsona erregistratu zirenean.

•	 2013. urterako EBEI-k 18 eta 44 urte arteko pertsonen kolektiboak 
lehen etxebizitza eskuratzeko 59.318 etxebizitza beharko liratekeela 
estimatzen du. 2011. urtearen aldean, kopuru honek gutxiagotze 
nabarmena azaltzen du, gutxiagotzea % 22,3a izanez urte honetan 
eskatu ziren etxebizitza kopuruarekin alderatuz (76.360).

•	 Bilakaera-testuinguru zabalago batean, guztira eskatutako 
etxebizitzen kopuruak % 50,0 inguruko beherakada erregistratzen 
du 2009 urtearekin analisi konparatua egiten bada, aztertutako 
aldiaren maximo historikoa erdietsi zenean.

•	 Euskadiko 18 eta 44 urte arteko biztanleriak, lehen etxebizitza 
eskuratzeko eskatzen dituen etxebizitzak, EAEko etxebizitza nagusi 
guztien % 6,8a dira, 2011. urtearekin alderatuz portzentajezko  
2 puntutan gutxiagotzen den zenbatekoa.

1. Lehen etxebizitza eskuratzeko beharrari buruz informazio gehiago lortzeko 2013ko Etxebizitzen 
Beharrei eta Eskariari buruzko Inkestaren sintesi txostena kontsultatu daiteke Euskal Etxebizitzako 
Behatokiaren webgunean: https://euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ovv_personas_endv13/
es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
2. Halako diru-sarrerak ez badaude, lehen etxebizitza eskuratzeko proiektua ezin daitekeela egon 
hausnartzen da, egoera hau beharraren gabeziarenarekin baliokidetu da.

Etxebizitza eskuratzeko beharra duten 18 eta 44 urte arteko pertsonak. 2008 – 2013 bilakaera

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)
Oharra: 2009an Etxebizitza Beharrei eta Eskariari buruzko inkestaren landa-lanaren metodologia aldatzen da. Laginaren tamaina handitu da, 
inkestak elkarrizketa pertsonalen bitartez eginez.

Eskatzen diren etxebizitza kopuruaren kuantifikazioa eta lehen etxebizitza eskuratzeko beharraren 
indizea EAEko etxebizitza nagusien kopuruaren gain. 2005 – 2013 bilakaera

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

 
11,7 11,8 10,4 

9,0 

13,2 
11,7 

9,0 
6,8 

 Behar-indizea  
Beharraren % / Bizitegiak guztira 

https://euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ovv_personas_endv13/es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ovv_personas_endv13/es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
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3.2. Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra (II)

•	 Ezaugarri sozio-demografikoak aztertzerakoan, 25 eta 34 urte 
arteko adin taldeak, eskatzaile guztien % 70,0 gaineko mailetan 
finkatzen dela ikusten da.

•	 Generoaren arabera gizonezkoen kolektiboaren pisua 
emakumezkoena baino pixka bat handiagoa da, % 51,4a 
emakumezkoaren %48,6aren kontra.

•	 Unibertsitate eta lanbide heziketa mailako ikasketak dituzten 
pertsonen pisu handiagoa hautematen da, % 75,0a baino 
gehiago suposatuz. Lan egoeraren arabera kontratu mugagabe 
duten pertsonen pisu erlatiboa gutxiagotzen da, autonomoen eta 
langabetuen alde.

•	 Inkesta egin zaien pertsonek lehen etxebizitza eskuratzeko beharra 
luzaroan asetzea aurreikusten dute (lehen etxebizitza eskuratzeko 
beharra irauten duen denbora eta eskariaren ikuspegia).

•	 Eskuratze beharra duen biztanleriaren % 9,9k etxebizitza urte 
bateko epean eskuratuko dutela aurreikusten duten bitartean, % 
35,6k bi urtetan egingo dutela uste dute, eta % 57,2k 4 urteko 
epean. Bilakaera-hitzetan, 2013ko epe motzeko erantzunen % 
9,9 nabarmenki urruntzen da aurreko urteetan hautemandako 
ehunekoetatik (%20ren inguru).

Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen ezaugarri sozio-demografikoak. 2013

Iturria: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Etxebizitza beharrak eta eskaria (ENDV)

Lehen etxebizitza eskuratzeko beharraren kuantifikazioa eskariak irauten duen denboraren 
arabera. 2007-2013 bilakaera

(*) % etxegune guztien gain
(**) % beharra duten etxeguneen gain
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

Etxebizitzen Kop. %
Guztira 65.346 %100,0
Beharra duten pertsonen adina
 18-24 urte 8.431 %12,9
 25-34 urte 47.861 %73,2
 35-44 urte 9.053 %13,9
 Batez besteko adina (urteak) 28,0
Sexua
 Emakumezkoa 31.777 %48,6
  Gizonezkoa 33.569 %51,4

 Ikasketarik ez/ Lehen mailako ikasketak 7.451 %11,4
 Lanbide-heziketako ikasketak 21.248 %32,5
 Bigarren mailako ikasketak 6.917 %10,6
 Unibertsitate-ikasketak 29.730 %45,5
Lanarekiko erlazioa
 Lanean/ norberaren kontura 7.161 %11,0
 Lanean/finkoa 28.821 %44,1
 Lanean/ aldi baterako 23.885 %36,6
 Langabezian 3.608 %5,5
 Beste egoera bat 1.341 %2,1
 Ed/Ee 530 %0,8

2007 2008 2009 2010 2011 2013
Etxeb. 
kop. % Etxeb. 

kop. % Etxeb. 
kop. % Etxeb. 

kop. % Etxeb. 
kop. % Etxeb. 

kop. %

Beharra* 82.891 %10,4 74.461 %9,0 110.677 %13,2 97.800 %11,7 76.360 %9,0 59.318 %6,8
4 urteko 

eskaria (**) 45.073 %54,4 50.954 %68,4 57.091 %51,6 63.254 %64,7 45.288 %59,3 33.954 %57,2

2 urteko 
eskaria (**) 21.708 %26,2 24.378 %32,7 42.215 %38,1 35.843 %36,6 25.535 %33,4 21.111 %35,6

Urtebeteko 
eskaria (**) 15.298 %18,5 15.547 %20,9 22.648 %20,5 20.746 %21,2 4.786 %6,3 5.843 %9,9
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3.2. Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra (III)

•	 Lehen etxebizitza eskuratzeko jabetza erregimenaren arabera, 
alokairuaren garrantzia gehitzen ari da, tradiziozko jabetzaren 
aldeko apustuaren kontra. 18 eta 44 urte arteko biztanleriaren % 
38,7k alokairua aukeratzen du, proportzio hau lehenbiziko aldiz 
etxebizitza jabetzako erregimenean eskuratzea nahiago duena 
baino handiagoa izanez (% 36,7a).

•	 2011ko datuen aldean, gehikuntza nabarmena hautematen 
da alokairuaren lehenespenean, horrela aukera hau nahiago 
duen kolektiboa portzentajezko 20 puntuetan gehitzen da. Era 
koherentean gutxiagotze mailakatu bat hautematen da jabetza 
erregimenean eskuratzeko lehentasunean, 2007ko biztanleria 
eskatzailearen % 67,8tik 2013ko % 36,7ra pasatuz.

•	 2013an gutxiagotze nabarmena erregistratzen da 2011rekin 
alderatuz etorkizuneko etxebizitzaren finantzaketari aurrera egin 
beharko lioketen pertsonen hileko diru-sarrera garbietan (-% 12,7), 
1.365,9 eurotan kokatu arte.

•	 Lehen etxebizitza eskuratzeko premian diru-sarreren tarte 
baxuenean dauden pertsonen gehikuntza egiaztatzen da (hileko 840 
euro baino gutxiago), % 21,7ra iritsiz, 2011ko % 12,6ren kontra.

Etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen edukitza-erregimenaren aukera. 2007-2013 
bilakaera

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

Etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen diru-sarreren maila. 2009-2013 bilakaera

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

Hileko diru-sarrera garbiak
2009 2010 2011 2013

840 € arte 17,1 24,9 12,6 21,7
841 - 1.140 € 20,1 24,5 16,3 21,8
1.141 - 1.410 € 19,7 18,3 27,5 23,0
1.411 - 1.650 € 13,7 11,7 12,2 9,0
1.651 - 2.160 € 15,6 13,5 17,3 11,6
2.160 € baino gehiago 13,8 7,2 14,2 12,9
Batez bestekoa (eurotan) 1.427,2 1.251,2 1.564,4 1.365,9
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Salerosketen eta prezioen bilakaerari buruzko 
adierazle nagusiak EAEn eta Estatuarekin konparatuta.

4.1. Etxebizitza salerosketen bilakaera EAEn 

•	 Sustapen Ministerioaren estatistikaren arabera 2013an guztira 
10.736 salerosketa gauzatu dira EAEn.

•	 2012ren aldean %28,4ko jaitsiera bizia erregistratu da, EAEn 
2011tik hautematen zen higiezinen merkatuaren jardueraren 
gutxiagotze joeraren areagotzea suposatzen duena. Horrela, 
higiezinen merkatuaren uzkurtze erritmoa bereziki bizia izan da 
2012ren aldean, jardueraren jaitsiera %-17,2koa izan zenean.

•	 Merkatu jardueraren moteltze prozesua etxebizitza babestuaren 
inguruan biltzen dela hautematen da, %-60ko jaitsierarekin, 
halaber neurri txikiagoan etxebizitza libre berria (% -41,3). Bestalde 
aipagarria da bigarren eskuko etxebizitzen merkatuak azaltzen 
duen portaera hobeagoa, gutxiagotze-tasa motelagoa aurkeztuz (% 
-6,0), 2012an erregistratutako jaitsiera biziaren kontra (% -22,5).

•	 Etxebizitza motaren arabera 2013an hautemandako higiezinen 
merkatuaren dinamikak, merkatu osoaren gain bigarren eskuko 
etxebizitzen salerosketen garrantzi erlatiboaren igoera ekarri 
du. Horiek horrela, bigarren eskuko etxebizitzen salerosketak, 
salerosketa guztien erdia baino gehiago dira.

 

Salerosketen bilakaera etxebizitza motaren arabera. EAE. 2004-2013

Iturria: Sustapen Ministerioa

Gauzatutako salerosketen banaketa etxebizitza motaren arabera. EAE. 2013

Iturria: Sustapen Ministerioa
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4.2. Etxebizitzen salerosketen bilakaera Lurralde 

Historikoaren arabera 

•	 Lurraldekako analisiak, higiezinen merkatuaren jardueraren 
doikuntza hiru Lurralde Historikotan era desberdinean egiten dela 
adierazten du:

 ● Araban gogortasun berezia hautematen da doikuntza 
honetan, beraz 2013an salerosketen kopurua erdira 
jaisten da 2012ren aldean (%- 51,9a) 

 ● Bizkaian eta Gipuzkoan, 2012ren aldean 2013an 
erregistratu ziren salerosketen kopuruen gutxiagotze 
tasak % -20 ingurukoak dira (%- 23a Gipuzkoan eta % 
-20a Bizkaian)

•	 berriaren eta etxebizitza babestuaren salerosketen gutxiagotze 
erritmo biziari dagokiola adierazten da, 2013an % -60 eta % -70 
gainetik aldakuntza tasa negatiboak aurkezten baitute urrunez 
hurren.

•	 Higiezinen merkatuaren jarduerak etxebizitza motaren arabera 
antzeko profila aurkezten du Bizkaian eta Gipuzkoan 2013 ekitaldian. 
Doikuntza handienak etxebizitza libre berrian eta etxebizitza 
babestuan ematen dira, bigarren eskuko etxebizitzen salerosketek 
gutxiagotze-tasa motelak azaltzen dituzten bitartean.

Gauzatutako etxebizitza salerosketen bilakaera Lurralde Historikoaren arabera. 2004-2013

Iturria: Sustapen Ministerioa

Gauzatutako salerosketen bilakaera etxebizitza mota eta Lurralde Historikoaren arabera. 
Urteko aldakuntza-tasak (2013/2012) 

Iturria: Sustapen Ministerioa



20 Etxebizitzako Behatokia   -  Higiezinen Merkatua EAEn, 2013

4.
 H

ig
ie

zi
ne

n 
m

er
ka

tu
ar

en
 j

ar
d

ue
ra

testuinguru 
ekonomiko 
orokorra

1

etxebizitza 
beharrak eta 
eskaria

3
higiezinen 
merkatuaren 
jarduera

4

etxebizitzaren 
birgaitzea5

hipoteka-
finantzaketa6

laburpena eta 
ondorioak7

etxebizitza 
eskaintza2

4. Higiezinen merkatuaren jarduera salerosketak 
EAE

salerosketak 
L.H.

etxebizitza 
librearen prezioa

etxebizitza  
erabiliaren prezioa

4.3. Etxebizitza libreen prezioen bilakaera EAEn eta 

Estatuan

•	 Etxebizitza libre berriaren prezioa 2.587 €/m2ko da EAEn 2013ko 
hirugarren hiruhilekoan, azkeneko hamabi hilabeteetan % 2,5ko 
gehikuntza azalduz.

•	 Hazkuntza hori aldaketa adierazgarria da EAEn etxebizitza libre 
berriak azken urteotan azaltzen zuen gutxiagotze joeraren aldean. 
Horrela, 2012ko azken hiruhilekoan etxebizitza libre berriaren 
prezioak oraindik % -4,4ko jaitsiera erregistratzen zuen EAEn 
aurreko urteko aldi berdinaren aldean. 

•	 EAEko prezioen dinamika aldaketa ez bezala, estatuan oro har 
etxebizitza libre berriaren metro koadroko prezioaren gutxiagotze 
joerak jarraitzen du 2013an, beraz azkeneko hamabi hilabetetan 
% -3,2a murriztu da. Dena den estatuko batez besteko prezioa 
(1.536,5€/m2ko) oraindik EAEn 2013an erregistratu denaren azpitik 
dago (2.588 €/m2ko).

 

Etxebizitza libreen prezioen bilakaera. 2005-2013

Etxebizitza libreen prezioak Autonomia Erkidegoen arabera. 2012-2013

2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa Aldakuntza-tasa
Andaluzia 1.423,9 1.344,1 %-5,6
Aragoi 1.544,5 1.288,7 %-16,6
Asturias 1.632,7 1.537,2 %-5,8
Balearrak 2.081,1 2.090,0 %0,4
Kanariak 1.406,0 1.326,8 %-5,6
Kantabria e.g. 1.571,2 --
Gaztela eta Leon 1.253,2 1.209,2 %-3,5
Gaztela-Mantxa 1.185,2 1.046,4 %-11,7
Katalunia 1.955,6 1.750,2 %-10,5
Valentziako Erkidegoa 1.298,6 1.275,8 %-1,8
Extremadura 998,0 961,8 %-3,6
Galizia 1.299,9 1.308,1 %0,6
Madril 2.023,6 1.984,0 %-2,0
Murtzia 1.109,1 1.048,4 %-5,5
Nafarroa 1.483,7 1.651,6 %11,3
Euskal Autonomia Erkidegoa 2.524,1 2.587,7 %2,5
Errioxa 1.361,3 e.g. --
Ceuta eta Melilla e.g. e.g. --
ESTATUA GUZTIRA 1.587,7 1.536,5 %-3,2

* (e.g.) erregistratu gabeko datua
Iturria: Sustapen Ministerioa

Iturria: Sustapen Ministerioa
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4.4.  Erabilitako etxebizitzen prezioen bilakaera 

EAEn eta Estatuan

•	 2013an oraindik jarraitzen du etxebizitza prezioaren doitze prozesuak 
EAEn, beraz batez besteko prezioa % -3,9a murrizten da azkeneko 
hamabi hilabetetan metro koadroko 2.388 eurotan kokatuz.

•	 Adierazi den prezio doikuntzaren intentsitatea areagotzen dela dirudi 
ere 2012an etxebizitzaren metro koadroko batez besteko prezioa % 
-1,5a jaitsi zela kontuan hartzen badugu.

•	 Estatuan bigarren eskuko etxebizitzaren metro koadroko batez 
besteko prezioaren gutxiagotze-tasa % -4,7koa izan da 2013an, 
beraz EAEn behatutakoaren pixka bat gainetik dago. Horiek horrela, 
urte honetan EAE-ko (2.388 €/m2ko) eta Estatuko (1.445 €/m2ko) 
prezioen arteko aldea zabaldu da.

 

Etxebizitza erabilien prezioen bilakaera. EAE eta Estatua. 2005-2013

Iturria: Sustapen Ministerioa

Etxebizitza erabilien prezioak Autonomia Erkidegoen arabera. 2012-2013

2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa Aldakuntza-tasa
Andaluzia 1.234,6 1.157,9 %-6,2
Aragoi 1.246,8 1.124,6 %-9,8
Asturias 1.362,9 1.251,6 %-8,2
Balearrak 1.713,3 1.776,6 %3,7
Kanariak 1.221,6 1.233,2 %0,9
Kantabria 1.615,8 1.411,9 %-12,6
Gaztela eta Leon 1.141,2 1.016,8 %-10,9
Gaztela-Mantxa 940,4 823,4 %-12,4
Katalunia 1.788,1 1.647,2 %-7,9
Valentziako Erkidegoa 1.057,1 1.041,6 %-1,5
Extremadura 857,8 819,3 %-4,5
Galizia 1.082,7 1.076,0 %-0,6
Madril 1.982,5 2.030,8 %2,4
Murtzia 1.008,2 956,6 %-5,1
Nafarroa 1.354,1 1.298,5 %-4,1
Euskal Autonomia Erkidegoa 2.484,4 2.388,3 %-3,9
Errioxa 1.204,3 993,0 %-17,5
Ceuta eta Melilla 1.558,5 1.588,3 %1,9
ESTATUA GUZTIRA 1.515,2 1.444,7 %-4,7

Iturria: Sustapen Ministerioa
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5. Etxebizitzaren birgaitzea beharrak ezaugarriak politikak laguntzak obra-lizentziak

EAEn etxebizitza birgaitzearen eremuan sustatutako 
laguntzei loturiko esku-hartze beharraren bat duten 
euskal familiak.

5.1.  EAEko Etxebizitza birgaitzeko beharraren 

kuantifikazioa 

•	 2013an guztira 90.139 euskal familiek etxebizitzen barnealdearen 
edo eraikuntzen eremu komunen birgaitzearekin loturiko esku-
hartze beharra zuten, hau da, EAEko familia-etxebizitzen parkearen 
% 10,3.

•	 Bilakaerari erreparatuta, birgaitzeko beharra gehitu da 2011rekiko, 
bai behar hori adierazten duten etxegune kopuruari (% 19,6 
gehiago), bai behar horrek euskal etxeguneengan duen eragina 
erlatiboari dagokionez (1,4 portzentajezko puntu gehiago).

•	 Lurralde Historikoaren araberako azterketak agerian utzi du Arabak 
birgaitzeko beharren gehikuntzan duen garrantzia. Horrela, lurralde 
hau 2013an behar erlatiboaren indize altuena duen lurraldea 
bilakatu da, etxeguneen % 13,5a, Bizkaiko % 9,7 eta Gipuzkoako 
% 9.8ren kontra.

•	 Familiek etxebizitza birgaitze beharrari aurre ekiteko ahalmen 
mugatua dute. Bakarrik euskal etxeguneen % 18,9k adierazi dute 
hurrengo urtean ekin ahal izango diotela, beraz, 2011rekiko jaitsiera 
nabarmena ikus daiteke (% 32,2), zenbatekoa 2007-2013 aldiko 
minimoan kokatuz. Halaber eskariaren jaitsiera behatzen da bi 
urterako eta lau urterakoan aurreikuspenetan.

EAEko etxebizitzen birgaitze beharraren kuantifikazioa. 2005–2013 bilakaera

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

Birgaitze beharraren kuantifikazioa eskariak irauten duen denboraren arabera. 2011-2013 
bilakaera

 Índice de necesidad  
% de necesidad s/total de hogares 

9,7 8,6 9,8 
10,6 13,5 

6,2 

Etxebizitzen birgaitze beharraren kuantifikazioa Lurralde Historikoaren arabera. 2011-2013 
konparazioa

2011 2013

Etxeb. kop. % Etxeb. kop. %
Beharra* 75.342 %8,9 90.139 %10,3
4 urteko eskaria (**) 44.026 %58,4 45.286 %50,2

2 urteko eskaria (**) 40.485 %53,7 33.958 %37,7
Urtebeteko eskaria (**) 24.274 %32,2 17.047 %18,9

(*) % etxe guztien gain 
(**) % beharra duten etxeen gain
Denbora epe bakoitzaren zenbatekoak barne hartzen ditu azpi-
denbora epeetarako adierazten den eskaria. Hau da, bi urteko 
eskariak barne hartzen du urtebeteko eskaria eta lau urteko 
eskariaren kasuan barne daude urte bateko eta bi urteko eskaria.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

 

14,3 

17,0 
14,2 15,5 

16,9 

9,7 8,9 
10,3 

Beharraren indizea 
Beharraren % etxe guztien gain 

 Beharraren indizea 
Beharraren % etxe guztien gain 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)
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5. Etxebizitzaren birgaitzea beharrak ezaugarriak politikak laguntzak obra-lizentziak

5.2.  Etxebizitzen birgaitzearen ezaugarriak

•	 Birgaitze-lanen tipologiaren arabera, ia familien erdiarentzat 
etxebizitzen birgaitze beharrak elementu pribatiboekin (komuna, 
zorua, beroketa-instalazioak, leihoen aldaketa,…) loturik daude.

•	 Eremu komunei loturiko lan tipologiari dagokionez (fatxada, teilatua, 
igogailua,…), birgaitze beharra duten EAEko etxeguneen % 18,4k 
behar hau adierazi dute. Familien % 31,8k adierazi dute etxebizitza 
barrutik zein eraikinaren eremu komunak birgaitzeko beharra dutela.

•	 Etxebizitzen barnealdea birgaitzeko aurreikusten den batez besteko 
kostua 15.202 eurokoa da, eta 11.580 eurokoa eraikinaren elementu 
komunen berritzeari dagokionean.

•	 Aurrekontu bereziki altua eskatzen duten lanen eragina birgaitze 
behar hori erakusten duen etxebizitza gutxiengoari dagokio: 
etxebizitzen % 9,7k 30.000 euroz gainetik kokatzen dute 
etxebizitzaren elementu pribatiboen gaineko berritzearen kostua; 
portzentaje hori % 8,1era jaisten da elementu komunen berritzearen 
kasuan.

Beharra duten etxebizitzen birgaitze mota. 2013

Etxebizitza beraren elementuei eta elementu komunei dagokien aurreikusitako birgaitze kostuak. 
2013

 Coste medio 
(Euros): 11.579,7 

Coste medio 
(Euros): 15.201,7 

Oharra: Etxebizitza beraren eta gune komunen birgaitze beharra duten etxeen ehuneko handi bat ez du galdera hau erantzun 
 (% 37 y % 42 hurrenez hurren).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Estatistika (EBEI)

 Batez besteko 
kostua (Eurotan): 

11.579,7 

Batez besteko 
kostua (Eurotan): 

15.201,7 
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5. Etxebizitzaren birgaitzea beharrak ezaugarriak politikak laguntzak obra-lizentziak

5.3. Birgaitze politikak

•	 2013-2016ko Etxebizitza Plan Zuzentzailea eta etxebizitzak 
birgaitzeko 2013-2016 aldirako Renove Plana dira Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailaren birgaitze politiken ekintza eremua.

•	 2013-2016ko Etxebizitza Plan Zuzentzailearen barne birgaitzeari 
buruzko ardatz estrategiko bat dago , Europako jarraibideekin bat 
datorren birgaitze eredu berri, iraunkorra, soziala, ekonomikoa 
sustatzen duena. Plan Zuzentzailearen aurrekontu osotik 
(460.383.933 euro), % 21a aurrekontu-saila honetara zuzenduta 
dago, zehazki 4 urtetan banatzen diren 93.840.941 euro.

•	 Etxebizitza Plan Zuzentzaileak lagundutako jarduerak, guztira 
69.000 etxebizitzen gainean esku-hartzea suposatuko du. Horietatik  
15.580ei ekin zaie 2013an. Esku-hartze hauek batez ere birgaitze 
isolatuaren inguruan izan dira.

•	 Etxebizitzak Birgaitzeko Renove Plana, Eusko Jaurlaritzak egin 
duen 2013-2016 Enplegua Suspertzeko Programaren 6 ardatz 
estrategikoetatik bat da. 2013-2016 aldian emango diren diru-
laguntzen zenbatekoa 81,5 milioi eurokoa da, eta sektorearen 
sustapen publiko honek beste 859,5 milioi euro mugiaraziko 
dituela aurreikusten da, beraz birgaitzera zuzendutako baliabideen 
zenbateko osoa 941 milioi eurokoa izango da2. 

2013 – 2016ko Etxebizitza Plan Zuzentzailearen aurrekontua

  4. ardatza. Birgaitze eredu berria eta iraunkorra bultzatzea, soziala, ekonomikoa, eta gidalerro 
europarrekin integratzailea.
Baliabideen mobilizazio osagarri honek, diruz lagundu daitezkeen jardueretatik diruz lagunduta 
ez dagoen zatiari eta diruz -lagunduko diren jarduerekin batera diruz lagunduta ez dauden beste 
hobekuntza lanei dagokie. 

Kontzeptua Zenbatekoa
Birgaitze aurrekontua 93.840.941

2013 17.716.800
2014 19.760.000
2015 25.991.889
2016 30.372.252

Plan Zuzentzailearen aurrekontua guztira 460.383.933 

2013 – 2016 Etxebizitza Plan Zuzentzailearen helburu kualitatibo orokorrak birgaitze-alorrean 

Jarduketa kopurua
Etxebizitza kopurua

2013 2014 2015 2016 2013-2016 Guztira
Birgaitzeko laguntzak 15.580 17.000 19.300 21.600 73.480
•	  Birgaitze integratua 400 800 1.000 1.200 3.400
•	  Irisgarritasunerako birgaitzea 180 200 300 400 1.080
•	  Birgaitze bakartua 15.000 16.000 18.000 20.000 69.000

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza

2013 – 2016 Birgaitze Renove Planaren baliabide ekonomikoak

2013 urtea 2013-2016 aldia

Jarduketa Diru-laguntzen 
zenbatekoa (€)

Sortutako bolumen 
ekonomiko guztia (€): diru-

laguntzak + eragindako 
inbertsioa

Diru-laguntzen 
zenbatekoa (€)

Sortutako bolumen 
ekonomiko guztia 

(€): diru-laguntzak + 
eragindako inbertsioa

Jarduketak banako etxebizitzetan 12.000.000 210.000.000 48.000.000 840.000.000
Eraikinen osoko birgaitzerako 
jarduketak 2.250.000 4.500.000 17.500.000 35.000.000

Gune eta ekipamendu publikoen 
irisgarritasuna 1.898.000 9.490.000 6.800.000 47.600.000

Hiri-berroneratzea 2.000.000 4.000.000 9.200.000 18.400.000
Total 18.148.000 227.990.000 81.500.000 941.000.000

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza
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5. Etxebizitzaren birgaitzea beharrak ezaugarriak politikak laguntzak obra-lizentziak

5.4. Emandako diru-laguntzen zenbatekoa

•	 2013-2016 aldirako Birgaitze Renove Planaren eremuan, eraikinen 
eta etxebizitzen birgaitzerako partikularrei eta bizilagunen erkidegoei 
zuzendutako laguntzen barne 2013an eman diren diru-laguntzek, 
guztira EAEko 13.409 etxebizitzak birgaitzea lagundu dute, guztiko 
zenbatekoa 14.532.145 eurokoa izanik.

•	 Bilakaera-esparruan, diru-laguntzen zenbatekoa eta birgaitu diren 
etxebizitzen kopurua nabarmenki gutxiagotu da 2009an lortu zen 
gehienezko historikoaz geroztik, 20.534 etxebizitzen birgaitzea 
lagundu zenean 22.440.259 euroko diru-laguntzarekin. 

•	 2013ko datuen arabera, batez besteko diru-laguntza etxebizitzako 
1.986 eurokoa izan da, birgaitze bakartuan batez bestekoa 997 
eurotara murrizten den bitartean. Zenbateko hauek jaitsiera bat 
adierazten dute 2011 eta 2012ko datuen aldean.

•	 Laguntzak bakarka edo jabekideen erkidegoak eska ditzake, eta 
partikularrek elementu pribatiboen edo komunen birgaitzeari 
ekiteko laguntzak eska ditzakete. Eman diren diru-laguntza gehienak 
elementu komunitarioen birgaitzera zuzenduta daude (guztiko diru-
laguntzaren % 96a), zati txikiago bat etxebizitzen barnean obrak 
egitea zuzenduta dagoen bitartean (guztikoaren % 4a).

Birgaitutako etxebizitza kopuruaren eta birgaitzeko diru-laguntzen guztiko zenbatekoaren 
bilakaera. 2006-2013

Birgaitzerako diru-laguntzen banaketa laguntza motaren arabera. 2006 – 2013

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza

Birgaitzeko diru-laguntzen batez besteko zenbatekoaren bilakaera (euroak etxebizitzeko) motaren 
arabera. 2002- 2013

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza
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5. Etxebizitzaren birgaitzea beharrak ezaugarriak politikak laguntzak obra-lizentziak

5.5. Birgaitzeari loturiko obra-lizentziak

•	 Lizentzien tipologian aldaketa bat hautematen da, birgaitzeari 
loturiko obra handiko lizentzien nagusitasunarekin. 2013an tipologia 
hori lizentzien % 82,4a da, horietatik %15,7a oin berriko eraikinei 
eta % 1,9a eraiste lizentziei dagokie.

•	 Bilakaera-eremuan, lizentzia guztien gain geroz eta handiagoa da 
birgaitze lizentziek duten pisua, 2008ko % 64tik 2013ko % 81era 
pasatu baita.

•	 2009az geroztik obra mota guztietan gauzatze materialaren 
aurrekontuen murrizketa delarik ere, etxebizitza birgaitzeko obrak 
dira guztiko zenbatekoan murrizketa txikiena erregistratu dutenak.

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. Kop.

Birgaitze 2.019 64,4 1.407 69,2 1.863 71,6 2.174 75,4 1.909 80,2 1.746 81,4

Oin berria 1.024 32,7 578 28,4 675 25,9 660 22,9 447 18,8 351 16,4

Eraiste 90 2,9 49 2,4 64 2,5 49 1,7 24 1,0 48 2,2

Guztira 3.133 100,0 2.034 100,0 2.602 100,0 2.883 100,0 2.380 100,0 2.145 100,0

Obra handiko lizentzien bilakaera EAEn, obra motaren arabera. 2008 - 2013 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eraikuntza eta Etxebezitzari buruzko Estatistika.

Obra zuzendaritzako egiaztagirien gauzatze materialaren aurrekontuaren bilakaera EAEn  
(mila eurotan). 2009 - 2013 

Iturria: Sustapen Ministerioa
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EAEn eratutako hipoteka kopuruaren bilakaera. 2003-2013. Balio absolutuak eta tasak

Iturria: EIN 

Estatuan eratutako hipoteka kopuruaren bilakaera. 2003-2013. Balio absolutuak eta tasak

Iturria: EIN 

Gauzatutako hipotekei, familien zorpetzeari, hipoteka 
betearazpenei eta maizter-botatze judizialei buruzko 
adierazle nagusiak eta Estatuarekin alderaketa.  

6.1. Hipoteka-jarduera (I)

•	 2013an EAEn aurreko urtetako hipoteka-jardueraren gutxiagotze  
joerak jarraitzen du. Azken ekitaldi alderatuz % -28,2 gutxiago. 

•	 Krisiaren hasieratik, EAEn jaitsiera nabarmena hautematen da 
gauzatutako urteko hipoteken kopuruan. 2006ren aldean -43.000 
hipoteka baino gehiago eratu zirenean- % -72ko jaitsiera erregistratu 
da gauzatutako hipoteka kopuruan.

•	 Nolanahi ere, aldi honetan EAEn hipoteka-jardueran hauteman 
den jaitsiera honen intentsitatea, Estatuan behatzen dena baino 
motelagoa da. Bertan 2013an sinatu diren hipoteken kopurua (200 
mila inguru) 2007an eratu zirenak baino % -85,2 gutxiago da (1,2 
milioi hipoteka).

 %6,7 
%13,5 

%11,9 
%-22,2 

%-32,5 

%-7,7 

%-33,0 
%-32,8 %-6,7 

%-27,1 
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6.1. Hipoteka-jarduera (II)

•	 Krisi ekonomikoko urte hauetan hipoteka-jardueran eman den 
doikuntzaren intentsitatea, handiagoa da eman diren hipoteka-
maileguen zenbatekoaren bilakaera-ikuspegitik aztertzen bada, 
beraz:

 ● Ez da murriztu bakarrik eman diren hipoteken kopurua, 
baizik eta bere batez besteko zenbatekoa ere, 2007ko 
164 mila eurotik 2013ko 120 mila eurotara pasa dena (% 
-26a).

 ● Dena den, EAE Estatuko beste Autonomia Erkidegoekin 
alderatuz eratu diren hipoteken batez besteko 
zenbatekoaren sailkapenean buruan dago.

•	 2013an EAEn eratu diren hipoteken batez besteko iraupena, 
adierazgarriki krisiaren aurreko urteetan eratu zirenak baino 
txikiagoa da. Horrela 2013an eratutako hipoteken batez besteko 
iraupena 284 hilabetekoa da, 2007ko 337 hilabeteko batez besteko 
iraupenaren aldean. Nolanahi ere, EAE hipotekak iraupen luzeago 
duten hiru erkidegoen artean dago.

 

Etxebizitzen gainean eratu diren hipoteken batez besteko zenbatekoaren bilakaera (eurotan). EAE eta 
Estatua. 2003-2013

Iturria:  Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza-ondasunen Erregistratzaileen Elkargoa Higiezinen Erregistro-estatistika

Etxebizitzen gainean eratu diren hipoteken batez besteko iraupenaren bilakaera. EAE eta Estatua. 2004 - 2013 

Kontratatu diren hipoteka-maileguen batez besteko iraupena Autonomi Erkidegoaren arabera. 2013

Iturria:  Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza-ondasunen Erregistratzaileen Elkargoa Higiezinen Erregistro-estatistika

Iturria:  Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza-ondasunen Erregistratzaileen Elkargoa Higiezinen Erregistro-estatistika

1. Estatuaren batez besteko gaineko iraupena duten Autonomia Erkidegoak.



29 Etxebizitzako Behatokia   -  Higiezinen Merkatua EAEn, 2013

6.
 H

ip
ot

ek
a 

fi
na

nt
za

ke
ta

 

testuinguru 
ekonomiko 
orokorra

1

etxebizitza 
beharrak eta 
eskaria

3
higiezinen 
merkatuaren 
jarduera

4

etxebizitzaren 
birgaitzea5

hipoteka-
finantzaketa6

laburpena eta 
ondorioak7

etxebizitza 
eskaintza2

6. Hipoteka finantzaketa hipoteka-
jarduera

finantza  
ahalegina/ 
zorpena

hipoteka  
betearazpenak

maizter-botatze 
judizialak

6.2. Familien finantza-ahalegina eta zorpetzea1

•	 2013aren bukaeran EAEko familien finantza-ahalegina (hileko 
batez besteko hipoteka-kuota eta hileko soldata-kostuaren arteko 
erlazioaren bitartez neurtzen da) % 29,7a zen, 2012 urtearen 
aldean 1,8 portzentaje-puntuko beherakada.

•	 Epe luzeko ikuspegitik, adierazle honek murrizketa handia azaltzen 
du aurreko hamarkadaren erdiaren aldean: 

•	  Desde una perspectiva de largo plazo, este indicador muestra una 
considerable reducción respecto a mediados de la década pasada:

 ● 2007 eta 2008an euskal familien finantza-ahalegina % 
47aren inguruan kokatzen zen, beraz 6 urtetan 20 
portzentajezko puntu inguru murriztu da.

 ● Murrizketa horrek neurri handian eratu diren hipoteken 
batez besteko kuotaren txikiagotzearekin zerikusia du, 
2008ko 959 eurotik 2013ko 665 eurotara pasatu baita.

 ● Kuotaren txikiagotze honi, 2013an eratu ziren hipoteken 
iraupen txikiagoa eta batez besteko zenbateko txikiagoa 
gehitu behar zaio, euskal ekonomiaren ziklo 
hedakorrarekin alderatuz. 

•	 Estatuarekin alderatuz, familien antzeko finantza-ahalegina 
hautematen da, Estatuan % 30,4koa izanez, aurretik aipatutako 
EAEko % 29,7ren aldean.

 

1.  EGK-k familien zorpetzeari buruz egin berri duen txostenak, agerian uzten du euskal familien hipote-
ka-zorpetzeari buruz informazioa sortzeko estatistika eguneratu baten gabezia. Informazio gehiagorako 
txostena kontsultatu: http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamien-
to%20familiar.pdf

Eratu diren hipoteken batez besteko soldata-kostuen gaineko hileko hipoteka-kuotaren bilakaera 
(finantzaketa ahalegina) . 2004-2013

Iturria: Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza-ondasunen Erregistratzaileen Elkargoa Higiezinen Erregistro-estatistika

Eratutako hipoteken hipoteka-kuotaren bilakaera. EAE eta Estatua. 2004-2013 

Iturria: Jabetzaren, Ondasun Higigarrien eta Merkataritza-ondasunen Erregistratzaileen Elkargoa Higiezinen Erregistro-estatistika

http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf
http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf
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6.3. Krisiaren eragina: hipoteka betearazpenak

•	 Krisiaren testuinguruan Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
eskaintzen duen Justizia erakundeen jarduerari buruzko 
informazioak, 2013an krisiak hipoteka betearazpenen eta maizter-
botatze judizialen inguruan izan duen eraginaren ikuspegi eguneratu 
bat izateko aukera ematen du.

•	 EAEko Lehen Auzialdiko Epaitegietan guztira 817 hipoteka 
betearazpenak erregistratu dira 2013an, aurreko urtearen aldean % 
-23,0ko gutxiagotzea suposatzen duena.

•	 EAEn eman den gutxiagotze adierazgarri hori, Estatu mailan 
behatu den murrizketaren gainetik dago, non betearazpenen 
kopurua % -9,8a jaitsi baita. Era honetan, 2012an behatutako joera 
finkatu da, Estatuko Autonomia Erkidego guztien artean hipoteka 
betearazpenen kopurua bakarrik EAEn jaitsi zenean.

 

EAEko Hipoteka betearazpenen kopurua, eta Estatuko guztikoaren gainean duen pisu erlatiboa. 
2007-2013 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

Hipoteka betearazpen kopuruaren aldakuntza-tasaren bilakaera EAEn eta Estatuan. 2008-2013.

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 %1,3 
%1,7 %1,5 %1,2 

%1,3 

%1,0 
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6.4. Krisiaren eragina: maizter-botatze judizialak

•	 2012aren aldean, maizter-botatze judizialen kopuruan % -27,2ko 
gutxiagotze nabarmena egiaztatzen da, 2012ko 2.524 maizter-
botatze kopurutik 2013ko 1.838ra pasatu baita. 

•	 2013an erregistratutako murrizketa hau joeraren aldaketa bat izan 
da, 2008 (1.209) eta 2012 artean (.2524) maizter-botatze judizialen 
igoerarekin alderatuz. Izan ere 2012an % 12,6ko igoera eman zen, 
2013ko murrizketa nabarmenaren aldean.

•	 Hipoteka betearazpenen joerarekin bat etorriz, Estatuaren aldean, 
2013an EAEn maizter-botatze kopuruaren aldakuntza-tasan eman 
den jaitsiera ia lau bider gainekoa izan da (% -7,2 estatuan eta % 
-27,2 EAEn).

•	 2013 urtean EAEko maizter-botatzeen % 70,7k Hiri Alokairu 
Legearekin lotura dute, estatuan aldiz proportzio hau era 
adierazgarrian gutxitzen da (% 56,8a). Estatuan maizter botatzeen 
ondorioa diren hipoteka-betearazpen prozedurek pisu erlatibo 
handiagoa dute, % 38,4a, EAEko % 23,7ren kontra.

 

Maizter-botatze kopurua EAEn (2007-2013) eta aldakuntza tasak Estatuaren aldean.

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia

Maizter-botatze kopuruaren banaketa sortarazten dituzten arrazoien arabera EAEn eta Estatuan. 
2013

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia
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7. Laburpena eta ondorioak

2013an EAEko higiezinen merkatuaren jarduera adierazle nagusiek ahulezi adierazgarria azaltzen jarraitzen dute, horrela ondorioztatzen da txostenean aztertutako datu 
nagusien eta sektoreko eragile nagusien iritzien arabera.

Eusko Jaurlaritzaren Higiezinen Eskaintza estatistikan, sektorean lan egiten duten eragileei dagozkien erantzunetatik abiatuta egiten den higiezinen merkatuaren dinamismo-
indizeak (2007an 25 puntu azpitik kokatzen dena 0 eta 100 arteko eskalan), merkatuaren krisiak jarraitzen duela baieztatzen du, beraz geldialdi bat adierazten du 2007 urteaz 
geroztik.

Urte honetan zehar testuinguru ekonomikoak izan duen bilakaera negatiboak, bereziki eraikuntzaren sektorean, neurri handi batean higiezinen merkatuaren geldotasuna 
azaltzen du.

 ● BPGa % -1,2a murriztu da 2013an, aurreko urteetako joera beherakorrari jarraipena emanez. Sektore guztien artean, eraikuntzaren sektorea da higiezinen 
merkatuarekin lotura zuzenena duena, eta gutxitze handiena adierazten duena, % -5,0ko aldakuntza-tasa negatiboa erregistratuz.

 ● Krisiak euskal familiengan izan duen eragina, 2009az geroztik barne eskariak izan dituen etengabeko jaitsierak ikustean adierazten da, bereziki azken urteetan, 
jaitsiera 2012an eta 2013an % -2,5koa eta % -1,6koa izan delarik, hurrenez hurren.

 ● EAEn enpleguaren beheranzko joerak jarraitzen du, eta % -2,1eko gutxiagotzea izan du 2013an, beraz langabezia-tasa % 14,6raino areagotu da, familien egoeran 
eragin zuzena duena, bereziki etxebizitzaren eskuratzeari dagokionez. Horretaz gain, urte honetan eraikuntzaren sektorean okupazioak izan duen jaitsiera 
intentsitate handikoa izan da (% -17,9a), beraz 2008 urteaz geroztik enplegua suntsitzeko joerak jarraitzen du.

Krisi ekonomikoko testuinguru honetan, etxebizitza eskariaren gutxiagotze joera baieztatzen da:

 ● EBEI-ren arabera, 2013an guztira 65.346 pertsona dira EAEn 18 eta 44 urte arteko taldean daudenak, emantzipatu gabekoak, haien guraso edo tutoreen 
etxebizitzan bizi direnak, lehen etxebizitza eskuratzeko premia dutela adierazten dutenak eta diru sarrerak edo errentak dituztenak lehen etxebizitza eskuratzeko 
prozesua finantzatu ahal izateko. Bilakaera-hitzetan, pertsonen kopuru honek gutxiagotze adierazgarria erakutsi du 2011ren aldean. Epe luzean, etxebizitza 
eskuratzeko beharraren joera beherakor argia hautematen da 2009tik aurrera, 125.514 pertsona erregistratu zirenean. 

 ● Bestalde, 2013an etxebizitza babestuaren eskaria ez da murriztu. Horiek horrela, Etxebiden erregistratu den eskaera espedienteen kopurua guztira 86.659koa 
izan da, % 2,2ko gehikuntza 2012. urtearekin alderatuz, eta % 2,1ekoa 2011ren aldean.
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7. Laburpena eta ondorioak

EAEko etxebizitza eskaintzaren bilakaerari dagokionez:

 ● 2013an amaitutako etxebizitzak 4.779 izan ziren guztira, beraz, 2012ko datuaren aldean % 44,4ko gutxiagotze tasa suposatzen du, 2004-2013 aldiko jaitsiera 
nabarmenena. Dena den Estatuan oro har EAEn baino jaitsiera handiagoa hautematen da etxebizitza berrien eraikuntzan.

 ● EAEko etxebizitza eskaintzan prezioen doikuntzak jarraitzen du, erabilitako etxebizitzen kasuan, zein eraiki berri diren etxebizitzetan:

 ● 2013an eskaintzen diren erabilitako etxebizitzen metro koadro erabilgarriko prezioak % -11ko jaitsiera izan du 2012ren aldean eta 3.171,7 eurotan kokatu da. 
2004-2013 aldian eman den urte arteko jaitsiera handiena.

 ● Etxebizitza libre berriaren metro koadroko prezioak %-6,8ko jaitsiera izan du 2013an eta metro koadroko 3.486 eurotan kokatzen da. 
 ● Prezioen doikuntza txikiagoa izan da alokairu merkatuan. 2013an higiezinen jabetzako agenteen bitartez merkaturatu ziren etxebizitza erabilien batez besteko 

hileko alokairua 825 eurokoa zen, 2012an baino % -3,6a gutxiago.

Etxebizitza eskariaren jaitsiera (etxebizitza babestuaren kasua izan ezik),eta etxebizitza berrien eskaintzaren murrizketa direla eta, 2013an merkatuaren jarduerak uzkurdura 
nabarmena azaltzen du, beraz:

 ● Salerosketen kopurua % -28,4a gutxitu da 2012ren aldean, salerosketak guztira 10.736 izanez, beraz jaitsiera 2011an erregistratu zena baino handiagoa izan da 
(% -17,2a).

 ● Doikuntza hau batez ere etxebizitza babestuen salerosketei dagokie, % -60 jaisten baitira, eta neurri txikiagoan etxebizitza libre berriei (% -41,3a). Bestalde 
bigarren eskuko etxebizitzak gutxitze tasa moderatuagoa azaltzen du (% -6,0a).

 ● 2013. ekitaldian Sustapen Ministerioak argitaratu duen informazioaren arabera, EAEn etxebizitzen prezioaren portaera desberdina da etxebizitza motaren arabera:

 ● Etxebizitza libre berriaren prezioa 2.587 €/m2ko da EAEn 2013ko laugarren hiruhilekoan, beraz % 2,5ko gehikuntza azaltzen du azkeneko hamabi hilabeteetan. 
Hazkunde hori aldaketa adierazgarria da EAEn etxebizitza libre berriak azken urteotan azaltzen zuen gutxiagotze joeraren aldean.

 ● Bestalde, EAEn etxebizitza erabiliaren prezioak gutxiagotzen jarraitzen du. Batez besteko prezioa % -3,9a murriztu da azkeneko hamabi hilabetetan metro 
koadroko 2.388 eurotan kokatuz, beraz 2012ren aldean gutxitze tasa bikoiztu da (% -1,5a).

EBEI-k argi erakusten du 2013an birgaitze lanak egiteko beharra duten familien gehikuntza, baina behar horri epe motzean aurre egiteko itxaropenak txikiak dira. 

 ● 2013an guztira 90.139 euskal etxegune dira birgaitze esku-hartzeak behar dituztenak, hau da, EAEko familia-etxebizitzen parkearen % 10,3a. 2011rekiko, 
birgaitze beharrak gora egin du behar hori adierazten duten etxegune kopuruari (% 19,6 gehiago), zein behar horrek euskal etxeguneengan duen eragina 
erlatiboari dagokionez (1,4 portzentajezko puntu gehiago).

 ● Familiek etxebizitza birgaitze beharrari aurre ekiteko ahalmen mugatua dute. Bakarrik euskal etxeguneen % 18,9k adierazi dute hurrengo urtean ekin ahal izango 
diotela, beraz, 2011rekiko jaitsiera nabarmena ikus daiteke (% -32,2a), zenbatekoa 2007-2013 aldiko minimoan kokatuz. Halaber eskariaren jaitsiera behatzen da 
bi urterako eta lau urterako aurreikuspenetan.
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7. Laburpena eta ondorioak

2013-2016ko Etxebizitza Plan Zuzentzailea eta etxebizitzak birgaitzeko 2013-2016 aldirako Renove Plana dira Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren birgaitze politiken ekintza 
eremua.

 ● Aurrekontuen eta ekonomiaren testuinguru zail honetan, birgaitu diren etxebizitzen kopurua 13.409koa izan da, eta diru-laguntzen zenbatekoa guztira 14.532.145 
eurokoa. 

 ● Birgaitze integraturako eman diren diru-laguntzak (1.986 euro etxebizitzako) birgaitze bakartuan eman direnak baino handiagoak izan dira (997 euro etxebizitzako). 
Eman diren diru-laguntza gehienak elementu komunitarioen birgaitzera zuzenduta daude (guztizko diru-laguntzaren % 96a), eta zati txikiago bat etxebizitzen barnean 
obrak egitera (guztizkoaren % 4a).

2013aren zehar, EAEn aurreko urteetan behatu den jarduera hipotekarioaren gutxiagotze joerak jarraitzen du:

 ● Azkeneko ekitaldian gauzatu diren hipoteken kopurua 12.146 unitatekoa izan da, % -28,2 gutxiago 2012ren aldean. Beraz 2006 urteaz geroztik, 43.000 
hipoteka baino gehiago gauzatu zirenean, hautematen den gutxiagotze joerak jarraitzen du.

 ● EAEko familien finantza-ahalegina (hileko batez besteko hipoteka-kuota eta hileko soldata-kostuaren arteko erlazioaren bitartez neurtuta), % 29,7koa da 
2013an, -1,8 portzentajezko puntuko murrizketa adierazten duena 2012 urtearen aldean.

 ● Krisiaren aurreko urteen aldean (2007), finantza-ahalegina 20 portzentajezko puntutan murriztu da, beraz hipoteka-kuota 2007ko 959 eurotik 2013ko 
665ra pasatu da, hipoteken batez besteko iraupena ere nabarmenki murriztu delarik.

 ● Krisiaren ondorioei dagokienez, EAEko Lehen Auzialdiko Epaitegietan guztira 817 izan dira 2013an erregistratu diren hipoteka-betearazpenak, % -23,0ko 
gutxiagotze nabarmena suposatzen duena aurreko urtearen aldean. Maizter-botatzeen kopurua % -27,2a murriztu da ere, zenbatekoa 2.524koa izanez.
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1.

2.

3.

BPGaren urte arteko aldakuntza tasa. 2008-2013
BPG errealaren bilakaera. Urte arteko aldakuntza tasak herrialdeka. 2008 – 2013
Euskal BPGra ekarpenak. 2008-2013
Euskal ekonomiaren oinarrizko adierazleen bilakaera. 2008 – 2013
Biztanleria okupatuaren tasa aurreko urtearen aldean. 2007 – 2013
Biztanleria okupatuaren aldakuntza tasa sektoreen arabera. 2007 - 2013

Amaitutako etxebizitzak EAEn. 2004-2013
Amaitutako etxebizitzen bilakaera etxebizitza tipologiaren arabera. 2004-2013
Amaitutako etxebizitzen banaketa geografikoa: etxebizitza librea eta babestua. 2013
Amaitutako etxebizitza libreen eta babestuen bilakaera Lurralde Historikoaren arabera. 2006-2013
Amaitutako etxebizitza babestuen bolumenaren bilakaera. 2003-2013. Indizea 100 = 2003. EAE eta Estatuko gainerakoa
Amaitutako etxebizitza libreen bolumenaren bilakaera. 2003-2013. Indizea 100 = 2003. EAE eta Estatuko gainerakoa
Amaitutako etxebizitzen guztizkoaren gaineko amaitutako etxebizitza babestuen pisu erlatiboaren bilakaera. 2003-2013. EAE eta Estatuko gainerakoa
Metro koadro erabilgarriko prezioaren bilakaera etxebizitza motaren arabera. , 2000-2013 
Etxebizitzen (erabiliak eta libre berriak) metro koadro erabilgarriko prezioa Lurralde Historikoaren arabera. 2007-2013
Etxebizitza libre eta babestuen hileko alokairuen bilakaera. 2000-2013
Etxebizitza babestuen hileko alokairuen bilakaera. , 2003-2013
Etxebizitza libre berrien metro koadro erabilgarriko prezioa Lurralde Historikoaren arabera. 2007-2013
Higiezinen merkatuaren dinamismo-indizearen bilakaera. 2004-2013

Etxebiden erregistratutako etxebizitza babestuaren eskaria (eskaera espedienteak). 2005-2013 bilakaera
Etxebizitza babestuaren eskaria Lurralde Historikoaren arabera. 2007– 2013 bilakaera
Etxebiden izena eman duten pertsonek eskatzen duten etxebizitza mota. 2005-2013 bilakaera
Izena eman duten eskatzaileen batez besteko diru-sarrera ponderatuak (eurotan). 2008-2013 bilakaera
Etxebizitza eskuratzeko beharra duten 18 eta 44 urte arteko pertsonak. 2008 – 2013 bilakaera
Eskatzen diren etxebizitza kopuruaren kuantifikazioa eta lehen etxebizitza eskuratzeko beharraren indizea EAEko etxebizitza 
nagusien kopuruaren gain. 2005 – 2013 bilakaera
Lehen etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen ezaugarri sozio-demografikoak. 2013
Lehen etxebizitza eskuratzeko beharraren kuantifikazioa eskariak irauten duen denboraren arabera. 2007-2013 bilakaera
Etxebizitza eskuratzeko beharra duten pertsonen diru-sarreren maila. 2009-2013 bilakaera

Testuinguru 
ekonomiko orokorra

Etxebizitza eskaintza

Etxebizitza beharrak 
eta eskaria
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4.

5.

6.

Etxebizitzen birgaitze beharraren kuantifikazioa Lurralde Historikoaren arabera. 2011-2013 konparazioa
Birgaitze beharraren kuantifikazioa eskariak irauten duen denboraren arabera. 2011-2013 bilakaera
Beharra duten etxebizitzen birgaitze mota Lurralde Historikoaren arabera. 2013
Etxebizitza beraren elementuei eta elementu komunei dagokien aurreikusitako birgaitze kostuak. 2013
2013 – 2016ko Etxebizitza Plan Zuzentzailearen aurrekontua
2013 – 2016 Etxebizitza Plan Zuzentzailearen helburu kuantitatibo orokorrak birgaitze-alorrean
2013 – 2016 Birgaitze Renove Planaren baliabide ekonomikoak
Birgaitutako etxebizitza kopuruaren eta birgaitzeko diru-laguntzen guztiko zenbatekoaren bilakaera. 2006-2013
Birgaitzeko diru-laguntzen batez besteko zenbatekoaren bilakaera (euroak etxebizitzeko) motaren arabera. 2002- 2013
Birgaitzerako diru-laguntzen banaketa laguntza motaren arabera. 2006 – 2013
Obra handiko lizentzien bilakaera EAEn, obra motaren arabera. 2008 – 2013
Obra zuzendaritzako egiaztagirien gauzatze materialaren aurrekontuaren bilakaera EAEn (mila eurotan). 2009 – 2013

Salerosketen bilakaera etxebizitza motaren arabera. EAE. 2004-2013
Gauzatutako salerosketen banaketa etxebizitza motaren arabera. EAE. 2013
Gauzatutako etxebizitza salerosketen bilakaera Lurralde Historikoaren arabera. 2004-2013
Gauzatutako salerosketen bilakaera etxebizitza mota eta Lurralde Historikoaren arabera. Urteko aldakuntza-tasak (2013/2012)
Etxebizitza libreen prezioen bilakaera. 2005-2013
Etxebizitza libreen prezioak Autonomia Erkidegoen arabera. 2012-2013
Etxebizitza erabilien prezioen bilakaera. EAE eta Estatua. 2005-2013
Etxebizitza erabilien prezioak Autonomia Erkidegoen arabera. 2012-2013

EAEn eratutako hipoteka kopuruaren bilakaera. 2003-2013. Balio absolutuak eta tasak
Estatuan eratutako hipoteka kopuruaren bilakaera. 2003-2013. Balio absolutuak eta tasak
Etxebizitzen gainean eratu diren hipoteken batez besteko zenbatekoaren bilakaera (eurotan). EAE eta Estatua. 2003-2013
Etxebizitzen gainean eratu diren hipoteken batez besteko iraupenaren bilakaera. EAE eta Estatua. 2004 – 2013
Kontratatu diren hipoteka-maileguen batez besteko iraupena Autonomi Erkidegoaren arabera. 2013
Eratu diren hipoteken batez besteko soldata-kostuen gaineko hileko hipoteka-kuotaren bilakaera (finantzaketa ahalegina) . 2004-2013
Eratutako hipoteken hipoteka-kuotaren bilakaera. EAE eta Estatua. 2004-2013
Hipoteka betearazpen kopuruaren aldakuntza-tasaren bilakaera EAEn eta Estatuan. 2008-2013
EAEko Hipoteka betearazpenen kopurua, eta Estatuko guztikoaren gainean duen pisu erlatiboa. 2007-2013
Maizter-botatze kopurua EAEn (2007-2013) eta aldakuntza tasak Estatuaren aldean
Maizter-botatze kopuruaren banaketa sortarazten dituzten arrazoien arabera EAEn eta Estatuan. 2013

Higiezinen 
merkatuaren jarduera

Etxebizitzaren 
birgaitzea

Hipoteka-finantzaketa
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