
 
 

EAE-N SALGAI ESKAINITAKO ETXEBIZITZA ERABILIEN BATEZ BESTEKO PREZIOAK 
URTEKO %2KO HAZKUNDEA IZAN DU 2007AN  

 

TASA HORREK AZKEN HAMAR URTEETAKO HAZKUNDERIK BAXUENA ERAKUSTEN DU 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak lantzen duen 2007ko 3. hiruhileko Eskaintza 
Inmobiliarioaren Estatis-tikak, txoten osoa (pdf, 476 Kb)  erakusten dituen datuen arabera, EAEn 2007ko 
laugarren hiruhilekoan eskaini diren bigarren eskuko etxebizitzen batez besteko prezioa 4.356 €/m2 da; 
beraz, urtean %2ko hazkundea lortu da. Tasa horrek azken hamar urteetako hazkunderik baxuena erakusten 
du. 
Bestalde, eskaintzan jarritako bigarren eskuko etxebizitzen (pdf, 72 Kb)  bolumenak nabarmenki egin du 
gora, eta zabaldu egin da, halaber, etxebizitza bat saltzeko beharrezkoa den batez besteko epea; horrela, sei 
hilabete behar dira batez beste. Horrez gain, dinamismo indizeak, higiezinen merkatuko dinamika sektoreko 
eragileen ikuspegitik neurtzen duen indizeak, balio oso baxuak erregistratu ditu berriro ere eta, hori kontuan 
hartuta, sustatzaileek eta higiezinen merkatuko eragileek antzemandako merkatuaren moteltzea baieztatuta 
geratzen da. 
Eraikuntza berriko segmentuari (pdf, 122 Kb) dagokionez, 2007ko laugarren hiruhilekoan antzemandako 
eskaintzaren batez besteko prezioa 4.113 €/m2 da. Bilakaerari erreparatzen bazaio, etxebizitza erabiliaren 
kasuan ikusitako eszenategia aldatu egiten da eta EAE osoan izandako hazkundea urteko %12,8koa da. 
Azterketa geografikoa eginez, bestalde, joera anitzak eta desberdinak ikus daitezke hiru Lurralde 
Historikoetan. 
Etxebizitza berriaren eskaintzaren azterketak erakusten duen moduan, akabera maila altuko etxebizitzen 
eskaintzak gora egin du (etxebizitza garestiagoak dira) eta eskainitako etxebizitzen prezioen banaketa 
sakabanatuagoa dago; ildo horretan, azken urteetan banaketa orekatsuagoa izan dela azpimarratu behar da.
Eredu etxebizitzari erreparatzen bazaio (produktu homogeneoagoa), hazkundea dezente neurritsuagoa izan 
dela ikus daiteke (+%2,1 urtean). Eredu etxebizitzaren kasuan -akabera normala eta 60-90 metro koadro 
arteko azalera duen etxebizitza-, duela urtebeteko eskaintzarekin alderatuta uzkurdura gertatu dela 
azpimarratu behar da. 
Bestalde, merkatu babestuak (pdf, 42 Kb) merkatuko kuota altua erregistratu du, berriro ere, eraikuntza 
berriko etxebi-zitzen segmentuan. 2007ko laugarren hiruhilekoan salgai jarritako etxebizitza babestuen batez 
besteko prezioa 1.322 €/m2 da, hau da, eskaintza librearen batez bestekoa baino hiru aldiz baxuagoa. 
Alokairuan antzemandako eskaintza librearen batez besteko errenta hilean 890 eurokoa da (urteko +%8,6); 
merkatu babestuan, berriz, batez besteko errenta hileko 325 eurokoa da BOEren kasuan, eta hileko 132 
eurokoa etxebizitza sozialen kasuan. 
Etxebizitza berriaren eta erabiliaren metro koadroaren prezioaren bilakaera EAEn 

PREZIOEN BILAKAERA (pdf, 76 Kb) (Ikus estatistikak (pdf, 14 Kb) )  
Prezioen adierazle orokorra, EAEn antzemandako eskaintza guztia (librea eta babestua) barne hartzen 
duen adieraz-lea, 287 puntukoa (1994 oinarria= 100) izan da 2007ko laugarren hiruhilekoan, hau da, urtean 
%11,6ko hazkundea lortu da. Ezin da ahaztu antzemandako laginean etxebizitza librearen eskaintzak izan 
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duen hazkunde nabarmena, batez ere bigarren eskuko etxebizitzarenak, eta, ondorioz, prezio orokorrak gora 
egin du. Oinarri bera erabilita, eta etxebizitza libreari erreparatuz (berria eta erabilia batera hartuta), indizea 
327 puntukoa da (+%7,4), eta 204 puntura iritsi da etxebizitza babestuaren indizea. 
EAEn salgai jarritako etxebizitzen prezioa/m2 erabilgarriaren bilakaera indizeak 

INDIZEA 
  

Orokorra* Etxebizitza librea**
Etxebizitza berri 
librea 

Etxebizitza 
babestua Etxebizitza berria*** Etxebizitza erabilia

1994  Batez b. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1995  Batez b. 106,4 105,9 117,8 108,9 113,9 101,5 
1996  Batez b. 108,9 108,5 118,5 107,9 112,2 105,1 
1997  Batez b. 111,2 108,4 116,6 108,6 118,1 105,5 
1998  Batez b. 109,4 111,4 117,5 98,8 106,0 109,0 
1999  Batez b. 123,1 135,3 123,7 108,6 106,1 141,2 
2000  Batez b. 150,8 165,1 145,0 116,3 125,3 175,7 
2001  Batez b. 165,7 180,1 175,0 126,4 138,3 180,9 
2002  Batez b. 177,3 193,1 185,0 139,3 147,4 194,9 
2003  Batez b. 204,6 234,4 197,9 149,8 156,5 250,8 
2004  Batez b. 218,7 253,8 229,1 168,3 183,6 270,2 
2005  Batez b. 247,7 283,4 265,7 191,9 215,3 295,6 
2006  Batez b. 257,0 308,7 287,5 199,4 212,5 321,0 
2007  I 262,7 314,2 295,7 200,6 217,4 324,2 
2007  II 273,9 320,1 308,6 201,5 229,6 325,8 
2007  III 283,8 325,4 318,2 203,5 237,9 328,1 
2007  IV 286,8 326,9 324,4 205,2 240,2 327,2 

*  Eskainitako etxebizitza guzt k. ia
**  Etxebizitza libre berria eta erabilia 
*** Etxebizitza berri librea eta babestua. 
Iturria:  EAEko Etxebizitza, Garaje eta Lokalen Eskaintzari buruzko inkesta. 2007ko 4. hiruhilekoa. 

EAEko etxebizitzen prezioen indizeen bilakaera 

 
Etxebizitzaren metro koadro erabilgarriaren prezioari erreparatuz, etxebizitza erabiliaren kasuan 4.356 €/m2 
da 2007ko laugarren hiruhilekoan antzemandako balioa; horrek urteko %2ko hazkundea erakusten du. 
Eraikuntza berriko etxebizitza librearen batez besteko prezioa 4.113 €/m2 da, hau da, duela urtebete 
antzemandako eskaintzak erregistratutako batez besteko prezioarekiko %12,8ko hazkundea egon da. 
Etxebizitza erabiliaren merkatuari dagokionez, azken urtean segmentu honetako jarduera moteldu egin 
dela ikus daiteke eta, ondorioz, gero eta luzeagoa da etxebizitza bat saltzeko beharrezkoa den denbora. 
Egoera horrek eskainitako etxebizitzen stocka nabarmenki areagotzea ekarri du eta, ondorioz, zenbait 
kasutan etxebizitzagatik eskatzen den prezioa murriztu egin behar izan da etxebizitza saldu ahal izateko. 
Adierazitako guztia kontuan hartuta, EAEn eskainitako etxebizitza erabilien batez besteko prezioari eutsi zaio 
eta, zenbait kasutan, prezioaren hazkundea oso neurritsua izan da. 
Lurraldeen araberako (pdf, 15 Kb) bilakaerari dagokionez, hiru Lurralde Historikoetan prezioei eutsi zaie, 
baina nabarmenkiago egin da Araban. Horrela, batez besteko prezioa uzkurtu egin da zertxobait (-%0,9) 
Araban; Gipuzkoan eta Bizkaian %2,1 eta %2,9 izan dira, hurrenez hurren, aldaketa tasak. Kopuru 
absolutuetan, Arabako batez bestekoa 3.835 €/m2 da, 4.491 €/m2 da Bizkaikoa eta 4.847 €/m2, azkenik, 
Gipuzkoakoa. 

ETXEBIZITZA LIBREA 
€/m2 

LIBREA GUZTIRA (*) ERABILIA BERRIA EREDU ETXEBIZITZA 
ETXEBIZITZA 
BABESTUA 

1994  Batez b. 1.308,7 1.331,2 1.268,1 1.111,9 644,6 
1995  Batez b. 1.388,3 1.350,8 1.493,5 1.256,1 701,7 
1996  Batez b. 1.422,9 1.398,9 1.502,5 1.236,6 695,7 
1997  Batez b. 1.421,4 1.404,9 1.478,5 1.160,0 700,2 
1998  Batez b. 1.459,0 1.451,4 1.490,5 1.239,6 637,1 
1999  Batez b. 1.774,5 1.879,7 1.568,6 1.424,4 700,2 
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2000  Batez b. 2.168,2 2.339,4 1.839,1 1.561,1 749,8 
2001  Batez b. 2.360,5 2.408,4 2.219,7 2.155,6 814,6 
2002  Batez b. 2.530,6 2.594,5 2.345,6 2.242,8 897,8 
2003  Batez b. 3.060,1 3.338,4 2.510,0 2.419,7 965,9 
2004  Batez b. 3.327,1 3.596,4 2.905,2 2.785,7 1.084,9 
2005  Batez b. 3.715,0 3.935,5 3.369,0 2.960,2 1.237,2 
2006  Batez b. 4.046,9 4.272,8 3.420,9 2.978,6 1.285,1 
2006  IV 4.046,9 4.272,8 3.646,3 3.153,6 1.285,1 
2007  I 4.119,3 4.316,2 3.749,8 3.166,7 1.293,0 
2007  II 4.196,4 4.336,8 3.913,2 3.166,1 1.299,1 
2007  III 4.266,0 4.363,5 4.034,6 3.176,3 1.311,1 
2007  IV 4.286,0 4.356,4 4.113,2 3.221,4 1.322,9 
(*)  Etxebizitza libre berrien eta erabilien batez besteko prezioa. 
Iturria:  EAEko Etxebizitza, Garaje eta Lokalen Eskaintzari buruzko inkesta. 2007ko 4. hiruhilekoa. 

Eraikuntza berriko etxebizitza libreen merkatuari erreparatzen bazaio, Lurraldeen araberako prezioak asko 
aldatzen direla ikus daiteke. Horrela, Gipuzkoan eta Bizkaian antzeko joerak antzeman diren bitartean, eta 
azken hiruhilekoan prezioek %16,7ko eta %18,2ko hazkundeak, hurrenez hurren, izan dituzten bitartean, 
Arabako eskaintza duela urtebete erregistratutakoa baino %10,1 baxuagoa izan da. Uzkurdura hori ulertzeko 
kontuan hartu behar da hiriburutik kanpo antzemandako eskaintza (etxebizitza merkeagoak) areagotu egin 
dela alde batetik, eta, bestetik, azken hiruhilekoan Gasteizen eskainitako etxebizitzen batez besteko prezioa 
uzkurtu egin dela (urteko -%4,8). Gipuzkoan eta Bizkaian izandako hazkundeei dagokienez, antzemandako 
eskaintzaren barruan akabera maila altuko eta luxuzko etxebizitzak gehiago izan dira oraingoan; etxebizitza 
horien batez besteko prezioa 5.000 €/m2 ingurukoak izan da. 
Hala ere, eredu-etxebizitza bezalako produktu homogeneoagoa aztertzen bada, azken urtean %2,1eko 
hazkundea izan dela ikus daiteke. Kopuru absolutuetan 3.221 €/m2 da erregistratutako batez bestekoa. 
Bestalde, antzemandako eskaintzak prezio tarte zabalen arabera izan duen banaketaren bilakaera erakusten 
duen ondoren grafikoan ikus daitekeenez, 2004an eta 2005ean lortutako banaketa simetrikoa eskuinerantz 
mugitu da, eta 2007an banaketa oso asimetrikoa lortu da, prezioek izandako sakabanaketa handiaren 
ondorioz. 
Salgai jarritako etxebizitza berrien banaketa prezio tarteen arabera EAEn 

 
Etxebizitzen m2/prezioen aldaketa tasen bilakaera, motaren arabera 



Segmentu babestuari dagokionez, oraingoan ere eraikuntza berriko sektorearen merkatuko kuota altuagoa 
izan da. Salgai jarritako etxebizitza babestuen batez besteko prezioa 1.322 €/m2 da. Alokairuari dagokionez, 
antzemandako eskaintzak hileko 325 euroko batez besteko errenta erregistratu du BOE modalitatean, eta 
hileko 132 eurokoa izan da etxebizitza sozialen modalitatean. Bilakaera aztertzen bada ikus daitekeen 
moduan, alokairuko etxebizitza sozialak ugaritu egin dira, BOE modalitatekoekin alderatuz. Hain zuzen, 
2007ko laugarren hiruhilekoan etxebizitza sozialak izan dira alokairuan egindako guztizko eskaintza 
babestuaren %68 (% 55 duela urtebete). 
Eta arreta alokairu librearen merkatuaren (pdf, 98 Kb) gainean jartzen badugu, partikularrenak izan eta 
higiezinen jabetzako agenteek alokairuan eskainitako etxebizitza erabilien batez besteko errenta hileko 890 
eurokoa da (+%8,6 urtean). Lurralde Historikoka, Araban erregistratu da batez besteko errentarik altuena 
(908 €/hilean), Gipuzkoakoa (901 €/hilean) eta Bizkaikoa (875 €/hilean) gaindituz. 
Eskaintza esparru geografikoka aztertzen bada, Donostia da hiribururik garestiena, bai eraikuntza berriko 
merkatuan bai etxebizitza erabiliaren segmentuan. Horrela, Donostian antzemandako eraikuntza berriko 
etxebizitzen batez besteko prezioa 5.553 €/m2 da; Bilboko batez besteko prezioa 5.385 €/m2 da eta 4.010 
€/m2, azkenik, Gasteizko batez bestekoa. Bigarren eskuko merkatuari dagokionez, batez bestekoa 5.808 
€/m2 da Donostian, 4.527 €/m2 Bilbon eta 3.874 €/m2 Gasteizen. 
Bestelako esparru geografiko (pdf, 88Kb) batzuetan egindako eskaintzari dagokionez, hiriburuen eremu 
funtzionaletako udalerrietan (hiriburuak kanpo) antzemandako etxebizitza berri libreen batez bestekoa 4.050 
€/m2 da eta etxebizitza erabiliena, berriz, 4.467 €/m2. 
Amaitzeko, EAEko gainerako udalerrien batez bestekoa 3.448 €/m2 da etxebizitza berriaren segmentuan eta 
3.575 €/m2, berriz, bigarren eskuko segmentuan. 

MERKATUAREN PERTZEPZIO OROKORRAN (pdf, 92 Kb) 
Higiezinen merkatuko dinamismoaren indize orokorra, higiezinen sektoreko eragileek adierazitako iritziak 
oinarrian hartuta lantzen den indizea, 15 puntukoa izan da (0-100 eskala) 2007ko laugarren hiruhilekoan. 
Emaitza horrek higiezinen merkatuaren jarduerak izan duen moteltzea erakusten du. Aipatutako adierazleak 
izandako bilakaera aztertuz, 2007an egoerak okerrera egin duela ikus daiteke eta, urte amaieran, inoizko 
kopururik baxuenak lortu dira. Pertzepzio hori sustatzaileek eta higiezinen jabetzako agenteek baieztatu 
dute, eta hiru Lurralde Historikoetan berdin gertatu da. 
Euskal higiezinen merkatuko dinamismo indizeen bilakaera lurralde historikoka 
 

 
Azterketa sakonago bat egiten bada, salmenten bilakaera indizeak (hiruhilekoan izandako salmenten 
balorazioa, aurreko hiruhilekoan izandakoekiko) antzeko emaitzak ematen ditu eta egoerak okerrera egiten 
jarraitzen duela egiaztatzen du. Era berean, azken urtean bigarren eskuko etxebizitza bat saltzeko 
beharrezkoa den batez besteko epea nabarmenki luzatu dela ikus daiteke, eta gaur egun 6 hilabete baino 
gehiago behar dira. 
Bestalde, sektoreko eragileek, eskuarki, hurrengo hiruhilekoan azken hiruhileko salmenta mailari eustea 
espero dute. Hau da, egindako aurreikuspenek ez dute adierazten egoerak okerrera egin duenik, eta ez da 
gutxi. 
Prezioen bilakaerari dagokionez, higiezinen eragileek adierazi dute hemendik urtebetera prezioak zerbait 
merketuko direla. Hala ere, adierazitako ustea zabalduagoa dago higiezinen jabetzako agenteen artean eta 
gehiago zuzentzen da bigarren eskuko merkatura; higiezinen sustatzaileek prezioei eutsiko zaiela 
azpimarratu dute. 

ESKAINTZAREN BOLUMENA (pdf, 50 Kb) 
2007ko laugarren hiruhilekoan antzemandako etxebizitzen bolumena, Prezioen Estatistikaren oinarria 
dena, 22.050 unitatek osatzen dute. Lagin horretan %50 bigarren eskuko etxebizitzak dira (nagusiki salgai 
jarritakoak -%96 salgai eta %4 alokairuan-), %20 eraikuntza berriko etxebizitza libreak dira eta %30 
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etxebizitza babestuak. 
Antzemandako eraikuntza berriko eskaintza librearen Lurralde banaketa ondorengoa da: Bizkaiak 
bereganatu du eskaintzaren %50, Gipuzkoak %30 eta Arabak, azkenik, %20. 
Antzemandako bigarren eskuko etxebizitzei dagokienez, 11.115 unitate erregistratu dira; gehienak (%96, 
10.630 etxebizitza) salgai eskaini dira. Alokairuan egindako eskaintza askoz baxuagoa da: 485 etxebizitza. 
Salgai jarritako bigarren eskuko etxebizitzen eskaintza aztertuz, Lurraldeka izandako banaketa ondorengoa 
da: Bizkaiak bereganatu du eskaintza-ren %57, Arabak %29 eta Gipuzkoak gainerako %14. 
Amaitzeko, segmentu babestuak 6.606 etxebizitza ditu: %77 salgai eta %23 alokairuan. Babes modalitateari 
dagokionez, %84 BOE dira eta gainerako %16 etxebizitza sozialak. 
EAEn eskainitako etxebizitzen bilakaera 

ETXEBIZITZA LIBREA ETXEBIZITZA BABESTUA 

SALGAI   

ERABILIA BERRIA 
ALOKATZEKO SALGAI ALOKATZEKO GUZTIRA

1994 Batez 
b. 7.029 3.331 1.023   5 1.396 
1995 Batez 
b. 7.646 2.718 986 1.317 -- 1.317 
1996 Batez 
b. 11.071 3.305 1.147 1.816 4 1.820 
1997 Batez 
b. 10.572 3.032 1.290 1.035 267 1.302 
1998 Batez 
b. 7.142 2.248 1.367 1.493 48 1.541 
1999 Batez 
b. 4.589 2.363 985 2.197 125 2.322 
2000 Batez 
b. 5.836 3.136 662 2.477 353 2.830 
2001 Batez 
b. 8.532 2.819 409 2.959 421 3.380 
2002 Batez 
b. 7.880 2.672 428 2.847 552 3.399 
2003 Batez 
b. 6.301 3.188 533 3.540 469 4.009 
2004 Batez 
b. 6.110 3.900 512 3.932 500 4.432 
2005 Batez 
b. 6.524 4.159 521 3.919 1.015 4.934 

2006 
Batez b. 

6.936 3.912 578 5.065 1.555 6.620 

2006  IV 6.936 3.912 578 5.065 1.555 6.620 
2007  I 7.231 3.853 552 5.034 1.613 6.647 
2007  II 8.147 4.037 489 4.822 1.635 6.457 
2007  III 9.353 4.125 452 4.729 1.480 6.209 
2007  IV 10.630 4.329 485 5.093 1.513 6.606 

Iturria: EAEko Etxebizitza, Garaje eta Lokalen skaintzari buruzko inkesta. 2007ko 4. hiruhilekoa E  
 


