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Sarrera 
 

Europar Batasunean etxebizitza politikaren joera nagusien analisi eguneratua eskaintzea da 

txosten honen xedea, politika horiek finantzatzeko tresnetan eta mekanismoetan arreta berezia 

jarriz. 

 

Helburu horren irismen zabala ikusita, txostenak bi analisi-ikuspegi nagusi hartu ditu ardatz. 

 

Lehenik (1. kapitulua), Europar Batasuneko etxebizitza politikaren Egitura Funtsen bidezko 

finantzaketaren esparrua laburki aurkeztu nahi da; hortaz, Hiri-agenda deiturikoaren berritasunak 

eta baita arlo horretan Europako Batzordeak berak nabarmendutako 2007-2013 aldiko hainbat 

kasu eta praktika onen lehenengo balantzea ere jaso dira. 

 

Analisi-prozesu horretan, 2014-2020 programazio-aldian etxebizitza politikak indartzeko Egitura 

Funtsetatik datozen finantzaketa-berritasun nagusiak jasotzen ditu 2. Kapituluak. Baita, 

finantzaketa-tresna berritzaileen bitarteko hiri-garapen iraunkorreko estrategien finantzaketarekin 

lotutako berritasun arauemaileen azterketari ekiten dio ere 2. kapitulu horrek. 

 

3. kapituluan etxebizitza politikaren arloko joerak eta berritasunak aztertzen dira, hainbat Estatu 

kideetan; hortaz, lehenengo zeharkako azterketaren ondorioz, Frantzia, Alemania, Herbehereak 

eta Erresuma Batua aukeratu dira. 

 

Azkenik, 4. kapituluan aurreko kapituluen azterketaren ondorio izan diren ondorio eta joera 

nagusiak aurkezten dira. 
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1. Etxebizitza politikak EB-aren politikaren esparruan 

 
1.1. Egitura Funtsak 2014-2020 aldian: esparru orokorra eta finantzaketa-aukerak 

 

Etxebizitza arloan EB-aren politikak betetzen duen eginkizunaren analisia eta jarraipena da 

Etxebizitzako Behatokiaren ikerketa-eremu tradizionala. Europar Batasuneko Estatu kideek 

azken urteetan aurre egin behar izan dioten ekonomia-, gizarte- eta aurrekontu-testuinguru 

korapilatsuan politika publikoen finantzaketa indartzeko Egitura Funtsek duten finantza-indarra 

da kezka horren oinarria. 

 

 

Europar Batasunak etxebizitza arloan eskuduntza zehatzik ez badu ere eta Gobernu nazionalak 

(Euskadiren kasuan, gobernu autonomoa) haien etxebizitza politikak garatzen dituztenak badira 

ere, Estatu kideek antzeko arazoei egin behar diete aurre beste eremu batzuetan, besteak beste, 

etxebizitza-parkearen birgaitzean, hirien garapen iraunkorra sustatzean edo bizitegi-

bazterkeriaren aurkako borrokan; horrek estatu-politikekin koordinatzea eskatzen du. 

 

Halaber, EB funtsezkoa izan da komunitate-mailan etxebizitza sozialari buruzko definizioaren 

instituzionalizatze-prozesuan; horretarako, zerga-harmonizazioaren araudia eta 

lehiakortasunaren legedia garatu dira.  

 

 
Etxebizitza sozialaren definizioa komunitate-mailan: 

Gertaera garrantzitsu nagusiak 
 

1. Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna. 1999 (eta berrespen formala 
2009an) 
Gizarteko bazterkeriaren eta pobreziaren aurka borrokatzeko, Europar Batasunak 
aitortu eta errespetatu egiten du gizarte-laguntzak eta etxebizitza-laguntzak izateko 
eskubidea,baliabide nahikorik ez duten guztiei bizimodu duina bermatzeko, Batasuneko 
Zuzenbideak eta estatu bakoitzeko lege eta jokaerek ezarritako moduan. 

 
2. EB-eko Lehiakortasunaren Zuzendaritza Orokorra. 2005.  

Etxebizitza soziala interes orokorreko zerbitzu ekonomiko gisa aitortzen du.  
 

3. Lisboako Ituna. 2009  
Interes orokorreko zerbitzu ekonomikoak zuzendu behar dituzten printzipioak ezartzen 
ditu. Horien artean, etxebizitzarekin lotutakoak daude, bazterturiko pertsonak eta 
gizataldeak edo merkatu librean etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten talde 
behartsuenak espezifikoki aipatuz. 

 

 

Testuinguru horretan, EB-ak azken urteetan bete duen eginkizuna gero eta aktiboagoa da; 

hortaz, etxebizitza politikak finantzatzeko laguntzarekin lotutako lehentasunak eta helburuak 

kontuan hartzeko joera hauteman da, bi eremu nagusitan: 
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 Etxebizitza-parkean energia-eraginkortasuna sustatzeko politikak laguntzea. EB 

funtsezkoa izan da asmo handiko energia-eraginkortasuneko estandarrak bultzatzeko 

orduan, klima-aldaketaren aurkako borrokan (Europa 2020 Estrategia), energia-

eraginkortasuneko eskakizunak komunitate-mailan arautzeko.  

 Hiri-garapen iraunkorreko estrategiak finantzatzea..Batzordeak urteak darama hiri-

garapen iraunkorreko estrategiak eta proiektuak bultzatzen bereziki behartsuak diren 

hiri eta auzoetan. Estrategia horiek hainbat jarduketa-ildo hartzen dituzte barnean 

(horien artean, etxebizitza politikekin lotutakoak), horien arteko sinergiak sortuz. Mota 

horretako proiektuen finantzaketa-ereduak Urban ikuspegi tradizionalarekin lotzen dira. 

Tokiko mailan hiri-, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-eremuan hainbat jarduketa-ildo 

eta helburu barnean hartzen dituen proiektuan integratzean datza Urban ikuspegi hori.  

 

2014-2020 programazio-aldian, proiektuak eta jarduketak finantzatzeko eta laguntzeko bi 

ikuspegi nagusi horiek pisu handiagoa eskuratuko dute Batasuneko aurrekontuan, 2007-2013 

aurreko aldiarekin alderatuz. Horrela, Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) izango da 

finantza-tresna garrantzitsuena, arestiko iraganean izan den bezala 1 .Horrela, energia-

eraginkortasuna, energiaren kudeaketa zuhurra eta azpiegitura publikoetan (eraikin publikoak 

barne) eta etxebizitzetan energia berriztagarrien erabilera laguntzea Inbertsio-lehentasun gisa 

modu esplizituan ezartzen du 2014-2020 aldirako EGEF-aren Araudi berriak2. 

 

Jarraipena eta ebaluazioa egiteko, 2014-2020 EGEF Programa Operatibo bakoitzak etxebizitza 

politikekin eta hiri-garapenarekin zuzenki lotutako adierazle multzoarekin lotutako xede batzuk 

ezarri behar ditu. 

 

EGEF 2014-2020 jarraipen-adierazleak hiri-garapenaren arloan 
 
 

1. Adierazlea:  Hiri-garapen integratuko estrategiak dituzten eremuetan bizi diren 

biztanleak 

2. Adierazlea:  Hiri-eremuetan sortutako edo birgaitutako gune irekiak (metro koadroak) 

3. Adierazlea:  Hiri-eremuetan eraikitako edo berriztatutako eraikin publiko edo 

komertzialak (metro koadroak) 

4. Adierazlea:  Hiri-eremuetan birgaitutako etxebizitzak (metro koadroak) 

 

 

  

                                                           
 

1
Hiri-birgaitze eta berroneratze politiken finantzaketan EGEF-ak duen gero eta eginkizun garrantzitsuan gertaera garrantzitsuena da 

2009an ezarritako aldaketak. Aldaketa horiei esker, EB-eko Estatu kide guztietako etxebizitza-parkeetan energia-eraginkortasuna 
hobetzeko proiektuak eta programak finantzatu ahal izan ziren. Ordura arte, jarduekat mota hori ez zen “aukeragarria”, komuni tate-
hizkuntza mailan. 
 
2

1301/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Eskualde 
Garapeneko Europako Funtsaren gainekoa. 
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Ikuspegi orokorragotik, 2014-2020 aldian, hiri-ikuspegia eta etxebizitza politikak kohesio-

politikaren ardatz izango direla ezarri du Europako Batzordeak. Gutxienez, aldi horretarako 

EGEF-ek aurreikusita dituzten baliabideen % 50 hiri-eremuetan inbertituko dira, eta zenbateko 

hori handitu liteke aldia aurrera joan ahala. EGEF-eko 10.000 milioi inguru hiri-garapen 

iraunkorreko estrategia integratuetara bideratuko dira. 

 

 

 

Hiri-garapenaren estrategiak eta neurri berritzaileen 
finantzaketa 2014-2020 aldian 

 
EGEF bereziki garrantzitsua izango da 2014-2020 aldian hiri-garapen iraunkorreko estrategiak 
eta proiektuak finantzatzeko orduan. Eremu horretan, neurri berritzaileak finantzatzeko aukera 
nabarmendu behar da, hiri-garapen iraunkorrarekin lotuta dauden eta Batasunerako interes 
orokorrekoak diren proiektuak eta tresnak probatzeko ikerlanak eta proiektu pilotuak kontuan 
hartuz. 
 
Neurri berritzaile horiek finantzatzeko 372 milioi euroko aurrekontua bideratzea aurreikusten da, 
gehienez 5 milioi euro jaso dezaketen proiektuetara zuzenduta, kostu osoaren % 80 erdietsi 
dezakeen lagundutako finantzatze-tasarekin.  
 
2016ko azaroan, ekimen horren bidez finantza daitezkeen proiektuen proposamenen bigarren 
eskaera argitaratu da. Finantzaketa jasotzeko eduki behar dituzten ezaugarriak ondorengoak 
dira: 

- Berritzailea eta EB-an abian jarri ez den proiektua proposatzea, proiektu pilotua izan 
dadin.  

- Parte-hartzailea: haien trebetasuna eta jakituria ekarriko duten funtsezko eragile 
guztien partaidetza lortzeko. 

- Kalitate handikoa eta lan-eremu errealista eta koherentea definituko duena, Lan-
planaren, kudeaketa-eredu sinesgarriaren eta arrazoizko aurrekontu ekonomikoaren 
bitartez. 

- Neurgarria: lortutako emaitzak kuantifikatzea eta ebaluatzea ahalbidetuko duena. 
- Transferigarria: Europako beste hiri-erakunde eta agintarientzako interesekoa izan 

daitekeen erronkari edo helburuari ekingo diona eta, beraz, ikaskuntzak ateratzeko 
eta sortutako esperientzia partekatzeko. 

 

 

Etxebizitza programekin lotutako estatu- eta eskualde-mailako politiken finantzaketari EGEF-ek 

egiten dioten ekarpenari gehitu behar zaio bizitegi-bazterkeriaren aurkako borrokan eta baita 

agenda publikoan gero eta garrantzitsuagoak diren beste alderdi batzuetan (pobrezia 

energetikoa, besteak beste) Europako Gizarte Funtsaren gero eta garrantzitsuagoa den 

eginkizuna. Edozelan ere, 3. kapituluaren ondorioen analisiaren emaitzetatik ondorioztatzen 

denez, AGF-ren rola maila txikikoa dela badirudi oraindik, EGEF-ak duen garrantziarekiko. 
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1.2. Hiri-agenda berriaren eraikuntza-prozesua EBean 

 

Ekonomia- eta aurrekontu-testuingurua korapilatsua izan arren, Europako Batzordeak 

eta Estatu kideek interesa dute Egitura Funtsek EB-eko herritarren egora hobetzera 

lagundu dezaten, etxebizitza politiken bitartez. 

 

Azken urteetan zehar hainbat gertaeren inguruan antolatuz joan den Hiri-agendaren 

eraikuntza-prozesuan du oinarria asmo horrek. 

 

Gertakari garrantzitsu nagusiak Hiri-agendaren eraikuntzan 
 

 

- Leipzig-eko Gutuna (2007) Europako Hiri Iraunkorrei buruzkoa 
- Marseillako aitorpena (2008) eta Hiri Iraunkorrerako Europako Erreferentzia Markoa 
- Etxebizitza eta Hiri-garapen Ministroen Goi-bilera. (Toledo, 2010eko ekainaren 20-

22a) 
- Toledoko Aitorpena (2010) eta Hiri-berroneratze Integratuari bultzada 

 

Prozesu hori bizkortu da 2015 eta 2016 urteetan; hortaz, Europako Hiri-agenda berria deitu 

izanaren eraikuntza 2014-2020 programazio-aldi berrirako lehentasun garrantzitsuenetarikoen 

mailara igo da. 

 

 

Zer da EB-aren Hiri-agenda berria?. 
 
Europako Batzordearen, Estatu kideen eta Europako hainbat hiriren Sareen arteko elkarlanak 
eskaintzen duen potentzialtasunaren optimizazio egokiena lortzeko lan-metodo berria da; hortaz, 
Europako politiken hiri-ikuspegia indartu nahi da, hiri-kontuekin lotutako EB-aren politiken 
inplementazioa hobetzeko eta politika horien diseinuan interesa duten beste hiri-eragile 
(Stakeholders) inplikatzeko asmoarekin. 
 
Planteatzen duen lan-ikuspegi berria da Agenda berri horren zati bereziki garrantzitsua. Lan-
ikuspegi hori baterako lanean eta lankidetasunean oinarritzen da, helburu hirukoitzarekin: 
 

1. Hirien partaidetza sustatzea hiri-politiken definizioan eta inplementazioan, eta baita 
ondorengo ebaluazioan ere. 

2. Egitura Funtsak eskuratzea eta erabiltzea optimizatzea. 
3. Hiri-alderdietan arazoak hobeto ezagutzea ahalbidetzea eta esperientzien elkar trukea 

eta hirien arteko lankidetza laguntzea. 

 

 

Hiri-agendaren osaketan gertaera garrantzitsu berriena eta aipagarriena Amsterdam-eko Ituna 

da. Itun hori Estatu kideetako Etxebizitza Ministroek sinatu zuten 2016ko maiatzean eta gobernu-

maila askotarikoak (tokikoa, eskualdekoa, naziokoa eta Europakoa) eta sektore-politika 

askotarikoak zein finantzaketa-funtsak elkarrekin koordinatzeko funtzionamendu-mekanismoa 

definitzea ahalbidetu du, politika europarren eta nazionalen hiri-ikuspegiaren aitorpena eta 

garapena indartzeko eta sustatzeko asmoarekin. 

  

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/CARTA_LEIPZIG/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/MARSELLA_2008/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/RIM_TOLEDO/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/RIM_TOLEDO/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/DECLARACION_TOLEDO/
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Gaiaren araberako 12 lehentasun 

12 Ekintza-plan 2-3 urteko epera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itun hori garatzeko asmoarekin, hainbat lan-ardatz osatu dira: airearen kalitatea, hiri-pobrezia, 

errefuxiatuen integrazioa eta migrazio-politikak, eta baita etxebizitza politikari buruzko lan-ardatz 

zehatza. Etxebizitzari lotutako ardatz horren esparruan, Viena hiriak antolatutako lehenengo lan-

taldea burutu da, etxebizitza politikaren erronka nagusiei buruzko hainbat ondorio ateraz. 

 

 

Etxebizitza politikaren erronkak EB-aren Hiri-agenda Berriaren 

esparruan: 

Lan-taldearen lehenengo bilera (Viena) 
 

Batzordetik, BEI-tik, eskualdeko eta tokiko gobernuetatik eta udal-erakundeetatik datozen 35 

adituek osatzen dute Etxebizitzari buruzko lan-taldea. Baita hirugarren sektoreko elkarteetako 

eta erakundeetako ordezkariak zein etxebizitza-kooperatibak eta eraikuntza-sektoreko enpresak 

lan-taldeko kideak dira ere. 

 

Lehenengo bilera honetan, Estatu kideetan etxebizitza eskuratzeko bideak hobetzeko eta 

areagotzeko behar diren jarduketen eta neurrien finantzaketa-eredu eta tresnekin lotu zen 

aztergaia. Programazio-aldi berri honetan ekin beharreko hainbat erronka identifikatu ziren, 

ondorengoak nabarmenduz: 

 Hiritarrei etxebizitza arrazoizko kostuaz eskura dezatela bermatzea. 

 Gainzorpetze-ratio altuek sortarazten dituzten arazoei ekitea. 

 Alokairuko etxebizitza sozialaren sustapena bultzatzea, alokairuaren prezioaren inflazioak 

sortarazi ohi duen sorospen eta laguntza-sistemaren aurka. 

 Finantzaketa eta lankidetza publiko-pribatuko tresna berrien diseinuan aurrera egitea. 

 

 

HIRI-
AGENDA 
BERRIA 
URBANA 

Airearen kalitatea Ekonomia zirkularra 

Lurzoruaren erabilera 

iraunkorra eta naturan 

oinarritutako konponbideak 

Errefuxiatuen eta 
imigranteengizarteratzea 

Enplegua eta trebakuntza 

tokiko ekonomian 
Hiri-mugikortasuna 

Pobrezia eta hiri-berroneratzea Klima-aldaketa 

Trantsizio digitala 

(SmartCities) 

Etxebizitza Trantsizio energetikoa 
Kontratazio publiko 
berritzailea eta 
arduratsua 

 

12 
Lankidetasun 

Kideak: 
2 Europako Batzordea 

5Estatu kidea+Beste eragile batzuk 
5Hiriak 
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Hiri-agenda berri horren finantzaketa-lehentasunek bi alderdi nagusi hartzen dituzte ardatz: 

 Energia-eraginkortasuneko mailak hobetzea ahalbidetuko duten azpiegituren eta 

ekipamenduen finantzaketa, EGEF-en bitartez nagusiki. 

 Gizarteratzeko edo etxebizitza eskuratzeko edo mantentzeko zailtasun handiagoak 

dituzten gizataldeak
3

 lagunduko dituzten proiektuak eta jarduketak ekonomikoki 

laguntzea, EGEF edo EGF-en bidez finantza daitezkeen proiektuen bitartez. 

 

Horrela, EGF-ak EGEF-en osagarria den rola bete dezala espero da, bazterketa-arriskuan 

dauden gizataldeei zuzendutako gizarte programak laguntzean. Horrela, Gizarte-inbertsioko 

paketea 2014-2020 (Social Investment Package) diseinatu da, EGF-ak finantzatutakoa. Datozen 

urteetako haren lehentasunen artean, gizarte-inbertsioan aurrera pausua emateko premia dago, 

ondorengoei erantzuteko: 

 Hipoteka-krisiaren ondorioak neurri handiagoan jasan dituzten gizataldeak. 

 Pilaketa edo pobrezia energetiko bezalako arazoak direla eta, bizi-maila duina 

bermatzeko behar diren estandarrak erdiesten ez dituzten etxebizitzetan bizi diren 

pertsonak.  

 Bizitegi-bazterkeria arriskuan dauden edo etxebizitzarik ez duten pertsonak.  

 

1.3. Praktika onak hiri-garapeneko proiektuen garapenean 2007-2013 aldian: 

etxebizitza politiketatik begiratua 

 

Hiri-agenda berri horren esparruan, esperientzien transferentzia eta praktika onen elkar trukea 

laguntzeko asmoarekin, EB-ean hiri-garapen iraunkorrean praktika onen gida argitaratu du urrian 

Europako Batzordeko Eskualde-politikako Zuzendaritza Orokorrak. Egitura Funtsek azken 

urteotan finantzatutako hiri-garapen iraunkorreko ehun bat proiektuen analisian datza. Proiektu 

horiek Batzordeak aukeratu ditu, 2014-2020 programazio-aldi berrian proiektu pilotu gisa 

aplikatzeko. 

 

Proiektu horien zeharkako analisiak agerian jartzen du zuzenean lotutako jarduketa-ildoen 

presentzia urria 2007-2013 aldian, etxebizitza politikak haien zentzu zorrotzean, adibidez. 

 

Edozelan ere, hainbat hiri-garapeneko proiektu identifikatu ahal izan dira, non etxebizitza 

sustatzeko neurriak espresuki aipatzen baitira, etxebizitza eskuratzeko zailtasun handienak 

dituzten gizataldeen premiei erantzutean eta, halaber, dagoen etxebizitza-parkearen kalitatean 

eta bizigarritasun baldintzak hobetzean enfasi berezia jarriz.  

 

  

                                                           
 

3
Krisiaren ondorioek krisi hori neurri handiagoan jasan duten gizataldeen bizitegi-bazterkaria areagotu dute. Bizitegi-bazterkeria 

horren aurka borrokatzeko asmoarekin, 2013ko abenduan Estatu kideetako Etxebizitza Ministroek Europako Batzordeari eskatu 
zioten “etxebizitzaren gabeziaren eta bizitegi-bazterkeriaren aurkako borroka europar agendak jaso zezala” bermatzeko konpromisoa 
har zezala. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044
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Hiri-garapeneko praktika onak 2007-2013:  
Etxebizitzarekin lotutako neurriak barnean hartzen dituzten proiektuak 

 
ALEMANIA, BERLIN, REGIOSTARS 2013 IRABAZLEA: Auzoen kudeaketa-programa; horren 
arabera, Berlineko biztanleei hitza ematen zaie bizi-baldintza hobeagoak bilatzeko asmoz. 
 

Auzokideei haien auzoei buruzko erabakiak hartzeko aukera eskaintzen die proiektuak, horrela, hiriko 
eremu behartsuenak bizitzeko toki atsegingarri bilakatzera laguntzen dutelarik.  
 

Proiektu horrek erakutsi du estrategia hori badabilela, tokiko garapenaren erantzukizuna auzokide-
taldeekin partekatuz, auzoen bizi-baldintzak eta etorkizuna hobetzeko inplikatzen baitira. Inplementatu 
zenetik, etnikoki eta sozialki askotarikoak diren eremuetan harmonia sustatzera lagundu du, eta baita 
arrazoi historikoengatik orain dela gutxi arte banatuta egon den hiria bateratzera ere. 
 
HUNGARIA, BUDAPEST: Magdolna auzoaren berroneratzeak komunitate-izaera indartzen du eta 
bizi-baldintzak hobetzen ditu 
 

Proiektuaren helburua etxebizitza sozialen birgaitzea eta gune publikoen berroneratzea (plazak, 
oinezkoen pasealekuak) da, auzoaren gizarte-arazoei aurre egiteko eta hainbat jarduera antolatzeko 
xedearekin. Jarduketa-esparru horretan, enplegu-foroak eta langabetuei zuzendutako ikastaroak, 
ikastetxeetan bereizkeriari eta delinkuentziari aurre egiteko hezkuntza, eta abar sortu dira.  
 
ITALIA, FLORENTZIA: Le Murate gunea: aspaldiko espetxe baten berrurbanizazioak Santa Croce 
auzoa suspertu du 
 

Le Murate aspaldiko espetxe-gunea, Florentziako hirigune historikoan kokatuta, auzoko puntu beltza zen. 
Eraikin historiko hori tokiko komunitateari ireki zitzaion eta maila altuko etxebizitza sozialetako gune 
bihurtu zen, ondo komunikatuta dendekin, jatetxeekin, eremu berdeekin eta gune artistiko batekin. Le 
Murate kultura- eta sorkuntza-gune bihurtu da. Gaur egun hiriaren sinboloa da, hiri-berroneratze 
eredugarriaren adibidea, hiriguneko eraikin hutsa izatetik, bizitegi-, gizarte-, merkataritza- eta kultura-
eginkizuna betetzen duen tokia izatera pasatu dena. 
 
Q-AGEING: programa transnazionala, hiri-inguruneko biztanle adinduentzako bizi-kalitate 
hobeagoaren bila 
 
Datozen 30 urtetan, Europako hainbat hiritan, 80 urtetik gorako pertsonek biztanleen % 10 bilduko dute. 
Europako hainbat hiri eta herritan, adinekoen integrazioa eta belaunaldien arteko trukea lortzeko 
baldintza egokiak sortu nahi dituzten proiektuak daude.  
 
Proiektu transnazional horrek, Europako 5 herritan bultzatu dena, hiri-ingurunea zahartu den biztanleen 
premietara egokitzen du: etxebizitza, hiri-garraioa eskura jartzea, mugikortasuna, osasuna eta 
prebentzioa, independentzia, etengabeko prestakuntza eta boluntariotza. 
 

Iturria: Hiri-garapen Iraunkorra EB-ean. Regional and Urban Policy. Europako Batzordea. 
2016ko Urria. 
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Osagarri gisa, 2007-2013 aldian EGEF-ek finantzatutako hainbat proiekturen lehenengo 

balantzea egiten ari da Europako Batzordea. Hirien hiri-garapenarekin lotutako proiektuen 

analisiari dagokionez, hainbat praktika on atera dira hainbat jarduketa-eremutan4.  

 

Aztertutako kasuen artean, Txekiako Brno eta Budapesteko Magdolina nabarmentzen dira, bai 

EGEF-ek gainerako proiektuei baino ekarpen handiagoa egin dietelako, bai haien diseinuan eta 

inplementazioan aplikatutako ikuspegi parte-hartzailea eta integrala dela eta. 

 

Budapest-Magdolina 
Proiektua EGEF Aurrekontua Helburu nagusiak 

Budapesteko eremu 
degradatu baten 
berroneratzea, etxebizitza 
inbertsio nagusitzat 
hartzearen aldeko apustua 
eginez 

5.800.000 euro 

Auzoko etxebizitza-parkean etxebizitzen 
baldintzen hobekuntzara bideratu da 
proiektua. 
 
Ekipamenduen eta azpiegituren 
berritzera bideratutako inbertsioak eta 
auzoan bazterturik dauden gizataldeei 
zuzendutako beste gizarte-proiektuak 
elkartzen dira. 

 

 

Budapesteko Magdolina auzoaren proiektuaren kasuan, haren ikuspegi parte-hartzailea 

nabarmendu du Europako Batzordeak, proiektuaren garapen eraginkorrean funtsezko eragileak 

izango liratekeen erakunde eta eragile askotarikoak (erakunde publikoak, Gobernuz Kanpoko 

Erakundeak, auzoko jabeak eta auzokideak) diseinu-fasetik tartean nahastu nahi izan dituena. 

Horrela, aipatutako eragileez osatutako lan-talde parte-hartzaileak hartu zituen barnean proiektu 

horrek, eta baita partaidetza-kultura eta proiektuan inplikazioa sustatuko luketen ekipamenduak 

eta dinamikak jarri ziren abian ere.  
 

Hiri-berroneratze eta etxebizitzen birgaitze lanak egiteko auzoko biztanle langabetuei lana 

ematearen aldeko apustuak aipatutako xede hori lortzean lagundu zuen ere. Horretarako, 

auzoko pertsona langabetuentzako aukeraketa eta prestakuntza agentzia sortu zen, auzoko 

eraikinen berritzean lan egiteko langile gisa parte har zezaten.  

  

                                                           
 

4
Ondorengo helbidean modu zehatzagoan azter daitezke. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf, eta baita etxebizitza-politikekin 
lotutako inbertsioen finantzaketan EGEF-ek egiten duten ekarpenaren balantzea ere: http://urbanagendaforthe.eu/wp-
content/uploads/2016/01/2013_housing_study.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/01/2013_housing_study.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/01/2013_housing_study.pdf
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Brno hiria- Txekia 
Proiektua EGEF Aurrekontua Helburu nagusiak 

Arazo sozio-ekonomikoak 
dituen auzo baten berritzea 
eta berroneratzea 

5.280.000 euro 

Brno hiriguneko bizitegi-eremuan 
kokatutako eremu behartsuenetariko 
batean gainbehera fisikoaren eta 
gizarte-bazterkeriaren aurka 
borrokatzera bideratuta dago proiektua. 
 
Eraikin-parkearen (publikoak eta 
pribatuak) eta haren hiri-ingurunearen 
berroneratze eta birgaitze-jarduketen 
finantzaketa hartzen ditu barnean. 

 

Brnoko hiri-eremuaren berroneratze-proiektuak barnean hartzen dituen jarduketak hirigunean 

mugatutako esku-hartze eremura daude bideratuta. Eremu horrek 19,5 hektareatako azalera eta 

4.300 biztanle ditu. Proiektuaren xedea den eremuak XIX. mendeko eraikinak dituen hiriko 

erdigunearekin egiten du muga.  

 

Etxebizitzen eta eraikinen egora txarragatik (horietako asko etxebizitza sozialak dira) eta bertako 

biztanle askoren gizarte-bazterkeria egoeragatik (langabezia-tasa altua dutenak) nabarmentzen 

da auzo hori.  

 

Proiektuak barnean hartzen dituen jarduketetatik, dauden etxebizitza sozialen parkea birgaitzera 

eta gehitzera bideratuta daudenak nabarmentzen dira, eremu horretan gune berdeak 

sortzearekin batera. Eremu horretan bizi diren komunitate erromaniei bideratutako gizarteratze-

proiektuek osatzen dute proiektu hori. 

 

Zeharkako begiratu batetik, 2007-2013 aldian etxebizitzarekin lotutako programen 

finantzaketarako proiektuen balantzean, partikularrei eta erakundeei zuzendutako diru-laguntza 

tradizionalak gainditzen dituzten sistemen aldeko apustua egiten duten ereduek aldi berrian 

edukiko duten garrantzi berezia azpimarratu du Batzordeak, bereziki eraikin-parkearen 

birgaitzerako eta energia-eraginkortasunaren hobekuntzarako programen eremuan.  

 

Krisiak eragindako finantzaketa-zailtasunek, bereziki diru-sarrera gutxieneko gizataldeentzako, 

Administrazio Publikoak kokatzen dituzte funtsezko eragile gisa, lankidetza publiko-pribatua eta 

erakundeen arteko koordinazioa sustatzen duten finantzaketa-ereduak diseinatzeko eta 

inplementatzeko orduan, tokiko eragileak (sozialak eta ekonomikoak) programa horien 

garapenean inplikatzen saiatuz. 
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2. Hiri-garapenaren eta etxebizitza politiken 
finantzaketan berritasunak 

 

2.1.  Ikuspegi berriaren aldeko apustua proiektuen finantzaketan 2014-2020 aldian 

eta finantza-tresna berritzaileak 

 
2014-2020 aldi berrian Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak (EIE Funtsak) izendatutakoak 

arautzen dituen araudi berriak malgutasun handiagoa ahalbidetzen du, aplikatzeko hainbat 

sektore-eremu barnean hartzen dituzten proiektu berritzaileen finantzaketan, eta baita hainbat 

tipologietako proiektuen et jarduketen finantzaketan ere. 

 

Funts horiek elkarrekin finantzatzen dituzten proiektuen kudeaketaren ikuspegi berrian aurrera 

egitea nahi du Europako Batzordeak. Hortaz, helburu estrategikoei erantzuten eta proiektuan 

zehar emaitza eta inpaktu neurgarriak lortzera bideratutako kudeaketa partekatuko ereduak 

inplementatzen dituztenei emango zaie lehentasuna. 

 

Helburu estrategikoen lehentasun-eremuan, 2014-2020 aldirako baliabide ekonomikoen 

banaketak epe luzean helburuak lortzearen aldeko apustu argiari erantzun dio. Helburu horien 

artean, etxebizitza eta hiri-garapeneko politiken eremuan, karbono urriko ekonomia laguntzea 

nabarmentzen da. 

 

2014-2020 aldian EIE Funtsek eskura jarritako baliabideen % 20 EB osoan karbono urriko 

ekonomia laguntzera bideratuko dira. Horretarako, energia-eraginkortasuna lortzera bideratutako 

neurriak, horien artean etxebizitza eta eraikin-parkearen berritzearekin lotutakoak, baliabide 

gehienak jasoko dituztenak dira, aurrerago aurkezten den 2014-2020 Programa Operatiboen 

lehenengo balantzearen arabera.  

 

Gainera, 2014-2020 aldirako, Programa Operatiboek lurralde-eremu espezifiko batean 

identifikatutako premiei eta baita tratamendu integrala behar duten gizataldeei ere 

eraginkortasun handiagoarekin erantzun diezaietela planteatzen du Batzordeak,  zailtasun sozial 

eta ekonomikoei modu egokiagoan erantzun behar dien jarduketa-dispositiboaren bitartez. 

 

Horregatik, Europako Batzordeak 2014-2020 aldian Programa Operatiboak ahalbidetu ditu: 

 Finantza-tresna askotarikoak (EGEF, EGF, LGENF) eta proiektu bera finantzatzeko finantzaketa 

bateratu nazionala elkarrekin konbinatzeko. Adibide gisa, EGEF eta EGF elkarrekin konbinatzea 

planteatzen da, hezkuntza eta prestakuntza sistemen hobekuntza-estrategikoen eremuan, eta 

baita ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin lotutako sektoreetan enplegua sustatzeko 

ere, eskualde, auzo edo udalerri bateko etxebizitza-parkearen birgaitze- eta energia-

eraginkortasuna hobetzeko jarduketa propioekin batera.  

 

 Ohiko finantzaketa-mekanismoei (itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak) tresna berritzaileak 

(maileguak, kapital-ekarpena, berme-sistemak eta arrisku-kapitaleko tresnak) barnean hartzeko 

aukera gehitzea, palanka efektua sortuz sektore pribatuaren partaidetzaren bitartez. 
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Batzordeak 2014-2020 aldirako bultzatutako tresna horiek finantzaketa-mekanismo 

tradizionalen aurrekontuetan gertatutako murrizketa berdindu nahi dute, inplementatzen diren 

eremuetan eta bertako gizataldeentzako inpaktu eta itzulkin ekonomiko handiena dakarten  eta 

eraginkorragoak diren proiektuak lagunduko dituzten pizgarri positiboen sistema sortuz. 

 

Europar Batasunaren aurrekontu orokor berriaren Finantza-erregelamenduak berak tresna 

horien arautzea jasotzen du; araudi horretan, tresna horiek inplementatzeko behar diren 

baldintza eta irizpide nagusiak  zehazten dira, beste alderdi batzuen artean: 

a)  Osagarritasuna: finantza-tresnek ez dituzte Estatu kideenak ordezkatuko, ez eta 

finantzaketa pribaturik ez eta EB-aren beste finantzaketa esku-hartzerik ere. 

b)  Merkatu-hutsuneei eta haren finantza-bideragarritasuna probatu duten baina merkatu-

iturrietatik datorren finantzaketa nahikoa lortu ez duten inbertsio urriko egoerei egin 

beharko diete aurre. 

c)  Barne-merkatuko lehiakortasuna ezin izango dute desitxuratu eta estatu-mailako diru-

laguntzen arloan dauden arauekin bat etorri beharko dira. 

a) Palanka efektua: Batasunak finantza-tresnari egingo dion ekarpena EB-aren ekarpenaren 

zenbatekoa gaindituko duen inbertsio globala mugiaraztera bideratuko da; inbertsio horrek 

laguntza forma hartuko du. 

 

2.2.  Hiri-garapen Funtsak 2014-2020 aldian 

 

Etxebizitza-politikekin lotutako jarduketak eta proiektuak finantzatzeko funtsezko tresna mota bat 

Hiri-garapeneko Funtsek osatzen dute. Proiektuak finantzatzeko tresna horiek finantza-mailan 

bideragarriak izan behar dira eta hiri-garapen iraunkorreko estrategia batean sartuta egon behar 

dira. 

 

Horien aurrekontu-irismenak 20 milioi euro erdietsi ditzake proiektu bakoitzeko, finantzaketa 

publiko eta pribatuaren konbinazioaren bitartez (palanka efektua), eta bitartekari gisa jokatzen 

duen finantza-erakunde batek kudeatu behar ditu 

 

2016ko uztailean tresna horien behin betiko arautze-esparrua5 ezarri du Batzordeak, EB osoan 

Programa eta Proiektu guztietan inplementatzeko. 

 

Araudi horren arabera, Hiri-garapeneko Funtsek (HGF) mailegu-funtsaren forma hartu beharko 

dute, finantza-bitartekari batek kudeatu ahal izateko eta inbertitzaile publiko eta pribatuetatik 

kapitaleko finantza-ekarpenak jaso ahal izateko, ondoren, Funts horren onuradunak diren 

pertsonei eta erakundeei bideratzeko. 

 

  

                                                           
 

5
2016/1157 (EB) Exekuzio Erregelamendua, 2016ko uztailaren 11koa, 964/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua aldatzen duena, 

finantza-tresnen baldintzei buruzkoa, ibertsio bateratua eta hiri-fgarapeneko funtsa ezartzeko. 



 
 

 
15 

Horrela,finantzaketa-sistema berri horren parte izateko hiri-garapeneko proiektuek bete behar 

dituzten lehentasunak eta irizpideak ezartzen dira. 

 

HGF-en lehentasunak 

 

Tresna horiek, energia-eraginkortasunarekin eta hiri-eremuen birgaitzearekin zerikusirik duten 

proiektuak nagusiki finantzatzera bideratuko direla aurreikusten da, hori guztia estrategia 

integratu baten barnean. 

 

Horretarako, ondorengo baldintzen arabera zehaztutako estrategia integratuari (strategic 

alignement) erantzun diezaiotela planteatzen da aukeratua izateko funtsezko irizpide gisa:  

 Hiri-garapen iraunkorreko estrategia integratuaren parte izatea eta beste inbertitzaile publiko eta 
pribatuen funts osagarriak erakartzeko potentziala edukitzea. 

 Estrategia horrek aurreikusitako helburuak eta esku-hartzeak betetzea. 

 Dagokion eskualdean eta jurisdikzioan kokatzea eta helburuak lortzen laguntzea (emaitza 
kuantitatiboak barne), dagokien programa operatiboak ezartzen duenaren arabera. 

 

Modu espezifikoagoan, HGF-en bitartez finantza daitezkeen inbertsio-lehentasunak zehazten 

ditu Erregelamendu horrek. Horien artean, etxebizitza-politikekin lotutakoak nabarmendu 

daitezke; bi dira, funtsean: 

 

 Hiri-eremuetan karbono-isuri urriko estrategietan inbertitzea. 

 Hiri- eta nekazaritza-eremu behartsuen berroneratze fisikoan eta ekonomikoan inbertitzea. 

 

HGF-en irizpide ekonomikoak 

 

Ikuspegi ekonomikoari dagokionez, proiektuak iraunkorrak eta ekonomikoki ebaluagarriak izan 

daitezela6 ezinbesteko baldintza gisa ezartzen da, eta ondorengo baldintzak bete ditzatela: 

a. Negozio-eredu bideragarria hartu behar dute ardatz; hortaz, sortuko duten Cash 

Flow potentziala zenbatetsi daiteke, Funtsari ekarpena egingo dioten inbertitzaile 

pribatuak aldez aurretik identifikatuz. 

b. Diru-sarrerak sortzeko eta gastuak murrizteko egituratu behar dira; hau da, 

ekonomikoki iraunkorrak izan behar dira eta mailegua itzultzea ahalbidetuko dute. 

c. Errentagarritasun- edo itzulkin-tasa ezarri beharko dute, baina merkataritza-interesei 

erantzuten dien finantzaketa pribatua erakartzeko adina altua ez da izan beharko7.  

  

                                                           
 

6
Izan ere, HGF-en kudeaketa- eta jarraipen-prozesuaren funtsezko alderdietariko bat haren gardentasunarekin eta emaitzen 

etengabeko ebaluazioarekin lotuta dago. Horrela, Funtsaren onuraduna den kudeatzailea edo finantza-bitartekaria eredu 
estandarizatuaren araberako txostenak hiruhilero egitera konprometitzen da, hiruhileroko txosten horiek kudeaketa-agintaritzen 
ebaluazio-txostenetan sartuko dira, non hainbat adierazle aztertuko baitira, besteak beste: onartutako mailegu kopurua, mailegu 
horien zenbatekoa, itzultze eta amortizazio-tasak, eta hiruhilero sortutako mozkin ekonomikoak. 
7
 Osagarri hori bereziki interesgarria da EB-aren politiken eta finantzaketaren inpaktua ebaluatzeko orduan. HGF-en bitartez 

finantzatuko diren proiektuek bete behar duten irizpide horren bitartez, mugimenduaren efektua ekidin nahi da; efektu horren 
ondorioz, inbertsio publikoak edo erdi-publikoak laguntzarik edo finantzaketa publikorik egongo ez balira sortuko liratekeen inbertsio 
pribatuak baztertzen ditu. 
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Osagarri gisa, tresna horien ezaugarria, diru-laguntzen eredu tradizionaletik bereizten dituena, 

aukeratutako proiektuek erabilitako baliabideak berriro erabiltzea ahalbidetu behar dutela da; 

hortaz, Funtsaren parte izango dira berriro eta, horrela, eremu horretan proiektu berriak 

finantzatzeko erabiliak izango dira. 

 

HGF-en kudeaketa-eredua 

 

HGF-aren kudeaketa-eredua Finantza-bitartekariaren inguruan egituratzen da. Erakunde 

publikoa zein pribatua izan daiteke, finantza-tresnari ekarpena egiten dion programaren 

jurisdikzioan kokatutako hiri-garapeneko proiektuei maileguak emateko legez baimendua baldin 

badago. 

 

Finantza-bitartekariaren aukeraketa-prozesuak HGF-ren inbertsio-estrategia, erabakiak hartzea, 

proposatzen duen gobernantza-ikuspegia eta haren kudeaketa-gaitasuna ebaluatu beharko du. 

Baita, hautagarritasun-irizpideak betetzen dituzten proiektuak aukeratzeko gaitasun nahikoa 

erakutsi beharko du ere finantza-bitartekari horrek, eta baita proiektuen finantzaketari ekarpena 

egingo dioten inbertitzaile pribatuak erakartzeko ere. 

 

Horrela, Funtsaren eguneroko kudeaketa bere gain hartuko duen erakundea izango da finantza-

bitartekaria, eta horretarako ordainsaria jasoko du haren zerbitzu profesionalengatik, lehiaketa 

edo lizitazio irekiaren bitartez aukeratua izan daitekeelarik. 

 

Haren aukeraketatik aurrera, erakunde horrek Funtsa kudeatu beharko du merkataritza-

irizpideen arabera; hortaz, irabazteko asmoa kontuan hartuko duen ikuspegitik hartuko dira 

erabakiak, Funtsa epe luzera iraunkorra eta bideragarria izan dadin. 

 

Funts bakoitzean, baliabide publiko eta pribatuen batuketak 20 milioi euro erdietsi ahalko ditu. 

Erregelamenduak ezartzen duenez, Funtsaren zenbateko osoaren % 30 gutxienez kapital 

pribatutik etorri beharko da. 

 

HGF-aren jarduera behin hasi dela, ex ante inbertsio-estrategian oinarritutako hiri-garapeneko 

proiektu-zorroa sortzea izan behar da Finantza-bitartekariaren eginkizuna. Finantza daitekeen 

proiektu bakoitzeko finantza-bitartekariak analisia egin beharko du, gutxienez ondorengo 

osagarriak kontuan hartuko dituena: 

a)  Proiektuaren eta kronogramaren deskribapen orokorra, ko-finantzatzaileen, 

bazkideen eta akziodunen eta proiektuaren finantzaketa-plan osoaren deskribapena 

sartuz.  

b)  Proiektuaren bideragarritasunaren eta behar dituen inbertsioen hasierako ebaluazioa. 

c)  Finantza daitekeen proiektuak dakartzan arriskuen analisia eta ebaluazioa. 

d) Proiektua HGF hori integratuta dagoen Programa Operatiboaren helburuekin bat-

etortze eta ekarpen-mailaren analisia, eta dagokion programan deskribatutako 

proiektuaren helburuen betetze-mailaren analisia. 
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HGF-ak azken onuradunei eman beharko dizkie programaren helburua lortzera lagunduko duten 

maileguak, eta programak kofinantzatuko dituenak. HGF-aren zenbatekoa eta mota ex ante 

ebaluazioaren emaitzen ildoan egon beharko dira. Maileguak ondorengo helburu 

baimenduetarako soilik erabili ahalko dira: 

a)  Aktibo ukigarrietan eta ukiezinetan inbertsioak. 

b)  Garapen edo hedapen-jarduera osagarriekin lotutako maniobra-funtsa. 

 

mailegu horien heldutasun- edo amortizazio-aldia, gutxienez urtebetekoa eta gehienez 3 urtekoa 

izango da. 

 

Praktika oneko kasu bat: HGF Pomorskie eskualdean (Polonia) 
 
HGF-en aplikazio-ereduaren adibide gisa, 2014-2020 aldirako interesgarritzat jotzen da proiektu horren 
ezaugarri nagusiak aurkeztea, Europako Batzordeak 2007-2013 aldiko praktika onenetariko gisa 
aukeratu duena, eta Pomorskie eskualderako EGEF Programa Operatiboan integratuta dagoena. 
 
Edukia eta finantza daitezkeen jarduerak 
Proiektua bereizten duen ezaugarri bat zera da: ekonomikoki jasangarriak diren hiri-garapen 
iraunkorreko proiektuak integratu dituela (Funtsari itzulkin ekonomikoa sortuz), gizarte-osagarri 
adierazgarria dutenak, aplikazio-eremua osatu duten hiri-eremuetako herritarrengan inpaktu positiboa 
sortuz. Zehazki, azkenik aukeratutako proiektuak energia-eraginkortasunaren hobekuntzarekin, hiri-
berroneratzearekin, garraio-sistemekin, eta baita eremuko industria-garapenarekin lotu ziren. 
 
Finantza-tresnak 
Funtsaren finantza-tresna nagusiena epe ertaineko eta luzeko interes-tasa (Poloniako Banku 
Nazionalaren erreferentziazko tasaren % 80z azpitik dagoena) murriztuko maileguak dira. 
 
Aurrekontua 
60 milioi euro, ondorengo eran banatuta: 

- EGEF: 33,9 milioi euro. 

- Eskualdeko Gobernua: 6 milioi euro 

- Sektore pribatuaren ekarpenak: 20,1 milioi euro, funtsa kudeatu duen erakundetik datorrena 
(BGK). 
 

Lorpen nagusiak 
Proiektua praktika on gisa nabarmendu da sektore pribatuak azkeneko inbertsio-maila altua egitea lortu 
delako eta proiektuan parte hartu duten eragileen eta erakundeen pentsamoldea eta jarrerak neurri 
adierazgarrian aldatu dituelako.  
 
Horrela, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bilaketa tradizionala gainditzean aurreratu da, eta 
maileguak itzultzearen bitartez, ekarpenak eremuan berriro inbertitzea ahalbidetzen duen tresna berri 
horren aldeko apustua egin da. 
 
Informazio gehiago 
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case-
study_urban_development_fund_in_pomorskie_poland.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/552306/IPOL_STU(2016)552306_EN.pdf 
 

 

  

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case-study_urban_development_fund_in_pomorskie_poland.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case-study_urban_development_fund_in_pomorskie_poland.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/552306/IPOL_STU(2016)552306_EN.pdf
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2.3.  Etxebizitza politiken finantzaketa 2014-2020 aldirako diseinatutako Programa 

Operatiboetan 

 

2014-2020 programazio-aldi berriak etxebizitzarekin lotutako programa eta proiektuak 

finantzatzeko aurrekoa baino aukera gehiago eskaini ditzala saiatu da Europako Batzordeak. . 

Funts horrek finantzatu dituen 22 Programa Operatiboen analisia egin du HousingEurope8-k. 

Analisi horrek egiaztatu du aldi berri horrek etxebizitza-politiken finantzaketari ekarri dion jauzi 

kuantitatiboa. 

 

2007-2013 aldian EGEF-ek 2.000 milioi euroko aurrekontua finantzatu du; zehazki, 

etxebizitzarekin lotutako jarduketak finantzatu ditu Estatu kideen Programa Operatiboetan. Bada, 

2014-2020 aldirako estatuko EGEF Programa Operatiboen lehenengo analisi horren arabera, 

7.000 milioi euro bideratu dira etxebizitzara.  

 
 

Programa Operatiboen ex ante jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
zailtasuna 

 
Aztertutako aurrekontu guztiak aurreikuspen batekin lotuta daude, logikoa denez. Hortaz, Estatu 
kideek inplementatzerakoan eta gauzatzerakoan malgutasunaz joka dezakete. 
 
Lehenengo balantze honetaz haratago, HousingEurope-k egindako analisiak agerian jartzen du 
aurrekontuen irismena eta finantzatuko diren gaiek zehaztasun handiagoa behar dutela oraindik 
ere; hortaz: 

- Estatu kide batzuk soilik, etxebizitzarekin eta, zehazki, etxebizitza arloan 
lehentasunezkoak diren energia-eraginkortasunarekin eta gizarteratzearekin lotutako 
proiektatuetan inbertituko duten aurrekontuaren zenbatekoa zehazten dute haien 
txostenetan. 

- Programa Operatibo batzuk etxebizitzari lehentasunik ematen al dioten ez dute 
aipatzen, ez baitute bideratuko duten zenbatekoa zehazten. 

 

 

Ikuspegi kualitatibo batetik, azpimarratzekoa da aurrekontuaren kopuru global horren gehikuntza 

Programa Operatibo proportzio handi batean oinarritzen dela (lautik hirutan); programa horiek 

etxebizitzaren arloko jarduerak eta neurriak hartzen dute barnean. Etxebizitzarekin lotutako 

finantzaketa-eremu nagusiak ondorengo biak dira: 

 Eraikinetan eta etxebizitzetan energia-eraginkortasunaren hobekuntzarekin lotutako proiektuen 

finantzaketa. 2014-2020 aldirako aurreikusitako zenbatekoa 6.100 milioi euroko izango dela 

espero da. Zenbateko horrek hartzen ditu barnean Europako Erdialdeko eta Ekialdeko herrietan 

Kohesio Funtsak egindako inbertsioak. 

 Gizarte-azpiegiturekin lotutako inbertsioen finantzaketa, hiri-berroneratzerako proiektuen eta 

gizarteratzea laguntzen duten proiektuen eremuan. Helburu horietarako 626 milioi euro aurreikusi 

dira 2014-2020 aldi osorako. 

 

  

                                                           
 

8
 StructuralFunds and Housing 2014-2020 txostenaren bitartez. 2014-2020 aldirako, EB-eko Estatu Kideen EGEF Programa 

Operatiboek etxebizitza politikak eta neurriak zein neurritan barneratu dituzten aztertu du txosten horrek, balantze xehea eginez.. 



 
 

 
19 

Programa Operatibo guztien artean Italiari, Poloniari eta Hungariari dagozkienak nabarmendu 

dira, etxebizitza politikekin lotutako jardueren finantzaketara bideratutako aurrekontu 

garrantzitsuagatik. 

 

Zehazki, Estatu kide bakoitzaren arabera, Programa askotarikoen analisi konparatzaileari esker, 

finantzaketa jasoko duten proiektuetara lehenengo hurbilketa egin daiteke9.. 

 

Lehenengo multzo batean, kontabilitate mailan “etxebizitzaren azpiegitura” deitzen zaion horri 

bideratzeko aurrekontu-sail garrantzitsuak abian jarri dituzten Estatu kide batzuk sartzen dira 

(haien artean Frantzia, Italia, Danimarka eta Belgika nabarmentzen dira). Askotan, aurrekontu-

sail horrek etxebizitza sozialekin lotutako neurrietan inbertitzea dakar, helburu hori zehaztea 

Estatu kide bakoitzari badagokio ere. 

 

Estatu kideen bigarren multzo batean 10 , dagoen etxebizitza-parkearen birgaitzearen eta 

berritzearen bitartez energia-eraginkortasuna sustatzera bideratutako proiektuak eta jarduketak 

finantzatzeko aurrekontu adierazgarriak barnean hartzen dituzten Programak identifikatu dira. 

 

Azkenik, hirugarren multzo batean, “Komunitate baztertuen integrazioa eta Gizarteratze Aktiboa” 

eta “zahartze aktibo eta osasuntsua” ataletara aurrekontu-sailak bideratzea aurreikusi duten 

Estatu kideak sartzen dira (Austria, Belgika, Bulgaria, Danimarka, Luxenburgo eta Italia). 

 

Aukeratutako Estatu kideen etxebizitza politiken analisiak 2014-2020 aldiko Programa 

Operatiboen etxebizitza arloko helburuak eta edukiak xehetasun handiagorekin sakontzen ditu.  

 

  

                                                           
 

9
HousingEurope-k hiru multzo handi baztertzailetan sailkatzen ditu jarduketa-motak. Hortaz, Hainbat Estatu kide multzo bat baino 

gehiagotan sailkatu dira, haien Programa Operatiboek jarduketa-mota anitzak finantzatzen baitituzte. 
10

Austria, Belgika, Herbehereak, Suedia, Estonia, Letonia, Errumania eta Erreseuma Batua. 
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3. Etxebizitza babestuaren finantzaketaren joerak 

EBeko hainbat Estatu kidetan 
 

EBeko hainbat Estatu kidetan etxebizitza babestuaren finantzaketaren joeren analisia aurkezten 

da kapitulu honetan, 2014-2020 aldi berrirako Egitura Funtsekin lotutako finantzaketaren 

ikuspegia kontuan hartuz. 

 

Horretarako, Hainbat estatu aukeratu dira bi irizpide osagarriren arabera: Estatu horiek EB-aren 

ekonomia osoan duten pisu erlatiboarekin eta garrantziarekin lotuta dago lehenengoa; eta azken 

urteetan etxebizitzaren arloan abian jarri dituzten berritasunen garrantziarekin lotuta dagoen 

beste irizpide kualitatiboagoa. Aukeratu diren Estatuak Frantzia, Alemania, Herbehereak eta 

Erresuma Batua izan dira. 

 

Analisi bakoitzean etxebizitza politikak diseinatu eta aplikatu diren testuinguruaren joera 

nabarmenen sintesia aurkezten bada ere, interesekotzat jo da Estatu kideentzako Eurostat-ek11 

zeharka eskaintzen dituen hainbat adierazletara aldez aurreko hurbilketa egitea. 

 

Horrela, atzeraldiaren aurreko eta ondorengo urteetan etxebizitzaren prezioak izan duen 

bilakaeraren analisiak agerian utzi du higiezinen krisiak inpaktu txikiagoa izan duela aztertutako 

Estatuetan, Europako Hegoaldeko Estatuetan baino, adibidez, Espainiar Estatuan baino. 

 

Horrela, Herbehereetan eta Frantzian etxebizitzaren prezioak jaitsiera neurritsua jasan zuen 

2013 urtera arte. Harrezkero, prezioen gorakada (Herbehereak) eta etxebizitzaren prezioaren 

jokaera alderraia (Frantzia) hauteman da. 

 

Erresuma Batuan, etxebizitzaren prezioaren beherakada ekitaldi bakarrean eman zen (-% 13,3 

2008an); harrezkero, gehikuntza neurritsuak izan zituen, baina 2014 eta 2015 urteetan 

gehikuntza erritmoa bizkortu zen12. 

 

Alemanian, aldiz, ez da horrelako beherakadarik eman etxebizitzaren prezioan azken urteetan; 

hortaz, 2009 urtera arte, hazkunde neurritsuko joera erakutsi dute prezioek. 2010ean pixka bat 

murriztu ondoren, gorazko joera hasi zen erritmo adierazgarrian. 

 

 

  

                                                           
 

11
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/es 

12
 Duela gutxi, Europako Banku Zentralak adierazi du etxebizitzaren prezioak inflazio-kiribilean sartzeko arriskua duela hainabt 

europar herritan, haien artean, Erresuma Batuan. 
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Etxebizitzaren prezioaren bilakaera EB-eko hainbat Estatutan 2006-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eurostat 

 

Eurostat-ek ematen duen informazioari esker, krisiak Estatu kideetan izan duen inpaktu 

askotarikoa azter daiteke, etxebizitzaren ordainketaren arrazoizkotasun adierazletik abiatuta. 

Edukitze-erregimenaren arabera, haien errentatik % 40 etxebizitza ordaintzera bideratu behar 

duten familien ehunekoa ematen du adierazle horrek. 

 

Alokairu askeari dagokionez, atzeraldian zehar, errentak ordaintzeko zailtasunak dituen 

gizataldea gehitu da aztertutako Estatu ia guztietan, Espainian Estatua nabarmenduz. 

 

Edozelan ere, Erresuma Baturaren kasuan, merkatu librean alokairu-errenta ordaintzeko 

zailtasunak dituzten familia kopuruaren garrantzi erlatiboa handiagoa da (% 37,3), Espainiar 

Estatuaren kasuaren antzeko mailan. Aztertutako beste estatutan, aldiz, gizatalde horren pisu 

erlatiboa askoz ere txikiagoa da. 

 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Europar Batasuna 10,1 6,0 -3,2 -1,6 0,8 -0,8 -1,6 -0,6 2,3 3,5

Alemania 1,2 -1,7 0,3 2,9 -0,5 4,2 5,0 1,5 3,4 5,9

Espainia 14,6 5,7 -5,2 -4,4 -1,4 -12,7 -12,8 -6,3 1,8 4,3

Frantzia 5,5 -3,4 -3,3 7,0 3,7 -2,0 -1,6 -2,2 -0,2

Herbehereak 4,5 5,2 -0,6 -4,8 -0,9 -3,4 -6,9 -4,4 2,0 4,8

Erresuma Batua 9,8 8,2 -13,3 1,8 1,4 -1,2 0,9 4,4 8,5 6,4
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Alokairu-erregimen librean dauden biztanleak, etxebizitzaren ordainketaren kostuak haien 

errentaren % 40 gainditzen duela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eurostat 

 

Erosketa-erregimeneko familien eta etxebizitza hipotekatua duten familien kasuetan, 

etxebizitzaren ordainketari ekiteko arazoak dituzten familien pisu erlatiboa txikiagoa da Estatu 

guztietan alokairuaren kasuarekin alderatuz, eta murritza da Frantzian eta Erresuma Batuan. 

 

Hipoteka-maileguak dituzten biztanleak, hipoteka-ordainketek haien errentaren % 40 gainditzen 

dutela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eurostat 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alemania 16,7 21,4 23,7 22,3 23,1 22,8

Espainia 35,9 43,4 43,4 42,7 42,7 44,7 42,3 47,5 43,3

Frantzia 15,6 15,6 16,5 15,1 19,0 19,4 16,2 16,2 15,8 14,9

Herbehereak 25,2 28,3 20,5 17,6 16,0 18,2 19,7 23,2 24,8 25,0

Erresuma Batua 38,1 42,3 39,4 40,6 46,1 45,0 23,8 25,3 34,6 37,3
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Erresuma Batua 13,5 14,6 12,4 10,2 10,6 8,8 4,7 4,3 6,7 5,0
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3.1.  Frantzia 

 
3.1.1.  Etxebizitza sozialaren eredua eta testuinguruaren adierazle nagusiak 

 

Frantses Estatuak tradizio luzea du gizarte-politiken garapen aurreratuan; hortaz, etxebizitza 

politikaren apustua gizarte-ikuspegi baten alde eta, bereziki, etxebizitza sozialaren sustapenaren 

alde, gobernu zentralaren agenda politikoaren zati nagusia izan da azken hamarkadetan zehar. 

 

Horrela, alokairuko etxebizitza babestu edo sozialaren pisu erlatiboak (HLM deitutako horien 

lanaren bitartez) Frantziako familien % 17 mota horretako etxebizitzetan bizi daitezela 

suposatzen du13. 

 

 

Habitation à Loyer Modére HLM 

 
Eragile espezifiko gisa jokatzen duten antolakundeak dira, Estatuak interes 

orokorreko zeregina betetzea haien esku uzten duelarik; frantsesez Habitation à 

Loyer Modére (HLM) esaten zaio (haren hitzez-hitzeko itzulpena zera izango 

litzateke: Etxebizitzen alokairua prezio neurritsuetan eskaintzen duten 

antolakundeak). Antolakunde horietan enpresa publikoek eta pribatuek hartzen 

dute parte, irabazi-asmorik gabe jokatzen dutenak eta Etxebizitza eta Finantza 

Ministerioaren kontrolaren pean daudenak.  

 

 

Beste kasutan ez bezala (aurrerantzean aztertuko den Herbehereetakoa, adibidez) Gizarte-

merkatuaren aldeko apustu horrek marjina adierazgarria laga dio merkatu libreari, familia guztien 

% 21,9 hain zuzen. Horrela, alokairuaren pisu erlatiboak, oro har, erosketaren pisuaren antzeko 

maila erdiesten du Frantzian: erosketa-erregimenak % 57 hartzen du eta alokairuak, aldiz, % 40.  

 

Etxebizitzaren edukitze-erregimen Frantzian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: HousingEurope 

 

                                                           
 

13
 Hala ere, etxebizitza sozialaren eraikuntzan erdietsitako lorpen kualitatiboez haratago, eredu frantsesak hainbat kritika jaso ditu 

inplantazio-ereduari dagokionez, bereziki, metropoli handietako behe-auzoetan bildu delako, gizarteratze handiagoa lortzeko horrek 
dakartzan ondorio kaltegarriak kontuan hartuz. 

Alokairuko 
etxebizitza 
publikoa 
%17,3 

Alokairuko 
etxebizitza 

librea 
%21,9 

Erosketako 
etxebizitza 

librea 
%57,7 

Beste 
batzuk 
%3,0 
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Halaber, azpimarratzekoa da etxebizitza horien gizarte-joera gogorra; hortaz, sustapen sozialeko 

lau etxebizitzetatik hiru diru-sarrera gutxiago duten familiei bideratzen zaizkie. Etxebizitza 

sozialaren sustapenaren alde Frantziak egiten duen apustu hori adostasun politiko eta sozialean 

oinarritzen da, etxebizitza mota horren aldeko apustua egiten duena, are gehiago krisi 

ekonomikoaren testuinguru latzean ere. 

 

Horrela, Frantzia izan da etxebizitza sozialaren nolabaiteko ekoizpen-erritmoa mantendu duen 

EB-eko Estatu gutxietarikoa; hortaz, krisiagatik ere, 2012an 116.000 etxebizitza publiko berri 

egin ziren (HLM izendatuak). 

 

Zifra horrek finantza-krisiaren lehenengo urteetan erdietsitako mailak gainditzea ekarri du 

(2009an 98.000 HLM eraiki ziren), baina krisiaren aurreko mailetatik eta gobernu frantsesak 

planteatutako urteko helburutik (500.000 etxebizitza social urtean) urruti dago, eta horrek ondorio 

kaltegarriak dakartza etxebizitza politikaren bi ikuspegitan: 

 

 Gizarte-premiei erantzuteko ikuspegiari dagokionez, krisiaren inpaktua hauteman da 

etxebizitza eskuratzeko premiaren estaldura urrian, bereziki gizarteratze-arazo handienak 

dituen gizataldearengan.  

 

 Ikuspegi ekonomikoari dagokionez, sektoreak jasandako ondorio kaltegarriaren ondorioz 

710.000 enplegu galdu dira 2007tik geroztik eta diru-kutxa publikoek diru-sarrera fiskal 

kopuru adierazgarria jaso du.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ereduaren sostengatze ekonomiko eta sozialeko arazo adierazgarria sortuz, bazterketa-

arriskuan dauden familiek etxebizitza sozial horien errenta murritzaren hileko zenbatekoa 

ordaintzeko dituzten zailtasun ekonomikoekin lotuta dago etxebizitza sozialaren aldeko apustu 

garbia egiten duen eredu hori aplikatzerakoan lortutako ikaskuntza nagusienetarikoa. 

 

Horrela, gizarte-sustapeneko eredu tradizionala ez da behar bezain egokia etxebizitza sozialen 

maizterrak ziren biztanleengan krisiak izandako inpaktuari erantzuteko. Egoera horren aurrean, 

gizatalde horietarako bereziki diseinatutako etxebizitza babestuen parkea sortzera bideratutako 

hainbat proiektu pilotu abian jartzen saiatzen ari zen Frantziako gobernua. 

 

  

Etxebizitzarekin 
lotutako adierazle 
nagusiak Frantzian 

Etxebizitza-parkea (milaka): 28.077 

Etxebizitza kopurua 1.000 biztanleko: 
423  
 

2014ean bukatutako etxebizitzak:266.500 
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Bazterkeria-arriskuan dauden gizataldeei zuzendutako etxebizitza 
sozialen sustapen-proiektu berrien adibidea 

2013ko uztailaren 8an Etxebizitzarako Gizarte-batasunak (USH) eta Estatuak sinatutako 
hitzarmenak,zailtasun bereziak dituzten familiei zuzendutako 10.000 etxebizitza sozial hiru 
urtetan eraikitzeko helburua ezartzen du. Xede horrekin, 2014ko martxoaren 30ean, 
proposamen-deialdia argitaratu zen etxebizitzaren sektore publikoan.  
 
Horretarako, alokairuko prezio murritza ezartzea planteatu zen (etxebizitza sozialen errentaren 
% 20tik azpitik kokatuko zena), urteko 100 milioi euroko aurrekontu-zenbatekoa ezarriz hiru urte 
horietan zehar.  
 
Epe laburrera, aurreikusita zegoen baliabide murritzak dituzten pertsonei, bakarrik bizi diren 
pertsonei, bazterkeria-maila altuko pertsonei edo haien egoera  psikologikoa edo psikiatrikoa 
dela eta, etorkizun hurbilean etxebizitza arrunta eskuratzeko aukera gutxi duten pertsonei 
zuzendutako 1.000 etxebizitza sortzea.  
 

 

 

3.1.2. Etxebizitza sozialari zuzendutako finantzaketa-ildo eta pizgarri nagusiak 

Frantzian 

 

Adierazitakoarekin bat etorriz, tradizionalki, Frantzian etxebizitza-politiken ezaugarria da gobernu 

askotarikoek aurrekontu-apustu gogorra egin dutela; hortaz, BPGd-aren % 2 gutxienez bideratu 

ohi da etxebizitza-programen finantzaketara. 

 

Etxebizitza soziala sustatzeko eta eraikitzeko funts gehienak finantza-maileguetatik etorri dira, 

non mailegu-emaile nagusia Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)14 izenekoa baita; 

horrek «Livret A» kontu-sailetatik datorren finantzaketatik funtsak ematen ditu. 

 

 

Livret A 
 

Errentaren gaineko zergarekin lotuta ez dagoen interes-tasa arautua duen aurrezki-
kontua da. Familia frantses guztiek Livret A aurrezki-kontua bankuan irekitzeko 
eskubidea dute. 2015eko abuztuaren 1etik geroztik Livret A ordaintzen den interes-tasa 
% 0,25 murriztu da (% 1etik % 0,75era). Kontu bakoitzak 15.000 euroko gehienezko 
topea du. 
 
Finantza-produktu horrek 200 urtetik gorako tradizioa du eta, dauden kontu kopuruari 
erreparatuta, finantza-produktu frantses nagusiena da (hortaz, biztanle frantses 
gehienek horrelako bat dute), finantzaketa-ahalmen izugarria sortuz (2012an 200.000 
milioi eurotik gora metatu dira). 

 

  

                                                           
 

14
 Izaera publikoko finantza-erakudea da. http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/Chiffres%20cle/2014.pdf 
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HLM antolakundeek, etxebizitza sozialeko sustapenerako finantzaketa-plan mota anitzak dituzte 

eskura, eta plan bakoitzak hainbat baldintza ditu maizterraren diru-sarrera mailaren eta 

aplikatuko diren alokairu-mailaren arabera. Gaur egun dauden programa garrantzitsuenak 

ondorengoak dira: 

 PLUS (alokairuko ostaturako mailegua);  

 PLAI (diruz lagundutako alokairuko ostaturako mailegua). 

  PLS (PLUS programak ezarritakoak baino diru-sarrera handiagoak dituzten familientzako).  
 

Lehenengo bi programek gizarte-ikuspegia dute, onuraduna izateko maizterrari eskatzen 

zaizkion gehienezko diru-sarrerak oso baxuak baitira eta, beraz, baita finantzaketa-tresna horien 

bitartez sustatzen diren etxebizitza sozialen maizterrei kobratuko zaien alokairu-errentaren 

zenbatekoa ere. 

 

Osagarri gisa, etxebizitza sozialen sustapenak beste laguntza publiko batzuk eskura ditzake, 

ondorengoak izanik tipologia garrantzitsuenak: 

1. Zorua erosteko laguntzak: etxebizitza sozialeko eragiketetara bideratuta; oro har, tokiko 

agintaritzek eskaini ohi dituzte, baina ez dira sistematikoak.  

2. Etxebizitza sustatzeko mailegu-bermeak: tipologia honetan, tokiko agintaritzek berma 

ditzakete mailegu horiek. Gainera, etxebizitza sozial mota hori sustatzen duten erakunde eta 

antolakundeek berme osagarria bila dezakete Caisse de Garantie du Logement Locatif Social 

tresnaren bitartez (CGLLS – Alokairuko Etxebizitza Sozialetarako Berme-bankua). Kostua 

kapital bermatuaren % 2 da  

3. Zerga-pizgarri askotarikoak, ondorengoak nabarmenduz: 

a. Ondasun higiezinen gaineko zergatik 25 urtetan zehar salbuestea (bi urteren ordez, 

diruz lagundu ez diren etxebizitzetarako). Guztizko aurrezkiak 10.300 euro inguru 

erdietsi ditzake etxebizitza bakoitzeko, kontuan hartzen bada zerga horrek urtean 550 

euro suposatzen duela etxebizitza bakoitzeko, batez beste. 

b. Mozkinen gaineko zergatik salbuestea etxebizitza sozialeko antolakundeetarako, 

betetzen duten gizarte-zerbitzuko eginkizunagatik. 

c. BEZ tasa murriztua: gizarte-alokairuko etxebizitzen sustapeneko korporazioek BEZ 

murriztua dute, % 7koa hain zuzen. 

 

Azkenik, etxebizitza sozialeko sustapena laguntzen duen finantzaketa-ereduaz haratago, 

nabarmendu behar da prestazio-sistema finkatua, zeinaren bitartez diru-sarrera murriztuak 

dituzten familiek ordainketa egin baitezakete. 

 

Etxebizitza publikoko zein babestuko maizterrek alokairua ordaintzeko hainbat laguntza-

prestazio eskura ditzakete. Eskuratu diren azken datuen arabera, 16.000 milioi euro bideratu 

ziren laguntza-mota horren bitartez, gizarte-estaldura zabala suposatuz (6 milioi familia 

onuradunetik gora, hau da, Frantziako etxebizitza sozialen maizterren erdia)15. 

  

                                                           
 

15
 .Laguntza horien batez besteko hileko zenbatekoa 215 eurokoa da (500 euroko alokairu babestuaren kostuarekiko, errenta, gastu 

orokorrak eta hornikuntza barnean hartuz). 
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3.1.3. Etorkizunera begiratua: etxebizitza finantzatzeko neurri berriak eta Egitura 

Funtsen aurreikus daitekeen ekarpena 2014-2020 aldian 

 

Frantses gobernu zentralaren politikaren egin berria den ebaluazioaren arabera, energia-

eraginkortasuneko politiken eta eko-auzoak deitutakoaren garapenaren ildotik eraikitako eraikin 

eta etxebizitza sozialen parkearen berroneratzeari eta birgaitzeari ekiteko premia da datozen 

urteetarako funtsezko erronka. 

 

Jarduketa-eremu horretan, azken bi urtetan energia-eraginkortasuna hobetzeko eta pobrezia 

energetikoaren aurkako borrokari ekiteko finantzaketa-mekanismo berritzaileak jarri dira abian 

dagoeneko. 

 

Neurri askotarikoen artean, energia-eraginkortasuna hobetzeko asmoarekin etxebizitza sozialen 

parkearen zati handi bat birgaitzera espezifikoki zuzendutakoak nabarmentzen dira, parke horrek 

hobetzeko premia adierazgarriak azaltzen baititu, antzinatasuna eta eraikinen egoera txarra dela 

eta. 

 

Etxebizitza Ministerioak bultzatutako etxebizitza sozialen parkearen 
energia-birgaitzea bizkortzeko finantza-neurriak 
 

1. 2016ko maiatzean, Estatuak, Caisse des dépôts-ek eta Action Logemenet-ek finantza-mekanismo 
berria jarri dute martxan: zuzentasun-mailegua, etxebizitza sozialen berritzea eta birgaitzea 
laguntzeko. Epe oso luzeko (30 edo 40 urte) mailegu “bigunean” datza finantza-produktu hori, 20 
urtez 0 interes-tasa izango duena, etxebizitza sozialen jabeak diren antolakundeetara zuzenduak, 
haien etxebizitza-parkearen berroneratzerako inbertsioak bizkortu nahi dutenak. 
 

2. Amiantoren tratamenduarekin lotutako lanak finantzatzera bideratutako mailegu berria sortzea, 
2015-2017 aldirako 1.500 milioi euroko aurrekontuko diru-hornidura garrantzitsuaren bitartez. 
 

3. Datozen 3 urtetarako 750 milioi euroko funtsa sortzea, etxebizitza sozialen parkea berritzeko plan 
zabala finantzatzeko xedearekin. Banaketa masibo eta berritzaileko plan horren oinarrizko helburua 
energia-eraginkortasunaren estandarren birgaitze eta hobekuntza premiak asetzea izango da, eta, 
behar izanez gero, horien eraispena eta berreraikuntza. 

 
Iturria: Ministere du Logement et de L´habitat 

durablehttp://www.logement.gouv.fr/politiques-du-logement 

 

 

Etxebizitza Ministerioarekin koordinatuz, Ingurumen Ministerioak berriki atera du hazkunde 

berderako energia-trantsizioko Legea (Loi relative a la transition énergétique pour la croissance 

verte), etxebizitza-parkearen energia-eraginkortasunaren hobekuntza bultzatzeko neurri arau-

emaileak barnean hartzen dituena, besteak beste: 

 Ezarritako estandar batzuen arabera, eraikinen eta etxebizitzen energia-eraginkortasunaren 

hobekuntza barnean hartu behar dute Birgaitze obra handiek.  

 Datozen urteetan eraikiko diren eraikin publikoak energia-eraginkortasuneko estandar altuenen 

arabera eraikiak izan beharko dira.  
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 Hiri-arloan agintari eskudunek eraginkortasun estandar altua lortzen duten obretarako % 30eko 

eraikigarritasun-bonusa aplikatzeko aukera
16

. 

 

Osagarri gisa, etxebizitza finantzatzeko frantses eredua aitzindaria izan da etxebizitza sozialen 

eraikuntza-proiektuak eta jarduketak eustera zuzendutako zerga eta tasa finalistak ezartzean. 

Etxebizitzaren Euskal Behatokiko 2015eko txosten batean, Action logement: eraikuntza-

ahaleginean enpresarien partaidetza-esperientzia Frantzian izenekoa, eredu hori sakonki aztertu 

da eta baita eduki zezakeen inpaktu ekonomikoa ere, EAEn aplikatua izango balitz. 

 

Action Logement 
 

Etxebizitzaren aldeko Enpresen eta Soldatapekoen Batasuna Frantzian (UESL frantseseko siglen 
arabera) sozietate anonimoa da eta haren bazkideen interesak ordezkatzea eta Action Logement-en 
funtsak kudeatzea da haren helburua. Erakunde horrek 60 urte darama etxebizitzaren sustapena 
finantzatzeko era eraikin eta etxebizitza-parkea berritzeko egin behar den ahaleginean enplegu-
emaileek parte har dezatela bultzatzen. 
 

Horretarako, nekazaritza eremuko ez diren eta gutxienez 20 langile dituzten sektore pribatuko 
enpresek % 0,45eko tasa kotizatu behar dute (1992 urtera arte % 1eko izan zen, hortaz, erakunde hori 
1% Logement gisa ezagutua zen); tasa horrek enpresen soldata-masari zerga ezartzen dio, diru-bilketa 
hori etxebizitza-proiektuetara bideratzeko asmoarekin. 
 

Baita, antolakunde horrek gizarte izaera duten etxebizitza-politiken finantzaketa hartzen du bere gain 
ere; hortaz, 2014ean Entreprises Sociales pourl’Habitat (ESH) deitutako horiek 800.000 etxebizitza 
sozialetako ondasuna kudeatzen zuten. Halaber, 540.000 laguntza eta mailegu baino gehiago eman 
ziren etxebizitzaren birgaitzea finantzatzeko eta zailtasun bereziko gizataldeek etxebizitza eskura eta 
mantendu zezatela errazteko.  
 

 
 

Azkenik, 2014-2020 aldirako Egitura Funtsetatik datorren finantzaketari dagokionez, aldi berri 

horretarako Frantzian onetsitako EGEF eta EGIF 34 Programa Operatiboen lehenengo 

azterketak azpimarratzen du etxebizitza-politiken zuzeneko edo zeharkako finantzaketarekin 

lotutako neurrien eta jarduketen pisu erlatibo adierazgarria.  

 

Horrela, 34 Programa Operatibo horietatik 24 batean etxebizitzarekin zerikusirik duten 

finantzaketa-lehentasunak identifikatu dira. EGEF-aren kasuan, zein 2014-2020 aldirako 

aurrekontuetan garrantzi handiena duen finantzaketa-tresna baita, eraikinetako energia-

eraginkortasunaren hobekuntza-neurri eta jarduketen finantzaketa aldiko lehentasun nagusia da. 

 

Aurrekontuei begira, EGEF-etik datozen 470 milioi euro helburu horretara bideratuko dira 2014-

2020 aldian, eta horrek hartzen du barnean mota horretako programen finantzaketa ere. 

Zenbateko horrek 2007-2013 aldian eskura zeuden 204 milioi euroekiko gehikuntza izugarria 

ekarri du. 

  

                                                           
 

16
 Zehazki, datozen hilabeetan abian jarriko dela aurreikusita dagoen energia-eraginkortasuneko eta kontsumo baxuko label-aren 

araberako “energia positiboaren” maila erdiesten dutenei buruz ari da. 
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Energia-eraginkortasuneko hobekuntza-proiektuen finantzaketa 
2014-2020 EGEF PROGRAMA Operatiboen bitartez Frantzian 

 
Neurri horiek barnean hartzen dituzten Programa Operatibo kopurua 
Guztira 34 Programetatik 24 Programa (%) 
 
Guztizko aurrekontua 
Jarduketa guztietarako aurreikusitako 8.400 milioi eurotik 470 milioi euro (%) 
 
Hobekuntzarako xedea den etxebizitza-parkea  

 Etxebizitza sozialen parkea. 

 Etxebizitza askeen parkea 

 Eraikin publikoen parkea. 
 
Jarduketa eta helburu mota 

 Parkearen berritzea 

 Energia-eraginkortasuneko konponbideak eta proiektuak 

 Energia-pobreziaren aurkako borroka 

 Tokiko enpleguaren sustapena 

 CO2-ren kontsumoaren murrizketa 
 
Itxarondako emaitza 
42.000 enplegu garbi lortzea eta energia-kontsumoaren gastua 150.000 etxebizitza baino 
gehiagoetan (diru-sarrera urriak dituztenak nagusiki) murriztea espero da. 
 

 

 

EGIF-aren kasuan, bizitegi-bazterkeriaren aurka borrokatzeko programetara bideratutako azken 

zenbatekoa zenbatesteko informazio nahikorik ez dago, ez eta hiri-garapen iraunkorreko 

estrategien barnean eduki soziala duten jarduketen esparruan ere. 

 

Edozelan ere, jarduketa horiek pisu txikia dute 2014-2020 aldirako aztertutako Programetan; 

hortaz, horietako lauk soilik gizarteratze-neurriak hartzen dituzte barnean etxebizitza arloan, 

nahiz eta krisiaren inpaktua neurri handiagoan jasan duten gizataldeengandik datorren 

etxebizitza sozial babestuaren eskaria gehitu den azken urteetan Frantzian. 
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3.2.  Herbehereak 

 

3.2.1. Etxebizitza sozialaren eredua eta testuinguruaren adierazle nagusiak 

 

Herbehereetako etxebizitza-merkatuaren ezaugarri nagusiena da alokairuko etxebizitza sozialen 

parke handia duela, eta parke hori xede horretara dedikatzen diren enpresek eta elkarteek 

kudeatzen dute. 

 

Horrela, etxebizitza-parkearen heren bat etxebizitzako gizarte-korporazioei (Woningcorporatie) 

dagokie; korporazio horiek araudi propioa dute, haien helburuak eta emaitzak tokiko 

agintaritzekin eta eskualdeko gobernuekin koordinatuz kudeatuak izan behar direla bermatzen 

duena. 

 

Woningcorporatie 
 
 
Etxebizitza eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzten gizataldeei zuzendutako arrazoizko 
alokairua duten etxebizitza sozialen sustapena, eraikuntza eta kudeaketa ardatz duten 
antolakundeak dira. 
 
Alokairuko etxebizitza soziala eskaintzen dute antolakunde horiek (alokairuko merkatu librea 
oztopatzea ekidinez); hortaz, etxebizitza sozialek ematen dituzten errentak eta diru-sarrerak ez 
dira intereseko negozioa etxebizitza-merkaturako, non enpresa pribatuak lehian ari baitira. 
 
Guztira, 389 korporazio zenbatetsi dira Herbehereetan. Korporazio horien kapitala ezin da erabili 
etxebizitza sozialen sustapenarekin edo horien mantentzearekin zerikusirik ez duen 
jarduketetan, eta lortutako mozkinak jarduketa-mota hori finantzatzean berriro inbertitu behar 
dira. 

 

 

Holandako etxebizitza-merkatuan, 2,5 milioi etxebizitzek inguru osatzen zuten alokairuko 

etxebizitza sozialen parkea 2012an; alokairuko etxebizitza libreen parkearen pisu erlatiboa, 

aldiz, % 7an kokatzen zen ozta-ozta. Aipatzekoa da, alokairuko etxebizitza libre horien 

parkea bikoiztu dela 1998 urtez geroztik. 

 

Etxebizitzaren edukitze-erregimena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: HousingEurope 

 

 

Alokairuko 
etxebizitza 
publikoa 
% 33,0 

Alokairuko 
etxebizitza 

librea 
% 7,0 

Erosketako 
etxebizitza 

librea 
% 60,0 
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Alokairuko etxebizitza sozial horiek gehienak aipatu antolakundeei dagozkie. Antolakunde 

horiek tasazio-tasa murriztua kobratzen dute etxebizitza horien alokairuagatik: etxebizitza 

sozial horien batez besteko alokairua 495 eurokoa da hilean17. 

 

Maizter gehienak gazte emantzipatu berriak dira, 65 urtetik gorako pertsonen pisu erlatiboa 

bereziki adierazgarria bada ere, maizter guztien herena baitira eta haien irisgarritasun-

premietara moldatzen diren etxebizitzak bilatzen baitituzte18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abiapuntu-egoera pribilegiatua bada ere, krisiaren inpaktua oso adierazgarria izan da bai 

Holandako eraikuntza-sektorean bai familia eta gizatalde ahulenengan.  

 

Alokairuan bizi diren familien artean errentak ordaintzeko beharrezko ahalegin ekonomikoa 

gehitu da, % 26an kokatuz, batez beste, maizter guztientzako. Horrela, etxegabetze-prozesuek 

gora egin dute, baita etxebizitza sozialetan ere; hortaz, etxebizitza sozialeko korporazioek 6.980 

familia utzarazi zituzten 2013an (2012an baino % 8 gehiago), errenta sozialaren ordainketan 

berandutu zirelako, nagusiki. 

 

Halaber, azken urteetan alokairuko etxebizitza sozialen sustapenak jasandako moteltzeak 

emantzipatu ezin izan diren pertsonen gizataldeak gehitzea ekarri du. Zenbatetsi da alokairu 

babestuaren eskariak 50.000 pertsona gehitu dituela azken hiru urtetan. 

 

 

  

                                                           
 

17
 Batez besteko errrenta hori bereziki murritza da kontuan hartzen bada, Eurostat-en datuen arabera, Herbehereetan BPGd per 

kapita 40 puntuz gainditzen duela espainarra. Horrela, batez besteko BPGd per kapita Herbehereetan 130 puntukoa dela 2014an, 
EB-aren batez bestekoarekiko (100), Espainian batez besteko BPGd hori 93 puntukoa delarik. 
18

Etxebizitza horiek eskuratzeko eskakizunek lehentasuna ematen diete, zeharka, diru-sarrera murritzagoak dituzten gizataldeei, 
adina edo beste aldagai batzuk kontuan hartu gabe; hortaz, etxebizitza sozialen eskaintzaren zati handiena urtean 34.229 eurotik 
beherako diru-sarrera gordinak dituzten familiei bideratu behar zaie. 

Etxebizitza-adierazle 
nagusiak Herbehereetan 

 

Etxebizitza-parkea (milaka): 7.200 

Etxebizitza kopurua 1.000 biztanleko: 

429 

 
2012an bukatutako etxebizitzak:57.703 

Etxebizitza soziala: 

 Etxebizitza-parkea (milaka): 2.555 

 2012an etxebizitzak: 31.100 
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Etxebizitzaren sektorearen eta merkatuaren bilakaerari dagokionez, krisia hasi zenetik, 

etxebizitzen prezioak % 20 eta etxebizitzen salerosketak % 45etik gora jaitsi ziren 2006 eta 2011 

urteren bitartean. Edozelan ere, etxebizitza sozialeko enpresek eta korporazioek inbertsio-

erritmo adierazgarria mantendu dute 2012ra arte (urte horretan 5.600 milioi euro inbertitu ziren 

eraikuntza berrietan), etxebizitza bukatuen % 25 behera egin badute ere 2009 eta 2012 urteren 

bitartean. 

 

2014an, ziklo-aldaketa sumatu da etxebizitza-merkatuan, etxebizitzaren prezioaren adierazleek, 

salerosketa kopuruak eta eraikuntza-baimenek erakusten duten bezala. Horrela, aurreko atalean 

azaldu bezala, etxebizitza librearen eta alokairuen errenten prezioak goranzko joera erakusten 

du 2013an erdietsitako gutxieneko mailatik, hiriburuetan indar handiagoarekin nabaritu bada ere, 

bereziki, Amsterdam-en19. 

 

3.2.2.  Etxebizitza sozialari zuzendutako finantzaketa-ildo eta orientazio nagusiak 

Herbehereetan 

 

Bereziki interesgarria da etxebizitza-korporazio sozialen sustapen-jarduketaren finantzaketa-

eredua R (Woningcorporatie). Eredu hori ez dago funts publikoak soilik eskuratzearen pean; 

hortaz, proiektu berriak korporazioen funts propioen (% 20-30) eta banku-maileguen (% 70-80) 

bitarteko finantzaketen arteko nahasketaren bitartez finantzatzen dira, horretarako finantzaketa 

prezio lehiakorrean lortzea ahalbidetzen duen berme hirukoitzeko eskema erabiltzen delarik: 

 

Woningcorporatie-n proiektuen finantzaketaren berme-mekanismoa – 
hiru estaldura-maila 

 
1. Maila. Etxebizitza sozialaren finantzaketarako funts nagusia (Central Fund for Social 
Housing -CFV): 
Menpekotasunik gabeko erakunde publikoa da, korporazioen finantza-ikuskapena bermatzen 
duena, bereziki urteko bi txostenen bitartez, zeintzuk antolakundeak antolatzen baititu haien 
kaudimen eta likideziaren arabera. Etxebizitza sozialeko korporazioek urtero egin ohi dituzten 
ekarpenen bitartez finantzatzen da. Antolakunde batek finantza-zailtasunak edukiz gero, CFV-ek 
proiektu espezifikoak berreskura eta lagun ditzake, etxebizitzen sustapena buka dezaten. 
 
2. Maila. Etxebizitza sozialerako bermea (WSW sigla holandarretan). 
Erakunde pribatua da, korporazioek beraiek sortua, “segurtasunezko gordekin” gisa jokatzen 
duena, mailegu bermeduna kontratatzerakoan antolakundeek ordaindu behar dituzten 
ordainsarietatik lortutako baliabide ekonomikoen bitartez. 2012an 481 milioi euroko funts 
propioak zituen. 
 
3. maila edo azken baliabidekoa 

Maileguak ordaintzeko azken berme-maila da, Holandako gobernu zentralak eta tokiko 
agintaritzek erdi bana ematen dutena. Mailegu horiek bermatzeko azken baliabidetzat jokatzen 
du, aurreko bi mekanismoek ordainketa bere gain hartu ezin duten muturreko kasuetan. Azken 
baliabideko berme publikoak sistemari eskaintzen dion azken estaldura da.. 

 

  

                                                           
 

19
 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2016/16/house-prices-amsterdam-exceed-pre-recession-era 
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Etxebizitza eredu holandarrak nabarmenduz darraio EB osoan, alokairuko etxebizitza sozialen 

parke handiena duena delako eta etxebizitza mota hori sustatzeko joera argia duelako. Hala ere, 

herri horretako etxebizitza-politiken joera aldaketa garrantzitsuak erakusten ditu krisiaren 

inpaktuaren ondorioz, jarraian laburtzen den bezala.  

 

Alokairuko etxebizitza librearen merkatuaren zabalkuntza 

 

Etxebizitza-ereduaren aldaketa nagusiak araudiaren alderdian gertatu dira. Batzordeak “holandar 

kasuan” hartutako erabakiaren ondorioz eman dira aldaketa horiek, neurri handi batean. Erabaki 

hori etxebizitza sozialera bideratutako estatuko laguntzari buruzkoa da (2009ko abenduaren 

15eko erabakia, Batzordearena eta auzitegi konexuarena, C-133/12 eta C-132/12). 

 

Dagoen etxebizitza sozialeko sistema aldatzen du erabaki horrek, estatu-laguntzen eta 

etxebizitza-merkatuan lehiakortasuna bermatzeko arloan EB-ak emandako arauetara egokitu 

dadin. Zehazki, erabaki horren ondorioz, agintaritza herbeheretarrek etxebizitza sozialaren 

eredua aldatu behar izan dute; horrela, estatu-finantzaketak alokairuko etxebizitza libreen 

merkatua ez duela desitxuratuko eta etxebizitza sozialak gardentasunarekin eta irizpide 

objektiboen arabera esleituko direla bermatzen da. 

 

 

Europako Batzordearen erabakia, 2009ko abenduaren 15ekoa: “holandar 
kasua” 

 
2005ean Batzordeak hainbat salaketa jaso zituen etxebizitza holandarren eraikuntza-enpresen 
aldetik. Salaketa horietan adierazten zen nola etxebizitza sozialen enpresek, estatu-laguntzekin, 
haien merkataritza-jarduerak gero eta gehiago zabaltzen zituztela, estatu-finantzaketa horiek 
alokairu libreko etxebizitza eskuratu ezin zuten gizataldeei etxebizitza sozialez hornitzeko erabili 
ordez.  
 
Etxebizitza sozialeko korporazioei emandako estatu-laguntza mailegu-bermeen eta dohaintzen 
bitartez eman ohi zitzaien nagusiki. Batzordearen ikerketaren ondoren, agintaritza 
herbeheretarrek aldatu behar izan zuten etxebizitza sozialaren finantzaketa-eredua gardenagoa 
izan zedin eta gizarte mailan babesik ez duten pertsonez osatutako gizataldea ardatz har zezan. 

 

 

Europako batzordearen erabaki horretatik aurrera, ereduan ezarritako aldaketak garrantzitsuak 

izan dira; hortaz, etxebizitza sozialeko korporazioak gainerako enpresekin baldintza berberetan 

arituko dira lehian eta estatu-laguntzak jasoko dituzte soilik etxebizitza-eskaintza gizarte-premia 

bereziak dituzten gizataldeei zuzentzen dituztenean. 

 

Horrela, korporazio horiek sustatutako etxebizitzen % 90 gizarte mailan ahulagoak diren 

pertsonei bideratu beharko dizkiete. Etxebizitzen gainerako % 10 beste talde batzuei bidera 

dakieke, beti ere gizarte mailako lehentasunezko irizpide objektiboen arabera. 
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Halaber, estatu-gobernuak alokairu sozialen errentak gehitzea ahalbidetzen duen sistema ezarri 

du, maizterren diru-sarreren bilakaeraren araberakoa. Errentaren zenbatekoa maizterren diru-

sarreren mailan kokatzean datza, orain ate egin den baino neurri handiagoan. Sektore pribatuko 

enpresen jarduketa-esparrua zabaltzera eta arautu gabeko alokairu-merkatua bultzatzera 

bideratuta daude neurri horiek. 

 

Erosketarako pizgarriak 

 

Alokairuko etxebizitza sozialean egindako inbertsioen erritmoak oso garrantzitsua izaten 

jarraitzen badu ere, etxebizitza erosteari zerga-pizgarria aplikatzeko joera sumatzen da. 

 

Horrela, maizterrentzako (etxebizitza sozialekoak nahiz librekoak) zerga-onurek indarrean 

darraien arren, zeinen zenbatekoa maizter horien diru-sarreren arabera ezartzen baita 20 , 

etxebizitza eskuratzeari zuzendutako hobari-sistema bultzatu da. Horrela, gaur egun, 

alokairuaren hobari horietara bideratutako urteko gastuaren zenbatekoa (2.200 milioi euro) 

erosketarekin eta hipoteken ordainketarekin lotutako gastuz (11.000 milioi euro) azpitik kokatzen 

da argi eta garbi. 

 

Higiezinen krisiak kaltetutako biztanle-taldeei laguntza  

 

Berankortzat jotako hipoteka-kreditu kopurua Herbeheretan 2013. urteko 62.000 kreditutatik 

2014. urteko 77.000 kreditutara handitu da. Hala ere, familia hipotekadunen batez besteko 

finantza-ahalegina maila jasangarrietan kokatzen da, familien errenten % 17 inguru, hau da, 

Europako hegoaldeko beste Estatu batzuetan (Espainia, adibidez) ikusitako ehunekoz azpitik. 

 

Edozelan ere, jabetza-erregimeneko etxebizitza hipoteka-kredituen bitartez eskuratu zuten eta 

haien zorra ordaintzeko zailtasun handiagoak erakusten zituzten familiengan krisiak izandako 

inpaktua arintzeko neurriak sustatu berria ditu Holandako gobernuak. Horrela, finantza-

erakundeei zuzendutako praktika onen kodea egin da, finantza-zailtasun handienak dituzten 

familien kasuen kudeaketa haien gain har ditzaten.  

  

                                                           
 

20
 2013. urtean, zerga-onura horiek eskuratzeko diru-sarreren muga 28.000 euro ziren urtean. 
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3.2.3.  Egitura Funtsen ekarpena 2014-2020 aldian 

 

Herbehereetan lau Programa Operatibo egin dira programazio-aldi berrirako. Lau programa 

horiek eskualde-izaera dut, hortaz, kasu bakoitzean eskualde zehatz batera bideratuta daude, 

helburu tematiko askotarikoak barnean hartzen duen programazio-eremu gisa. 

 

Programa horietako biek zuzenean etxebizitzarekin eta, zehazki, EGEF-en bitarteko energia-

eraginkortasunaren sustapenarekin zerikusirik duten proiektuekin lotutako neurriak eta 

jarduketak hartzen dituzte barnean. Ostera, etxebizitza sozialen sustapenera edo zailtasun 

handiagoak dituzten gizataldeen gizarteratzera bideratutako proiektuen finantzaketa ez da 

identifikatu. 

 

Oro har, etxebizitza arloan eta bizitegiz besterako eraikin publikoetan (irabazi asmorik gabeko 

elkarteenak direnak kontuan hartuta) energia-eraginkortasuna, energiaren kudeaketa 

adimentsua eta energia berriztagarrien erabilera laguntzera bideratutako proiektuak dira. 2014-

2020 aldian xede horretarako aurreikusitako EGEF-etik datorren finantzaketaren lehenengo 

aurrekontu-zenbatespena 121 milioi eurokoa da. 

 

Bi Programa Operatibo horietako batean bereziki asmo handikoak diren helburuak aurreratu dira, 

besteak beste, etxebizitza-parkearen energia-eraginkortasunaren hobekuntza lehentasunezko 

helburuen artean kokatzea, A++, A+ edo A energia-etiketa duten etxebizitza kopurua % 3tik % 

13ra gehi dadin. 

 

Baita, EGEF Programa Operatibo horien asmo handieneko helburuen artean, karbono-isuri 

urriko teknologia berritzaileak inplementatzea da ere, eskala handian, etxebizitza sozialeko 

korporazioek kudeatzen duten etxebizitza-parke garrantzitsuan. 

 

Azkenik, 2014-2020 aldian, GEF funtsen % 10 eta EGF-aren % 5 hiri-garapen iraunkorreko 

jarduketan inbertituko dela aurreikusi da; inplementazio hori egingo da aurreko kapituluetan 

azaldu diren antzeko ereduen eta hiri garrantzitsuenetan (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht eta 

Hagan) egindako “lurralde-inbertsio integratuak” deitutakoen bitartez. 
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3.3.  Alemania 

 

3.3.1. Etxebizitza sozialaren eredua eta testuinguruaren adierazle nagusiak 

 

Alemania da EB-eko Estatu kide bakarra non alokairuko etxebizitzaren pisuak jabetzaren pisu 

erlatiboa gainditzen baitu. Alokairuko etxebizitzek duten garrantzi adierazgarri hori lotuta dago 

Bigarren Mundu Gerraren ondoren hasitako berreraikuntza-prozesuan zehar ekin zitzaien 

etxebizitza-politikekin.  

 

Hala ere, eredu frantses eta holandar ez bezala, etxebizitza sozialak Alemaniako etxebizitza-

parkearekiko duen garrantzi erlatiboa murritza da (% 4,2); are gehiago, behera egin du azken 

urteetan, bereziki 1996. urtean hasitako etxebizitza publikoaren parkearen pribatizazio-prozesua 

hasi zenetik, hainbat udal (guztien % 6) etxebizitza sozialen parke propioaren zati handi bat (% 

50etik gora) saltzera behartuz. 

 

Etxebizitzaren edukitze-erregimena Alemanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: HousingEurope 

 

Eredu alemaniarrean, etxebizitza sozialak tipologia espezifikoari erantzuten dio: tokiko 

agintaritzek etxebizitza horiek denboraldi mugaturako eskaintzen dizkiete etxebizitza 

eskuratzeko zailtasun bereziak dituzten gizataldeei, besteak beste, seme-alabak eta diru-sarrera 

murritzak dituzten familiei.  

 

Azken urteetan, etxebizitza sozialaren eredua baliabide murritzeko gizatalde horiek ardatz 

hartzen ari da, interes-tasa murritzeko laguntzak eta maileguak, eta alokairua tasatuko 

baldintzetan ordaintzeko subsidioak eskainiz, adibidez, udal etxebizitza sozialak eskuratzea 15 

edo 20 urtez erabiltzeko eskubidearen bitartez. 

 

2009. urteaz geroztik, Alemanian etxebizitza soziala eskura dezaketen gizataldeak legez 

definituta daude horrela: merkatu libran etxebizitza egokia eskuratu ezin duten pertsonak eta 

familiak eta horretarako laguntza behar dutenak, eta, bereziki, definizio horrek diru-sarrera 

baxuko familiak , seme-alabak dituzten familiak, guraso bakarreko familiak, pertsona nagusiak, 

babesgabeak, etab. Formalki, etxebizitza soziala eskuratzeko hautagarritasun-ziurtagiria  behar 

da (Wohnungsberechtigungsschein edo WBS), udal agintaritzek egindakoa. 

 

Alokairuko 
etxebizitza 
publikoa 

%4,2 

Alokairuko 
etxebizitza 

librea 
%50,4 

Erosketako 
etxebizitza 

librea 
%45,4 
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Ikuspegi orokorrago batetik, goranzko zein beherazko zikloetan prezioen bilakaeran 

egonkortasuna eta neurritasuna erakusten dituen Alemaniakoa bezalako merkatuan oinarritzen 

da etxebizitza-eredu hori.  Izan ere, etxebizitzaren prezioa ia ez zen gehitu higiezinen boomaren 

aldian zehar, Europako hegoaldeko Estatuen bereziki gogorra izan zen bitartean. 

 

Horrela, Alemaniako etxebizitza-merkatuaren azken urteetako ezaugarririk nabariena da 

higiezinen eta finantza-krisiaren  inpaktu murritza. 2008. urteaz geroztik, etxebizitzaren prezioek 

ez zuten EB-eko gainerako Estatuetan ikusitako antzeko jaitsierarik jasan. Are gehiago, 2011. 

urteaz geroztik, etxebizitzaren prezioa gora egiten hasi zen (+% 7,2 2013an eta +% 5,2 2014an). 

Igoera hori bereziki adierazgarria izan da hainbat hiri alemaniar handitan, non 2008. urteaz 

geroztik % 40ko gehikuntza metatuko tasa erdietsi baitira. 

 

Bizitegi-eraikuntzaren sektoreak jarduera izugarria erakutsi du azken urteetan, beste Estatu kide 

batzuetan sumatutakoarekin alderatuz. Hortaz, 2013an 215.000 etxebizitza bukatu ziren, hau da, 

2010eko produkzioa baino % 26 gehiago. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alokairu-merkatuari dagokionez, biztanleak eta familiak modu adierazgarrian gehitu dira hiri 

handietan eta metropoli-aldeetan, barneko eta kanpoko migrazio-prozesuen eraginez; prozesu 

horiek alokairuaren prezioa gorantz presionatu dute, bereziki hiri handietan, besteak beste, 

Berlin, Hanburgo, Munich edo Frankfurt, biztanle gazteen emantzipazio-prozesuak oztopatuz. 

 

  

Etxebizitza-adierazle 
nagusiak Alemanian 

 

Etxebizitza-parkea (milaka): 40.545 

Etxebizitza kopuruar 1.000 biztanleko: 

506 

 
2013an bukatutako etxebizitzak: 215.000 

Etxebizitza soziala: 
 Alokairuko etxebizitza-parkea 2012an 

(milaka): 1.539 

 Alokairuko etxebizitza bukatuak 2012an: 

22.634 
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3.3.2.  Joerak etxebizitza politiketan eta finantzaketa-ereduak 

 

2006. urteaz geroztik, etxebizitza arloko eskumen nagusiak Estatu Federalei (Länder) transferitu 

zaizkie; Gobernu Federalak, aldiz, oinarrizko eskumen arauemaileak mantentzen ditu soilik. 

Hortaz, etxebizitza sozialaren finantzaketara bideratutako baliabideek Länder-en aurrekontua 

osatu dute. 

 

Etxebizitza soziala finantzatzeko mekanismoak ezberdinak dira Länder-en arabera. Batzuk 

etxebizitza sozialaren aldeko apustua mantendu nahi izan dute; beste batzuk eredu 

berritzaileagoen alde egin dute, adibidez, etxebizitza pribatuak erostea etxebizitza sozialen 

parkea gehitzeko. 

 

Eskualdeko politiken aniztasunaz haratago, zailtasun handiagoak dituzten gizataldeek 

etxebizitza eskura dezatela errazteko gizarte-pizgarri eta onuren sistemak instituzionalizatzeko 

joera komuna sumatzen da, etxebizitza sozialen eraikuntza berriaren sustapen-eredu 

tradizionalaren aurka. Zailtasun handienak dituzten familiei zuzendutako pizgarri eta onuren 

sistemak laguntza-mota askotarikoak ditu: 

 KdU izenekoa ("Kosten der Unterkunft" alemanez), etxebizitzaren ordainketari aurre egin ezin 

dioten gizataldeek etxebizitza eskura eta mantendu dezaten bermatzean datza. (Gizarte-

zuzenbideren kodearen arabera).  

 Alokairua ordaintzeko prestazioak ("Wohngeld"alemanez). 

 Udalerrien beste laguntza eta prestazio-sistema batzuk. 

 

Prestazio multzo horren estaldura-maila adierazgarria da; hortaz, familia alemaniarren % 12k 

(4,7 milioi familia) nolabaiteko prestazioa jasotzen zuten, eta horrek kostu adierazgarria ekartzen 

dio diru-kutxa publikoari: 34.000 milioi euro 2010ean, hain zuzen.  

 

Etorkizunari begira, Alemania ekonomia eta aurrekontu egoera hobeagoan dago gainerako EB-

arekin alderatuz, eta horrek etxebizitza-politiken diseinuan epe luzeko begiratua edukitzea 

ahalbidetzen dio. Horrela, etxebizitza- eta gizarte-politikaren etorkizuneko erronka nagusiak 

kontuan hartuta, haien programak diseinatzen ari dira estatu- eta eskualde-agintaritzak. Erronka 

horiek dira: 

 

a. Biztanleen zahartzea eta irisgarritasun-politikak. 

 

Alemanian, pertsona nagusiek habitatzen duten etxebizitza-parkearen zati adierazgarri 

bat haien irisgarritasun-premiei egokitzen ez dela uste da, beraz, zaila da datozen 

urteetan bertan bizitzen jarraitzea. Esparru horretan, 2020. urtea baino lehenago 

beharrezko egokitze-lanei ekin beharko zaie 3 milioi etxebizitzetan. Hori erronka handia 

da birgaitze-politiketarako eta baita familiei laguntzeko gizarte-politiketarako ere. 
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b. Energia-eraginkortasunaren hobekuntza etxebizitza-parkearen birgaitzea 

 

Gobernu Federalak energia-birigaitzeko neurri garrantzitsuak jarri ditu abian bai dauden 

etxebizitza eta eraikin-parkean, bai energia-estandar altuen aplikazioari dagokionez 

eraikuntza berriko eraikin-parkean. Estandar berri horien aplikazioak eraikuntza-kostuak 

igo ditu, energia-eraginkortasunaren, sutearen aurkako segurtasunaren eta isolamendu 

akustikoaren arlo alemaniarretan aplikatzen diren estandar altuenak eta garapen 

teknikoak direla kausa21.  

 

c. Gizarteratzea eta bizitegi-bazterkeriaren aurkako borroka 

 

Estatu mailan, gizatalde ahulenei zuzendutako errenta eta subsidio programen 

finantzaketa (alokairua ordaintzeko laguntza, adibidez) eta energia-hornikuntzaren 

kostuak (familia ahulenen ongizatea bermatzeko ezinbestekoa, Alemaniako klimatologia 

ikusita) hartzen ditu bere gain gobernuak, energia-pobreziaren aurkako borrokaren 

esparruan. Hortaz, 2013an 5 milioi familiei estaldura ematen zien prestazio horien 

bitartez, hau da, Alemaniako familia guztien % 1222. 

 

Osagarri gisa, Estatuak esku hartzen du alokairuko merkatu librean, alokairuaren prezioa 

arautzeko eta gehikuntzak ekiditeko asmoarekin. Prezioen erregulazio-politika horiek bereziki 

garrantzitsuak dira hiri handietako eta metropoli-aldeetako alokairu-merkatuan, non, adierazi 

bezala, eskariaren presioa handiagoa baita. 

 

 2013. urteaz geroztik, Estatu Federalek eskari handiko udalerriak eta eskualdeak zehazteko 

aukera dute, alokairuaren prezioaren gehienezko gehikuntzak arautzeko asmoarekin. 2014an 

baziren 16 arau mota hori ezarri zuten Estatu federalak. 

 

 2015. urteaz geroztik, “Alokairuei sabaia” izeneko estatu-legea aldarrikatu da; lege horren 

arabera, alokairuaren prezioa kontrolatzeko sistema ezartzen da etxebizitza erabilietarako soilik. 

Horrela, kontratu berrietan alokairuaren prezioa gehiegi ez gehitzea bermatzen da
23.. 

  

                                                           
 

21
 Zehazki, sektoreko enpresariek (GdW) uste dute etxebizitza berrien batez besteko eraikuntza-kostua % 47 gehitu da 2005 eta 

2013 urteren bitartean. 
22

Iraupen luzeko langabetuek Estatuak berotasuna eta alokairuaren gastuak ordain diezazkiela eska dezakete, gastu efektiboaren 
zati garrnatzitsua izan daitekeelarik, gastu hori desproportzionatua ez bada (Enpleguaren Agentzia Federalak egiaztatzen du 
langabetuen kasuan). 
23

 Hortaz, errenta ezin da % 10etik gora gehitu, antzeko etxebizitzen batez bestekoarekin alderatuz (tamaina eta kokapenaren 
arabera). Estatu federalak (Länder) dira higiezinen espekulazioa neurri handiagoan jasaten duten hiriak eta barrutiak zeintzuk diren 
ezarriko dutenak. 
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3.3.3.  Egitura Funtsen ekarpena 2014-2020 aldian 

 

Programazio-aldi berrirako guztira 16 Programa Operatibo hartu dira Alemanian, guztiak 

eskualde-izaerakoak. Lehenengo azterketa batean, 16tatik 13 Programa Operatibok etxebizitza-

politikekin lotutako finantzaketa-neurriak eta jarduketak jasotzen dituzte, nahiz eta, gainerako 

Estatuetan ikusitakoa ez bezala, programa horiek etxebizitza arloan gizarteratze maila altuagoa 

lortzera bideratutako proiektuekin eta programekin zerikusi handia duten. 

 

2014-2020 aldirako programa horiek etxebizitza sozialeko politikekin harreman zuzenagoa duten 

hainbat inbertsio-lehentasun aurreikusten dituzte, besteak beste:  

 

 Hiri-ingurunea hobetzeko, hiriak indartzeko, industria-eremu zaharrak birgaitzeko (birmoldaketa-

eremuak barne) neurrien eta proiektuen finantzaketa. 

 Hiri edo nekazaritza-eremuetako komunitate ahulenen berroneratze fisikoa, ekonomikoa eta 

soziala laguntzea. 

 

Ostera, Programa horiek gehienek ez dute partikularren jabetzako eraikin eta etxebizitza-

parkearen energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektuen finantzaketarik jasotzen24, 2014-2020 

EGEF programa bi salbuetsiz: Mecklenburg-Vorpommern eta Saarland Programa Operatiboak. 

 

Hala ere, adierazi behar da Alemanian badaudela helburu horretara bideratutako hainbat 

programa, banku publikoak (KfW) finantzatzen dituenak. Programa horiei esker, partikularrek 

haien etxebizitzen birgaitzerako eta energia-eraginkortasunaren hobekuntzarako finantzaketa 

dute eskura. 

  

                                                           
 

24
Eraikin publikoen eta enpresen eta antolakundeen jabetzakoak diren eraikinen energia-eraginkortasuna hobekuntza hartzen dute 

kontuan soilik. 
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3.4.  Erresuma Batua 

 

3.4.1.  Etxebizitza sozialaren eredua eta testuinguruaren adierazle nagusiak 

 

Erresuma Batuan, etxebizitza sozialaren sustapenaren eskumen nagusiak Etxebizitza Elkarteei 

(Housing Associations ingeleseko sigletan) eta tokiko agintaritzei (Local Authorities ingeleseko 

sigletan) dagozkie.  

 

Etxebizitza eskuratzeko eta mantentzeko pizgarri eta laguntza sistema eta tresnak eskura jartzen 

dituen finantza- eta arau-esparrua sortu du Gobernu zentralak; tokiko agintaritzei (Councils), 

aldiz, tokiko mailan etxebizitzari buruzko diagnostikoak eta estrategiak abian jartzeko ardura 

dagokie. 

 

Etxebizitza sozialarekin lotutako kopuru handiei erreparatzen badiegu, etxebizitza sozialak 

sustatzeko ekimen eta ahalegin handienak Etxebizitza Elkarteei dagozkiela ikus daiteke, 

atzeraldiko urteetan sustapen-jarduerari eutsi baitiote. 2012/2013 urteren bitartean, Etxebizitza 

Elkarteek tokiko agintaritzek sustatu dutena baino etxebizitza sozialen kopuru hamar aldiz 

handiagoa sustatu dutela zenbatesten da. 

 

Edozelan ere, jarduera-maila hori ez da nahikoa dagoen etxebizitza eskariari erantzuteko, zein 

azken urteetan haziz joan baita, gizatalde ahulenengan krisiak izandako inpaktua dela eta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Familien heren bat alokairu-erregimenean bizi da, haien erdia alokairu soziala edo babestua 

ordainduz. Beraz, Etxebizitza Elkarteek alokairu babestuko parke garrantzitsuaren sustapenean 

bete duten eginkizunak eredu britainiarrean urteetan zehar hartu duen garrantzia sumatzen da. 

  

Etxebizitza-adierazle 
nagusiak Erresuma Batuan 

Etxebizitza-parkea (milaka): 27.767 

Etebizitza kopurua 1.000 biztanleko: 

437 

 
2012an bukatutako etzebizitzak: 135.510 

Etxebizitza soziala: 

 Etxebizitza sozialen parkea (milaka): 4.936 

 2012an bukatutako etxebizitzak: 29.490 
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Etxebizitzaren edukitze-erregimena Erresuma Batuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: HousingEurope 

 

Azken urteetan, etxebizitzaren eta alokairuaren prezioan eragin adierazgarria duen eskariaren 

presio altua erregistratu da metropoli-alde handietan, bereziki Londresen eta haren eragin-

eremuan. Ingalaterrako hiriburuan etxebizitzaren preziorik altuenak erdiesten dira Europa 

osoarekin alderatuz, eta Erresuma batuko hiri handietan higiezinen burbuila berria sortzeko 

arrisku adierazgarria dagoela  jakinarazi berri du Europako Banku Zentralak. 

 

Etxebizitzaren batez besteko prezioaren indize orokorra gehitu da Erresuma Batuetan, 2008. 

urteko urtarrileko 185.5etik 2014. urteko apirileko 197.4ra (non 2002=100); gehikuntza hori 

nabariagoa izan da Londresen (+% 31,6  finantza-krisi aurreko muturrez geroztik – 2008) eta 

herriko hego-ekialdean. 

 

Baita alokairuaren prezioa modu adierazgarrian gehitu da ere; hortaz, alokairuan bizi diren 

familia kopuru handi batek haien diru-sarreren % 40 batez beste bideratu behar dute 

alokairuaren errenta ordaintzera (maizter sozialen kasuan ehunekoa % 30 da), aurreko atal 

batean nabaritu den bezala. 

 

Etxebizitza-merkatuaren egoera horretan, non metropoli-alde handietan salmenta eta 

alokairuaren prezioak oso garestiak baitira, biztanle askok ezin dute merkatu libreko 

etxebizitzarik eskuratu. Horrela, Erresuma batuan etxebizitza eskuratzeko egin behar den 

finantza-ahalegina modu adierazgarrian gehitu da; hortaz, batez besteko soldata baino zazpi 

aldiz handiagoa da ratioa (etxebizitza eskuratzea jasangarria izan dadin behar den mailatik 

gora). 

 

Gaur egun, Erresuma Batuko 1.368.000 familiek eman dute izena etxebizitza sozialen eskatzaile 

gisa, tokiko administrazioen zerrendetan. Osagarri gisa, 53.000 familiek egoera larrian dauden 

eskatzaile gisa eskatu dute bizitokia, etxerik gabeko pertsonak baitira. 

 

  

Alokairuko 
etxebizitza 
publikoa 
%18,2 

Alokairuko 
etxebizitza 

librea 
%17,3 

Erosketako 
etxebizitza 

librea 
%64,2 
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3.4.2.  Joerak etxebizitza politiketan eta finantzaketa 

 

Etxebizitza sozialen sustapen-politika nabarmenki moteldu da; hortaz, 2010eko aurrekontu-

aldaketak (The 2010 Government Spending Review) etxebizitzaren gastu-aurrekontuen %63ko 

jaitsiera ekarri zuen, hau da, gobernu zentralaren aurrekontu-sail guztietatik murrizketa 

handiena. 

 

Aurrekontu-uzkurdura horren aurrean, etxebizitza oro har eta, bereziki, alokairuan eskuratzea 

sustatzen zuten programek murrizketa adierazgarria jasan dute azken urteetan eta, bereziki, 

2012ko Legez geroztik, Ongizate  Estatuaren Erreformarena. 

 

Etxebizitza sozialaren sustapenaren finantzaketa-eredu tradizionala, Etxebizitza Elkarteen 

bitartez, hiru alderdi nagusitan oinarritu da: estatu-gobernuaren diru-laguntzak, urte anitzeko 

finantzaketa-programen bidez; erakunde horien funts propioak eta erreserbak; eta bankuetatik 

datorren kanpoko finantzaketa eskuratzea. 

 

Hala ere, finantza-krisiaren eremuan banku-finantzaketa eskuratzeko zailtasunak direla kausa, 

2008. Urteaz geroztik Etxebizitza Elkarteek bere gain hartu behar izan duten autofinantzaketaren 

pisu erlatiboa modu adierazgarrian gehitu da; hortaz, beharrezkoa izan da kapital-merkatura 

jotzea, epe luzeko finantzaketa (20-25 urtetarako bonuen bitartez) lortzeko. 

 

Testuinguru horretan, Etxebizitza Elkarteei diru-laguntza ematen dien finantzaketarako 2011-

2015 estatu-programak –Arrazoizko Etxebizitzak Programa- haien maizterrek ordaintzen duten 

errentetatik abiatuta, autofinantzaketa-mailak gehi ditzaten sustatu ditu; horretarako, errenta 

sozialak alokairu berrietan duen ehunekoa tokiko merkatuan alokairuak duen prezioaren % 80ra 

arte heltzeko aukera baimendu du. 

 

Aldi berean, etxebizitza-prestazioak (maizterren eskura daudenak, bai sektore pribatuan bai 

alokairu sozialekoan) aldaketa-prozesuan daude ere, Ongizate-estatuaren Erreformarako 

2012ko legearen parte gisa. Lege horrek Kreditu Unibertsal berria aurreikusten du, dauden 

prestazio gehienak ordezkatu dituena (etxebizitza-prestazioak barne), eta pertsona batek eska 

ditzakeen prestazioen guztizko zenbatekoa mugatzen du.  

 

Erreforma horrek eragina du ere maizterrek prestazio horiek jasotzen duten moduan, prestazioa 

jabeei zuzenean ordaintzeko aukera ezabatuz.  

 

Baita, legeak irizpide berria aurreikusten du alokairu sozialaren sektorean, etxebizitzaren 

tamainaren arabera: etxebizitza-prestazioak murriztuko zaie etxebizitza-elkarteetako edo udal-

elkarteetako maizterrei, lan egiteko adinean daudenak eta gela libreak dituztenak. Etxebizitza-

prestazioetan emandako murrizketa horri azpiokupazio-errekargua esaten zaio, arruntean 

ezaguna da ”logelari zerga” izenpean. 
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Energia-eraginkortasunaren hobekuntza-programen finantzaketaren eremuan, Erresuma Batuak 

2015ean indarrik gabe utzi zuen duela bi urte abian jarritako Green Deal izeneko asmo handiko 

programa. Programa horren finantzaketa-eskema bereziki berritzailea gertatu zen hasiera 

batean, energia-eraginkortasunaren hobekuntza-lanak abian jartzea sustatzen baitzuen 

ordainketa hori abonu bakarrean egiteko zailtasunak zituzten familientzako; horretarako 

ezarritako ordainketa-sistemaren arabera, elektrizitate-kontsumoa gauzatzen den heinean hileko 

fakturan aurrezkia gertatzen da (Pay-As-You-Save ). Hori guztia kudeatzeko irabazi asmorik 

gabeko erakunde publikoa jarri zen martxan (http://www.thegreendealfinancecompany.com/), 

haien maileguak ordaindu arte programan mantendu diren familien 13.000tik gorako aurrezki-

plan kudeatzen jarraitzen duena. 

 

Azkenik, azken urteetan, estatu-politikaren joera ageriena etxebizitza (bai berria bai erabilia) 

erosteko eskaria piztea izan da, alokairuaren sustapenaren aurka (etxebizitza hutsak baliatzeko 

planen kasua salbuetsita, tokiko mailan indarrean darraienak)25. Erosketaren aldeko ikuspegi 

horretan, Help to Buy26 izeneko ekimena nabaritu da: alokairuan bizi diren (etxebizitza sozialen 

parkeko egungo maizterrak barne) zein emantzipatu eta haien lehenengo etxebizitza erosi nahi 

duten familiek eta pertsonek etxebizitza eros dezatela sustatu nahi du jarduketa-ildo horrek. 

 

Etxebizitzen erosketa bultzatu nahi duen ekimen horrek finantza-tresna askotarikoak 

aurreikusten ditu, ondorengo hirurak nabarmenduz: Help to Buy ISA, Help to Buy Shared 

Ownership eta Help to Buy/Equity Loan. 

 

Help to Buy ISA 

 

Help to Buy ISA izeneko tresna etxebizitza-kontu gisa sortutako bonus ekonomikoa da; horren 

bidez, gobernuak gehienez 3.000 libera jartzen ditu eskura, etxebizitza erosteko aurrezki 

pribatua sustatzeko asmoarekin, 12.000 liberako zenbatekora arte 27 . Bonus hori aurrezki-

kontuan sartzen da hilero eta etxebizitza erosteko erabili behar da, erosketa hori gauzatzen den 

unean. 

 

Bonus horren onuradunak izan nahi duten pertsonek edo familiek bitartekari gisa ari diren 

finantza-erakundeetan aurrezki-kontua ireki behar dute eta, gutxienez, hilero 200 libera sartu  

behar dute, hileko bonusa % 25 delarik (50 libera hilero). 

 

  

                                                           
 

25
 Etxebizitzako Behatokiaren txosten berri batean etxebizitza hutsak baliatzeko britainiar eredua sakonean aztertzen da.  

26
(https://www.helptobuy.gov.uk/). 

27
 Etxebizitza bikoteak eskuratzen badu, bonusa bikoiztu liteke; hortaz, bizikidetza-unitatearen kide bien artean 6.000 euro sartuko 

lirateke. 

http://www.thegreendealfinancecompany.com/
https://www.helptobuy.gov.uk/
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Kontu Horrek ez du gizarte-ikuspegirik onuradunen profilean, etxebizitza-bonus mota horren 

eskakizunei erreparatzen badiegu; hortaz, ez da toperik ezartzen diru-laguntza mailaren arabera, 

ez eta osagarririk ere gizataldeen profilaren arabera. Nahikoa da: 

 16 urte edo gehiago izatea. 

 Etxebizitza-kontua irekitzen duen pertsonaren zerga-egoitza Erresuma Batuan kokatzea. 

 Lehenengo etxebizitza eskuratzea 250.000 eta 450.000 liberen arteko prezioan, hipoteka-

kredituaren bitartez. 

 

Help to Buy Shared Ownership 

 

Etxebizitzaren ordainketa egungo prezioetan bere gain hartu ezin duten pertsonek eta 

gizataldeek lehenengo etxebizitza eskura dezatela errazten duen programa da. Etxebizitza berri 

librea edo eta Erresuma Batuko Etxebizitza Elkarteen etxebizitza-parkekoa izan daiteke.  

 

Finantza-tresna horri esker, haren onuradunek etxebizitzaren erosketa-prezioaren % 25 eta % 

75 arteko zenbatekoa ordaindu dezakete, eta lehenengo ordainketa horretan eskuratzen ez den 

jabetzaren ehunekoaren alokairuaren errenta ondoren joango dira ordaintzen. Horrekin, pertsona 

horiek etxebizitza eskura dezatela errazten da eta hasieran erosi ez duten jabetza horren zatia 

eskurat ahalko dute. 

 

Help to Buy/Equity Loan 

 

Finantzaketa-tresna horren bitartez, lehenengo etxebizitza erosteko behar den hipoteka-

kredituaren zati bat gobernuak hartzen du bere gain. Erresuma Batuan, Estatuak bere gain 

hartzen duen gehienezko ehunekoa etxebizitzaren prezioaren % 20koa da; hortaz, beharrezkoa 

da etxebizitza hori erosten duten pertsonek prezio horren % 5 ordain dezatela, eta gainerako % 

75 hipoteka-kreditu tradizionalaren bitartez ordainduko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londresen kasuan, aurrekontu publikoak bere gain hartzen duen ehunekoa % 40ra iristen da, 

hiriburuko metropoli-aldeko etxebizitzen prezioa altuagoa baita, gainerako Estatuarekin 

alderatuz. 

 

Etxebizitzaren 
balioaren 
adibidea 

200 mila libera 

10 mila libera 

40 mila libera 

150 mila libera 

Eroslearen % 

5eko 

gordailua 

Bankuaren hipotekaren % 

75 

Gobernuaren 

mailegua: % 20 
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Gobernuak emandako mailegu horrek 4 urteko labealdia du interesei dagokienez; hortaz, 

bosgarren urtetik aurrera % 1,75eko interesa ordaintzen hasiko da. Jabeak etxebizitza saltzea 

erabakitzen badu, gobernuak emandako zenbatekoa berreskuratzeko eskubidea du. 

 

Finantza-tresna horretan gizatalde zehatzei etxebizitza eskuratzea errazten dieten eskakizunik 

ez eta irizpiderik ez dira aplikatzen. Hortaz, mailegu hori jasotzen duten pertsonek etxebizitza 

baten jabeak ez izatea eta eskuratuko duten etxebizitzaren prezioa 600.000 lberatik beherakoa 

izan dadila eskatzen da soilik. 

 

 

Brexit eta Egitura-funtsak 
 
Erresuma Batuak EB-tik irteteko prozesua definitzeke badago ere (Brexit), 2014-2020 aldirako 
indarrean dauden Programa Operatiboak datorren urterako bertan behera geratuko liratekeela 
uler daiteke, gutxienez EB-etik datorren ekarpenak dakarren bultzada ekonomikoari dagokionez. 
 
Printzipioz, Erresuma Batuko 2014-2020 aldirako EGEF eta EGF Programa Operatiboek hartzen 
zuten barnean soilik etxebizitza-parkearen energia-eraginkortasunaren hobekuntzarekin lotutako 
neurrien eta jarduketen finantzaketa, Galeseko Ekialdeko Programa Operatiboaren kasuan. 
Baita, energia-pobreziaren aurkako borrokarekin lotutako neurriak hartzen zituen barnean 
programa horrek ere. 
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4. Ondorio eta joera nagusiak 

 

Etxebizitza arloko eskumenak Estatu kideen estatu-, eskualde- eta tokiko agintaritzei bakarrik 

badagozkie ere, azken urteetan EB-k rol garrantzitsua bereganatu du etxebizitza-politikarekin 

lotutako hainbat jarduketa-ildoren sustapenean. 

 

 EB-eko Estatu kideetako eraikin eta etxebizitza-parkearen energia-eraginkortasunaren 

hobekuntzaren finantzaketa. EB-k eremu horretan burutzen duen politikaren garrantziak ondorio 

ekonomikoa baino (Batzordeak EGEF-ek 2007-2013 aldian estatu-politika mota horri egindako 

ekarpena neurritsua izan dela aitortu du -inbertsio osoaren % 5 ingurukoa-). 

 

 Hiri-garapen iraunkorreko estrategien finantzaketa, horien artean hiri-ingurune bereziki 

degradatuetan kokatutako eraikin eta etxebizitzen hobekuntzarako proiektuak eta jarduketak 

daudelarik. Txosten honek 2007-2013 aldiko mota horretako esperientzia batzuk jasotzen ditu. 

 

2014-2020 programazio-aldi berrirako, etxebizitza-politiken finantzaketarekin lotutako neurriak 

barnean hartzen dituzten Programa Operatiboak laguntzeko EGEF-ek aurreikusi duen 

aurrekontu-inbertsioa modu adierazgarrian handitu da, 7.000 milioi euro erdietsiz, 2007-2013 

aldiko 2.000 milioi euroren aurka. 

 

Aurrekontu-gehikuntza horren osagarri gisa, Hiri-agenda berriaren osaketak ahalbidetuko du 

etxebizitzarekin lotutako proiektuen finantzaketa, hiri-garpeneko estrategia integralen barnean 

2020 horizontean.  

 

Orain dela gutxi, Estatu kideetako gobernuek bultzada berria eman diote agenda horri, Vienako 

Biltzarraren eta 2016ko maiatzako Amsterdameko Hitzarmenaren bitartez; bertan, etxebizitza-

politiken sustapena garatu beharreko gai gisa hartu da kontuan, eta hori egiteko lan-talde 

espezifikoa osatu da. Talde horren lehenengo ondorioak interes berezikoak dira, datozen 

urteetan Europako etxebizitza-politikak edukiko duen joerak sumatzeko, azpimarratuz: 

 

 Etxebizitza-politikekin lotutako Gizarte-ikuspegia mantentzeko garrantzia, atzeraldi 

ekonomikoaren ondorioak neurri handiagoan jasan dituzten gizataldeei erantzuteko asmoarekin; 

horretarako, etxebizitzaren arrazoizko prezioak bermatu eta krisiaren ondoren gainzorpetutako 

familien arazoei erantzun nahi da. 

 Lankidetza publiko-pribatuen sistemak indartzeko eta finantzaketa-tresna berrien aldeko apustua 

egiteko premia. 

 Alokairuko etxebizitza sozialaren aldeko apustua, merkatu libreko errenten gain ondorio 

inflazionistak sortzen dituen alokairua ordaintzeko sistemaz haratago joaten saiatzen dena.. 
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Gomendio horiekin bat etorriz, EGEF Programa Operatiboek finantza-tresna berritzaileak har 

ditzatela barnean 2007-2013 aldiz geroztik bultzatuz doa Europako Batzordea, besteak beste, 

Hiri-garapeneko Funtsak, lankidetza publiko-pribatua bultzatzen dutenak hiri-garapen 

iraunkorreko politiken finantzaketan, diru-laguntza tradizionalez haratago doazen mailegu bigun 

eta antzeko produktuen sistemaren bitartez. 

 

Esku-hartze gaian epe ertainean berriz inbertitzeko itzulkin ekonomiko tasatua sortzen duten 

proiektu batzuk behar dituzte Funts horiek; proiektu horiek bereziki erakargarriak gertatzen dira 

interes-tasa murritzeko eta kapitalaren ordainsariko testuinguruan. Duela hiru urte, Etxebizitzako 

Behatokiak txosten espezifikoa egin zuen mota horretako tresnak aztertzeko28. 

 

Halaber, Europako Batzordea, ebaluazio-txosten berri batean 2007-2013 aldian eraikin-

parkearen birgaitze-proiektuen EGEF-en bitarteko finantzaketa aztertu du. Txosten horrek 

agerian utzi du hainbat faktore kritiko tresna horiek arrakastaz aplikatzeko; horien artean 

nabarmentzen da finantza-erakundeek kaudimen ekonomiko ahulena duten familiei emandako 

maileguak finantzatzeko arriskua bere gain hartzeari dioten beldurra, eta baita familien heziketa 

edo kultura urria, haien etxebizitzak hobetzeko lanak epe luzeko maileguen bitartez 

finantzatzeko. Eremu bietan, Administrazio Publikoen eginkizuna funtsezkoa da, mailegu horien 

kudeaketan bitartekotza-eginkizun finantzario eraginkorra bere gain har baitezake eta, horrela, 

familiek mailegu horiek eskuratu ahal izateko. 

 

Baita, berriki aldarrikatutako Araudiaren arabera, 2014-2020 aldian tresna horiek bete behar 

dituzten ezaugarri eta eskakizun nagusiak zehazten ditu ere txosten horrek. Ildo 

horretan,Batzordeak kasu praktiko bat aukeratu du, non agerian uzten da tresna horiek diru-

laguntza eredu tradizionalean aritzera ohituta dauden eragile publiko eta pribatuengan duten 

ondorio positiboa. 

 

Baita, krisiaren testuinguruan, EB-ko Estatuetako etxebizitza-politiken finantzaketan dauden 

joeren panoramika aurkezten du ere txosten horrek. Zentzu horretan, atzeraldi ekonomikoaren 

eta Estatu kideetako aurrekontu-uzkurduraren eragin erabakitzailea sumatzen da, bereziki 

ondorengo gaiei dagokienez; 

 Etxebizitza libre eta babestua eraikitzeko erritmo motel adierazgarria, eta ondorioz sortzen den 

inpaktu kaltegarria etxebizitza eskuratzeko premia duten pertsonei (gazteei bereziki) ez zaielako 

erantzunik ematen. 

 Bizitegi-bazterkeriarekin lotutako arazoen gehikuntza gizatalde zehatzengan, adibidez, haien 

etxebizitzen ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituzten familiak, bai hipotekaren bitartez erosi 

dutenak (gainzorpetzea), bai maizter langabetuak edo lan baldintza larriak dituztenak (parke 

babestuko maizterrak barne). 

 

  

                                                           
 

28
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad02/es/contenidos/informacion/ovv_a_pc_eu_003/es_ovv_admi/ovv_a_pc_eu.html 
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Testuinguru horretan, aztertutako ereduek finantzaketa-sistema publiko-pribatu egonkorra eta 

etxebizitza sozialen sustapenerako erakargarria dute, eragile sustatzaileen eta erdi-publikoak 

edo pribatuak diren korporazioen maparen bitartez egituratuta dagoena. Sistema horiek 

aurrekontu- eta krisi ekonomikoaren inpaktuari baldintza hobeagoetan eutsi diotela dirudi. 

Hortaz, denboraldi zail horretan zehar, etxebizitza sozialen sustapen-erritmoa mantendu ahal 

izan dute. 

 

Horrela, aztertutako ereduak korporazioen autofinantzaketa bultzatzeko eta diru-laguntzekiko 

menpekotasuna murrizteko joera adierazten ari dira, haien etxebizitza sozialen parkeko 

maizterrei kobratutako errenta handiagoaren bitartez finantzatzea ahalbidetuz ere. Ildo horretan, 

erakunde horien rola mugatzen saiatzen ari da, alokairu-merkatu pribatuko etxebizitzak eskuratu 

ezin duten gizataldeen premiei erantzuteko xedera soilik mugatuz. Eduki duen garrantziagatik 

bereziki garrantzitsua izan da Europako Batzordearen erabakia, etorkizunean korporazio horiek 

edukiko duten jarduketa-eremua mugatzen eta zehazten baitu. Erabaki horrek eredu bat 

aukeratu du, non lehia libreak toki handiagoa beteko baitu. Zalantzarik gabe, erronka izugarria 

dira joera horiek etxebizitza-politikarako, zeinek oreka lortu behar baitu haren gizarte-

eginkizunaren eta haren politiken epe ertain/luzeko iraunkortasunaren artean. 

 

Osagarri gisa, 2014-2020 aldirako Programa Operatiboen azterketari esker, 2020 horizontean, 

energia-eraginkortasunaren estandarren hobekuntzarekin lotutako birgaitzearen sustapen-

neurrien finantzaketak duen garrantzi berezia agerian uzten da. Finantzaketa hori , Europako 

Egitura-funtsen eta Inbertsio-funtsen bitartez egin da. Aztertutako kasuen artean nabarmendu 

daitezke Frantzia eta Herbehereak, haien eraikin eta etxebizitza-parkeen birgaitzera bideratutako 

proiektuen finantzaketaren aldeko apustu indartsua dela eta. 

 

Halaber, aurrekontu-murrizketa gogorrek eta etxebizitza-sustapenak jasandako geldialdiak, 

kaudimen-maila altuagoko biztanleei zuzenduta, erosketaren gaineko zerga-pizgarriak 

bultzatzeko joera ekarri dute hainbat Estatutan, Erresuma Batuan adibidez. 

 

Azkenik, azken urteetan (2015-2016), etxebizitza-eskariaren nolabaiteko indarberritzea sumatu 

da, zenbait desoreka sortarazten ari dena, bereziki alokairu-merkatuan. Desoreka horien 

arrazoia zera da: krisiaren geldialdiaren ondoriozko etxebizitza-eskaera eza dela eta, alokairuko 

errenten prezioak gora egin du, metropoli-alde handietan batik bat (Londres, Paris, Amsterdam, 

Berlin, etab.), eta horrek zailtasun ekonomiko handiagoak dituzten gizataldeengan bizitegi-

bazterkeria egoerak gerta daitezkeela areagotzen du. 

 

Hainbat Estatutan, esaterako, Erresuma Batuan, Europako Banku Zentralak higiezinen burbuila 

berriaren arriskua adierazi du, gizatalde ahulengan horrek dakartzan ondorio kaltegarri 

ezagunekin batera  (gazteak, diru-sarrera urriko familiak,. adintsuak, etab.). 


