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«8 ≠ Ziklo berria iragarri du Ibarretxek
Ziklo berriak hiru zutabe izango dituela esan du EAEko
lehendakariak: bakea, elkarrizketa eta eskubidea. 

Gasteizko etxe agentzia bateko erakusleihoa. Arabako

Pertsona bat Iruñeko etxe agentzia bateko iragarkiak apuntatzen. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

Etxebizitzak saldu ezinik, 
krisian dira etxe agentziak
Sektoreko adituen ustetan,
etxebizitzen prezioa nekez
jaitsiko da, baina egonkortu
egingo dela uste dute

E K A I N  R O J O
Donostia

Etxe agentzien sektorean krisiaren
gordintasuna igartzen ari dira az-
ken hilabeteetan. Araban enpre-
sen %40k  itxi egin behar izan dute,
eta Bizkaian ere Ereaga etxe agen-
tziak Konkurtso Legearen babese-
ra makurtu behar izan du 160 milioi
euroren zorrak metatu eta gero.

Sektoreko bozeramaile adituek
ere ez dute ezkutatzen krisiaren
laztasuna. Higiezinen  agenteak di-
ra Hego Euskal Herrian etxebizi-
tzen salerosketaren bitartekari-
tzan aritzeko izendapena dutenak.
Arabako Higiezinen Agenteen El-
kargoko buru Jaime Rubiasen aho-
tan, «egoera oso zaila da». Zehaztu
duenez, sektoreak makalaldiei au-
rre egin behar izan die iraganean
ere, baina, haren hitzetan, «inoiz ez
da honelako beheraldirik izan».
Krisia pizteko hainbat faktorek
bat egin dutela adierazi du.  

Lehenik eta behin, etxebizitzen
«izugarrizko salneurria»; bigarre-
nik interes tasen igoera; eta hiru-
garrenik, babes ofizialeko etxebizi-
tzen aldeko apustua aipatu ditu
Rubiasek. «Askok ezin izan dute ja-
san ezer saldu gabe hilabeteak pa-
satzea eta azkenean itxi behar izan
dute». Araban bigarren eskuko
etxebizitzen %98 beren balioaren
gainetik saltzen direla jakinarazi
du, eta saltzaileen «gehiegizko gu-
tiziagatik» ere igotzen direla. 

Bezeroek prezioa finkatzeko es-
katu ohi diote higiezinen adituari,
baina, bere ustez, ahalik eta gehien
puzten saiatzen dira, prezioa jais-
teko beta gero ere izango dela iritzi-
ta. «Gertatzen dena da azken hila-
beteetan espekulazio balio gehiga-
rri hori jaisten ari dela, lehengo
prezioan ezin delako saldu, ez da-
goelako eroslerik hori ordaintzeko
prest». Salmentarik gabe, etxe
agentzien gurutze-bidea hasi da.      

Dena den, ez du uste aurrera be-
gira etxebizitzen prezioaren jai-
tsiera orokortuko denik. «Etxebizi-
tza berrien kasuan, ez da egia mer-
katuko direla, lurrak eragin han-
dia duelako eraikuntzan, eta erai-
kuntza kostuak mantendu egiten
direlako». Bigarren eskuko etxee-

tan, ordea, jaitsiera izango dela adi-
tzera eman du Jaime Rubiasek.  

Bizkaiko Higiezinen Agenteen
Elkargoko buru Iñaki Egurrola ere
antzera mintzo da krisiaren ingu-
ruan. Etxe berriei dagokienez, pre-
zioa %60 eta %70 artean lurzorua-
ren balioak ezartzen duela azaldu
du; «horregatik, balioa gutxitzeko
tartea oso txikia da».  Merkatua
egonkortu egingo dela iragarri du-
te biek ere, Egurrolaren hitzetan,
«orain arteko gehiegikeriarik ga-
be».  

Bankuek hipoteka maileguak
emateko oztopo geroz eta gehiago
jartzen dutela dio Egurrolak, liki-
dezia falta dutelako. «Bezero ba-
tzuk etorri zaizkit esanez etxebizi-
tza aurten ez erosteko gomendatu
dietela, hurrengo urtean merkea-
goa izango dela argudiatuta; noiz
ikusi da banku bat hipoteka maile-
guari muzin egiten?». Interes tasa
altuek eta bankuen zalantzek eros-
learen borondatea eta tinkotasuna
urratzen dute, adituek diotenez.

Bestalde, Rubiasen ustez, Eus-
ko Jaurlaritzak eta udalek babes
ofizialeko etxebizitza sozialak sus-
tatzeak ere badu eraginik etxe
agentzien krisialdian. «180.000 eu-
ro inguruan saltzen dira etxe ho-
riek, eta ekimen pribatuak maila
horretan sekula saldu ezin dezake-
enez, saldu ezinik gelditzen dira;
eta, ondorioz, sustatzaileek ez dute
eraikitzen jarraituko, zailtasunen-
gatik». 

Egurrola ere bat dator, baina xe-
hetasun bat erantsi du. «Zoritxa-
rrez, jendea konturatu da zozketa
sistemak ez duela helbururik bete-
tzen, eta halabeharrez etxebizitza

askera jo behar duela, merkatuak
ezarritako salneurrietan».

SEKTOREAREN ARAUPETZEA. Higiezi-
nen agenteek etxebizitzen saleros-
ketagatik %3 kobratzen dute, bai-
na izen hori ez duten makina bat bi-
tartekarik eta enpresak %7 ere or-
dainarazten dutela salatu du Ru-
biasek, eta horregatik ugaldu
direla hein batean helegiteak epai-
tegietan. 2000. urtean Espainiako
Gobernuak bideratu zuen dekre-
tua salatu dute higiezinen agente
bitartekariek. Higiezinen merka-

tuan aritzeko hesiak paretik ken-
du zituen orduan PPko gober-
nuak.

«Titulaziorik eskatzen ez zenez,
jende guztia sartu zen merkatuan,
arrain saltzaile eta okinetatik hasi
eta beste ogibide batzuetako jende-
arenganaino». Gehienak ez ziren
profesionalak, eta lehenago edo be-
randuago erori behar zutela uste
du Rubiasek. «Jendeak uste zuen
mauka handia zela sektorean, bai-
na konturatu dira ez zela horrela,
eta irekitzen joan diren neurrian
joan dira ixten enpresa berriak».

Atzera ere merkatua araupetze-
ko borondatea du Eusko Jaurlari-
tzak, atontzen ari den etxebizitza-
ren legearen bidez. Horren bidetik
aurrerantzean nahitaezkoa izango
da goi mailako ikasketak izatea eta
higiezinen agenteen ziurtagiria
etxebizitzen salerosketan aritze-
ko. «Gobernuak lanbidea profesio-
nal bihurtu nahi du, ez lanbidea
arautu», esan du Arabako Higiezi-
nen Agenteen Elkargoko buruak. 

Krisiaren tamaina gorabehera,
egoera behin-behinekoa dela diote,
eta hurrengo urteko azken hiruhi-
lerako susperraldia espero du Ru-
biasek: «Egoera honek ezin du as-
korik iraun». Baikorragoa da Biz-
kaiko Higiezinen Agenteen Elkar-
goko burua. Getxoko (Bizkaia) Ere-
aga enpresaren gainbehera
esaterako, haren esanetan, «ez da
asaldatzeko modukoa», eta zorrei
aurre egiteko ahalmena duela dio.
Bizkaiko sustatzaile handiek erai-
kitzen hasi orduko salmentak hi-
tzemanda izaten dituztela gainera-
tu du, eta Mediterraneo aldean ez
dagoen segurtasuna dutela.

Ereaga Euskal Herriko susta-
tzaile garrantzitsuenetako bat da
gaur egun, eta lurzoru handiaren
jabe da Espainian ere. 18 elkartek
osatzen dute, eta Getxon du egoi-
tza. Konkurtso Legearen beteki-
zunak sortutako arriskuaren %80
hamasei finantza erakundek har-
tzen dute bere gain, eta gainerako
hartzekodunak 60 langileak eta
ogasuna dira. Urtebeteko epea du
1920. urtean sortutako enpresa
horrek, prozesuari jarraiki, zorrak
kitatzeko epeen luzapenak nego-
ziatzeko.    

Oroz gain, agerikoa da merkatu-
ko etxea erostera doazenen geldo-
tasuna. Adibidez, Nafarroan iaz
baino %25 etxebizitza gutxiago sal-
tzen ari dira aurten, Nafarroako
Higiezinen Agenteen Elkargoko
presidente Miguel Coronado Do-
minguezen esanetan. Ipar Euskal
Herrian ere nabari da krisiaren
eragina, etxeen eraikuntzan eta sa-
lerosketan aritzen den Robert Al-
dai enpresaburuak adierazi due-
nez. Salneurriak nekez jaitsiko di-
ra, haren ustez, eraikuntza kos-
tuek bere horretan jarraituko du-
telako. Frantziako enpresek
merkatuan tokia egiteko irrikare-
kin bideratu omen zuten prezioen
igoera «zorigaiztokoa». 

≠ ZenBaKIa

%40
≠ Higiezinen enpresen itxiera. Krisiaren
eraginez, Araban zeuden higiezinen en-
presen %40k itxi egin behar izan dute. Jai-
me Rubias Higiezinen Agenteen Elkargo-
ko presidentearen ustez, «irekitzen joan
diren neurrian joan dira ixten».

«Inoiz ez da horrelako
beheraldirik izan. Ezin da
lehengo prezioan saldu, 
ez dago eroslerik»
JAIME RUBIAS
ARABAKO AGENTEEN ELKARGOKO BURUA

«Bezero batzuek esan
didate etxea aurten ez
erosteko gomendatu dietela
bankuan»
IÑAKI EGURROLA
BIZKAIKO AGENTEEN ELKARGOKO BURUA


