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Etxebizitza sektorearen kontsumo eta faktura energetikoaren eboluzioa 
EAEn (2001-2011) 

 

Iturria: Energiaren Euskal Erakundea (EEE-EVE). 

 

 

Azken sei urteotan etxebizitzek eutsi egin diote energia kontsumoari1, edo areago, murriztu egin dute. Gastu energetikoa, 

aldiz, igo egin da. EAEko etxebizitzetan kontsumitutako energia iturri nagusien gastua nabarmen igo izana da arrazoia. Gero 

eta gehiago ordaindu behar dugu energiaren truke. Energetikoki mendekotasun handia dugu eta horregatik, ahulak gara.  

 

 

 

Etxebizitzako guztirako diru sarbide eta energia gastuaren arteko erlazioa. Gipuzkoa 2012. 

Etxebizitzak Pertsonak 
 

Tasa (%) N  Tasa (%) N  

Gastu energetikoa ≤ %3 guztirako diru-sarbideak 25,5 68.420 28,4 201.198 

Gastu energetikoa ≤ %5 guztirako diru-sarbideak 59,8 160.502 65,8 465.704 

Gastu energetikoa ≤ %10 guztirako diru-sarbideak 90,5 242.636 93,0 658.099 

Gastu energetikoa > %10 guztirako diru-sarbideak 9,5 25.599 7,0 49.177 

Gastu energetikoa > %13 guztirako diru-sarbideak 4,0 10.797 2,7 18.755 

% guztirako diru- arbideak 5,3 -- -- -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketaren inguruko Inkesta 2012. 

 

Gipuzkoako etxeen % 9,5ak gehiegizko energia gastua du; hau da, diru sarrera garbien % 10tik gorakoa. Batez beste, Gipuzkoako 

etxeek diru sarbide garbien % 5,3 bideratzen dute elektrizitate, gas natural edo beste erregaien erreziboak ordaintzera.  

 

                                                      

1 tep – petrolio tona baliokidea: petrolio tona batek sortutako energia adierazten duen unitatea da. Energia kontsumo orokorraz hitz egiteko 

erabili ohi da, etxean erabilitako iturri guztietatik (elektrizitatea, gasa, gasoiloa…) eratorritako energia guztia adierazteko.  

 

 



 

Etxebizitzetako hautemate eta adierazpenen ikuspegiaren arabera, pobrezia energetikoaren 
eragina etxebizitza eta biztanleen artean. Gipuzkoa 2012 

Etxebizitzak Pertsonak 
 

Tasa (%) N  Tasa (%) N  

[1] Tenperatura egoki bat mantentzeko ezintasuna 7,4 19.819 6,1 43.489 

[2] Energia erreziboak ordaintzeko atzerapenak 4,1 10.899 4,5 31.909 

[3] Hezetasun egoerak 9,2 24.642 9,1 64.638 

Gutxienez item 1 egotea 17,2 46.101 16,0 113.136 

� Pobrezia Energetikoaren Adierazle Sintetikoa 14,0 -- 13,0 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketaren inguruko Inkesta 2012. 

 

 

 

2012an, Gipuzkoako 20.000 etxebizitzatan (% 7,4) zioten ezin zutela tenperatura egokia izan etxean hotz handiko hilabeteetan. 
11.000 ingurutan (% 4,1) atzerapenen bat izan zuten energiarekin lotutako ordainagirien ordainketan. Horrez gain, 24.700 
etxebizitzatan (% 9,2%) zioten etxean hezetasun edo itogin arazoak zituztela. 
 
Hiru arazo hauetakoren bat (item) gertatzen da, gutxienez, Gipuzkoako etxeen % 17,2an.  
 
Hiru arazo hauen konbinazioa erabilita, Pobrezia Energetikoaren Adierazle Sintetikoa kalkulatzen da, Europako herrialdeekin 
alderaketak egiteko balio duena. Gipuzkoan adierazle hori 13 da; horrek esan nahi du pobrezia energetikoaren eragina txikiagoa 
dela EB-28koa (22,1), Espainiakoa (16,2) edo Frantziakoa (15) baino, eta Alemaniakoaren (14) edo Danimarkakoaren (12,6) pare 
dagoela. 
 
 

 
 

 

 

 
 

EB-28 herrialdeen araberako pobrezia energetikoaren indizea (2011/2012) 

 
 

Iturria: Eurostat. EU-SILC (2011) eta Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketaren inguruko Inkesta 2012. 


