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Zer eskaintzen du lan honek? 
 

 

• Ikerketa honen laugarren edizioak etxebizitza librea 
eskuratzea dakarren  kostuari buruzko 10 adierazle 
eta etxebizitza babestua eskuratzeko kostuari 
dagozkion 2 adierazle eguneratzen ditu. Horrela 
2007-2016 urteen arteko bilakaera eskaintzen da. 

 

• Eskuratze-kostua adierazle teorikoa da. Adierazleak 
18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadunek bere 
kabuz etxebizitza eskuratzeko egin behar duten 
ahalegin ekonomikoa adierazten du.  

 

• Adierazlea sortzeko erlazioan jartzen dira, alde 
batetik, gazteen batez besteko soldata garbiak eta, 
bestetik, eskritura egindako etxebizitzen batez 
besteko salneurriak edo batez besteko alokairu-
errentak. Etxebizitza jabetzan hartzearen kostua 
kalkulatzeko aintzat hartzen dira, horiez gain, batez 
besteko interes-tipoak eta kontratatutako hipoteka-
kreditu berrien batez besteko iraunaldia ere.  
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I. atala:  
 

Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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1. Etxebizitza librea jabetzan hartzearen kostua 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko 
lukeen merkatu librean 
etxebizitza bat erosteko 
hipotekaren lehen kuota 
ordaintzera, pisu berriak zein 
bigarren eskukoak eta familia 
bakarreko etxebizitzak barne. 

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATI ETXEBIZITZA JABETZAN HARTZEAK 
DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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2. Etxebizitza librea erosteko gehieneko salneurri onargarria 
 
 

 

Etxebizitza libre batek –dela 
berria, dela bigarren eskukoa- 
izan beharko lukeen salneurria, 
hipoteka-kuotaren lehen 
hilerokoak ez lezan 18-34 urte 
bitarteko gazte soldatadun 
baten hileko soldata garbiaren 
% 30 gainditu.    

ETXEBIZITZA LIBRE BAT EROSTEKO, 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN 
BATENTZAKO GEHIENEKO SALNEURRI ONARGARRIAREN BILAKAERA  
EAEn eta Espainian (eurotan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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3. Etxebizitza librearen salneurriaren eta etxebizitza erosteko gehieneko 
salneurri onargarriaren arteko aldea 

 

Zenbat euroko aldea dagoen 
etxebizitza libreen (berri zein 
bigarren eskukoen) batez 
besteko salneurriaren eta  
18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek, bere hileko 
soldata garbiaren % 30 baino 
gehiago erabili gabe hipoteka-
kuotaren lehen hilerokoa 
ordaintzeko, etxebizitza 
erosteko gehieneko salneurri 
onargarriaren artean.    

ETXEBIZITZA LIBREEN MERKATU-PREZIOAREN ETA 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE 
SOLDATADUN BATENTZAKO GEHIENEKO SALNEURRI ONARGARRIAREN ARTEKO 
ALDEAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (eurotan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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4. Etxebizitza libre bat erosteko behar den diru-sarreren igoera 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun baten hileko 
soldata garbia zer ehunekotan 
igo beharko litzatekeen 
merkatu libreko etxebizitza bat 
erosteko, gehienez ere 
soldataren % 30 bidera dezan 
hipoteka-kuotaren lehenengo 
ordainketa egitera.    

ETXEBIZITZA LIBRE BAT EROSTEKO 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK  
DIRU-SARRERETAN BEHAR DUEN IGOERAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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5. Etxebizitza librea erosteko gehieneko azalera onargarria 

 

Etxebizitza libre batek gehienez 
izan beharko lukeen azalera 
eraikia, metro karratuetan, 18-
34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek erosi ahal 
izateko, hipotekaren lehen 
hilerokoak haren hileko soldata 
garbiaren % 30 gainditu gabe. 

ETXEBIZITZA LIBRE BAT EROSTEKO, 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN 
BATENTZAKO GEHIENEKO AZALERA ONARGARRIAREN BILAKAERA  
EAEn eta Espainian  (m2-tan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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6. Etxebizitza librearen batez besteko azaleraren eta etxebizitza erosteko 
gehieneko azalera onargarriaren arteko aldea 

 

Zenbat metro karratuko aldea 
dagoen salerositako 
etxebizitzen batez besteko 
azalera eraikiaren eta 18-34 
urte bitarteko gazte soldatadun 
batek, hipoteka-kuotaren lehen 
hilerokoa ordaintzeko bere 
hileko soldata garbiaren % 30 
baino gehiago erabili gabe, 
etxebizitza erosteko gehieneko 
azalera onargarriaren artean.   

MERKATU LIBREAN SALEROSITAKO ETXEBIZITZEN BATEZ BESTEKO AZALERAREN ETA 
18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATENTZAKO GEHIENEKO AZALERA 
ONARGARRIAREN ARTEKO ALDEAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (m2-tan) 

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala 
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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II. atala: 
 

Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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7. Etxebizitza librea alokatzearen kostua 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko 
lukeen merkatu libreko 
etxebizitza baten alokairua 
ordaintzera (bazter utzirik 
bestelako gastu gehigarriak, 
hala nola, fidantzak, hornidura-
altak, bitartekarien 
ordainsariak...). 

ETXEBIZITZA LIBRE BAT ALOKAIRUAN HARTZEAK 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE 
SOLDATADUN BATI DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian  
(%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala: 
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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8. Etxebizitza librea alokatzeko gehieneko errenta onargarria 

 

Alokairuko etxebizitza libre 
batek izan beharko lukeen 
errenta, alokairua ordaintzeak 
ez lezan 18-34 urte bitarteko 
gazte soldatadun baten 
hileroko soldata garbiaren  
% 30 gainditu.   

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK ETXEBIZITZA ALOKATZEKO 
GEHIENEKO ERRENTA ONARGARRIAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (euro hileko) 

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala: 
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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9. Merkatuko alokairu-errentaren eta etxebizitza alokatzeko gehieneko 
errenta onargarriaren arteko aldea 

 

Zenbat euroko aldea dagoen 
alokairuko etxebizitzen batez 
besteko alokairu-errentaren 
eta 18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek, alokairua 
bere hileko soldata garbiaren  
% 30 baino gehiago erabili 
gabe ordaintzeko, etxebizitza 
alokatzeko gehieneko errenta 
onargarriaren artean.    

MERKATUKO ERRENTAREN ETA 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK 
ETXEBIZITZA ALOKATZEKO GEHIENEKO ERRENTA ONARGARRIAREN ARTEKO 
ALDEAREN BILAKAERA EAEn eta Espainian (euro hileko) 

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala: 
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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10. Etxebizitza libre bat alokatzeko behar den diru-sarreren igoera 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun baten hileko 
soldata garbia zer ehunekotan 
igo beharko litzatekeen 
merkatu libreko etxebizitza bat 
alokatzeko gehienez ere 
soldataren % 30 bidera dezan.  

ETXEBIZITZA LIBRE BAT ALOKATZEKO 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE 
SOLDATADUN BATEK DIRU-SARRERETAN BEHAR DUEN IGOERAREN 
BILAKAERA EAEn eta Espainian (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala: 
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 

15 

ETXEBIZITZA-EMANZIPAZIOAREN KOSTUA EUSKADIN 2016 Gazteen Euskal Behatokia 



III. Atala 
 

Etxebizitza babestua eskuratzeko adierazleak  
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11. Jabetzako etxebizitza babestu bat eskuratzeko kostua 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zein 
proportzio bideratu beharko 
lukeen etxebizitza babestu bat 
erosteko hipotekaren lehen 
kuota ordaintzera.  

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATI JABETZA-ERREGIMENEKO 
ETXEBIZITZA BABESTU BAT ESKURATZEAK DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA 
EAEn eta Espainian (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

III. atala 
Etxebizitza babestua eskuratzeko adierazleak  
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12. Alokairuko etxebizitza babestu bat eskuratzeko kostua 

 
18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zein 
proportzio bideratu beharko 
lukeen etxebizitza babestu 
baten alokairua ordaintzera 
(alokairuko kontratua 
formalizatzeak ekar ditzakeen 
gainerako gastuak aintzat hartu 
gabe). 

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATI ALOKAIRUAN ETXEBIZITZA 
BABESTU BAT HARTZEAK DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA  
EAEn eta Espainian (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

III. atala 
Etxebizitza babestua eskuratzeko adierazleak  
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ONDORIOAK 
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ONDORIOAK 

Euskadin etxebizitza librea jabetzan 
eskuratzeko kostua apalagoa da 2016an 
aurreko urtearekin konparatuz eta 2007az 
geroztiko txikiena.  Hala eta guztiz gazte 
soldatadun batek bere soldaren % 54,9  
bideratu behar du hipotekaren zenbatekoa  
ordaintzera.  

Aldiz, merkatu libreko etxebizitza bat 
alokairuan eskuratzeko kostua handitzen 
jarraitzen du 2009az geroztik. Alokatzeak 
gazteen batez besteko soldataren % 66,9 
bideratzea eskatzen du, etxebizitza erostearen 
kostua baino hamar puntu gehiago eta 2007an 
izandako  datuaren gertu.  
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Etxebizitza librea jabetzan zein alokairuan eskuratzeak dakarren 
kostuak gazteen hileko soldata garbiaren % 40tik gora bideratzea 
eskatzen du. Bakarrik emantzipatzea erabakitzen duenak, beraz, 
gainesfortzu ekonomikoa egin behar du. 

Espainian eskuratze-kostuak 
Euskadin baino apalagoak 
dira baina, hala ere, altuak.  

 
 

ONDORIOAK 
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Gazteen batez besteko soldata % 83,0 igo 
beharko litzateke merkatu libreko etxebizitza 
baten hipoteka soldataren % 30 erabilita 
ordaintzeko.  

Eta hilean jasotzen duenaren bikoitza baino 
gehiago kobratu beharko luke berak 
bakarrik etxebizitza baten alokairua 
ordaindu ahal izateko; zehazki, % 122,8 igo 
beharko luke soldatak. 

 

ONDORIOAK 
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Emakumeak eta 25 urtetik 
beherakoak dira etxebizitza 
eskuratzeko kostu handienei 
aurre egin behar dietenak. 

Lurraldeen arteko aldeak 
nabarmenak dira. 2016an 
Gipuzkoa da erosteko kostu 
handiena duen lurraldea eta 
Bizkaia merkatu librean 
etxebizitza alokatzeko kostu 
handiena duena. 

ONDORIOAK 
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Dena den, 25 urtetik beherako gazte 
soldatadunak etxebizitza babestuen 
merkatutik kanpo ere geratzen dira, 
bere soldata baxuak direla medio. Adin 
talde honi dagokionez, etxebizitza 
babestua eskuratzeko kostua bakarrik 
gerturatzen da % 30aren atalasera 
alokairu babestuaren kasuan (% 31,5). 

 

Gazte soldatadun bati jabetzako etxebizitza 
babestua eskuratzeak bere hileko soldata 
garbiaren % 30 inguruko kostua dakarkio (% 
32,4). Gauzak horrela zorpetxe onargarriaren 
gehieneko atalasean kokatzen da gazte hori. 
Etxebizitza babestua alokatzeko kostua 
soldataren % 20,4koa da eta gazteentzako 
eskuragarria da beraz. 

ONDORIOAK 
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Euskadin etxebizitza librea ez dago 35 urtetik beherako gazteen eskura. Soldata bat 

duten gazteen batez besteko soldatari eta etxebizitzen prezioari erreparatuta, pertsona 

gazte batek bere soldataren erdia baino gehiago erabili behar du hipoteka edo alokairua 

ordaintzeko, baldin eta bakarrik emantzipatu nahi badu.  

Gazteek aurre egin diezaiekete etxebizitza babestuak eskuratzeko kostuei, eta, batik bat, 

alokairu babestuen kostuei. Dena den etxebizitza babestuak ez du pisu handirik 

etxebizitza-parkean eta horregatik gazte gutxik eskura dezakete etxebizitza babestu bat. 

Gizon eta emakume gazteen arteko soldata-aldeen ondorioz, gizonek baino aukera 

gutxiago dituzte emakumeek bakarrik emantzipatzeko. Gutxi dira, era berean, 25 urtetik 

beherako gazte soldatadunen aukerak, alokairuko etxebizitza babestuak baitira beren 

soldatarekin eskura ditzaketen etxebizitza bakarrak. 

 

   

 

 

ONDORIOAK 
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ADIERAZLEEN LABURPENA 
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https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud-104554102971523/

