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Zer eskaintzen du lan honek? 
 

• Txosten honek etxebizitza librea eskuratzeko 
kostuak Euskadin izandako bilakaera  azaltzen du, 
bai eta Estatuko batez bestekoarekin konparatu ere. 

 

• Eskuratze-kostua adierazteko 10 adierazle sintetiko 
erabili dira. Adierazle horiek gazte soldatadun batek  
etxebizitza librea, bai jabetzan, bai alokairuan, 
eskuratzeko egin behar duen ahalegina islatzen 
dute.  

 

• Adierazleok sortzeko erlazioan jartzen dira, alde 
batetik, 18 eta 34 urte bitarteko gazteen batez 
besteko soldata garbiak  eta, bestetik, eskritura 
egindako etxebizitza libreen salneurriak edo 
merkatu libreko batez besteko alokairu-errentak. 
Etxebitzitza jabetzan hartzearen kostua 
kalkulatzeko, aintzat hartzen dira, horiez gain, batez 
besteko interes-tipoak eta kontratatutako hipoteka-
kreditu berrien batez besteko iraunaldia ere. 

 

ETXEBIZITZA-EMANTZIPAZIOAREN KOSTUA EUSKADIN. 2007-2013 
 

Gazteen Euskal Behatokia 



 

 

 
I. atala:  

Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 

 
 

 



 

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 BILAKERA EAE-N ETA ESPAINIAN (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

I.atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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1.1. Eraiki berriko pisu libre bat erostearen kostua 

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko 
lukeen merkatu librean pisu 
eraiki berri bat erosteko 
hipotekaren lehen kuota 
ordaintzera.  

 

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATI PISU LIBRE ERAIKI BERRI BAT JABETZAN 
HARTZEAK DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN (%/soldata garbia) 

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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1.2. Bigarren eskuko pisu libre bat erostearen kostua  

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko 
lukeen merkatu librean 
bigarren eskuko pisu bat 
erosteko hipotekaren lehen 
kuota ordaintzera. 

 

18-34 URTE BITARTEKO SOLDATADUN GAZTE BATI BIGARREN ESKUKO PISU LIBRE BAT 
JABETZAN HARTZEAK DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN  
(%/soldata garbia)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak  
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1.3. Familia bakarreko etxebizitza libre bat, berria zein bigarren eskukoa, 
erostearen kostua  

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren zer 
proportzio bideratu beharko 
lukeen familia bakarreko 
etxebizitza libre bat, berria 
zein bigarren eskukoa, 
erosteko hipotekaren lehen 
kuota ordaintzera.  

 

18-34 URTE BITARTEKO SOLDATADUN GAZTE BATI FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA LIBRE 
BAT JABETZAN HARTZEAK DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAE-N 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 baten hileko soldata 
garbiaren % 30 gainditu.  
 

ETXEBIZITZA LIBRE BAT (PISUA ZEIN FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA) EROSTEKO, 
18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATENTZAKO GEHIENEKO SALNEURRI 
ONARGARRIAREN BILAKAERA EAE-N 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 batek, 
bere hileko soldata garbiaren 
% 30 baino gehiago erabili 
gabe hipoteka-kuotaren 
lehen hilerokoa ordaintzeko, 
etxebizitza erosteko 
gehieneko salneurri 
onargarriaren artean.  
 

ETXEBIZITZA LIBREEN (PISUEN ZEIN FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZEN) MERKATU-
PREZIOAREN ETA 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATENTZAKO GEHIENEKO 
SALNEURRI ONARGARRIAREN ARTEKO ALDEAREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN 
(eurotan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
 

ETXEBIZITZA-EMANTZIPAZIOAREN KOSTUA EUSKADIN. 2007-2013 
 

Gazteen Euskal Behatokia 



4. Etxebizitza librea erosteko gehieneko azalera onargarria  

 

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

ETXEBIZITZA LIBRE BAT EROSTEKO (PISUAK ZEIN FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK), 
18- 34 URTE BITARTEKO SOLDATADUN GAZTE BATENTZAKO GEHIENEKO AZALERA 
ONARGARRIAREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN (m2-tan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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5. 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 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 (PISUAK ETA FAMILIA BAKARREKO 
ETXEBIZITZAK) BATEZ BESTEKO AZALERAREN ETA 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE 
SOLDATADUN BATENTZAKO GEHIENEKO AZALERA ONARGARRIAREN ARTEKO ALDEAREN 
BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN (m2-tan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

I. atala:  
Etxebizitza librea jabetzan hartzearen inguruko adierazleak 
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6. Etxebizitza librea erosteko gutxieneko diru-sarrerak  

 

Zer ehunekotan igo beharko 
litzatekeen 18-34 urte 
bitarteko gazte soldatadun 
baten hileko soldata garbia, 
hark ez lezan errenta 
eskuragarriaren % 30 baino 
gehiago bideratu behar 
merkatu librean etxebizitza 
bat (berria zein bigarren 
eskukoa) erosteko hipoteka-
kuotaren lehen hilerokoa 
ordaintzera.   

 

MERKATU LIBREAN ETXEBIZITZA BAT (PISUA ZEIN FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA) 
EROSI AHAL IZATEKO 18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK IZAN BEHARKO 
LITUZKEEN GUTXIENEKO DIRU-SARREREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN  
(%/soldata garbia).  

DEFINIZIOA:   

 
 

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

Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 

 
 

 



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 SOLDATADUN 
GAZTE BATI DAKARKION KOSTUAREN BILAKAERA EAE-N 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 baten 
hileroko soldata garbiaren % 
30 gainditu.  
 

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK ETXEBIZITZA ALOKATZEKO 
GEHIENEKO ERRENTA ONARGARRIAREN BILAKAERA EAE-N 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 
batek, alokairua bere hileko 
soldata garbiaren % 30 baino 
gehiago erabili gabe 
ordaintzeko, etxebizitza 
alokatzeko gehieneko errenta 
onargarriaren artean.  
 

MERKATUKO ERRENTAREN ETA 18-34 URTE BIT ARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK 
ETXEBIZITZA ALOKATZEKO GEHIENEKO ERRENTA ONARGARRIAREN ARTEKO ALDEAREN 
BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN (euro hileko)  

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala:  
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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10. Etxebizitza librea alokatzeko gehieneko azalera onargarria  

 

18-34 urte bitarteko gazte 
soldatadun batek, alokairu-
errenta ordaintzeko bere 
hileko soldata garbiaren % 30 
baino gehiago erabili gabe, 
aloka lezakeen gehieneko 
azalera eraikia, metro 
karratuetan.    

 

18-34 URTE BITARTEKO GAZTE SOLDATADUN BATEK ETXEBIZITZA ALOKATZEKO 
GEHIENEKO AZALERA ONARGARRIAREN BILAKAERA EAE-N ETA ESPAINIAN (m2-tan)  

DEFINIZIOA:   

 
 

II. atala:  
Etxebizitza librea alokairuan hartzearen inguruko adierazleak 
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ONDORIOAK 



2007-2013 denboraldian, etxebizitza 
bat erosteko egin beharreko ahalegin 
ekonomikoa arindu da, nagusiki, 
salneurrien eta interes-tipoen 
beherakaden eraginez; izan ere, 
soldatak oso egonkor mantendu dira 
aldi horretan.  

ONDORIOAK 

 

 

Merkatu libreko etxebizitza bat 
alokatzeko kostua ere murriztu 
da, baina ez erosteko kostua 
beste; etxebizitza libreen alokairu-
errenten beherapena ez da 
salneurrien bezain nabarmena 
izan eta.  
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Eskuratze-kostua txikitu arren, ez da oraindik % 30eko atalasea 
lortu: 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadun batek bere hileko 
soldata garbiaren % 62,8 erabili beharko luke etxebizitza libre 
bat  erosteko eta % 59 merkatu libreko etxebizitza alokatzeko . 

 

 

ONDORIOAK 

 

Estatuaren batez bestekoaren aldean, eskuratze-kostuak 
handiagoak dira Euskadin, bai jabetzari, eta baita alokairuari ere, 
dagokionez. 
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Emakumeek eta 25 urtez 
azpiko gazteek dituzte 
etxebizitza merkatu librean 
eskuratzeko kosturik 
altuenak. 

Oso nabarmenak dira lurralde historikoen 
arteko aldeak. Etxebizitza librea, jabetzan zein 
alokairuan, eskuratzeko kostuak Gipuzkoako 
lurraldean dira altuen. Ondoren, Bizkaia dago 
eta azkenik, Arabak ditu kostu baxuenak. 

ONDORIOAK 
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Bakarka emantzipatu nahi duten gazte 
soldatadunek ez dute, oro har, etxebizitza librerik 
eskuratzerik. 

 

Etxebizitza babestuari esker, Euskadin 
emantzipazio-tasak hobetu dira azken urteotan. 
Hemen etxebizitza babestua Estatuko gainontzeko 
lekuetan baino zabalduago dagoenez, Euskadi eta 
Estatuko batez bestekoaren arteko aldea txikitu da, 
nahiz eta etxebizitza librearen kostua baxuagoa izan 
Estatuaren gainontzekoan. 

 

 

 

 

 

ONDORIOAK 
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