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PRENTSA DOSSIERRA 

Gazteria Zuzendaritzak  

“GAZTEAK ETA ETXEBIZITZA EAE-N” 

ikerketa aurkeztu du 

Bilbao, Gazteen Euskal Behatokia, 2012ko ekainaren 28a 

 
 
Gaur aurkezgai dugun azterlana gazteen emantzipazioari buruzko ikerketa zabalago baten 
bigarren zatia da. Maiatzean enpleguari buruzko datuen aurkezpena egin genuen. Oraingoan, 
aztergaia etxebizitza-emantzipazioa da, eta, besteak beste, honako gai hauek lantzen dira: 
gazteen emantzipazio-tasa, etxebizitza edukitzeko erregimenari buruzko preferentziak edo 
etxebizitza eskuratzeko zailtasunak.  
 
Gazteen Euskal Behatokiak burutu du azterlana, eta 2011ko azaroaren 14tik 25era EAEko 18 
eta 34 urte bitarteko 1762 gazteri etxez etxe egindako inkesta batean oinarrituta dago. 
Inkesta hori egiten den lehenbiziko aldia da, beraz, ezin da aurreko urteren batekoarekin 
konparatu. Hala ere, gai batzuei dagokienez, badago alderaketarik egiteko moduko daturik: 
OBJOVI-Observatorio Joven de Vivienda en España, INJUVEren Jóvenes y vivienda azterlana, 
Espainiako gazteei dagozkien datuak dituena eta 2010eko maiatzean burutua, eta Eurostaten 
datuak, Europa osorako.  
 
Aurkezpena honako lau atalen inguruan egituratuko da: 
- Lehenengoan 18 eta 34 urte bitarteko gazteen etxebizitza-emantzipazioari buruzko oinarrizko 
datuak eskaintzen dira;  
- bigarren atalean gazte emantzipatuek etxebizitza eskuratzeko prozesua aztertzen da eta 
erosteko eta alokairuan hartzeko aukeretan sakontzen da; 
- hirugarrenean emantzipatu gabeko gazteen egoera aztertzen da, eta; 
- laugarrenean azterlanaren ondoriorik esanguratsuenak laburbiltzen dira.  
 
1. ETXEBIZITZA EMANTZIPAZIOA 
Jatorrizko familia uzteari eta norberaren etxea sortzeari deritzo etxebizitza-emantzipazioa. Atal 
honetan EAEko emantzipazio-tasa aztertuko dugu eta gure egoera ingurukoenarekin 
alderatuko.  
 
18 eta 34 urte bitarteko gazteen %46 emantzipatuta bizi dira, hau da, jatorrizko 
familiarengandik bereizita. Ehuneko hori %50era heltzen da emakumeen artean. Gizonena 
%42koa da.  
 
EAEko emantzipazio-tasa eta Espainiakoa oso antzekoak dira. OBJOVIn emandako datuen 
arabera, Espainiako gazteen %45 gurasoenaz bestelako etxebizitza batean bizi dira. Datuak 
sexuaren eta adin-taldeen arabera aztertuz gero, EAEko eta Espainiako tasetan ia erabateko 
parekotasuna dagoela konproba daiteke.    
 
Emantzipatuta ez daudenak, ordea, %53 dira. Horietatik gehien-gehienak gurasoekin bizi dira 
jarraian. Gutxi bizi dira egoitza edo pisu partekatu batean aste bitartean eta familiarekin 
asteburuetan.  
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
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27 estatuko Europarekin konparatuta, gurasoenean bizi diren gazteen ehunekoa zertxobait 
altuagoa da EAEn Europako batez bestekoa baino eta oso altua Europako iparraldeko 
herrialdeetako zifrak aintzat hartuta.  
 
Emantzipazio-tasa arian-arian igo da 2003tik aurrera. Azken 8 urteotan, 15 puntu egin du 
gora, eta Espainiako batez bestekora gerturatuz joan da.  
 
Autonomia-erkidegoetako 2010eko datuak ikusita, EAE tarteko balioetan dagoela konproba 
daiteke. Emantzipazio-tasa altuagoak dituztenen artean, Balear Uharteak, Valentzia eta Errioxa 
daude eta emantzipazio-tasarik apalenetakoa Asturiasen aurki daiteke, %40ra ere ez baita 
heltzen.  
 
Gazteei emantzipatzeko adinik egokiena zein den galdetu diegunean, erantzunen batez 
bestekoa hauxe da: 24 urte eta erdi. Horrek errealitatearekin talka egiten du, gazteak 30 urte 
dituztela emantzipatzen baitira, batez beste.   
 
Emantzipatzeko zailtasunik handienak, funtsean, ekonomikoak dira: hamar gaztetatik 
zortzik “oso garrantzitsutzat” jotzen dituzte etxebizitzaren prezioa, lan egonkorrik eza eta 
ordainsari apalak. Datu horiek bat datoz Espainian jasotakoekin.  
 
“Bankuetatik kredituak eskuratzeko zailtasuna” item-a ez zen Espainian galdetu, baina “oso 
garrantzitsutzat” jo dute Euskadiko hamar gaztetatik zazpik. %50ek baino gutxiagok uste dute 
ondokoak zailtasun “oso garrantzitsuak” direla: laguntzak eskuratzeko betekizunak, horien 
inguruko informaziorik eza, alokairuko etxebizitzen eskaintza urria edo gazteen premiei 
egokitutako etxebizitzarik ez egotea.  
 
2. EMANTZIPATUTAKO GAZTEAK 
Aurkezpenaren bigarren blokean gazte emantzipatuak hartuko ditugu oinarri, laginaren %46, 
hain zuzen ere. Emantzipatzeko arrazoietan eta ereduetan sakonduko dugu eta etxebizitza-
emantzipazioa aztertuko, bai jabetzan bai alokairuan. 
 
Bikotekidearekin bizitzearen eredua da nagusi emantzipatutako gazteengan: hamarretik ia 
zazpi bikotekidearekin bizi dira, seme-alabekin edo gabe. Hala ere, bakarrik edo lagunekin 
emantzipatzeko aukerak gora egin du: gazteen laurdenaren aukera da. Ezin da ukatu 
emantzipazio-ereduak aldatuz doazela, eta litekeena da etorkizunean bikotekidearekin 
emantzipatzen ez direnen ehunekoa are gehiago handitzea.  
 
Gai honi dagokionez, sexuaren araberako aldeak garrantzizkoak dira: bikotekidearekin 
emantzipatzea ohikoagoa da emakumeengan, gizonengan baino. Emakumeek hein txikiagoan 
hartzen dute bakarka edo lagunekin emantzipatzeko aukera.  
 
Aurreko datuek esandakoarekin bat eginik, ezkontzea edo bikotekidearekin bizitzea da 
emantzipatzeko emandako arrazoirik nagusiena (%46). Bikotekidearekin bizi nahi izatearen 
atzetik independentzia-premia dator, emantzipatutako hamar lagunetik ia lauren arrazoi 
nagusia, eta garrantzitsuagoa da EAEn Espainian baino. Arrazoi horien atzetik, ikasketen edo 
lanaren ziozko lekualdaketak datoz. Azken arrazoi horiek (independentzia-nahia eta ikasketen 
edo lanaren ziozko lekualdaketak) bakarka edo lagunekin emantzipatzeko eredua azal 
dezakete, hazteko bidean dauden ereduak, hain zuzen ere. 
 
Etxebizitza edukitzeko erregimenari dagokionez, emantzipatutako gazteek neurri berean 
egiten dute jabetzaren eta alokairuaren alde: gazte emantzipatuen %51k etxebizitza jabetzan 
eskuratu dute eta %46k alokairuan. Datu horiek antzekoak dira EAEn eta Espainian. 
Azpimarratu beharra dago 30 urteak arte gehienek alokairurako joera dutela eta nagusiagoek 
erostearen aldekoa. Gizonak neurri handiagoan daude alokairuan emakumeak baino.  



 

Huertas de la Villa, 11 – 48007 Bilbao 
Tef. 94 403 16 45 – Fax 94 403 16 41 – e-mail: gaztebehatokia@ej-gv.es 

3

Beste azterlan batzuk aintzat harturik, hala nola Eustaten Inkesta Demografikoa 
(argitaratutako azken datua 2006koa da), agerikoa da alokairuaren aukera gorantz doala 
gazteen artean.  
 
ETXEBIZITZA JABETZAN HARTU DUTEN GAZTE EMANTZIPATUAK 
 
Etxebizitza erostearen alde egin duten gazte emantzipatuen %60k ematen duten arrazoi 
nagusia etxebizitza jabetzan eduki nahi izatea da. %20k diote “inbertsioa dela eta alokairuan 
egotea dirua botatzea dela”.  
  
Gazte emantzipatuen %43k hipoteka dute, eta ordaintzen amaitzeko geratzen zaien urte-
kopurua, batez beste, 25 urte da, Espainiako gazteen batez bestekoa baino lau urte gehiago. 
Hipotekaren hileko zenbatekoa, batez beste, 666 eurotakoa da, Espainiako batez bestekoa 
baino garaiagoa hau ere. Ehuneko handi batentzat, hipoteka dutenen %45entzat, hain zuzen, 
etxebizitzaren ordainketak etxeko diru-sarrera osoen %30 baino gehiago hartzen du. %30a da 
hipoteka-mailegu bat bideragarria izango dela bermatzen duen zorpetze-muga.  
 
ETXEBIZITZA ALOKAIRUAN HARTU DUTEN GAZTE EMANTZIPATUAK 
 
Alokairuan emantzipatuta dauden gazteen erdiek diote alokairuan daudela ezin diotelako aurre 
egin etxebizitza jabetzan erosteko gastuari. Hala ere, ehuneko handi batek, %28k, nahiago 
dute errenta eduki hipoteka baino.  
 
Oraindik emantzipatzea etxebizitza erostearekin lotzen bada ere, dirudienez, pentsamolde-
aldaketa gauzatzen ari da, egungo egoera ekonomikoak eta gure inguruan beste emantzipazio-
eredu batzuk ezagunagoak egin ahala. Etxebizitza erostera bideratuta ez dauden moduak 
direla-eta, etorkizunean gazteen emantzipazio-tasak areagotu daitezkeela pentsa daiteke.  
 
Alokairuaren errentaren hileko batez besteko zenbatekoa 564 eurotakoa da, Espainiako 
batez bestekoa baino zertxobait garaiagoa. %55entzat, etxeko diru-sarrera osoen %30 baino 
gehiago da hori. Alokairuan emantzipatuta dauden hamar gaztetatik bik lagunekin, 
ikaskideekin edo lankideekin partekatzen dute pisua, eta errentaren ordainketa ere haiekin 
banatzen dute.  
 
EMANTZIPATUTAKO GAZTEEN EZAUGARRIAK 
Kapitulu hau amaitzeko, independente bizi diren gazteen ezaugarririk esanguratsuenen 
laburpena egingo dugu.  
- 30 urte dituzte, batez beste. 
- Emakumeen ehunekoa handiagoa da gizonena baino.  
- Hamarretik zazpi bikotekidearekin bizi dira, eta %42k seme-alabaren bat dute.  
- Lan- eta ekonomia-egoerari dagokionez, hamarretik zazpi lanean dabiltza, eta erdiek 900 € 
baino gehiago dituzte hilean.  
- Etxebizitza eskuratzeko moduari dagokionez, %46 alokairuan bizi dira eta %51 jabetzan. 
%43k hipoteka dute. Etxebizitzan egiten den batez besteko gastua hilean 600 eurotakoa da. 
Erdiek etxeko diru-sarreren %30 baino gehiago erabiltzen dute etxebizitzaren gastuak 
ordaintzeko.  
- Heren batek gurasoenean jaten du edo gurasoenetik eramaten du janaria. %13k seme-
alabak zaintzeko laguntza jasotzen dute gurasoengandik gutxienez astean behin, horregatik 
ordaindu gabe.  
- Etxebizitzaren aldetik emantzipatuta egon arren, %14k diruzko laguntza jasotzen dute 
familiarengandik, aldizka zein noizbehinka.  
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3. EMANTZIPATU GABEKO GAZTEAK 
Hirugarren atalean emantzipatuta ez dauden gazteei buruzko datuak aurkeztuko ditugu, hau 
da, gazteen %53ri buruzkoak. Euren nahiak eta emantzipazio-proiektuak aztertuko ditugu, bai 
eta dituzten zailtasunak eta erosketa edo alokairua nahiago duten.  
 
Emantzipaturik ez dauden gazteen %85ek emantzipatu nahi dute. Ehuneko handi horrek 
azaltzen du zergatik eutsi dion gazteen emantzipazio-tasak azken urteotan, nahiz eta krisialdia 
egon eta zailtasun ekonomikoek gora egin.  
 
%48k bikotekidearekin emantzipatu nahi dute, %27k bakarka eta %10ek lagunekin. Euren 
kabuz bizi diren gazteen bizikidetza-ereduak aipatzerakoan adierazi dugun bezala, 
bikotekidearekin emantzipatzea pisu erlatiboa galduz doa. Emantzipatu gabeko gazteen 
artean, %37 dira bakarrik edo lagunekin bizitzera joan nahiko luketenak.  
 
Euren nahia zehazteko eskatu diegu elkarrizketatuei, hiru urteko epean emantzipatzea 
aurreikusten duten, alegia: %54k diote epe ertainean emantzipatu nahi dutela. Balio hori 
apalxeagoa da EAEko gazteen artean Espainiakoen artean baino.  
 
Hiru urtean emantzipatzea aurreikusten dutenen arrazoietan sakonduz gero, independentzia-
nahia ageri da gehienbat. Hamarretik zazpik arrazoi hori eman dute eta hamarretik bik 
ezkondu edo bikotekidearekin bizi nahi dutela. Emantzipatuekin gertatzen zen bezala, 
independentzia-nahia indar handiagoz adierazten dute EAEko gazteek Espainiakoek baino.  
 
Datozen hiru urteetan emantzipatzea aurreikusten ez dutenen funtsezko arrazoia baliabide 
ekonomikoen urritasuna da. %60k emandako arrazoiak diru-eskasia, lanik ez izatea edo lan-
ezegonkortasuna dira. Laurdenek oso gazteak direla erantzun dute, eta %10ek (Espainiako 
gazteek baino 19 puntu gutxiago) “familiako etxean egotearen erosotasuna” aipatu dute 
arrazoi nagusi gisa.  
 
Emantzipatu gabe dauden gazteek nahiago dute etxebizitza jabetzan eduki: hamarretik 
zortzik jabetza nahiago dute; hamarretik bik, ordea, alokairua. Espainiako gazteei buruzko 
datuak eta Euskadikoenak antzekoak dira.  
 
Emantzipatu gabeko gazteen artean, %19 familiaren etxera itzuli dira, emantzipatuta bizi 
eta gero. Horietatik laurdenak, 10.000 gazte inguru, egoera ekonomikoak behartuta itzuli dira, 
lana galdu dutelako edo ezin dietelako etxebizitzaren gastuei aurre egin.  
 
EMANTZIPATU GABEKO GAZTEEN EZAUGARRIAK 
Emantzipatu gabeko gazteak 18 eta 34 urte bitartekoen %53 dira: 
- 24 urte dituzte, batez beste. 
- Talde honetan gizonak emakumeak baino gehiago dira. 
- Erdiak baino gutxiago dabiltza lanean. 
- %20k, soilik, dituzte 900€ baino gehiago hilean, eta erdiak baino gehiago familiaren diru-
sarreretatik bakarrik bizi dira.  
- %85ek emantzipatu nahiko lukete eta %54k datorren 3 urteetan emantzipatzeko asmoa 
dute; %39k ez dute aurreikusten epe horretan emantzipatuko direnik, nagusiki arrazoi 
ekonomikoak direla-eta.  
- %27k familiaren gastuak ordaintzen laguntzen dute.  
- Hamarretik zortzik jabetza nahiago dute, alokairua baino.  
- %19 emantzipatuta egon dira dagoeneko, eta gurasoenera itzultzen direnen laurdena arazo 
ekonomikoengatik bueltatu da.  
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4. ONDORIOAK 
 

 18 eta 34 urte bitarteko gazteen %46 emantzipatuta daude. Emantzipazio-
tasak 15 puntu egin du gora 2003tik aurrera eta, krisialdia egon arren, bere 
horretan jarraitzen du 2008tik hona. Gainera, tasa hori Espainiakoaren 
antzekoa da.  

 Emantzipatzeko batez besteko adina 30 urte da, baina, gazteen ustez, 
emantzipatzeko adinik egokiena 24 eta 25 urte bitartean kokatzen da.  

 Emantzipatutako gazteen ia erdiak alokairuan bizi dira (%46). Gehienek 
etxebizitza jabetzan nahiago badute ere, alokairurako preferentziak gora egin 
du. Izatez, 30 urtera arteko gehienek (%61ek) aukera horretara jo dute. 
Alokairua aukeratzeko gehien aipatzen den arrazoia hipoteka eskuratzeko 
zailtasuna da.  

 Emakumeen emantzipazio-tasa (%50) gizonena baino 8 puntu garaiagoa da. 
Gainera, aldeak daude emakumeen eta gizonen emantzipazio-ereduetan: 
Emakumeak gizonak baino neurri handiagoan emantzipatzen dira 
bikotekidearekin eta etxebizitza jabetzan hartzen dutela. Gizonek, aldiz, 
emakumeek baino hein handiagoan aukeratzen dute alokairua, bai eta 
bakarrik edo lagunekin bizitzea.  

 Gazteen etxeen erdietan gehiegizko zorra dago. Horrek esan nahi du etxeko 
diru-sarrera osoen %30 baino gehiago erabiltzen dutela etxebizitza 
ordaintzeko (hipoteka edo alokairua), 600 € inguru hilean.  

 Emantzipatutako hamar gaztetatik bi familiaren etxera bueltatzen dira. Horrek 
agerian uzten du gazteen bizi-ibilbideen linealtasuna hautsi egiten dela 
egungo gizartean. Gehienak ikasketak amaitzeagatik, lana aldatzeagatik edo 
bikotekidearekin apurtzeagatik itzultzen dira. Hala ere, 10.000 gazteren 
kasuan, arrazoi nagusia ekonomikoa izan da.  

 Gazte erosoen estereotipoak dioenaren kontra, hiru urteko epean 
emantzipatzeko asmorik ez duten gazteen artean, %10ek bakarrik eman dute 
arrazoi nagusitzat gurasoekin bizitzea erosoagoa dela.  

 Emantzipatzeko motibazioari eta gazteek egoeretara moldatzeko duten 
ahalmenari esker eutsi zaio emantzipazio-tasari, krisialdi ekonomiko bete-
betean egon arren. Gurasoekin bizi direnen %85ek emantzipatu nahi dute, eta 
emantzipatu direnen ia erdiek alokairua hautatu dute.  

 

Jarrai gaitzazu gizarte sareetan! 

    

Eta www.gaztebehatokia.euskadi.net web orrian 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
http://twitter.com/gaztebehatokia

