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1. SARRERA ETA METODOLOGIA 

 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Politikak Ebaluatzeko Proiektuari jarraipena emanez, Etxebiden izena 
emanda dagoen biztanleriaren Inkesta egin da 2014an. Helburua da etxebizitza babestuaren 
eskatzaileen etxebizitza-beharra hobeto ezagutzea eta aztertzea eta Etxebide zerbitzua bera eta 
etxebizitza-politikak aztertzea, betiere aipatutako zerbitzuan izena emanda dagoen biztanleriaren 
ikuspegitik. 

Txosten honetan EAEn 2013ko laugarren 
hiruhilekoan etxebizitza babestuaren 
eskatzaile diren biztanleen datu 
garrantzitsuenak jaso dira, eta horretarako, 
etxebizitza babestuaren eskatzaileen Eusko 
Jaurlaritzaren erregistroko informazioa erabili 
da. Bestalde, 2014ko martxoan Etxebiden 
izena emanda dagoen biztanleriari egindako 
berariazko inkestatik lortutako datuak 
aztertuko dira dokumentuan. Zehazki, 
2013an erregistroan izena emanda dagoen 
427 pertsonari egin zitzaion inkesta, eta, horri 
esker, informazioa % 5eko errore-
marjinarekin lortu ahal izan da (% 95,5eko 
konfiantza-marjinarekin). 

Galdera itxietan oinarrituta egituratutako formatu elektronikoko galdera sorta bat erabili da inkesta 
egiteko, eta telefono bidez egin dira galderak. Txertatu den taulan ikus daiteke lortutako laginak izan 
duen banaketa. Ondoren, lagin horren haztapena egin da, izena emanda dagoen biztanleriaren lurralde 
historikoen araberako banaketari eta eskatutako etxebizitza motari (alokairua edo erosketa) jarraituta. 

Txostenean arreta berezia jarri zaio alokatzeko etxebizitza eta erosteko etxebizitza eskatzen duten 
biztanleen artean emaitzetan dagoen aldeari eta horiei dagozkien Lurralde Historikoen artean dagoen 
aldeari. Era berean, garrantzi handia hartu du emaitzen bilakaeraren ikuspegiak. 

Dokumentu honek, lehenik, etxebizitza babestuaren eskatzaile diren biztanleen kuantifikazioa 
aurkeztuko du, eta biztanle horiek ezaugarrituko ditu, Etxebidek emandako datuei jarraituz. Ondoren, 
etxebizitzaren arloko premia gogobete duten biztanleen zenbatespena egin da eta, gainera, izena 
eman duten herritarren profil soziodemografikoa osatu da, betiere etxebizitza alokatzeko eta erosteko 
eskatzen duten biztanleak bereizita. 

Ondoren, etxebizitza babestuaren premia ezaugarritzeko adierazleak eta Etxebideren jarduera 
baloratzeko adierazleak aztertuko dira. Gero, etxebizitza-politikari buruzko iritzi nagusiak eskainiko 
dira, eta generoaren ikuspegitik emaitza nagusien gainean egindako azterketa landuko da. Azkenik, 
dokumentuarekin amaitzeko Etxebideren ebaluazioaren laburpena jaso da, izena emanda dauden 
pertsonen ikuspegitik, eta Etxebidek zerbitzua hobetzeko gomendioei buruzko atal bat barnean hartu 
da. 

1.1. taula. Etxebiden izena emanda dagoen 
biztanleriaren inkestak emandako 
laginaren banaketa, 2014 

 Kop. Bertikalar
en % 

LURRALDE HISTORIKOKA   
Araba 109 25,5 
Bizkaia 149 34,9 
Gipuzkoa 169 39,6 

Guztira 427 100,0 
ESKURATZEKO ERREGIMENA   

Alokairua 248 58,1 
Erosketa 179 41,9 

Guztira 427 100,0 
Iturria:  Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza. 

Etxebiden izena emanda dagoen biztanleriaren 
inkesta, 2014. 
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8.1. taula. Etxebideren ebaluazio-adierazleen laburpen-taula, 2005-2013 

 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

TXOSTEN KOPURUA 80.010 84.695 87.243 92.084 86.896 84.376 84.780 86.659 

IZENA EMATEKO PROZESUAREKIKO 
BATEZ BESTEKO GOGOBETETASUNA 
(0-100 INDIZEA) 

-- -- -- -- 68,9 61,4 69,6 63,3 

JASOTAKO ARRETAREN GAINEKO 
BATEZ BESTEKO BALORAZIOA (0-100 
INDIZEA) 

-- 76,2 78,2 74,5 73,4 68,7 74,1 71,5 

INFORMAZIO NAHIKOA JASOTZEN DA 
(%) 

44,7 28,0 30,5 27, 8 31,6 30,0 24,1 28,5 

WEBGUNEAREN EZAGUPENA ETA 
ERABILERA (%) 

39,7 41,6 45,2 55,3 51,1, 57,5 58,2 68,2 

WEBGUNEAREKIKO BATEZ BESTEKO 
GOGOBETETASUNA (0-100 INDIZEA) 

67,6 64,1 68,1 66,8 66,8 66,9 64,9 66,9 

ESLEIPEN-PROZESUEN 
GARDENTASUNAREKIKO BATEZ 
BESTEKO KONFIANTZA MAILA (0-100 
INDIZEA) 

52,4 51,5 48,4 52,1 44,3 44,6 43,2 44,3 

ETXEBIDEREN JARDUNAREN GAINEKO 
BATEZ BESTEKO BALORAZIO 
OROKORRA (0-100 INDIZEA) 

66,1 64,8 60,4 63,3 58,0 55,5 56,3 57,9 

EUSKO JAURLARITZAREN 
JARDUNAREN GAINEKO BATEZ 
BESTEKO BALORAZIO OROKORRA (0-
100 INDIZEA) 

54,5 52,4 49,0 54,5 51,4 51,5 47,9 46,9 

UDALEN JARDUNAREN GAINEKO 
BATEZ BESTEKO BALORAZIO 
OROKORRA (0-100 INDIZEA) 

-- -- 44,3 48,5 46,5 43,5 44,5 44,0 

Iturria: Etxebizitza Sailburuordetza, Eusko Jaurlaritza. 
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9. HOBETZEKO GOMENDIOAK 

 

Etxebiden erregistratutako biztanleriaren iritzia kontuan izanik, ondoren Etxebizitzaren Euskal 
Zerbitzua hobetzeko 4 funtsezko alderdi zehaztu dira, kontsultatutako biztanleriak ezarritako 
lehentasun-ordenan. 

 Esleitutako etxebizitzen kontrola: Etxebiden izena emanda dagoen biztanleriaren % 46k uste 
du esleitutako etxebizitzen kontrola hobetu behar dela. Lehenik, etxebizitza babestuaren parkea 
ikuskatzeko ekintzak areagotzea edo hedatzea gomendatu behar da.  Ildo horretan, gogorarazi 
behar da izena eman duen biztanleria guztiz ados dagoela parke babestuaren alokairuaren 
errentak urtez urte berraztertzearekin. 

 Informazioa eta/edo komunikazioa: etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren % 43k 
adierazi du Etxebidek informazio- eta komunikazio-sistema hobetu behar duela. Izena emateko 
prozesuan, okerren baloratzen den alderdia lotuta dago eskatzaile gisa erregistratzeko eskainitako 
informazioarekin, 55 puntuko batez besteko gogobetetasunarekin (duela urtebete lortutako 
emaitza baino txarragoa). Horrez gain, izena eman duen biztanleriaren % 30ek uste du ez duela 
behar besteko informaziorik jasotzen eta % 21ek adierazi du ez duela Etxebidetik inolako 
informaziorik jasotzen. Ohiko postak eta posta elektronikoak garrantzi bera hartu dute 
etxebizitza-eskariari buruzko informazioa lortzeko garaian. 

 Esleipen-prozedurak: Etxebidek hobetu beharreko beste alderdi bat etxebizitza babestua 
esleitzeko prozesuan datza, halaxe baieztatzen du izena eman duen biztanleriaren % 39,5ek. 
Esleitzeko prozesuekiko konfiantzak oso txikia izaten jarraitzen du; izatez, gehiengoak konfiantza 
txikia du esleipen-prozesuetan. 

 Etxebizitza babestuaren eskaintza: izena eman duen biztanleriaren % 34ren iritziz, Etxebidek 
etxebizitza babestuaren eskaintza gehitu behar du. Merkatu librean etxebizitza eskuratzeko 
aukerak oso txikiak dira, nahiz eta azken urtean gora egin duen. Parke babestuaren bidez 
arrazoizko prezioa duen alokairua bilatzea da zerbitzuan erregistratzeko arrazoi nagusia. Hori dela 
eta, izena emanda dagoen biztanleria gehiena alokairuko etxebizitza babestua sustatzearen 
aldekoa da. Ildo horretan, % 53k uste du interesgarria dela erosteko aukera duen alokairua eta % 
41ek interesgarritzat jo ditu alokairuko kooperatibak. Erosketako etxebizitza babestuaren 
eskariaren kasuan, ordainketa geroratuko etxebizitzak ere interesa pizten du. 

 

Amaitzeko, Etxebideren jarduna hobetzeko beste proposamen batzuk ere planteatu behar dira: 

 Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetan jasotako arretarekiko gogobetetasun-maila onari eustea. 
 Etxebiden eta, aldi berean, etxebizitzako udal-zerbitzuetan erregistratzeko aukera emango duen 

izena emateko sistema aztertzea.  
 Etxebizitza babestuaren eskaera urtez urte berritzeko aukera aztertzea. 
 Etxebideren webgunearen ezarpen-mailari eustea eta webgunearen erabilera sustatzea datuak 

eguneratzeko. 
 Erosketako etxebizitzaren eskarirako finantziazioa eskuratzeko zailtasunak aztertzea, baita 

etxebizitza-politikatik ezar daitezkeen neurriak ere. 
 Etxebizitza babestuen prezioak eta errentak diru-sarreren mailetara egokitzeko aukerak ikertzea. 


