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Turismoaren Lehiakortasun Plan hau Industria, Merkatari tza eta Turismo Sailaren Enpresa Lehiakorta-
suneko eta Gizarte Berrikun tzako 2006-2009ko Plana defini tzeko prozesuaren barnean hartuta dago.

Euskal turismo-sektorearen diagnostikoa ingurunean gertatutako aldaketen eta 2000-2004ko ESEP 
Plana (Ekonomia Susta tzeko Erakunde arteko Plana) gauza tzean lortutako emai tzen arabera egunera tzea 
2006-2009 aldirako Euskal Turismo Politikaren plangin tza berriak arrakasta izateko aldez aurretik egin 
beharre ko jarduera da.

Diagnostikoan oinarrituta eta hainbat fasetan, honako hauek lortu nahi dira:

• Turismo-sektoreak behar dituen estrategien formulazioa egoki tzea eta, horretarako, adierazitako al-
dian sektoreak lehian izango duen tokiaren ikuspegia berrikustea eta bidezko estrategiak ezar tzea, 
Industria, Merkatari tza eta Turismo Sailaren eta hainbat agente sozial, ekonomiko eta politikoren ar-
tean Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroaren esparruan egindako lanetik sortutako Enpresa Lehiakorta-
suneko eta Gizarte Berrikun tzako Planarekin bat etorriz.

• Aurreikusitako helburuak lor tzeko tresna egokiak proposa tzea. Horien artean, bereziki aztertuko da 
kluster sektorialeko eredu baten bideragarritasuna.

• Turismoaren Lehiakortasun Plana kudea tzeko antolamendu- eta aurrekontu-proposamen bat plantea-
tzea eta Euskadin turismoa susta tzeko sozietate publiko bat sor tzeko aukera bereziki azter tzea.

Ondoren, orrialde hauetan aurkeztuko dugun Plana lan tzeko garatutako metodologiaren eskema bat 
dugu.

Turismoaren lehiakortasun-plana lan tzeko metodologia: faseak eta sekuen tziak

 

4. Kontrastea eta plana osatzen duten
dokumentuen azken idazkuntza

4.1.
Kontrastea hartzaileekin:

Foro presentziala

4.2.
Lehiakortasun Plana

2006-2009 behin betiko
idaztea

Planaren kudeaketarako
eta Sektorearen lehiakortasunerako

tresnak diseinatzea eta haien
bideragarritasuna kontrastatzea

Turismoari buruzko hausnarketa
estrategikoa Euskadi 2015 esparru

estrategiko globalaren
testuinguruan kokatzea.

Etorkizunerako ikuspegia
taxutzea, agente nagusiekin adostuta.
2009-2009 aldian gauzatu beharreko

estrategiak eta jardunak zehaztea

Euskadiko turismoaren lehiakortasuna
sendotzeko erronka eta estrategia berriak

esartzeko abiapuntua
finkatzea

Diagnostiko eguneratua

Egindako lanak Sektorearekin
kontrastatzea foro 

ireki batean,
ondorio-plana egokitzeko

1. FASEA. Hasierako diagnostikoa
3. FASEA. Antolamenduari

eta tresna operatiboei
buruzko diagnostikoa

2. FASEA. Proiektu
estrategikoa

4. FASEA. Kontrasteak eta
azken taxutzea

1. Hasierako egoera
aintzat hartzea

1.1.
Turismo-industriaren
bilakaera Euskadin

1.2.
Turismoa nazioarteko eremuan:

joerak eta erronka handiak

1.3.
Lehiakortasunari buruzko azterketa

1.3.1.
Sektoreko balio-katea (klusterra)

1.3.2.
Lehiakortasun-diamantea

1.3.3.
Indarrak eta ahuleziak

1.3.4.
Diagnostikoa baliozkotzea

2.1.
Euskadiren bigarren eraldaketa
handia. Euskadi 2015: erronka

handiak. Turismoan izango dituen
ondorioak

2.2.
Ikuspegiaren formulazioa

(adituen ikuspegia-ikuspegi
konpartitua)

2.3.
Estrategien formulazioa

2.4.
Jarraitu beharreko estrategia

balioestea eta adostea

2.5.
2006-2009 Ekintza Planaren

diseinua

2. Ikuspegia, erronkak, estrategia
eta plangintza

3. Antolamendua eta
kudeatzeko tresnak

3.1.
Kluster-ereduaren

ezaugarriak

3.2.
Euskadin turismoa Sustatzeko
eta Garatzeko Sozietatearen

(SPRITUR) diseinua eta
bideragarritasuna

3.3.
Planaren beste alderdi batzuk,
aparte garatutakoak, txertatzea

(adib.: berrikuntza-ildoa)

3.4.
Turismoaren Lehiakortasun Planaren

bestelako antolamendu- eta
aurrekontu-alderdiak
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Dokumentu honen edukiak LKS Consultores enpresak egindako lanaren emai tza dira. Lan horren oina-
rriak honako hauek izan dira:

• Turismoaren jarduerari eta bilakaerari buruzko datuen eta estatistiken bilketa, azterketa eta trata-
mendua. Hona hemen datu eta estatistika horien iturriak: EUSTAT, INE, FRONTUR, FAMILITUR, 
Eusko Jaurlari tzaren Industria, Merkatari tza eta Turismo Sailaren turisten portaerari buruzko IBIL-
TUR OPERAZIOA eta abar.

• Azterlanen eta  txostenen analisia. Horien artean, honako hauek azpimarra daitezke:

– Sektoreak Euskadin duen egoeraren diagnostikoa (2000-2004ko ESEP Plana formula tzeko egin-
dako diagnostikoa, Sailak berak turismoari buruz sortutako urtekariak eta monografikoak, Euska-
diko Turismoaren Gida Profesionala eta abar).

– Euskal herritarrek turismoa ikusteko modua.
– Turismoaren joerak nazioartean (MTE, WTTC, Exceltur eta herrialde igorle nagusietako behato-

kiak eta organismoak).
– Produktuari buruzko monografikoak (TurEspainia eta abar).
– Beste ba tzuk.

• Sektoreko agenteei egindako elkarrizketak. (Fase honetan, 31 elkarrizketa egin dira guztira).

• Ba tzorde Zuzendari batekin egindako kontrasteak. Ba tzorde hori proiektua lan tzeko sortu da be-
reziki, eta Turismo Sailburuorde tzako eta SPRI sozietateko (hau da, Industria, Merkatari tza eta Tu-
rismo Sailaren mendeko Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Sozietateko) arduradunek har tzen 
dute parte bertan).

Diagnostikoaren emai tzak (Ba tzorde Zuzendariak baliozkotu ondoren), ikuspegiari eta helburuei 
buruzko aurrelaburpen/proposamen batekin batera, Euskadiko turismoaren industriari lotutako per tsona 
esangura tsuek osa tzen duten Kon tseilu Sektorial bati aurkeztu zaizkio.
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