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Euskal turismo-industriaren egoerari buruzko diagnostikoa egiteko prozesuaren esparruan, sektoreko 
agenteen ikuspegia bil tzea planteatu da, azterketarako elementu gisa; izan ere, euskal turismoak 2006-2009 
aldian izango duen lehiakortasun-estrategia diseina tzeko abiapuntu tzat hartuko den egoeraz jabe tzea da az-
terketa horren helburua.

Horretarako, 2004. urteko azaroan eta abenduan ikerketa kualitatiboa egin zen, eta, bertan, sekto-
rearen eta haren sustapenaren inguruan diharduten enpresa, entitate edo instituzioetako ordezkariek eman 
zuten fun tsezko inputa.

Kapitulu hau ikerketa hartan bildutako ideia nagusien laburpena da. Hona hemen erabili den metodolo-
gia: 31 elkarrizketa egin dira, gidoi erdi-egituratu baten arabera. Eusko Jaurlari tzaren Turismo Sailburuorde-
tzarekin batera lehiakortasun-estrategia diseina tzen diharduen aholkulari tza-taldeak egin ditu elkarrizketa 
horiek.

Elkarrizketa bakoi tzak 90 minutu iraun du batez beste.

Sektoreko fun tsezko agenteek egin dituzte elkarrizketak, Sailburuorde tzak eta aholkulari tza-taldeak 
egindako zerrenda bati jarraiki. Jarduera-eremu naturalaren arabera, 31 elkarrizketa horiek honela bana tzen 
dira:

• 7 elkarrizketa EAEko organismo, entitate eta enpresetako ordezkariekin.

• 8 elkarrizketa Bizkaiko organismo, entitate eta enpresetako ordezkariekin.

• 7 elkarrizketa Arabako organismo, entitate eta enpresetako ordezkariekin.

• 9 elkarrizketa Gipuzkoako organismo, erakunde eta enpresetako ordezkariekin.

Kapitulu hau fun tsezko lau atalen inguruan egituratuta dago. Lau atal horiek aurkezpen honen ondoren 
ageri dira.

Lehenik, 2. atala; bertan, turismoak azken urteotan izan duen bilakaeraren bereizgarriak bildu dira, 
baita euskal turismoaren etorkizuneko ikuspegia elkarrizketatutako agenteen ikuspegiaren arabera diseina-
tzerakoan kontuan izan beharreko elementu nagusiak ere.

Segidan, 3. atalean, sektorearen eta haren ingurunearen egungo argazkia ageri da; horretarako AMIA 
matrize bat egin da, elkarrizketatuek emandako iri tziak bilduta.

4. atalean, iragan hurbilari begira tzen zaio berriz ere eta aurreko aldi estrategikoan (2000-2004) ga-
raturiko politika instituzionalak balioe tsi dira, betiere aldiaren hasieran diseinatu ziren lehentasuneko zor tzi 
jardun-ildoen inguruan.

Azkenik, kapituluaren amaieran, sektoreko agenteek honako honen inguruan duten ikuspegia bildu da: 
turismo-arloko taldea-klusterra sor tzeko prozesuari ekiteko aukera, sektore osoaren lehiakortasuna hobe-
tzeko tresna gisa. Era berean, euskal turismoa bul tza tzeko eta susta tzeko ente instrumentala izango den 
Elkarte bat sor tzeko hipotesiaren aurrean izan duten erreakzioa bildu da.

Kapitulu hau irakur tzean, honako hau izan behar da kontuan: elkarrizketak egiteko gidoi erdi-egituratua 
erabili den arren, elkarrizketatuek alderdi jakin ba tzuen inguruan duten jakin tza-maila oso desberdina dela 
haien artean; izan ere, elkarrizketetan askotariko agenteek hartu dute parte. Elkarrizketa jorra tzerakoan, 
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aholkulari tza-taldeak kontuan izan du alderdi hori, eta malgutasun-irizpideak baliatu ditu, elkarrizketa bakoi-
tza ahalik eta probe txugarrien izan zedin.

Bestalde, ordezkaturiko entitatearen jarduera-eremu geografikoaren arabera (EAE, lurraldeetako bat 
edo errealitate geografiko  txikiagoak —eskualdeak edo udalerriak—), galdera berberei ematen zaizkien eran-
tzunek hedadura desberdina dute. Azterlana garbi azaldu eta euskal turismoaren tzat oro har garran tzi tsuak 
diren ondorio nagusiak adi tzera ematearren, emai tzen aurkezpenean ez da aipatu elkarrizketatuek ordezka-
tzen dituzten entitateen jarduerari buruzko zehaztasunik, baieztapenetako ba tzuk argi tzeko egoki tzat jo 
diren kasuetan izan ezik.

Zenbait kasutan, elkarrizketatuek datu kuantitatiboak eman dituzte (ehunekoak, enplegua, bisitari 
kopurua, etab.), eta, horri dagokionez, atal honetan ez da zalan tzan jarriko datu horiek zeha tzak diren ala 
ez. Batik bat, sektoreko agenteen per tzepzioa azal tzea da helburua, azterlan honen fun tsezko muina osa-
tzen duten gainerako iri tzi kualitatiboekin bezalaxe. Per tzepzio hori hausnarketarako eta kontrasterako 
elementua izango da euskal turismoaren lehiakortasun-estrategia defini tzeko prozesuaren ondorengo fa-
seetan.

Azkenik, eta aurrekoaren ondorio logiko gisa, litekeena da kapituluko hainbat eduki kontraesankorrak 
izatea beren artean. Elkarrizketatu guztien iri tziak bildu dira, eta turismoan beste sektoreetan bezalaxe, abe-
rastasunaren seinale ona da aniztasuna, kapitulu honetan ikus daitekeenez. Ez dugu i txuraz kontraesankorrak 
izan daitezkeen aukeren artean egokiena hauta tzeko asmorik, hori ez da gure helburua. Halakorik badagoela 
adi tzera eman nahi dugu, azterketarako elementu gisa, geroago erabaki egokiagoak har tzearren.

5.1. TURISMOAREN AZKEN URTEOTAKO BILAKAERAREN EZAUGARRI BEREIZGARRIAK

5.1.1. Turistaren profila

Ahalmen ekonomikoa

Lehen hurbilketa gisa, turistak errenta-maila altukoak direla aipatu dute elkarrizketatu gehienek.

Nekazari tza-turismoko establezimenduetan, bereziki, azken urteotan maila ekonomiko ertain-altuko 
bezeroa nagusi tzen ari dela aipatu dute. Hasieran, berriz, bezeroak maila ekonomiko baxuagokoak ziren. 
Bezeroaren erosteko ahalmena hobea izatearen arrazoi nagusia honako hau da: nekazari tza-turismoko esta-
blezimenduetan beste prestazio ba tzuk bila tzen dira gaur egun eta prezioari ez zaio lehen adinako garran tzia 
ematen.

Kanpinaren modalitatean ere goranzkoa da joera; esate baterako, lehen bezero gehienak «mo-
txilazaleak» ziren, eta, gaur egun, sektoreko enpresaburuen esanetan, bezero gehienek erosteko ahalmen 
ertaina dute.

Hala ere, sektoreko hainbat agenteren arabera, azken 6 edo 7 urtean jai tsi egin da Euskadira etor tzen 
diren turista eta bisitarien maila ekonomikoa.

Bizi-estiloa, gustuak eta motibazioak

Profilen aniztasuna nabarmena da alojamendu mota guztietan. Adierazitako ideia ba tzuk kontuan har-
tuta, garbi ikusten da Euskadira etor tzen diren bisitarien eta turisten estiloak eta interesak askotarikoak di-
rela:
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• «Gastronomia, kultura eta gizalegezko arreta gusta tzen zaien profesionalak eta per tsonak».

• «Kongresuei eta bilerei lotutako turismoak enpresek ekarritako profesionalak har tzen ditu; hiriak eta 
hirien inguruneak ezagu tzea gusta tzen zaie».

• Nekazari tza-turismoa:

– «Alojamendu lasaia, tratu per tsonalizatua, arreta zaindua, kalitatea eta erosotasuna nahi dute. Hi-
riko bezeroak dira edo kultura-esperien tzia bizi nahi dutenak. (Kalkulatu denez, nekazari tza-tu-
rismoko bezeroen %30ek soilik aukera tzen du alojamendu mota hori natura eta landa-ingurunea 
interesa tzen zaizkiolako)».

– Bikoteak eta lagun taldeak edo familiak, asteburuetan, hondar tzara eta kostaldera joateko, orain-
dik ere turismo-erakargarri tzat har tzen baitira. E txeak alokatu nahi izaten dituzte.

– «Bestalde, udan bikoteak etor tzen dira seme-alabekin, eta logelak eska tzen dituzte».

• «Jende asko etor tzen da udaldia igaro tzera; kostaldeko herrietan bigarren bizilekua dute...».

• «…gainera, hiri-turismo berria ere iristen da kostaldera, udako edo oporretako turismoaren osa-
garri».

Bezeroen jatorria

Euskaldunak, katalanak eta madrildarrak dira gehienbat Euskadira etor tzen diren bisitariak. Levante, Za-
ragoza, Valen tzia eta Mur tziakoak ere gero eta gehiago dira.

Gainera, gero eta nazioarteko jende gehiago etor tzen da, batez ere Ingalaterrakoa eta Fran tziakoa. 
Alojamendu mota jakin ba tzuetan, kanpinean esaterako, bisitari mota horren kopurua handia da, %50, hain 
zuzen ere.

Era berean, erakargune jakin ba tzuetan —Guggenheim museoan, esaterako—, EAEtik kanpoko turisten 
kopurua gero eta handiagoa da; erlazioa 85-100 da.

Nabarmendu denez, Estatuko gainerako lekuetako turismoa berriz ere etor tzen hasia da, faktore poli-
tikoak, indarkeria eta terrorismoa zirela-eta hona etor tzeari u tzi ondoren. Dena den, Euskadiren errealita-
teari buruzko irudia nahiko desi txuratua da oraindik ere, eta estatuko turistak zailtasunak izan di tzakeela uste 
du, hainbat arrazoi direla-eta: hizkun tza, nolabaiteko arbuioa, etab.

Egia esan, etorri eta bertakoa ezagu tzen duenean, oso gustura egoten da azkenean.

5.1.2. Turisten portaera

Erabaki tzeko fasean

Teknologia berriek garran tzi berezia dute erabaki tzeko fasean; izan ere, bezeroak informazio-bolumen 
handia eskura dezake internet bidez.

Sektoreko agenteek erakusleiho handi tzat har tzen dute internet. Hala ere, teknologia berriak ez dira 
oraindik ere alojamendu guztietan ezarri.
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Lehenik eta behin, bezeroak turismo mota aukera tzen du (ardoa, a tsedena, etab.), eta, ondoren, hel-
muga aukera tzen du; beraz, aukeren segidari dagokionez, bigarren fasean aukera tzen da helmuga.

Turismoa gero eta indibidualagoa da, gero eta per tsonalizatuagoa, eta segmentu askok uko egiten diote 
turismo paketatuari. Dena den, oraindik ere paketeak interesgarriak dira bezeroaren tzat, horien bidez infor-
mazioa lor tzen du-eta.

Programa tzeko eta erosteko fasean

Teknologia berriek ez dute oso eragin handia fase horretan, ikuspegi orokorra kontuan hartuta behin-
tzat.

Internet informaziobide interesagarria da, baina horren bidez egindako kontratazioa oraindik ere ez da 
orokortu. Elkarrizketatutako hotel independenteren baten kasuan adierazi dutenez, kalkulatu da %60k zuze-
nean kontrata tzen duela eta %40k Agen tziaren bidez. Hotel-kateen kasuan, berriz, joera kontrakoa da.

Dena den, denek ez dute iri tzi bera azaldu; esate baterako, hainbat elkarrizketaturen esanetan, interne-
tek guztiz aldatu du bidaiak programa tzeko prozesua.

Alojamenduaren erreserba egiteko erabil tzeaz gain, gero eta gehiago erabil tzen da internet ekitaldie-
tako sarrerak erreserba tzeko.

Kon tsumoko fasean

Oro har, egonaldiak gero eta luzeagoak dira hoteletan eta landa-establezimenduetan (udan, 10 egune-
koak ere izan daitezke). Hala ere, guztizko egonaldiekin alderatuta, egonaldi luzeak oso gu txi dira, eta, beraz, 
batez besteko egonaldia lehengo berdina da EAEn.

Hirietan, e tsita daude nolabait ere, eta batez besteko egonaldia nekez luza daitekeela uste dute; izan 
ere, negozioei lotutako turismoak garran tzi handia du oraindik ere. Dena den, hainbat sektoretan hori 
positibo tzat har tzen dute; izan ere, gero eta gehiago kon tsumi tzea lortu behar dela diote, eta egonaldi la-
burra egiten duen turistak gehiago kon tsumi tzen du. Hala ere, beste eremu ba tzuetan (hainbat hiritan sarean 
lan egiten duten hotelak), egonaldia luza tzea lortu nahi dute, hartarako Euskadiren errealitate desberdinak 
ezagutaraziz.

Gaur egun, turismoaldiak zatika tzeko joera du turistak, urte osoan banatuta. Elkarrizketatu ba tzuen 
esanetan, joera hori bereziki nabarmena da nazioarteko turisten artean, eta interesgarria da turista horiek 
erakar tzea, urtarokotasunari aurre egiteko, sektorea arriskuan jar tzen baitu. Kanpinetan bereziki, bi faktore 
lagungarriak izan dira urtarokotasunaren eragin negatiboa murrizteko: bungalowak ezarri izana eta ferrya 
Santur tzira iristea.

Autoa da Euskadira etor tzeko gehien erabil tzen den garraiobidea, bilerei lotutako turistaren kasuan izan 
ezik; turista horiek autoz nahiz hegazkinez etor tzen dira.

Gaur egun, turismoa aktiboa da; alegia, ostatu har tzen duen establezimendutik kanpoko jarduerak bila-
tzen ditu.

Bezeroak zorro tzagoak eta eklektikoagoak dira. Hobeto informatuta daude. Esperien tzia globala eska-
tzen dute, eta alderdi guztiak balioesten dituzte: otorduak, zerbi tzua, alojamendua, sen tsazioak, etab. Era 
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berean, hemengoaren berri dute eta eskaera zeha tzak egiten dituzte. Orientazio orokorra ez da nahikoa. 
Harrituta gera tzea a tsegin dute.

Bezeroak kalitatea eska tzen du, eta kalitatea ez du Q ikurrarekin lo tzen, gustura sentiarazten duen 
zerbi tzuarekin baizik. Egonaldi laburragoen panorama orokorrean, turistak leku gehiago bisita tzen ditu eta 
aldera tzeko nahiz eska tzeko ahalmen handiagoa du.

Kon tsumoaren ondorengo fasean

Agenteetako ba tzuk desleial tzat har tzen dute gaur egungo turista; elkarrizketatuen beste zati handi ba-
tek, ordea, adi tzera eman du Euskadin gero eta handiagoa dela turisten eta bisitarien leial tzea. «Ahoz ahoko» 
publizitatearen eragina handia da; izan ere, bezeroen artean poztasun-maila handia da.

5.1.3. Beste joera ba tzuk

• Turismo-modu berriak ager tzen ari dira: emozioen turismoa, esperien tzien turismoa.

• Kirol-turismoa ere indarra har tzen ari da (turismo horrek inber tsio handiak eska tzen ditu); hainbat 
lekutan egindako era askotako ekitaldiak aipa daitezke adibide gisa: Bilboko World Series by Renault 
delakoa eta Bidasoako Eskualdeko ur-amilen kanala, besteak beste.

• Eskain tza handiagoa eta zabalagoa egiteko joera dago. Denetarik eskaini behar da.

• Merkatuak turismo-tipologiaren arabera espezializa tzeko joera du, Ingalaterrako agen tzien ereduari 
jarraituz — txoriak beha tzeko, turismo gastronomikorako, etab.—.

• Azken urteotan, bidaia-agen tzien sektoreak arazoak izan ditu, hainbat arrazoiren ondorioz: atomi-
zazioa; frankiziak; komisioak kendu izana; kon tsumi tzaileen portaera, agen tziek betidanik eman izan 
dituzten zerbi tzuetarako beste bide ba tzuk erabilita; eta, azken batean, sektorearen antolamendurik 
eza. Izan ere, bidaia-agen tziei legez dagokien jarduerarekiko errespeturik eza ekarri du, bidaia-agen-
tzien ikuspuntuaren arabera.

• Euskadi gero eta ezagunagoa da eta ospe handiagoa du turismo-helmuga gisa. Dena den, garbi eduki 
behar dugu hainbat eremutan Euskadirekiko arbuioari eu tsi diotela, eta, horri eran tzuteko, turis-
moaren sektorean diharduten agente guztiek lan handia egin behar dute, etengabe, elkarrekin eta 
Norazko berean, Euskadi komunikabideek isla tzen dutena baino askoz ere gehiago dela eta horrekin 
zerikusirik ez duela erakustearren.

• Merkatuan prezioen gerra handia dago, alojamendu-mota guztietan. Lehia beste zenbait azpisekto-
retara ere zabal tzen da, adibidez merkatari tzara —lagundutako autozerbi tzuaren formatuak nagusi-
tzen dira beste modu tradizionalagoen aurrean—, edo hiru hiriburuetako Convention Bureau-etara. 
Azken batean, turismo-agenteek errealitate  txikian dihardute, eta, bertan, barne-lehia handia da.

• Lehia hirietara ere zabaldu da. Turismoari dagokionez, hirien arteko erritmo-aldea handia da (orain 
arte, hainbat hiritan —Gasteizen, esaterako— turismoa ez zen inoiz aberastasuna eta enplegua sor-
tzeko jarduera tzat hartu). Hiriburuen arteko lankide tza oso  txikia da.

• Zenbait sektoretan, hiriburuaren eta barnealdearen artean azpiegiturak oreka tzen ari direla 
a tzematen da.
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5.2. ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIA

Elkarrizketatutako agenteen ikuspuntutik, Euskadiko turismoaren hurrengo urteetarako ikuspegia 
diseina tzerakoan, honako elementu hauek izan behar dira kontuan:

Turismoaren tipologia

Elkarrizketatutako agenteek, lehenik eta behin, zer turismo motaren alde egin behar den aipatu dute. 
Eskain tza konbinatua aipatu dute. Hainbat modutan deskribatu badute ere, eskain tza konbinatuak honako 
osagai hauek ditu:

• Euskadi produktua, hiriak sarbidea izanik.

• Hiri-turismoa.

• Kultura-turismoa.

• Asteburuko aisiako turismoa.

• Ardoaren turismoa.

• Kongresuei eta bilerei lotutako turismoa (txikiak).

• Negozioei lotutako turismoa.

• Turismo aktiboa eta naturaren ingurukoa.

• Kalitatea eta profesionalizazioa bereizgarri tzat dituen turismoa.

Hazkun tza-jarraibideak

Elkarrizketatu gehienak turisten kopurua gehi tzearen alde agertu dira, betiere turismo masifikatua saihes-
tuz, eta iraunkortasunaren alde.

• Turisten kopurua areago tzea, batez ere asteburuetan, eta betiere modu antolatuan eta erosotasun- 
nahiz segurtasun-irudiari eu tsiz.

• Kon tsumigarri gehiago eskain tzea eta ibilbideak proposa tzea, batez besteko egonaldiak luza tzearren.

Hainbat sektoretan, orain daukaguna sendo tzearen ideia nabarmendu dute:

• Egun eta erdiko bisitarien kopurua sendo tzea.

• Orain daukaguna sendo tzea eta hobe tzea, gu txi erabil tzen diren baliabideei balioa emanez, zirkuitu 
tematikoetan sartuz eta inber tsio handiak eska tzen dituzten ni txo berriak aprobe txatuz.

Bisitarien eta turisten jatorria

Egungo merkatuak (Euskadi, Madril, Katalunia, etab.) leial tzearen alde agertu dira elkarrizketatuak, hala-
ber, beste Autonomia Erkidego ba tzuetatik etor tzen den turismoa hazteko aukera ikusten dute, eta nazioar-
teko bezeroarekiko jarrera irekia agertu dute.

0 Comp Turismo Vasco 19 (E).indd130   130 19/3/07   08:40:48



131

5. Sektoreko agenteen ikuspegia

Bisitarien jatorriaren diber tsifikazioak hainbat abantaila dakar tza, hala nola diru-sarrerak areago tzea 
eta —sektoreko agenteen arabera— euskal turismoak betidanik izan dituen arazoetako ba tzuk konpon tzen 
lagun tzea, urtarokotasuna konpon tzen lagun tzea, esaterako.

Azkenik, hainbat elkarrizketatuk adierazi dutenez, merkatu gehiago ikertu behar dira eta xede-merka-
tuak definitu:

• Estatuko merkatua, batez ere beren bizilekuan eguzkia eta hondar tza duten turistak.

• Europan: Fran tzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia eta Portugal, indarra har tzen ari diren herrial-
deak ahaztu gabe (Txina).

5.3. AMIA AZTERKETA

5.3.1. Ohar metodologikoa

Elkarrizketetan bildutako iri tziak askotarikoak dira, eta, horri esker, euskal turismo-industriaren in-
darren eta ahulezien zerrenda luze bat egin da, baita industria horren inguruneak dituen aukera eta meha-
txuena ere, elkarrizketa egin duten agenteen ikuspegitik betiere.

Iri tzi horiek guztiak bildu dira AMIA azterketaren atal honetan; hala ere, antolatu egin dira, nagusitu 
diren ideiak garbiago azal tzeko. Hain zuzen ere, ideia horiek zabalago azalduko dira, xehetasun gehiago ema-
nez. Antola tzeko lan horretan, bat-batean egindako aipamenen kopurua izan da kontuan, eta, beraz, AMIA 
azterketaren atal bakoi tzari dagokionez, elementu guztiak honela bil tzen dira:

• Aipamen-maiztasun handiko elementuak. Bat-bateko sei aipamen baino gehiago, sei elkarrizketatuk 
elkarrizketetan eginak.

• Aipamen-maiztasun ertaineko elementuak. Elkarrizketetan bat-batean egindako hiru, lau edo bost 
aipamen.

• Aipamen-maiztasun  txikiko elementuak. Elkarrizketetan bat-batean egindako aipamen bat edo bi.

Bat-bateko 
aipamenen 
maiztasuna

Indarrak Ahuleziak Aukerak Mehatxuak

Elementua Elementua Elementua Elementua

HANDIA

— Ingurunearen baldin tza natu-
ralak

— Eskain tzaren zabaltasuna
— Euskadiko hiriak
— Gastronomia-maila altua
— Baliabideen eta erakargarrien 

goranzko joera

— Prestakun tza eta zerbi tzu-ka-
litate eskasak

— Ostalari tzari loturiko lanbi-
deen irudi  txarra

— Turismoarekiko bidera tze-
maila urria

— Asaldura politikoekin eta ga-
tazkekin loturiko irudia

— Seinaleztapen  txarra errepide 
eta kaleetan

— EAE osorako ikuspegi oroko-
rrik ez izatea

— Hoteletatik kanpoko behar 
adinako eskain tzarik ez izatea 
hirietan

— Turismo-baliabideak egitura-
tuta ez egotea

— Kostu  txikiko aireko lineak sar-
tzea

— Zerbi tzu- eta kudeaketa-kali-
tatearen kultura heda tzea

— Segmentu jakin ba tzuen (hiri-
turismoa, kongresuei lotutako 
turismoa, asteburuko turis-
moa eta bilerei lotutako turis-
moa) goranzko joera

— Kirol-ekitaldiak, egoi tza edo 
instalazio bereziak behar di-
tuztenak

— Terrorismoa
— Urtarokotasuna
— Kanpoko hotel-kateak jar tzea

…/…
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…/…

Bat-bateko 
aipamenen 
maiztasuna

Indarrak Ahuleziak Aukerak Mehatxuak

Elementua Elementua Elementua Elementua

ERTAINA

— Bizi-estiloa eta bizi-maila, gi-
zarte-politika eta hirigin tza

— Hotel-eskain tzaren kalitatea 
eta hedadura; egin berri diren 
inber tsio handiak

— Historia- eta kultura-balioak
— Maila altuko zerbi tzuak, az-

piegiturak eta komunikazioak

— Zerbi tzuen kostu handia, 
emandako kalitatearekin bat 
ez datorrena; Euskadi helmu-
ga garesti tzat har tzen da

— Garraio publikoaren estaldu-
ra desegokia, zona askotara 
iristeko zailtasunak, eta, are 
gehiago, hiriburuen arteko lo-
tura zailak

— Hotel-eskain tza desorekatua; 
2 izarreko hotel eta kalita-
tezko pen tsio gu txi

— Goranzko joera duen barne-
lehia agresiboa hainbat azpi-
sektoretan (Kongresu Jaure-
giak, hotelak, etab.)

— Hoteletan bezeroak har tzeko 
ahalmen mugatua, kongre-
suak eta ekitaldi handiak ber-
tan egiteari dagokionez

— Berri tzeko eta gara tzeko lan 
urria turismo-arloan; IKTBak 
ezarri baino zerbait gehiago 
egin behar da

— Turismo-informazioko sis-
tema eskasa, barneko nahiz 
kanpoko informazioari dago-
kionez. Informazio lokalistak 
eta proaktibitate urria turis-
mo-bulegoetan.

— Kalitatezko zerbi tzua berma-
tzeko behar adinako bidaia-
agen tzia har tzailerik ez iza-
tea

— Batez besteko egonaldi labu-
rra; zaila da turista astebete-
tik gora geraraztea

— Baldin tza politikoak hobe tzea 
eta euskal gatazka konpon-
tzea

— Gazteen biztanleria-segmen-
tuaren bidaia tzeko goranzko 
joera

— Uniber tsitatea eta kulturaren 
mundua turismo-ekimenetan 
 txerta tzea

— Hotel-eskain tza diber tsifika-
tzea, jate txe-arloa bul tzatuz 
eta hoteletako jate txeetan ka-
litatezko menuak arrazoizko 
prezioetan sustatuz

— Asoziazionismoa (adib.: Giro-
nako edo Balearretako ere-
duak landa-hotelen eremuan) 
eta sektore arteko ahaleginen 
integrazioa (kirola-ardoa, ar-
doa-i tsas bidaiak, etab.)

— Aparkaleku gu txi; horrek hi-
riguneetara joateko asmoa 
ken tzen du; era berean, kal-
tegarria da merkatari tza eta 
zerbi tzuak hazteko aukereta-
rako

— Epe laburrerako politikak, 
emai tzak behin eta berriz 
saiatuta lor tzen direla kon-
tuan har tzen ez dutenak, ba-
tez ere markak finka tzeari eta 
posizionamendu indar tsua lor-
tzeari dagokionez

— Autoa tseginkeria

TXIKIA

— Asoziazionismoa
— Administrazioaren lan ona
— Turisten kopuruaren go ranz-

ko joerak
— Merkatari tza-sektore aktiboa
— Zezenketen tradizioa

— Merkatari tzarekiko harrema-
na alferrik galdua

— Merkatura tzeko sistema es-
kasak

— Klima (eguraldia)
— Ostalari tza-sektorearen ato-

mizazioa, batez beste enpresa 
 txikiegiak daudelako (8 enple-
gu hoteletan, 4 jate txeetan, 
eta 1,5 edari-establezimen-
duetan)

— Hotel zaharren egitura-gastu 
handiak

— IKTBen  txerta tze-maila  txikia 
sektorean

— Hainbat  azp i sektoreren 
(hotelak, CBak —Conven-
tion Bureau—) jarrera des-
leiala; izan ere, ez dute ba-
lio-katea errespeta tzen eta 
bidaia-agen tzia har tzaileei 
dagozkien zerbi tzuak ematen 
dituzte

— Eguneko turismoak (txango-
zaleak) balioa gal tzea

— Lanbide-oinarri mugatua, 
kongresuei lotutako turismoa 
etengabe haztea lor tzeko

— Internet; ez, ordea, erreser-
bak egiteko

— Kalitatezko artisten munduko 
birak

— Euskadiko egungo turis-
moaren kultura-maila altua

— Hotel-kateak sar tzea (adib.: 
Pasaiako Badiaren inguru-
nean, bertan lurra merkea 
baita oraindik)

— Hotelen arteko barne-lehia; 
horrek kalitatea hobe tzea 
eragin dezake

— Turismoa city marketing-eko 
tresna gisa; gure Herriaren 
eta enpresen irudia hobe-
tzeko lagungarria izan daiteke

— Merkatari tza hirian  txerta tzea, 
hiriaren arda tz gisa (Eredua: 
Frankfurt-en gabonetan egi-
ten diren azokak)

— Sare tematikoak, bertan sar-
tzeko aukera ematen dute-
nak, sustapena bul tza tzeko

— Prezioak jaistea; horrek turis-
moaren nolabaiteko masifika-
zioa ekar dezake, baita kalita-
te  txikiko turismoa ere

— Hainbat Autonomia Erkidego-
tako euskaldunen aurkako ja-
rrera

— Azalera handiak eta megapar-
keak ireki tzea; kalte egiten 
diote merkatari tza tradiziona-
lari, eta, horrekin batera, hi-
rietako dinamismoari

— Ingurumenaren eta inguru-
nearen aldeko jarrerak mu-
turrera eramatea, demagogia 
eginez eta turismoa gara tzeko 
edozein proiektu geldiaraziz

— Lehia gastronomikoa (Katalu-
nia). Euskal gastronomia bai-
no azkarrago aurrera tzen ari 
da, baita ospe handiagoa lor-
tzen ere
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5.3.2. Aipamen-maiztasun handiko indarrak

Ingurunearen baldin tza naturalak

Euskadik erakargarri sendo eta tradizionala du, bertako paisaia eta ingurune naturalean oinarritua. Ber-
deguneek, hondar tzek eta mendi ertainek erakargarri bihur tzen dute familia-turismorako eta naturazaleen-
tzat.

Klima epela da urte osoan Penin tsulako beste zona ba tzuekin alderatuta, eta turistek balioesten duten 
faktore bereizgarria da hori.

Hirietatik erraz iristen da hondar tza eta mendietara, eta, beraz, natura erakargarri osagarria da hiri-
turistaren tzat.

Eskain tzaren zabaltasuna

Kongresuak, hiria, kultura eta paisaia konbinatuta askotariko eskain tza ematen da; esate baterako, nego-
zioei lotutako turismoa handia dela esan genezake dagoeneko; era berean, aisiako eta oporretako turismoa 
dugu, baita kostakoa ere, bestea baino tradizionalagoa.

Euskadi produktu osoa, askotarikoa eta erakargarria dugu.

Euskadiko hiriak

Hiriak dira Euskadirako sarbidea. Esate baterako, kalkulatu da Gipuzkoara iristen den turismoaren %6 
soilik ez dela Donostiatik igaro tzen. Donostiak irudi sendoa du, turismo-tradizio handikoa da. Bilbo hiri bi-
ziberritua da, nazioartean ain tzat hartutako aldaketaren eredua. Gasteiz, berriz, hiri a tsegin, eroso eta iraun-
korra da, familia-turismorako egokia.

Gure hiriek aukera handia ematen dute profesionalen kongresuak egiteko (azpiegiturak, kokapena, iris-
garritasuna, 2-3 eguneko egonaldiak, etab.).

Hiri lasai eta seguruak dira.

Gastronomia-maila altua

Euskadiko gastronomiaren inguruan tradizio, irudi eta errealitate jakin bat sortu da. Bisitariak balio han-
dia ematen dio euskal sukaldari tzari; horri dagokionez, Gipuzkoak du Michelin Gidak emandako Izarren den-
tsitaterik handiena Europan.

Euskadiko aktibo gastronomikoaren zati garran tzi tsua da ardoa, eta Errioxa balio bereizgarri nabar-
mena.

Aurrekoa hala izanik ere, elkarrizketatuek adi tzera eman dute esperien tzia gastronomikoa orokortu 
egin behar dela, sukaldari ospe tsuetatik haratago hedatu, alegia; izan ere, euskal gastronomiaren irudia sukal-
dari horien mende egon daiteke.
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Gero eta baliabide eta erakargarri turistiko gehiago

Chillida Leku, Artium eta Guggenheim museoak dira, besteak beste, hirietan sar tzera bul tza tzen duten 
baliabidea, eta, hein handiago edo  txikiagoan, Euskadiko turismoa bul tza tzeko ikono bihurtu ziren orain dela 
urte ba tzuk.

Elkarrizketatuen esanetan, hiru lurralde historikoen garapena desberdina da eta Arabak ahalegin handia 
egin behar du oraindik ere arlo horretako baliabideak sor tzeko.

5.3.3. Aipamen-maiztasun handiko ahuleziak

Prestakun tza eta zerbi tzu-kalitate eskasak

Ia elkarrizketatu guztiek adierazi dute turistei eta bisitariei emandako zerbi tzuaren kalitatea eskasa dela. 
Arazo larria da, zerbi tzu-emaileen prestakun tzari eta sen tsibilizaziorik ezari lotua, batez ere honako hauei 
dagokienez: ostalari tzari (hainbat elkarrizketatuk hotelak aipatu dituzte salbuespen gisa), saltokiei eta —kasu-
rik larriena— taxiei; azken horietan, ordea, oso garran tzi tsua da zerbi tzu ona ematea; izan ere, askotan taxi-
gidaria izaten da turistak helmugako jendearekin duen lehen harremana.

Egoera horri irtenbidea emateko, sektorean prestakun tzak duen garran tziari buruzko kon tzien tzia sortu 
behar da eta prestakun tza egokia izatea bermatu behar da. Era berean, gizarteak sektoreari buruz duen iri-
tzia hobe tzeko premia adierazi dute elkarrizketatuek, baita sektoreari loturiko lanbideen «estatusa» hobe-
tzekoa ere. Azkenik, sektoreren batean esan dutenez, Jaurlari tzak lagun tza eman behar du beste herrialde 
ba tzuetara joan eta bertako profesional kualifikatuak kontrata tzeko.

Ostalari tzari loturiko lanbideen irudi  txarra

Aurreko elementuari estu loturik, elkarrizketatuek adierazi dutenez, ostalari tzarekin zerikusia duten 
lanbideen irudia  txarra da biztanleen artean oro har, eta prestakun tzarik gabekoen tzat nahiz etorkinen tzat 
besterik ez direla ematen du.

Sektorea arau tzeko eta enplegatuei hobeto ordain tzeko premia adierazi dute, arazo horri irtenbidea 
ematearren; izan ere, egungo egoerak kalitate eskaseko zerbi tzua dakar.

Turismoarekiko orientazio urria

Ideia hori erabili dute instituzioen eta turismo-enpresaburu nahiz saltokien jarrera adierazteko. Insti-
tuzioei dagokienez, aurrekontu  txikiegiak erabil tzen dituztelako industriara bidera tzen denarekin alderatuta, 
oraindik ere turismoa egiazko aberastasun-iturri tzat har tzen ez duten seinale. Bigarrenei dagokienez, honako 
iri tzi hau eman dute: oro har, desegoki bideratuta daude tokiko eskaerara eta ez dute beste herrialde ba-
tzuetako bisitarien egutegi, ordutegi eta ohituretara egoki tzeko behar den malgutasuna.

Asaldura politikoekin eta gatazkekin loturiko irudia

Euskadiri dagokionez, oraindik ere kasu askotan komunikabideek indarkeriarekin, gatazkekin, terroris-
moarekin eta abarrekin zerikusia duten berriak zabal tzen dituzte munduan barrena. Hainbaten esanetan, eus-
kal politikak ere arbuioa eragiten die etor litezkeen bisitariei, batez ere Estatuko gainerako lekuetakoen artean.
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Bestalde, irudi politikoak eta gatazkak hemen enpresa-arloko kongresuak eta bilerak egiteko asmoa ken-
tzen dute, eta segmentu horrek hain zuzen ere hazteko ahalmen handia izan behar du Euskadin.

Seinaleztapen  txarra

Errepide-sarbideak zailak dira eta seinaleak urriak dira, bai errepideetan, baita udalerrien barnean ere. Era be-
rean, turismo-erakargarri asko daude seinaleztatu gabe, eta horrek bisitariak erakar tzeko aukerak galarazten ditu.

Aipatu denez, arlo horretan arau eta eskakizun burokratiko gehiegi daude eta horrek hobekun tza era-
ginkorrak azkar lor tzeko aukera eragozten du.

EAE osorako ikuspegi orokorrik ez izatea

Interes lokalista asko daude eta EAE errealitate  txikiegia da. Hiri bakoi tzak, instituzio bakoi tzak eta poli-
tikari bakoi tzak bere kabuz dihardu gerran.

Hirien arteko lehia basatia da, eta errealitate geografiko  txikien (udalerriak eta eskualdeak) protago-
nismo-nahiak marka-anabasean nahasten du turista izan litekeen bidaiaria. Horren ondorioz, turistak ez dio 
errepara tzen marka sendo bakarrari (edo marka sendo gu txi ba tzuei).

Hoteletatik kanpoko behar adinako eskain tzarik ez izatea hirietan

Une jakin ba tzuetan, ia ostalari tza-establezimendu guztiak i txita izaten dituzte hiriek (Donostiak izan 
ezik, turismo-tradizio handiagoa baitu), eta ez diete arretarik ematen bisitariei (Bilbon, igande gauetan; Gas-
teizen, jaien ondorengo astean, etab.).

Elkarrizketatuen esanetan, irtenbidea zaila da; izan ere, negozio asko familia artekoak dira eta kasu ho-
rietan ezinezkoa izaten da  txandak egitea. Azken batean, sektoreko atomizazioak eta profesionalizazio urriak 
eragindako arazoak azalera tzen ditu elementu horrek.

Bestalde, turistaren tzat antolatutako ikuskizunen eta gaueko entretenigarrien eskain tzari dagokionez, 
egoera larriagoa da, eskain tza oso urria baita.

Alabaina, hainbatek esanbidez adi tzera eman nahi izan dute era horretako zerbi tzuen eskaera ere urria 
dela, euskal hirien tamaina eta klima dela-eta.

Turismo-baliabideak egituratuta ez egotea

Sustapen- eta merkatura tze-jardunak gaizki antolatuta daude eta ez da baliabideak egitura tzeko estrate-
giarik erabil tzen. Ez da zehaztu lortu nahi den posizionamendua, ezta lehentasuna eman behar zaien produk-
tuen arteko izarrak ere.

5.3.4. Aipamen-maiztasun handiko aukerak

Kostu  txikiko aireko lineak sar tzea

Kostu  txikiko aireko lineak gero eta ohikoagoak dira euskal aireportuetan; hala ere, oraindik ere, el-
karriz ke ta tuen arabera, oraindik ere helmuga gu txi har tzen dituzte eraginpean. Foru Aldundiei ibilbide ge-
hiago lor tzen ahalegin tzeko eskatu diete.
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Nolanahi ere, hori lor tzea zaila omen da; izan ere, lineen tzako diru-lagun tzak ematea eska tzen dute 
konpainiek.

Kirol-ekitaldiak, egoi tza edo instalazio bereziak behar dituztenak

Kirolak jende ugari bil tzen du. Hurrengo urteetan Renault World Series  txapelketaren egoi tza izateko 
Bilbok egin duen apusturako, edo, beste eremu ba tzuetan, Bidasoako ur-amilen kanalaren proiekturako 
inber tsio handiak egin behar dira, baina oso errentagarriak izan daitezke; izan ere, jende askok gurean gaua 
ematea eragingo dute eta proiektuak egingo diren lekuen irudia goresten lagunduko dute.

Hainbat segmenturen gero eta garran tzi handiagoa, hala nola hiri-turismoarena, kongresuei 
eta bilerei lotutako turismoarena, eta abarrena

Euskadik egitura egokiak ditu segmentu horien tzat. Hala ere, lehia oso gogorra da eta kalitateak izan 
behar du gure bereizgarria. Irudimena landu eta instituzioen lagun tza behar da.

Zerbi tzu- eta kudeaketa-kalitatearen kultura heda tzea

Europako beste eskualde ba tzuetan ematen duten an tzeko eskain tza eman daiteke gurean. Kalitateak 
izan behar du gure bereizgarria eta Euskadin dagoeneko errotuta dagoen kalitatearen kultura aprobe txatu 
behar da. Kalitatea arlo guztietan eraku tsi behar da: espazioetan (kaleak, fa txadak, etab.), zerbi tzuetan, esta-
blezimenduen kudeaketan, eta abar.

Kalitatea ere nabarmena da tokiko biztanleriaren eta lurraldearen turismoarekiko identifikazioan.

5.3.5. Aipamen-maiztasun handiko meha txuak

Terrorismoa

Indarkeriako eta gatazkako egoerak luze irautea oztopoa izan daiteke euskal turismoaren garapenerako. 
Azken urteotako bilakaerak garbi erakusten du hori.

Urtarokotasuna

Euskal turismoaren panoraman luze dirauen arazoetako bat da. Nazioarteko turistak etor tzea la gun-
garria izan daiteke arazo horiei aurre egiteko.

Sektore horretan diharduten hainbaten esanetan, Euskadik ez dio erakargarririk eskain tzen turistari ne-
guan etor dadin.

Kanpoko hotel-kateak jar tzea

Gai horren inguruko iri tziak askotarikoak dira. Esate baterako, baten baino gehiagoren ustetan, hotel-
kateek ia ez dute helmugarekiko loturarik, ezta Euskadin turismoa gara tzeko interesik ere; beste ba tzuen 
iri tziz, ordea, hotelak kateetan bil tzeko joera nagusitu da gaur egun, eta, beraz, zenbait hotel-negozio bidera-
garriak eta iraunkorrak izateko modu bakarra dira era horretako politikak.

Bestalde, kateetako zati diren hotel ba tzuk tokiko elkarteetan ere parte har tzen dute, beren hiria susta-
tzearren.
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5.4. TURISMO-ARLOKO POLITIKA PUBLIKOEN BALIOESPENA

Turismoaren arloan garatutako politiken —batez ere PIPE 2000-2004 planaren bidez planteaturikoak— 
balioespena aurkeztu baino lehen, interesgarria irudi tzen zaigu hainbat hausnarketaren berri ematea, hain zu-
zen ere turismoaren arloan diharduten instituzio nagusiei buruz elkarrizketatuek emandako iri tzien inguruko 
hausnarketen berri ematea.

• Oro har, esan daiteke instituzioek turismoaren arloan duten rolari buruzko jakin tza-maila oso  txikia dela. 
Instituzio eta organismo ugari daude eta zaila da jakitea «zeinek zer egiten duen».

• Horri buruz gu txi jakin arren, agente eta tresna gehiegi eta askotarikoak daudela pen tsa tzen dute el-
karriz ke ta tuek.

• Agenteen ugaritasunari loturik-edo, sektorekoen ustez ikuspegi gehiegi daude turismoaren sustapenean 
(Eusko Jaurlari tza, Ganberak, Foru Aldundiak, Udalak, etab.). Ez dago jarraibide orokor garbirik; hala 
ere, akordioak lor tzen eta eskumenen inguruko gatazkarik ez izaten saia tzen dira agente horiek.

• Hainbat eremutan, sustapeneko entitate bakarra era tzearen alde agertu dira, baina horri dagokionez 
beste arazo bat sor tzen da Euskadin: entitate hori non kokatu.

• Turismo Sailburuorde tzarekiko harremanari dagokionez, jarrera hurbil eta harbera a tzeman da. 
Harre ma na malgua eta zuzenekoa da hainbat gaitan, eta sektorekoen iri tziekiko inplikazioa eta inte-
resa nabarmena da.

• Dena den, eta Eusko Jaurlari tza erreferen tziako entitate tzat, entitate fidagarri eta hurbileko tzat har-
tzen den arren, sektorekoen iri tziz, oraindik ere bide luzea jorratu behar da; izan ere, turistak erakar-
tzeko lanari eu tsi behar zaio, eta koordinazio eta lankide tza proaktibo eta eraginkorragoak lortu 
behar dira nola instituzioen artean, hala instituzioen eta enpresa edo organismo pribatuen artean.

• Jaurlari tzari dagokionez, hainbat agentek Nekazari tza eta Arran tza Saila aipatu izana nabarmendu 
behar da; izan ere, nekazari tza-turismoko establezimenduek, beren elkartearen bidez, harreman 
malgua dute sail horrekin. Egoki tzat balioe tsi dira establezimenduen tzako diru-lagun tzak, hiru hilean 
behingo bilerak eta proiektuen jarraipena. Hala ere, komenigarri tzat har tzen da Nekazari tza Sailaren 
eta Turismo Sailaren arteko harremana estuagoa izatea (nekazari tza-turismoko establezimenduen 
jarraipena, etab.).

• Eusko Jaurlari tzaren beste sail ba tzuei dagokienez, Kultura Sailari dagokionez hain zuzen ere, sekto-
reko agenteek oso aipamen gu txi egin dute berez. Sail horrek ondare historikoari balioa ematearren 
egindako lana ain tzat har tzen dute, baina turismoarekin duen inplikazio turistikoa eta harremana urri-
tzat jo dute.

• Foru Aldundiei dagokienez, egoerak eta iri tziak askotarikoak dira; izan ere, aldea handia da lurralde 
bakoi tzak, bere foru-entitatearen bidez, turismorako bidera tzen dituen baliabideen artean. Oro 
har, agenteen iri tziz, Foru Aldundiek ez dute turismoari buruzko politika garbi eta zeha tza. Unean 
uneko ekin tzak eta baliabide jakin ba tzuetarako lagun tza-ekin tzak nabarmendu dituzte, baita sektore 
pribatuarekiko harremanen egonkortasunik eza ere. Alderdi positiboan, sustapen-jardunetan Eusko 
Jaurlari tzarekin gainjar tzerik ez izateko jarrera orokorra nabarmendu dute, eta, Gipuzkoaren kasuan, 
turismoa dinamiza tzeko egindako ekarpena, Eskualdeko Garapen Agen tziei lagun tza emanez.

• Eskualdeko egituren —Koadrilak, Landa Garapenerako Elkarteak, Garapen Agen tziak, Mankomuni-
tateak, etab.— fun tzionamendua oso desberdina da, lurraldearen eta entitatearen arabera. Egitura 
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horietako ba tzuk aspaldi hasi ziren beren eskualdeetan turismo-arloko jardunean eta eskarmentu, 
profesionaltasun eta espezializazio handia lortu dute; beste eskualde ba tzuetan, berriz, turismoa gara-
tzea helburu hu tsa besterik ez da oraindik ere, eta boluntarismo handiz dihardute, baina tokiko eta 
lurraldeko administrazioek lagun tza urria ematen diete.

• Udalen egoera ere, eskualdeetako egiturena bezalaxe, askotarikoa da, eta turismoa gara tzera eta 
susta tzera bidera tzen dituzten aurrekontuek erakusten dute erakunde horiek turismoarekiko duten 
interesa eta inplikazioa. Sektoreko agenteen esanetan, udal askotan ez dute aberastasuna eta enple-
guak sor tzen dituen jarduera tzat har tzen turismoa. Sektore pribatuarekiko inplikazio eta lankide tza 
handiagoa eskatu dute elkarrizketatuek.

Ondoren, turismo-arloko 2000-2004 aldirako zor tzi jarduera-ildoei buruz sektoreko agenteek egindako 
balioespenen berri emango dugu.

1.  Agente publiko eta pribatuen arteko komunikaziorako eta elkarrizketarako sistemak 
egituratzea

C D
— Sailburuorde tzaren proaktibitatea eta hurbiltasuna. 

Poztasun-maila handia Eusko Jaurlari tzarekin, eta ha-
ren eta SPRIren arteko harremanari buruzko balioes-
pen positiboa.

— Foru Aldundiekiko harremanaren hobekun tza as-
koz ere  txikiagoa da. Balioespen positiboa egin dute 
Jaurlari tzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arte-
ko lankide tzari buruz, baita Aldundi horrek turismo-
arloko eskualde-egiturekin egindako koordinazio- eta 
lagun tza-lanari buruz ere.

— Erakunde arteko Mahaiaren aurrerapenak balioe tsi di-
tuzte, nahiz eta urtean behin soilik bildu. 

— Komunikaziorik eza eta mesfidan tza azpisektoreen 
artean.

— Aholkulari tza Kon tseiluaren planteamendua hobetu 
behar da.

— Ez dira ongi koordina tzen Eusko Jaurlari tzaren sailak.
— Artikulazio instituzionalaren premia, Udaletan, nola 

sektore profesional pribatuarekin, hala sustapen-en-
teen artean.

— Nolabaiteko nahasmena sektorean (ez dago garbi zei-
nek zer egiten duen).

— Egindakoaren jakinarazpena-hedapena eskasa. 

2. Enpresa-sarea gara tzea

C D
— Hotel-sarearen garapen egokia.
— Hi tzarmenak kudea tzea lagungarria izan da enpresa-

ekimenak gara tzeko. 

— Gazteen tzako eskain tza behar da.
— Barnealdean hotel-plazak behar dira. 15/20 gelako es-

tablezimenduak behar dira. 

3. Turismo-eskain tzaren kalitatea eta lehiakortasuna hobe tzea

C D
— Oro har, hobe tzen ari da.
— Lan egokia hainbat gaitan, Q turistikoan, esaterako.
— Lan ona nekazari tza-turismoari eta landa-e txeei bu ruz-

ko dekretuak sailka tzen eta egunera tzen. 

— Bezeroak a tzematen ez duen kostu gisa ikusten dute 
oraindik ere kalitatea enpresek.

— Q-arekiko motibaziorik ez nekazari tza-turismoko es-
tablezimenduen jabeen artean.
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5. Sektoreko agenteen ikuspegia

4. Sektorekoen prestakun tza eta gaikun tza gara tzea

C D
— Turismo Sailetik, Q-ari loturiko prestakun tza, Euska-

lit-en bidez.
— Nekazari tza-turismoko establezimenduetan, Nekazari-

tza Sailaren bidez, eta zehazki Mendikoi eskolaren bi-
dez, egiten da prestakun tza; hain zuzen ere, urtero 
ikastaro bat ematen da establezimendua ireki behar 
dutenei bideratua, diru-lagun tza lor tzeko baldin tza 
gisa. Birzikla tzeko ikastaroak ere jardunean dauden 
profesionalen tzat.

— Arlo horretan ez da ezer askorik egin. Oso diru-lagun-
tza gu txi eta hu tsune handiak.

— Oraindik ere oso larria da jendeak prestakun tzaren 
premiari buruz duen sen tsibilizaziorik eza. Prestakun-
tza-ekin tzekiko eran tzuna  txikia da.

— Ez da aurkitu enpleguan ordezkaketak egiteko for-
mularik (alegia, langilea batera ari tzea prestakun tzan 
eta lanean eta enpresaburuak langilearen ordezkaketa 
ordain tzea).

— Ez datoz bat Administrazioak eskain tzen dituen edu-
kiak eta enpresaburuei interesa tzen zaizkienak. Sek to-
rea ren berezitasunetarako egoki tzapenik ez. 

5. Turismo-produktua sor tzea eta merkatura tzea

C D
— Marken arloan aurrera egin da.
— Euskadi a tsegin handiz ekimenak aurrera egin du. 

— Marken nahasmenak arazo handia sor tzen du.
— Merkatuak identifika tzen ez dituen marken sustapena 

(herriak, eskualdeak).

6. Sustapena

C D
— Eusko Jaurlari tzaren lan ona (hari dagokio irudi oroko-

rra sal tzea), tokiko enteen ekimenak alde batera u tzi 
gabe.

— Web-orria, erakustazoketara joatea, eta abar. Ekimen 
horiek emai tzak ematen ari dira (turistak erakar tzea).

— Sustapenerako lagun tza ugari (erakustazoketara joa-
tea, erakarguneetarako kanpaina garran tzi tsuetako 
baliabide-planen finan tziazioa, etab.).

— Formula agortuak. Berritu beharra dago.
— Instituzioen arteko koordinazioa eta zeregin-banake-

ta.
— Feria orokorretara joatea, espezializatuetara joan be-

harrean.
— FITUReko parte-har tze/bertara tzearen kudeaketa.
— Bandera-on tziei loturiko sustapena eta neur tzeko 

neurri desberdinak erabil tzen direlako sen tsazioa.
— Sustapen-ekin tzei buruzko informazio urria interesa 

duten agenteei (adib.: ezagutarazteko bidaiak).

7. Turismo-informazioa

C D
— Hobekun tza nabarmena barne-informazioan.
— Aholkulari tza Kon tseiluaren informazio-lana ain tzat 

har tzea.

— Sektoreak informazioa eskura tzeko zailtasunak ditu. 
Turismo-bulegoei proaktibitate handiagoa eska tzen 
diete.

— Oraindik ere ez da 900 motako telefonorik jarri.
— Garenari buruzko ikuspegia oso mugatua da eta ez 

dugu gure ahalmena aprobe txa tzen. 
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8. Sektorearen lurralde-arloko planifikazioa eta garapena

C D
— Ahaleginak; hala ere, emai tzak ez dira onak. — Lurralde-antolamendu eskasa.

— Koordinaziorik eta komunikaziorik eza instituzioen 
artean.

— Mugez haratago produktua artikula tzeko premia, bai-
ta baterako sustapenerako premia ere.

— Informazio-komunikazioko hu tsuneak bezeroa Euska-
din barrena ibil dadin, eta egonaldia luza dezan. 

5.5. SEKTOREA ANTOLA TZEKO TRESNAK

Ikerlanean, halaber, sektoreko eragileen erreakzioa aztertu da, etorkizunean jorratu nahi diren bi ideia 
direla-eta:

• Euskadin turismoko taldea-klusterra era tzea, beste sektore ba tzuetan egindakoari jarraiki eta sekto-
rean oraindik ere gauzatu ez den ideia bati eran tzunez, ideia hori berria izan ez arren.

• Ente instrumental bat gara tzea (Turismo Agen tzia) turismoaren sustapenaren arloan jarduteko.

5.5.1. Turismo-kluster baterako bidean?

Oro har, kluster bat sor tzearen aldeko iri tzia.

Elkarrizketatutako agente guztien lehen erreakzioa honako hau izan da: kluster bat susta tzearen ideia 
interesgarria izan daiteke, baita beharrezkoa ere. Hona hemen klusterra sor tzea justifika tzeko emandako 
arrazoiak:

• Sustapenerako koordinazioa.

• Oraingo harreman onak sendo tzea.

• Lankide tza bul tza tzea interes komuna lor tzearren.

• Baterako lana dimen tsiorik ezako arazoak gaindi tzeko.

• Enpresen lehiakortasuna sendo tzea.

• Beste sektore ba tzuetan esperien tzia positiboak lortu izana.

Dena den, elkarrizketatuek badakite turismoko kluster bat abian jar tzeak zailtasunak sortuko dituela:

• Sektoreko eragileek beren artean betidanik izan duten mesfidan tza.

• Indibidualismo errotua.

• Lehia gogorra sektore bereko enpresen artean.
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5. Sektoreko agenteen ikuspegia

Hasierako oinarriak egoki fun tziona dezan

• Aldez aurretik helburu komunak defini tzea norabide berean lan egiteko.

• Proiektua bul tza tzea, denek ain tzat har tzen eta onar tzen duten gidari tzapean.

• Ongi aterako da bazkide pribatuek egiazko pisua badute antolamenduan.

Klusterreko kideak

Alderdi horrek zalan tza sor tzen die kon tsultaturiko agente guztiei. Hasiera batean, honako ideia hau na-
gusitu da: ezin da inor klusterretik kanpo u tzi aldez aurretik klusterraren helburuak garbi ezarri baino lehen.

Ildo horretan, elkarrizketatuek adi tzera eman dute lankide tza garran tzi tsua dela arlo guztietan: hotelen 
eta kirol-ekitaldien artean, garraioaren eta agen tzien artean, hotelen eta jate txeen artean, ostalari tzaren eta 
prestakun tzaren artean, etab.

Klusterrak ordezkari tza publikoko ordezkari tza-maila garran tzi tsuak izan behar ditu, hala nola tokiko 
garapenari loturiko per tsonak (udalak eta tokiko edo eskualdeko egiturak, turismo-arloan lan sendoa egiten 
dutenak), kultura-arlokoak, eta turismo-enpresaburu tradizionalak.

Sektore pribatuaren parte har tzea gu txi-asko mugatua izan daiteke: hotel ospe tsuak, Michelin izarrak 
eta hotelekin lan egiteko prest dauden agen tziak, merkatari tza, eta autobusak, besteak beste.

Lan-arloak

Hona hemen elkarrizketatuek aipatutakoak:

• Sektorearen profesionalizazioa.

• Kalitatea.

• Erosketa-zentralen bidezko merkatura tzea.

• Langileen kontratazioa.

• Sektorean IKTBak ezar tzea.

• Turismo-produktuak sor tzea.

Nolanahi ere, hasierako iri tziak besterik ez dira hemen azaldutakoak, eta iri tzi horiek gehiago zehaztuko 
dira Turismoaren Lehiakortasun Plana egiteko proiektua gauza tzen den bitartean.

5.5.2. Turismoa susta tzeko erakunde instrumentala izango den sozietatearen sorkun tza

Elkarrizketatu gehienek erreakzio positiboa izan dute ideia horren aurrean; hala ere, baten ba tzuek 
kontrako jarrera adierazi dute.
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Elkarrizketatuek honako argudio hauek eman dituzte batez ere Turismoaren Euskal Agen tziaren alde:

• Euskal turismoaren agen tziak bizkortasun eta autonomia handiagoa ekarriko luke, eta ku tsu politiko 
 txikiagoa.

• Formula hori ongi atera da beste Autonomia Erkidego ba tzuetan eta beste herrialde ba tzuetan.

Aldeko iri tzia eman duten elkarrizketatuen artean, baten ba tzuk agen tziaren eginkizunak edo jardun-
eremuak aipatu dituzte, baita haren osaera ere.

• Agen tziak gure produktua eraku tsi eta saldu behar du erakustazoketan eta beharrezkoa den lekue-
tan. Kudea tzeko gaitasuna izan behar du eta merkatura tze-eginkizunak izan behar ditu. Turismoaren 
Euskal Agen tzia sor tzeko premia, sektorea bil tzeko. Kudeatuko duen buruzagia behar da.

• Sektorea bateratuko duen Euskadiko Agen tzia bat sor tzea egokia da; bertan, Eusko Jaurlari tzak hartu 
behar du Euskadi a tzerrian susta tzeko ardura guztia.

• Sustapenaz gain, elkarrizketatuek garran tzi tsu iri tzi diote turismoko edo aisiako ekipamenduetarako 
lurzorua gorde tzeari, edo lurzorua eta eremu jakin ba tzuk zain tzeari, leku jakin baten turismo-
erakargarriari eustearren.

• Foru Aldundiek ere parte hartu behar dute.

• Baita sektore pribatuak ere.

Elkarrizketatuen gu txiengoak, berriz, dagoena nahikoa dela uste du; haien iri tziz, sozietate publikoetatik 
ez da gidari tza gauza tzen, eta aka ts bat da nazioarteko eta nazio-mailako sustapena bereiztea; era berean, 
ezin da helmuga orokorra saldu, lurraldeen arteko lehia handia da eta egun dauden egituren artean ez dago 
harremanik (adib.: hiriburuetan).
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