8.
EUSKADIKO TURISMOAREN IKUSPEGI
ETA LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK (2006-2009)

Egindako azterketa kuantitatibo eta kualitatiboetatik ateratako ondorioak kontuan hartuta, honako
Ikuspegi Estrategiko hau planteatu da, euskal turismoak 2006-2009 aldian euskal ekonomia osoan izan behar
dituen posizionamendu eta zeregin gisa.

TURISMO SEKTOREAREN IKUSPEGIA

Euskadik, berrikuntza, tradizioa eta
milaka urteko kultura uztartzen dituen
herri garatuaren irudiaren
erakargarritasunean oinarrituz, turismo
iraunkor eta selektiboaren aldeko
apustua egiten du, turistek eta
txangozaleek gure herriko txoko
guztiak ezagut ditzaten eraginez.

Euskadi produktu anitzeko
helmuga gisa garatu nahi da,
urtarokotasun txikiarekin,
dagoeneko existitzen diren
segmentuak sendotuz eta interes
berezia duten segmentu berriak
bultzatuz, motibazio profesionala eta
aisia egoki uztartuz.

Turismo-sektorea, enpleguari eta errentari dagokienez hazteko ahalmen handia duen
sektore estrategikoa da, eta Euskadiren irudia mundu osora zabaltzan
eta hobetzen laguntzen du

Nahi den turismoaren ikuspegi horrek:
• Honako EZAUGARRI hauek ditu:
– Turismo iraunkorra Herrialdearen araberakoa (ez masifikatua, karga-ahalmenaren araberakoa) eta
urtarokotasun txikikoa.
– Produktu anitzeko helmuga gisa konfiguratua, helmugaren bizi-kalitatearen, aberastasun kultural
eta ekonomikoaren eta natura-ingurunearen erakargarritasunean oinarritua.
• Honako HELBURU OROKOR hauek ditu:
– Euskadik hiri-turismoan/hiriko-kulturako turismoan duen posizionamendua finkatzea gure merkatuetan eta batez ere nazioarteko merkatuetan.
– Negozioei, kongresuei, bilerei eta pizgarriei lotutako turismoa indartzea eta, horretarako, ekipamenduetan egindako inbertsio handiak errentagarri egitea.
– Natura-turismoa garatzea.
– Interes bereziko segmentu berrietan sartzea, hala nola honako hauetan:
•
•
•
•

Enoturismoan.
Itsas bidaietako turismoan.
Natura-turismoan.
Beste segmentu batzuetan (kirol-turismoa, erlijio-turismoa, osasun-turismoa).
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Euskal turismoaren lehiakortasun plana
Hurrengo urteotan garatu beharreko politika, beraz, Ikuspegian adierazitako erronkei eta helburuei
erantzutera bideratu beharko da, eta, horretarako, honako jardun-ardatz hauen inguruan jardun beharko da
modu estrategikoan:
1. Turismo-produktuak segmentu estrategikoetan sortu eta birsortzea, Euskadira gero eta turista eta
txangozale gehiago erakartzeko. Horrek zera dakar, turismoaren ikuspegitik gutxiegi erabilitako baliabideei balioa ematea, eta laguntza ematea eta ahalegin selektiboa egitea lehendik dauden segmentuetan (bilerei eta kongresuei lotutako turismoa, hiriko kultura-turismoa), baita segmentu berrietan
edo interes berezia eta bultzatzeko aukera duten nitxoetan ere (natura-turismoa, enoturismoa, itsas
bidaietako turismoa, eta abar).
2. Enpresa berrien sorkuntzari eta lehendik dagoen enpresa-sareari laguntzea, lankidetzaren eta modernizazioaren bitartez.
3. Euskadiren presentzia indartzea turismo-helmuga gisa merkatuetan, kuota handituz hala estatuko
nola nazioarteko merkatuan, merkatu, segmentu eta produktuetara ongi bideratutako sustapen- eta
merkaturatze-politikaren bitartez, sare digitaletan (Internet) Euskadiren presentzia sendotuz eta turismo-informazioko sistema garatuz.
4. Sektorearen lehiakortasuna bultzatzea honako hauetan oinarrituta: kalitatean —baita helmugan
ere— eta berrikuntzan, nola turismo-produktuaren sorreran, hala enpresa-kudeaketan.
5. Giza kapitala garatzea eta jakintzaren kudeaketa, jarduera horren lanbide-garapenari hainbat eremu
(publikoa eta pribatua), sektore eta antolamendu-mailatatik heltzeko. Horretarako, lankidetza eta
profesionalen, enpresaburuen eta tokiko nahiz eskualdeko eragileen prestakuntza bultzatzeaz gain,
ikerkuntza sustatu, eta sektorearekin lotura duten lanbideak aintzat hartu eta balioetsi beharko dira
gizartean.
6. Lurraldearen turismo-arloko kudeaketa, turismo-lankidetzarako enteen lurralde-sarea osatuz, sendotuz eta indartuz, Euskadiko turismo-eskaintza bateratu eta dinamizatzeko elementu gisa, eta fase
berri bati ekinez tokiko eta eskualde-arloko plangintzan, betiere lurraldeen eta hirien arteko bisitarien mugigarritasuna eta fluxuak errazte aldera.
7. Sektorearen lehiakortasuna indartzeko beharrezkoak diren tresnak eta euskarriak hartzea.
Euskal Turismoaren 2006-2009 lehiakortasun-planaren jardun-ardatzak

3. Euskadiren presentzia
turismo-helmuga gisa
merkatuetan

4. Berrikuntza eta kalitatea
enpresetan, produktu
eta helmuga
turistikoetan

5. Giza kapitala
eta jakintzaren
kudeaketa

Turismoa: sektorearen apustua etorkizunerako
2. Enpresa berriak
eta enpresa-sareari
laguntzea

1. Produktuak sortu eta
birsortu segmentu
estrategikoetan

6. Lurraldearen
turismo-arloko kudeaketa

EUSKADI HIRIA-ESKUALDEA
7. Tresnak eta euskarriak turismoaren lehiakortasuna indartzeko

Informazioare
Kohesio soziala
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n eta jakintzaren gizartea

Iraunkortasuna

