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Sarrera 
 
PROSPEKZIO SOZIOLOGIKOEN KABINETEAK, BASQUETOURekin kolaborazioan 
(Turismoaren Euskal Agentzia), egin duen ikerketa honen helburua izan da, Euskadiko turismoari buruz 
herritarren iritzia eta turismo kalitatearen ziurtagiriaren (turismo kalitatearen Q-aren) gaineko ezagutza eta 
iritzia  jasotzea.  
 

Ikerketa honen fitxa teknikoa zabaldu den txostenean kontsultatu daiteke. Lagina 18 urtez 
gorako herritarrei zuzendua, EAE osorako 2.054 lagunek osatua da. Lagin honi dagokion lagin 
errorearen estimazioa ±%2,21 da EAE osorako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. 
Informazio bilketa 2011ko urriaren 3a eta 10a bitartean egin zen. 

 

 
Emaitzak 

 

TURISMOA EUSKADIN 

 

Elkarrizketatutako pertsonen gehiengo zabal batek (%81) turismoak gora egin duela uste du. 
Gainera, garapen ekonomikorako elementu oso garrantzitsutzat jo dute (%77), eta  euren 
eguneroko bizitzarako gauza positiboa dela uste dute (%79) 

 

Hamar biztanletatik zortzik azken boladan Euskadin turismoak gora egin duela uste dute (%81). Soilik %7k uste 
dute behera egin duela, eta %12k ez dakite edo ez dute erantzun. 
 
Gainera, elkarrizketatutako pertsona gehienentzat (%77) turismoak garrantzia handia du Euskadiko garapen 
ekonomiko eta enplegurako. %18k uste dute nolabaiteko garrantzia duela, eta soilik %2k adierazi dute ez duela 
batere garrantzirik.  

 
Era berean, hamar elkarrizketatutatik zortzik (%79) uste dute turismoa euren eguneroko bizitzarako gauza 
positiboa dela; eta, negatiboa dela %1ak baino ez. Aldiz, %16en iritziz ez da ez positiboa ez negatiboa, eta %4k ez 
du jakin erantzuten edo ez erantzun nahi izan galdera hau.  

 

Gehienek (%68) uste dute eskaintza gastronomikoa dela Euskadira turista gehien erakartzen 
dituen elementua.  

 

Elkarrizketatutako pertsonen ustetan turismoa gehien erakartzen duten hiru elementuak hauek dira: 
eskaintza gastronomikoa, turistak gehien erakartzen dituena, alde handiz gainera (%68); bigarren 
elementua, paisaia eta natura (%45); eta, hirugarrena, eskaintza kulturala eta museoak (%36). 
Proposatutako gainerako elementuak askoz jende gutxiagok aipatu ditu. 
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Azken urteetako bilakaerari erreparatuta, geroz eta gehiago dira Euskadiko erakargarritasun handiena 
eskaintza gastronomikoa dela uste dutenak (2000 urteko %49tik gaur egungo %68ra egin du gora 
portzentajeak); aldiz, geroz eta gutxiago dira, turistak gehien erakartzen dituena eskaintza kultura eta 
museoak direla uste dutenak (2000 urtean %51 ziren, eta egun %36). Bestalde, erakargarritasun elementu 
bezala paisaia eta natura aipatzen dutenak, apur bat behera egin dute (%50 izatetik %45 izatera, azken 11 
urtetan). 
 

Hobetzeko elementuen artean, erdia baino gehiago dira (%54) arlo turistikoan hobetu behar dena 
prezioak direla diotenak (uste hau handituz joan da 2001 urtetik aurrera, nahiz azken epealdian puntu bat 
txikitu den). Zerbitzuen kalitatea, berriz, hamarretik hiruk aipatu dute (%30); orokorrean, azken urteetan 
faktore hau aipatu duten pertsona kopuruak behera egin duelarik. Gainerakoak, elkarrizketatuen ustetan 
gehien hobetu behar diren elementuen artean, oso atzean geratu dira: eskaintza kulturala eta museoak (%17), 
harrera ona egitea (%15), herriak eta hiriak (%10), paisaia (%7), ohiturak (%6) eta eskaintza gastronomikoa, 
hobetzeko elementuen artean soilik %5ek aipatzen dutelarik azken hau. 
 

KALITATEAREN Q-A  
 

%46k Q-aren irudia kalitatearekin lotzen dute (edozein motatakoa), eta soilik %11k zehazki 
kalitate turistikoarekin.  

 
Elkarrizketatutako pertsonei kalitatearen Q-aren irudia erakutsi diegu (testurik gabe), eta hamarretik ia 
zazpik aurretik inoiz ikusi dutela adierazi dute (%68); aldiz, hamarretik hiruk ez dute ikusi (%29). %3k ez 
dakite edo ez dute erantzun. 
 

Aurretik ikusi duten edo ez kontutan hartu gabe, %46k Q-aren irudia kalitatearekin (edozein motatakoa) lotu 
dute, eta soilik %11k zehazki kalitate turistikoarekin. Gainerakoetatik, %6k turismoarekin lotu dute, beste %6k 
zehaztu gabeko iragarki batekin, %3k beste gauza batzuekin eta lautik batek ez daki edo ez du erantzun (%28). 
Azken urteetan, nabarmen handitu da Q-aren irudia orokorrean kalitatearekin lotu duten pertsonen 
kopurua, 2005 urteko %22tik egungo %46ra (24 puntu). Aldiz, kalitate turistikoarekin lotzen dutenen 
portzentajea, handitu egin den arren, neurri txikiagoan handitu da, 2005eko %6tik egungo %11ra. 
 

Irudi osoa, testuarekin, erakutsi eta establezimendu edo zerbitzu batek ziurtagiri hori erakusten 
duenean zer ulertzen duten galdetuta, %30ek uste dute establezimenduak kalitate handia duela esan nahi 
duela, eta %29ak establezimenduak agindutako zerbitzu edo kalitatea benetan betetzen duela ziurtatzen dela. 
Gutxiago dira ziurtagiriak honakoak esan nahi dituela uste dutenak: kalitatea eta prezioaren arteko erlazio ona 
duela (%8), maila altukoa dela (%7) edo gainerakoak baino garestiagoa dela (%2). %5ek beste erantzun batzuk 
eman dituzte, eta %19k ez dakite edo ez dute erantzun. 
 

Erdiek inguruk, bidaia-agentzia edo turismo-establezimendu bat aukeratu beharko balute, 
nahiago lukete Q-a izatea (%46), beste erdiei Q-a izatea edo ez berdin zitzaiekeen bitartean 
(%46). 

 

Ia erdi eta erdi dira, bidaia-agentzia bat edo turismo-establezimendu bat aukeratu beharko balute, kalitate 
turistikoaren Q-a izatea nahiago luketenak (%46), eta izatea edo ez berdin zitzaiekeenak (%46). Soilik %3k nahiago 
lukete ez izatea, eta %6k ez dute galdera hau erantzun.  
 

Azkenik, erdia inguru dira (%47) ziurtagiria duten establezimenduak ez dutela nahitaez garestiagoak izan behar  
uste dutenak; aldiz, %32k beti garestiagoak izan ohi direla diote. %1ek merkeagoak izaten direla uste dute, eta 
bostetik batek (%21) ez dute jakin erantzuten edo ez dute erantzun nahi izan. 
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