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Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburu Arantza Tapiak 
Euskal Turismoaren Plan Estrategikoa 2020 aurkeztu du  

Eusko Jaurlaritzako Turismoaren Legea aldatuko du Euskadi 
aberastasun-iturri emankorragoko helburu lehiakorragoa izan 
dadin 

• Ehun erakunde publiko eta pribatu baino gehiagok parte hartu du gaur aurkeztutako 
planaren osaeran: “Herriaren plana da, ez bakarrik gobernuarena”, nabarmendu 
duTapiak. 

• Helburuen artean, enpresa turistikoen lehiakortasuna areagotzeari buruzkoa 
nabarmendu behar da, Euskadi helburu desberdindu eta adimentsu gisa hauteman 
dadin, eta enplegu nahiz aberastasun gehiago sorraraz ditzan, beste sektore batzuen 
jarduera ekonomikoa bultzatzeaz gain 

 
BILBO. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburu Arantza Tapiak gaur 
goizean aurkeztu du Euskal Turismoaren Plan Estrategikoa 2020, Eusko 
Jaurlaritzaren datozen urteetako garapen turistikoko politika gidatuko duena.   
 
Planaren osaerak izandako parte-hartze handia nabarmendu du Tapiak: berrogeita 
lau erakunde publiko eta pribatuk parte hartu du osaeran, eta ehun eta hogeita 
zortzik kontrastean. “Herriaren plana da, ez bakarrik gobernuarena”, nabarmendu 
du sailburuak, lagun izan dituena Merkataritza eta Turismoko sailburuorde Itziar 
Epalza, Turismoko zuzendari Mertxe Garmendia, Basquetour Turismoaren Euskal 
Agentziako zuzendari Arantza Madariaga, eta Foru Aldundietako eta Udaletako 
ordezkariak: Arabatik Blanca Lacunza eta Iñigo Bilbao, eta Bizkaitik Gabino 
Martinez de Arenaza eta Mercedes Rodriguez.  
 
Planaren helburua Euskadi helburu turistiko lehiakorragoa bihurtzea da, sektorea 
profesionalagotuz eta errentagarriagoa eginez, herrialdearen jarduera ekonomikoan 
garrantzi gehiago izan dezan. Turismoa alderdi estrategikoa da euskal ekonomian. 
Sektore dinamikoa da oso, 2000 urtetik hona hazi besterik ez duena egin, BPGren 
% 5,6 izatera igaro arte. 
 
Planeko egoera-diagnostikoaren arabera, Euskadi ibilbide laburreko helburu 
turistikoa da oraindik, gero eta garrantzitsuagoa izan arren. Datozen urteetan, 
ikusgarritasun eraginkorragoa lortu beharko du Euskadiko eskaintzan interesatutako 
bidaiariei dagokienez; alegia, Turismoaren Munduko Erakundearen arabera, 
2020an munduan zehar ibiliko diren 1.600 milioi pertsonentzat ikusgarri izan behar 
gara. 
 
Helburuak+Jarduera-ildoak+ekimenak 
 
Turismoak Euskadiren jarduera ekonomikoa sorrarazteari eginiko ekarpena 
areagotu dezake eta behar du. Horretarako, Planak hamar helburu zehazten ditu: 
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1. Euskadiko enpresa turistikoen lehiakortasuna areagotzea 
2. Turismoak Euskadin aberastasuna sortzeko egiten duen ekarpena 

areagotzea 
3. Euskadi helburu bakar eta bereizi gisa posizionatzea 
4. Euskadiren marka turistikoak lehentasunezko merkatuetan duen 

nabaritasuna areagotzea 
5. Euskadira datorren bidaiari-kopurua areagotzea 
6. Euskadira datorren bidaiarien gastua areagotzea 
7. Euskadik kudeaketa turistiko jasangarrirako eredua edukitzea  
8. Euskadiko industria turistikoaren eta turismogunearen monitorizazioa, 

kudeaketa eta jarraipena egitea ahalbidetuko duen informazioa eskuratzea  
9. Bidaiariek maila handikoa iriztea hautemandako kalitateari 
10. Euskadira datozen bidaiariak gogobetetzeko eskaintza eskaintzea 

 
Bi alderdi horiek, turismoaren lehiakortasuna areagotzea eta, horrela, ekonomiari 
egindako ekarpena handitzea, Plana abiarazteko gakoak dira. Gainera, planak 
zehaztutakoaren arabera, berrikuntza izan behar da egiteko guztien estrategia 
transbertsala.  
 
ESTRATEGIAK 
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E2.  Produktu-‐merkatuaren  estrategia 
E3.  Markaren  eta  komunikazioaren  estrategia 
E4.  Enpresak  indartzeko  estrategia 
E5.  Gobernantza  turistikoa 
 
 
Turismoko Plan Estrategikoa 2020 dela medio, inbertsioan oinarritutako aroa 
gaindituko dugu, administrazioek babes handia eskainita sektore jakin bati, 
bakoitzak dagokiona eginez.  
 
Dokumentua osatu duten Eusko Jaurlaritzaren eta eragile publiko nahiz pribatuen 
iritzian, iritsi da unea sektorearen produktibitatea eta eraginkortasuna areagotzeko; 
horixe ahalbidetzen dute zerbitzu aurreratuek, «turismogune adimentsua» izatea 
ekarriz. 
 
Lortzeko, hainbat ekimen zehatz proposatzen dira; besteak beste, 1994koa den 
turismoaren euskal legea aldatzea. Gainera, sektorearen mesedetan baliabideak 
eta finantzaketa erakartzeko iturri posibleak hautemango dira. Lankidetza publiko-
pribatuari helduko diogu, administrazio eta sektore-eragile interesatu guztien arteko 
koordinazioan oinarrituta. 
 
Doakizuen argazkian:  

• Arantza Tapia, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburua. 
• Itziar Epalza, Merkataritza eta Turismo sailburuordea 
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• Mertxe Garmendia, Turismo sailburuordea 
• Arantza Madariaga, Basquetour Turismo Agentziaren zuzendaria 
• Gabino Martinez de Arenaza, Bizkaiko Foru Aldundiko Turismorako eta kanpo 

sustapenerako zuzendari nagusia 
• Blanca Lacunza, Arabako Foru Adundiko Ekonomia Sustatzeko Saileko zuzendaria 
• Mercedes Rodríguez, Bilbao-Turismo zuzendaria 
• Iñigo Bilbao, Gasteizko Udaleko Estrategia Proiektuen zuzendaria 

 
 


