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SARRERA
Santa Maria Katedralak edo ardoarekin zerikusia duen
orok. Eta, hori guztia, erakundeek eta enpresa-sektoreak
egindako inbertsioei eta lanari esker. Era horretan, ziurtatu egin da turismoak hazten ari den sektore gisa hartu duen
indarra.

Turismo-garapenaren etapak
Turismo-jarduera
faktoreetan
oinarrituta dago

Turismo-jarduera
inbertsioan
oinarritutadago

Turismo-jarduera
berrikuntzan
oinarritutadago

i-tourgune
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française

Turismoaren sektorearen arrakasta produktibitate-mailaren,
enpresen lehiakortasunaren eta jarduera sozialaren eta ekonomikoaren eragileen artean ezartzen den lankidetza publikoaren/pribatuaren araberakoa izango da. Mundu globalizatu honetan, konparazio-abantailak erraz kopiatzen eta hobe-

english

1997tik 2005era bitartean, hotel-plazek % 46ko hazkundea izan dute, eta hazkundea Bilbon eta inguruetan gertatu da batez ere. Landa-hotelen edo turismo aktiboko
enpresen elkarteak sortu dira, eta zenbait baliabidek turismo balio handia hartu dute, hala nola Santiago Bideak,

castellano

Errealitate horrekin bat etorrita, Euskadi kalitateko turismojomuga gisa tinkotzen ari da nazioarteko turismo-lineetan.
Izan ere, azken datuek adierazten dutenez, turismoaren
arloko gastua BPGaren % 5,2ra iritsi da, eta Euskadiko
enplegu guztien % 5,1 hartzen du turismoak. Beste zifra
batzuen arabera, turisten kopuru handiena 2005ean lortu
zen; 2 milioi lagunek hartu zuten ostatu hoteletan, landaostatuetan eta kanpinetan.

Turismoaren fase ekonomikoek adierazten dutenez, turismoaren sektoreak ez du desberdintasun kualitatibo handirik
hainbat faktorek bultzatutako jarduera ekonomikoko faseetatik ezaugarri bereizgarri gisa inbertsioa izan duten beste
fase batzuetara igaro diren beste sektore ekonomiko batzuekin, eta, gaur egun, turismoaren lehiakortasunaren faktoreak berrikuntzan oinarrituta daude. Turismo-jomuga baten
arrakasta ez da baliabide naturalen edo kultura baliabideen
ugaritasunaren ezinbesteko ondorioa. Aitzitik, baliabideen
ugaritasuna dela-eta, ahalmen handiko herrialde askok ez
dute ikusi lehiakortasunerako trebetasun errealak garatzeko
beharra.

euskara

Euskadik, gaur egun, nazioarteko hazkunde-adierazleen araberako jarduera ekonomikoa garatzen du turismoaren arloan. 2004. urtean hasita, turismoak munduan hazkunde
handia izan du. Bisitarien kopurua 808 milioira iritsi da, eta
mundu osoko turisten kopuruak % 5,5eko hazkundea izan
duela esan nahi du horrek. Gainera, turismoaren industria
BPGaren % 5,5era, enplegu guztien % 6 ingurura eta
Europako Batasuneko merkataritza-zerbitzu guztien % 30
baino gehiagotara iritsi da.

tzen dituzte lehiakideek. Hori dela-eta, turismo-jomuga
batek edo enpresa taldeek beren produktuak eta zerbitzuak
etengabe hobetzeko duten gaitasunak ezartzen du lehiaabantaila.
Era berean, turismo-baliabideen ustiapenean oinarritutako
sektorea izatetik produktore ospetsua eta kalitate handikoa
izatera pasa da Euskadiko turismoa. Trantsizioaren bizkortasunaren eta bilakaera konplexu horren lorpen-mailaren arrazoiak mundu mailako ospea duen jomuga izaten jakiteak
emandako nortasunaren azpian dagoen ondare historikoa,
eta industria-tradizio handiko herrialde gisa dugun “know
howa” izan daitezke.
Hala ere, gero eta konplexuagoak diren sektoreekin eta
jomugekin lehiatzeko beharrezkoak diren gaitasunak garatzea eskatzen du hazkundeak. Izan ere, sektore eta jomuga
horietan, produktibitatea Euskal Autonomia Erkidegoak gaur
egun duena baino handiagoa da. Jomuga aurreratuekin eta
azpisektore berri-berriekin lehiatzeko trebetasunak eta gaitasunak behar dira. Jakintza eta teknologia berriak nola eta
zergatik sortzen diren ulertu behar da merkatu berrietan
nola lehiatu behar den ulertzeko.
Teknologia berriek eragin sakona izan dute gizartearen bizitzaren eta antolamenduaren alderdi guztietan. Europako
egungo esparruan, aurrerapen teknologikoek eta, bereziki,
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT)
aukera berriak eman dituzte maila guztietan, eta, ezartzen
diren herrialdeetan, gizarteak errotik eraldatzen dira. Horren
ondorioz, beste gizarte mota bat sortzen da: informazioaren
eta jakintzaren gizartea. Turismoarentzat, informazioaren
eta jakintzaren gizarteak funtzionamendu baldintza berriak
(zerbitzu aurreratuen bidez), negozio-eredu sortu berriak
eta, azken batean, gizarte-elkarreraginerako modu originalak
dakartza. Aurrerapen horiei esker, hedadura globala eta zerbitzu globalen eta tokikoen hornidurarako eredu ugari ditu
turismoak.
Turismoak Europan izan duen bilakaera ikusita, turismoaren
sektorearen zeregina gero eta garrantzitsuagoa da hirieskualde baten jarduera ekonomiko orokorraren barruan.
Hirien artean gero eta handiagoa den lehia, eta ekipamenduetan, azpiegituretan eta zerbitzuetan egindako inbertsio-
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ei errentagarritasun soziala eta ekonomikoa emateko beharra ezaugarri bereizgarri dituen hiri turismoaren kasuan,
bereziki garrantzitsua da hori. Hurrengo urteetan, Euskadiko
eta Europako turismoak sakonean eraldatu behar du, neurri
handi batean aplikazio teknologikoei lotutako produktu eta
zerbitzu aurreratuetan lortzen diren berrikuntzak ugaltzen
direnean. Fase horretan beharrezkoa den berrikuntzak, produkzio-prozesuetan eraginkorrena izateko aukera ez ezik,
eskaintza bereizteko eta balio erantsi handiagoa emateko
aukera ere eman behar dio sektoreari.
Turismoaren eremuan, lan bateratua egiten hasi behar dela,
erabiltzailea prozesuen erdian kokatu behar dela, eta I+G+b
estrategia batetik abiatuta hainbat alderdi landu behar direla (hala nola giza komunikazioa, antolamendu jarrera berriak
edo ikasteko prozesu berriak) esan nahi du horrek.
Sektoreen arteko komunikaziorako eta funtzionamendurako
baliabideak eta moduak eraldatzen jarraituko du teknologiaren eraginak. Ibilbidea luzea da. Izan ere, “teknologia”
horiek beren bilakaeraren lehen etapetan baino ez daude,
eta oraindik ez dira behar bezain malguak. Gainera, oso
urriak dira erabiltzaileen enpresa-premiekin eta giza premiekin alderatuta.
Gaur egun gutxi batzuek baino ez dute ukatzen IKTak turismoaren industriaren aurrerabidea bultzatzeko egokiak direla, baina, turismoari aplikatutako informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparruan egindako egungo ikerketek erakusten dutenez, errealitatea oso konplexua eta oso
desberdina da, eta esparru teknologiko horretan egindako
aurrerapenak ez dira nahikoak (Frew, A. 2005. Information
Communication Technologies in Tourism). Izan ere,
Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG)
erakundeak Europako IKTen arloko ikerketaren joera estrategikoei buruz egindako txostenean, honako bi alderdi hauek
azpimarratzen dira: alde batetik, IKTak giza jardueraren
eremu askotara iritsi dira eta eremu horiek teknologiek
beren mugak gainditzea eskatzen dute; bestetik, eremu teknologikoen eta horien funtzionamenduaren sailkapenak
dituen berezitasunen ondoriozko irtenbide partzialen ordez
irtenbide bateratuak eskatzen dituen errealitatearen premietara egokitutako erronka konplexuei aurre egiten hasi beharra dago. Aurrerapen teknologiko horiek guztiek, beraz,
erronka garrantzitsuak sortzen dituzte. Izan ere, gero eta

prozesu teknifikatuagoak eskatzen dituzte, eta produkziorako metodologia tradizionalak negozio-eredu eta erakunde
adimentsu berriekin ordezkatzen dira.

i-tourgune
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française

Era berean, aipatu beharra dago “Lankidetza Ikerketako
Zentro” (LIZ) kontzeptuaren bitartez turismorako berariazko
azpiegitura zientifiko teknologiko berria sortzeko ematen
duen aukera. Programak nazioartera irekitzeko aukera hartzen du kontuan, eta turismoaren sektoreko euskal eragileen eta gizarte osoaren artean jakintzak zabaltzeko eta transferitzeko joera nabarmena du. Azkenik, produktu eta zerbitzu berriak ustiatzeko, eta negozio-eredu berriak eta kapital
zientifiko espezializatua izango duen enpresa-sare propioa
sortzeko fase bat aurreikusita dago.

english

Esparru horretan antolatu da turismoaren arloko I+G+b-ari
buruzko jardunaldia. Erakundeak, turismo-eskaria, komunitate zientifiko-teknologikoa eta turismoaren arloko profesionalak bildu nahi ditu jardunaldiak, adierazitako estrategia
aurkezteko eta, jakina, esparru beretan diharduten erakun-

Euskal estrategiaren ekimenen artean, e-tourgune programaren garapena azpimarratu behar da. Programa horrekin,
turismoaren zientzien jakintzan aurreko lekuetan kokatzea
lortu nahi da, unibertsitateen, industriaren eta zentro teknologikoen arteko lankidetzaren eta sareko lanaren bidez.

castellano

Euskal gizarteak, lortu duen garapen-maila izanik, honako
funtsezko hiru ardatz hauetan oinarrituta planteatzen du
turismo-jardueraren etorkizuneko garapen sozioekonomikoa:
jakintzaren gizartea, ikerketa eta teknologia, eta erabateko
kalitatea. Zerbitzu eta azpiegitura sofistikatuak izango
dituen eta sektore lehiakor eta profesionalizatu baten aldeko konpromisoa hartuko duen produktu anitzeko jomuga
berritzaile gisa garatu behar da Euskadi.

i-tourgune, turismoaren arloko I+G+b-ko euskal estrategia,
Euskadiko lehiakortasunaren eta berrikuntzaren ereduaren
barruan kokatuta dago, euskal turismoaren sektorearen premiari erantzuteko eta Euskadiko Bigarren Eraldaketa
Ekonomiko Handian parte hartzeko. Hori dela-eta, aurretiazko zenbait azterketa hartu ditu oinarri i-tourgunek. Azterketa
horiek agerian utzi dute turismoaren sektorerako berariazko
I+G+b estrategia baten beharra dagoela; estrategia horrek
sektorearen berezko alderdietan sakondu behar du, teknologia horizontalen aplikazioen fasea gainditu behar du, eta
turismoaren zientzietan adituek definitutako aplikazio teknologikoetara eta berrikuntzara bideratu behar du.

euskara

Euskadi sendotzen ari da kalitateko turismo-jomuga gisa.
Hiri-izaerako jomuga da, baina beste esparru zehatz batzuk
garatzeko ahalmena ere badu. Euskadiko turismoaren
eskaintzaren ezaugarriak kontuan hartuta, hazteko ahalmen
handia duela pentsa daiteke. Euskadiko turismoan azken
urteotan gertatu diren aldaketa kuantitatiboak eta kualitatiboak, eta Euskal Berrikuntza Sistemak lortu duen garapenmaila ikusita, turismoaren sektorerako ere proposatzen den
berrikuntza-eredua aplikatzeko une egokian gaudela esan
dezakegu, turismoaren etorkizuneko lehiakortasunaren funtsezko faktore izango baita. Planteamendu berriek, beraz,
merkatu pertsonalizatuak, teknologia desberdintasunak eta
eskalako ekonomiak biltzen dituen ikuskera bilakatuagoa
islatzen dute.

deekin esperientziak elkarri azaltzeko, horixe baita bidearen
hasiera, elkarrekin egin beharreko bidearen hasiera.

Errealitate horren arabera, Euskal Autonomia
Erkidegoa kalitatezko turismo-jomuga gisa sendotzen ari da, hiri-helmuga gisa eta beste segmentu
batzuk garatzeko ahalmena duen helmuga gisa,
hain zuzen ere. Euskal turismo-eskaintzaren ezaugarriak kontuan izanik, eskaintza horrek hazteko
ahalmen handia izango duela pentsa daiteke. Hala
ere, ezin da ahaztu helmuga turistikoen arteko
lehiaren eragina izango duela, gero eta lehia handiagoa, hain zuzen ere.

ZERGATIK I-TOURGUNE ORAIN?
Fenomeno konplexua da turismoa; enpresa- eta
industria-jarduera biltzen du eta erakunde publiko
eta pribatuek sortutako produkzioak eta emandako
zerbitzuen eskaintzak osatzen dute. Aireko, ostalaritzako eta sukaldaritzako konpainiak, denbora-pasa-

Azken urteotan, turismo-sektorera bereziki bideraturiko berrikuntza-politikak ezarri ditu IMTSak, hala
nola Turismo Kalitatea eta Turismo Ekipamenduen
Modernizazioa. Era berean, berrikuntza-politika
horizontalak ezarri ditu Sail horrek, bereziki Euskadi
Informazioaren Gizartean Planaren ildotik sortutakoak. Politika horiek sektorea berritzeko lagungarriak izan badira ere, ez dira nahikoak etorkizunari
begira.
Ezbairik gabe, datozen urteotan Euskadiko eta
Europako turismoaren paisaiak sakon eraldatu
beharko du. Izan ere, aurreikus daitekeenez, berrikuntza areagotu egingo da produktu eta zerbitzu
aurreratuen arloan, eta, hein handi batean, berrikuntza horiek aplikazio teknologikoetara loturik etorriko dira, sektorearen lehiakortasun-maila hobetzei-tourgune
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Euskal Turismoaren Lehiakortasun Planak (aurreko
planetik eratorria) ezarritako eta Zientzia,
Teknologia eta Gizarteko Plan berria prestatzeko
lanetan bildutako helburuak, irizpideak eta lehentasunak oinarritzat hartuta garatu da estrategia hori.
Beraz, hausnarketa horretan eta aldez aurretik egindako hainbat azterketatan oinarrituta sortu da
i-tourgune. Izan ere, hausnarketa eta azterketa
horiek agerian utzi dute turismo-sektorearentzako
I+G+B estrategia espezifikoa sortzeko premia, sektorearen alderdi propioetan sakontzearren, betiere
teknologia horizontalak aplikatzeko aldia gaindituta,
berrikuntzara eta turismo-zientzietako adituek
zehazturiko aplikazio teknologikoetara argi eta garbi
bideraturiko orientazioa kontuan izanik. Euskal
Berrikuntza Sisteman bildutako estrategia da, haren
iraunkortasuna bermatzearren. Estrategia hori
azpiegitura batean oinarrituko da.

english

ko eta aisialdiko enpresak, eta agentziak nahiz
jomugako erakundeak elkarren mendekoak dira zerbitzu/produktu bat eskaintzerakoan, eta sistema
funtzionala osatzen dute, helburu komunak lortzeari begira beren artean erlazionaturiko elementu
sorta bat, alegia. Ezin da ahaztu enpresen eta
enpresa horiek oinarritzat duten jomugan kudeaturiko baliabideen arteko mendetasuna dela turismoindustriaren berezitasunetako bat.

castellano

Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailak (IMTS) Enpresa Lehiakortasuneko
eta Gizarte Berrikuntzako 2006-2009 Planaren
esparruan euskal turismoarentzat proposaturiko
I+G+B estrategia. Plan horrek bildutako definizioaren arabera, honako hau da Berrikuntza (I+G+b):
IMTSaren politikek xede dituzten sektoreetako euskal enpresen lehiakortasuna hobetzeko funtsezkoak
diren bi jardunardatzetako bat.

euskara

ZER DA I-TOURGUNE?

arren. Horrez gain, teknologiaren eraginari esker,
sektore artean komunikatzeko bideek eta moduek
eraldatzeko ildoari eutsiko diote. Teknologia horien
bilakaera hasi baino ez da egin. Hasieran daudenez,
eta erabiltzaileek enpresa-arloan eta giza arloan
dituzten premiak kontuan izanik, oraindik ere ez
dira oso malguak. Era berean, despertsonalizatuak
eta oso pobreak dira.

behar bezalako elkarreragina izan behar duten hiru
aldiak, hain zuzen ere.

Euskal turismoan azken urteotan izan diren aldaketa kuantitatibo eta kualitatiboak, eta, batetik, ekonomian lortu duen pisua (gero eta handiagoa) eta,
bestetik, Berrikuntzako Euskal Sistemaren garapenmaila (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Euskal Sareak izandako emaitza onari esker) kontuan izanik, turismo-sektorean ere aplikatu nahi den
berrikuntza-eredua (etorkizunean izango duen lehiakortasunerako funtsezko faktore gisa) ezartzeko une
egokia dela pentsa daiteke.

1. irudia. Euskal Berrikuntza Sistemaren diagrama.

BEHAR BEZALA TXERTATZEN DA
I-TOURGUNE BERRIKUNTZARAKO
EUSKAL SISTEMAN?
Eusko Jaurlaritzak 1982an Teknologia Zentroen
Tutoretzarako Dekretua argitaratu zuenetik (politika
horietan egindako lehen urrastzat hartu da),
Berrikuntza-ereduak bilakaera handia izan du. Horri
dagokionez, Lehiakortasun Planean bilduriko proposamenean emaitzetarako orientazioa sendotzeko
premia nabarmendu da (1. irudia). i-tourgune guztiz txertaturik dago eredu horretan. Izan ere, prozesuaren hiru aldi jakinak lantzen dira bertan, eskaintza/eskaera elkarreraginaren ondoriozko emaitza
sozioekonomikoetarako orientazioa bermatzeko
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Turismoaren sektorearen kasuan, planteamendua
oso berria da, eta aldez aurretiko eskarmentua oso
urria. Hori dela-eta, hiru aldiak batera eta, agian,
modu asimetrikoan aktibatu beharko dira, betiere
zirkulua abiaraziko dela eta hainbat motatako emaitzak zenbait aldi eta epetan lortuko direla bermatuta. Horretarako, beharrezkoa da:-

 Beste industria- eta lurralde-eremu batzuetako
teknologiak eta berrikuntzak transferitzeko planak eratzea, epe laburreko emaitza gisa.
 Sektoreko erronka eta premiei teknologiaren ikuspegia kontuan hartuta erantzuteko gaitasunak

 Berrikuntzaren kultura sustatzea turismoaren eta
aisiaren sektorean.
 Enpresa-arloko jarduera ekintzaileetarako eta ekimen berrietarako laguntza ematea.
 Zerbitzu/produktu oso eta modularrak sortzea eta
merkaturatzea, kanal anitzetan erraz eskuratzeko
moduan.

Lehiakortasun Planean turismo-sektorerako
zehazturiko ikuspegia Euskadi jomuga jakin gisa
garatzearen aldekoa da; urtaroen eragin txikia
duen produktu anitzeko jomuga gisa, hain zuzen
ere. Horretarako, egungo segmentuak sendotzea
eta interes bereziko segmentuak bultzatzea proposatzen du, betiere lanbide- eta aisia-motibazioa behar bezala uztartuz. Maila ertain-altuko
bisitariei bideraturiko turismoa da, Herriaren
beraren eskalakoa, bertako bizi-kalitateak, kultura- eta ekonomia-aberastasunak eta ingurunearen
kalitateak erakarriko duen turismoa, alegia, turistek eta txangozaleek Herriko txoko guztiak ezagut
ditzaten, baita txoko horietan barrena ibil daitezen ere.
Esparru horretan, honako helburu espezifiko hauek
ezarri ditu i-tourgune estrategiak:
Turismo-arloko nitxo edo segmentuak garatzea, zerbitzu berritzaileei lotuak.
i-tourgune
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française

 Ikerkuntza-kapitala sustatzea eta sortzea eremu
horretan, diziplina arteko lantaldeak eta nazioarteko lankidetza bultzatuz.

english

ZEINTZUK DIRA I-TOURGUNE
ESTRATEGIAREN HELBURUAK?

 Sektoreko itzulkina areagotzea.

castellano

 Turismoari buruzko jakintza teknikoa sortzea,
aurreko prozesuak elikatzearren, produktu eta
zerbitzu berrien ustiatze-aldira iritsi arte, turismo-sektoreko enpresa-sarea berrituz eta oinarri
teknologikoa duten enpresa berriak sortuz.

euskara

garatzea (teknologia-zaintza, sektorearen premiak eta aukerak zehatz-mehatz jakitea, zerbitzu
eta produktu berriak), epe ertaineko emaitza
gisa.

NOLA ABIARAZI I-TOURGUNE?

1. I Turismo-arloko berrikuntza teknologikorako eta teknologiako/turismoko proiektuetarako laguntza
Ikerkuntza eta garapen teknologikorako estrategiak
aztertuko ditu ildo horrek, turismo-sektoreak egun
dituen eta etorkizunean izango dituen erronketarako
irtenbideak lortzearren. Berrikuntza-sistemaren
esparruan oinarrituta, turismoa eta teknologia batuko dituzten proiektu berritzaileei buruzko ikuspegi
espezifikoa garatuko da, berrikuntza teknologikoan
oinarrituriko turismo-arloko produktu eta zerbitzu
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berriak sustatuz eta ebaluatuz. Era berean,
Europako proiektuen esparruan eta sektoreko nazioarteko agerpenetan euskal turismo-enpresek duten
posizionamendua eta presentzia sendotuko dira.

2. I. Turismo-arloko teknologiarako eta hari loturik
lehiakortasunaren hobekuntza dakarten
proiektuetarako laguntza
Berrikuntzari esker Euskadiko turismo-sektorea
Europako erreferente bihurtzeko estrategiak zehaz-

Sektorearen lehiakortasunerako, ezinbestekoak dira
zientzia-ekintza berritzaileek sorturiko jakintza integratzeko estrategiak, baita teknologia berriak turismo prestakuntzako programa guztien esparruan
aplikatzea ere, maila guztietan. Horri dagokionez,
lana honako hauetara bideratuko da: etengabeko
prestakuntzako programak eratzera, jardunean dauden profesionalak prestatzera, teknologia berrien
jakintza eta erabilerara, eta profesional horien jarduera-sektoreetan aplika daitezkeen berrikuntzak
garatzera. Era berean, beharrezkoa da etorkizuneko
turismo profesionalen hezkuntza-programen berrikusketan parte hartzea. Testuinguru horretan, espezializazio aurreratuko ikastaroen garapena bultzatu
beharko da.

i-tourgune
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française

Euskal turismoaren garapenean inplikatuta dauden
eragile guztiak bilduko dituen azpiegitura zehaztea
eta abiaraztea da ildo horren erronketako bat.
Berrikuntzaren aurrerapenari buruzko informazio
eguneratua eskuratzea eta kudeatzea, eta hartarako
erronka teknologikoei aurre egitea funtsezkoa da
aldatzeko joeretarako irtenbideak ematearren.
Merkatuari begira, honako hauek ezinbestekoak dira
segmentazio egokia lortzeko: batetik, teknologiazaintza, eta, bestetik, aurrerapen edo berrikuntza
teknologikoei dagokienez kontsumitzaile nahiz profesionalek dituzten ohiturak aztertzea.

5. I. Teknologia berrien aplikazioen jakintza bultzatzea
prestakuntza-programetan

english

3. I. Lankidetza eratzea, teknologia berriak zehazteko,
garatzeko eta ezartzeko

Turismoaren arloko enpresa berritzaileak sortzea
errazteko estrategiak eratu eta ezarriko dira, laguntza publikoei buruzko informazioa hobetuz.
Turismo-industria bi alderdi aintzat hartuta garatzea
da ildo horren helburu nagusia: batetik, oinarri teknologikoa duten enpresak turismoaren eremura hurbilduz, eta, bestetik, turismo-sektoreko jarduera
ekintzaileetarako laguntza emateko eta sentsibilizatzeko jardunak sustatuz. Era berean, berrikuntzaproiektuetan jarraitutasunez parte hartzea lortu nahi
da (aurregarapeneko, garapeneko eta garapen osteko aldiak).

castellano

Era berean, sektorea modernizatzeko lan egiten
jarraitu beharko da, azpiegiturak eta teknologia
hobetuz eta erakundearen eremuan berrikuntzak
txertatuz, erakundearen profesionalizazioa hobetzearren.

4. I. Turismo-arloko enpresa berritzaileak eta oinarri teknologikoa duten enpresak sortzeko laguntza ematea

euskara

tuko ditu ildo horrek. Turismoari buruzko informazioa eskuratzea eta kudeatzea (informazio hori eragile guztiei eta bisitariei eskuratzeko aukera bermatuko dien sistema garatuz) oinarrizko tresna da produktuak garatzen laguntzeko eta hobetzeko, lehentasunezko merkatuetako etorkizuneko aukerak kontuan izanik, gero eta sofistikatuagoak diren aukerak
kontuan izanik, alegia. Estrategia horren bitartez,
fluxuak kontrolatzeko helburua sendotu behar da,
nola denboraren ikuspegiari (urtarokotasuna apurtzea), hala lurraldearen ikuspegiari (barne-mugigarritasuna) dagokienez.

ZEIN DA I-TOURGUNE
OPERATIBO BIHURTZEKO ETA
ARDAZTEKO MODUA?
Aipaturiko ildoak eta haiek dakartzaten ekintza ugariak direla-eta, lanean hasteko honako hauek hartu
behar dira aintzat: Euskal Berrikuntza Sistemaren
hiru alderdiak, IMTSak dituen tresnak, eta teknologia-eskaintza eta enpresa-eskaera (egungoa eta sor
daitekeena)
integratzeko
aukera
erreala.
Horretarako, beste bi tresna planteatzen dira:

 e-tourgune: ikerkuntza estrategikorako proiektu
bideratua, hiru urterako lan-esparrua eskaintzen
duena eta IMTSak babesten duen ETORTEK
Programan aurkeztua. Hainbat arlotan lan egiteko
plan zehatza da. Tecnalia fundazioak eta Deustuko
Unibertsitateak zuzentzen dute, eta Inasmet,
Labein, Robotiker eta VICOMTech (maila goreneko
teknologia- eta turismo-eskaintza) zentroek hartzen
dute parte, baita Eroski Bidaiak eta Debegesa erakundeek ere, laguntzaile moduan, Euskal
Autonomia Erkidegoan lor daitekeen eskaeraren elementu adierazgarri gisa. Proiektu horrek sei lanarlotan zehazten ditu ildo estrategikoak, eta lehentasunezkotzat hartzen diren hiru ikerkuntza proiektutan ardazten du I+Ga.
 IKZ-tourgune: zientziaren eta teknologiaren arloko
turismoko azpiegitura espezifikoa, Ikerketa
Kooperatiboko Zentroaren kontzeptua ardatzat hartuta sortuko dena. Tresna horri esker (tresna horrek
bultzatuta, alegia), berrikuntzako eskaintzak eta
eskaerak bat egingo dute, horretara bultzatuko baititu, euskal eskaerari eta eskura daitezkeen gainerako merkatuei dagokienez (estatu espainolekoa eta
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Frantziako mugakoa, munduko hiru turismo-potentzietatik bi potentziatako merkatuak, alegia). ETORTEK programek honako hauek aurreikusten dituzte,
proiektuan bil daitezkeen lan-arlo gisa: azpiegiturak
abian jartzea eta horretarako aldez aurretik egin
beharreko azterketak. Horregatik, e-tourgune
proiektuaren barnean IKZ-tourgune azpiegitura
2007. urterako abian jartzeko lanean jardungo da.

euskara

ZER LORTU NAHI DA I-TOURGUNE
ESTRATEGIAREN BIDEZ?

 Euskal Autonomia Erkidegoarentzat, herrialde
gisa, turismo-sektoreko puntako eskualdea izateko aukera, “Bigarren Eraldaketa Nagusiaren”
alde egindako apustua indartuz; hots, tradizionala ez den sektore batetik Jakintzaren Gizartea
eraikitzeko laguntza emanez, Ikerketako Europar
Gunera egokituriko eta bikaintasun eta kalitatearekiko konpromisoa duen gizartea eraikitzeko
laguntza emanez, alegia.

Euskadirentzako aukera, turistak hartzen dituen
jomuga gisa: euskal turismo-enpresek eta jomugek
produktu lehiakorragoak eta balio erantsi handiagokoak eskainiko dituzte.

i-tourgune
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française

Era berean, I+G+B estrategia hori egoki garatzeak
aukera sorta handia eskainiko du, honako aukera
hauek eskaini ere, besteak beste:

english

 Zerbitzu aurreratuetako euskal enpresentzako
(enpresa berritzaileak, oinarri teknologikoa duten
enpresak) aukera, merkatu orokorrera bideratua.
Munduan garatzeko aukera handiak dituen ekonomia-sektorea da turismoa, eta, beste zona
batzuetan garatzen bada ere, Europa da nagusia,
zentraltasunari dagokionez.

castellano

i-tourgune estrategiak ekonomia- eta gizarte-arloko
emaitzak lortuko ditu. Hain zuzen ere, EAEko
BPGan ekarpen handiagoa egingo du turismoak,
balio erantsi handiagoko eskaintza sortuko da,
enplegua eta errenta hobetuko dira, eta Euskal
Autonomia Erkidegoaren kanpo-proiekzioa areagotuko da.

euskara

ZER DA E-TOURGUNE?

castellano

Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak finantzatzen duen Ikerketa Estrategikorako ETORTEK 2006 Programaren barruan sartzen da proiektu hori, eta honako hau du helburu
nagusia: turismo-zientzien ikerketa estrategikoaren
garapenean sakontzea eta aurrera egitea, arlo zientifikoak eta teknologikoak bat eginez, Euskal Autonomia Erkidegoaren turismo-sektorean lehiakortasunari eta berrikuntzari –eta beraz, baita ekonomiari eta gizarteari ere– laguntzeko asmoz.

english

Eremu zientifiko eta teknologiko gakoetan puntapuntako tokia lortzeko pentsatua dago e-tourgune,
unibertsitateen, teknologia-zentroen eta industriaren arteko lankidetzaren eta sare-lanaren bitartez.

française

Nazioarteko irekitzea hartzen da e-tourgune proiektuaren barnean, turismoaren berrikuntza-sistemaren
koordinazioa indartze aldera, eta Ikerketako Europar
Gunean integratze aldera. Euskal Autonomia
Erkidegoko turismo-sektoreari egokitzen laguntzea
da kontua, hain zuzen ere, jakintzaren ekonomia
berriaren eskakizunetara egokitzen laguntzea, dagoen enpresa-sarea indartuta eta jakintzan intentsiboak diren sektoreetan enpresa berriak garatzen
lagunduta.

1. irudia - e-tourgune proiektuaren egitura.

Euskal Berrikuntza Sistemako eragileen, turismosektorearen eta, oro har, gizartearen artean jakintza
hedatzeko eta transferitzeko bokazioa du e-tourgune
proiektuak.
Proposaturiko helburuak modu eraginkorrean antolatzeko, Ikerketa Kooperatiboko Zentro (IKZ) bat
sortzea aurreikusi da e-tourgune proiektuan.

i-tourgune
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ZERGATIK E-TOURGUNE?
Azken aldiko ikerketen arabera, turismoaren arloko
berrikuntzak ezaugarri bereziak ditu, sektorearen
berezitasunen ondorioz: alde batetik, ukiezintasuna
eta informazio-edukia areagotzea; eta bestetik,
turismo-enpresen eta horien oinarria den jomugan
kudeaturiko baliabideen arteko mendekotasuna.
Horretaz gain, turismo-jomuga gisa lehiakorra izan
nahi duen eskualde batek gai izan behar du baliabide teknologiko eta zientifiko berriak uztartzeko
berezko baliabideekin; hain zuzen ere, giza kapitalarekin eta kultura-arloko kapitalarekin loturiko
baliabideekin, betiere hirien eta eskualdeen lehiaabantailak zehaztearren. Lehia-abantailak garrantzitsuagoak dira alderaketan sortzen direnak baino, eta
enpresen eta jomugen arteko lehian gakoa izango da
hori, eremu globalean lehiatu behar baitute –nazioarteko sareen lotura oinarri hartuta–, eta aldi berean, tokiko eskaeraren berezitasunei ere erantzun
behar baitiete. eEuropako Jakintzaren Gizartean,
turismoaren merkatuan dagokion tokia bilatzen ari
den hiri-eskualdearen lehiakortasun- eta berrikuntza-esparrua izan daitezke eta izan beharko lukete
teknologia berriekin loturiko zerbitzuak.
Testuinguru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko
Jakintzaren (eta Turismoaren) Gizarteari dagozkion
turismo-zientzien eremuan ikerketarako gune bat
gaitzea lortu nahi du e-tourgune proiektuak. Horrek
zera esan nahi du: bikaintasunaren ikerketa sustatu
behar dela, ikerketaren planifikazio metodologiko
koordinatuaren bitartez, euskal politiken zerbitzura,
eremu zientifiko eta teknologiko berriak eta indartzen ari direnak arakatuta, betiere Euskadiko eta
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Europako turismo-sektoreak adierazitako premiak
aintzat hartuz.
Teknologiei esker, turismoan gakoak diren jarduerak
nola eraldatu diren aztertzen ditu eTurismoak.
Informazioko eta Komunikazioko Teknologietan
(IKT) eta, zehazki, Interneten izan diren aurrerapenekin, turismoaren industria, oro har, goitik behera
aldatu da eta negozio-eredu berriak sortu dira:
banaketa-bideen egitura aldatu egin da, eta turismo-prozesu gehienak ere berriz sortu behar izan
dira.
Euskal Autonomia Erkidegoak badu dagoeneko ikerketa-kapital garrantzitsua IKTen eremuan; hortaz,
ingurune globalizatu batean turismo-sektorearen
ikerketa estrategikoaren garapenerako lagungarri
izan beharko luke. Dena den, eta sektorearen
garrantzi estrategikoa kontuan izanik, baina jakintzaren eremu bertikal honetan espezializaturiko
kapital zientifikoa nahikoa ez dela jakinda, ezinbestekoa da eremu zientifiko berri baten sorrera eta
garapena bultzatzea, honako hauen bitartez: turismoaren eta aisialdiaren eremuetako kapital ikertzailea inkubatzearen bitartez, nazioarteko eremuan
lankidetza zientifikoaren bitartez, eta ikertzaileen
lotura zeharkako moduan indartzearen bitartez.
Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-sektorearen
gabeziei eta erronkei aurre egiteko, turismoaren
sektorerako I+G+B-ko estrategia espezifiko bat
behar dela berresten da; hain justu, sektorearen
berezko alderdietan sakonduko duen estrategia,
diziplinarteko ekipoak eta berezko eremu zientifikoaren jakintza integratuta.

euskara

 Euskal Autonomia Erkidegoaren irudi sofistikatua
emanez, nazioko turismoaren jomuga bihurtzeko
jarduerei laguntzea, bidaia egin aurretik eta
bidaia egin bitartean produktuei eta turismoari
buruzko informazioaren irizpidetan eta mugigarritasunaren irizpideetan oinarritutako sarbidea
eskainita (sarearen eta satelitearen bidezko
zuzeneko atzipena duten DMOak).

 Berrikuntza teknologikoarekin eta turismoarekin
loturiko Europako proiektuen esparruan, euskal
turismo-enpresen kokalekua indartzea.
 Mintegietan eta kongresuetan parte hartuz, turismoarekin loturiko proiektu teknologiko berritzaileak eta euskal know-how esaten zaiona sustatzea, sektorearen nazioarteko ekitaldietan euskal
presentzia sendotuta.
Gakoak diren eremu zientifikoetan eta teknologikoetan punta-puntako tokia lortu nahi du e-tourgunek,
azpiarea oso espezifikotako ikerketa-proiektuen
garapenaren bitartez; ikus 2. irudia.
e-tourgunek maila zientifiko eta teknologikoan dakarren berrikuntza ez da soilik diziplina teorikoetan
eta teknologikoetan sortzen duen jakintza berria,
baizik eta baita ikuspegi berriak ere; garapenaren
azterketarako eta garapena sortzeko ikuspegi
berriak, alegia, betiere turismoaren kontzeptupean
integratuta.

i-tourgune
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française

e-tourguneren helburu nagusia turismo-zientzien
ikerketa estrategikoaren garapenean sakontzea eta
aurrera egitea baldin bada, hortik abiatuta, turismoaren eremuan bi eragile mota nagusiren premia
bereziei erantzutea lortu nahi da, hau da, turismoaren industriaren premiei eta jomugako kudeatzaileen premiei; eta aldi berean, baita sektorearen goimailako eskaintza zientifiko eta teknologiko espezifikoa sendotzea ere. Hona hemen programaren zenbait helburu espezifiko:

 Jakintza sustatzea, balio erantsiko turismoaren
arloko produktu eta zerbitzu berrien kontzeptupean berrikuntza ahalbidetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-industria lehentasunezko postuan kokatze aldera.

english

ZEIN JARDUERA EGINGO
DITU E-TOURGUNEK?

 Jakintza eta garapen teknologikoa indartzea,
turismoan turismo-zerbitzu aurreratuak eta integratuak eskaintzeko, parte-hartzea, mugigarritasuna eta elkarrekiko eraginkortasuna hobetuz.

castellano

Euskal Autonomia Erkidegoak euskal turismoaren sektorearen premiari erantzuteko eta
“Euskadiko Bigarren Eraldaketa Ekonomiko
Nagusian” parte hartzeko lehiakortasun- eta
berrikuntza-eredu bat sortu du, eta hain zuzen,
eredu horren barruan sartzen da e-tourgune,
Jakintzaren Gizartea eraikitzen lagunduta,
Ikerketako Europar Gunearen eta teknologiaren
arabera egokitzen lagunduta, eta bikaintasunarekiko eta kalitatearekiko konpromisoan lagunduta.

Hainbat elementu sartzen dira plataforma horren
osaeran, hala nola:

CMS Edukiak Kudeatzeko Sistema, sortzen direnetik argitaratu eta hedatzen diren arte edukiak
erosteko, biltegiratzeko eta kudeatzeko.
Edukiak sortzeko motorrak, eduki-kudeatzaileak
definituriko eguneratzealdiekin.
Egile-tresnak, denbora errealean bideak sortzeko.
Eremu geografiko jakin bateko turismo-eragile
guztiek parte hartuko duten komunitate birtualak
sortzea.
Turismoko Ekosistema Digitalak, egungo bidaiaagentzien edo multi-erreserbako zentroen bilakaera gisa.

2. irudia - e-tourgune proiektuaren eskema.

Pertsonalizazio-sistema dinamikoa, kontsumitzaileak turismo-zerbitzuen berri izan dezan.
Erabiltzaileek beraiek sortutako edukien oharrak.
Kokapenean oinarritutako turismo-zerbitzuak.

I+G+B-KO JARDUERAK

Europako estandarretan oinarritutako turismozerbitzuen arteko lotura eta elkarrekiko eragina.

 ZERBITUR: Turismoaren sektorean balio erantsiko
zerbitzu berriak hornitzeko edukiak biltzen
dituen plataforma integratua

 TourMETRIC: Euskadiko turismo-sektorearen lehiakortasuna ebaluatzeko eredua.

Turismoaren sektorea sektore ekonomiko intentsiboa izaki, Informazioko eta Komunikazioko
Teknologiak turismo-eragileen eta turisten mesederako aplikatzeko aukera ugari daude, turismo-arloko
zerbitzuen eta produktuen produkzioan, kudeaketan
eta sustapenean eraginkortasuna lortzearren.

TourMETRICek ebaluazio-eredu bat proposatuko du,
Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-sektorearen
lehiakortasuna ebaluatzeko eredua, alegia; eta
azterketaren ikuspegi dinamikotik begiratuta, sektorearen bilakaera modu sistematikoan neurtzea eta
alderatzea ahalbidetuko du.
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Teknologien onarpen-ereduak (TOE) definitu eta
frogatuko dira adierazle guztiak, pertsonalizazioa
eta jokabide guztiak erlazionatzen dituzten eta
dagoeneko ezarrita dauden esperientzia pilotuen
eta prototipoen ebaluazioa eginda. Eredu horien
bitartez, teknologia jakin bat zein erabiltzaile
motak eta zergatik erabiltzen eta onartzen duen
identifikatzeko ahalegina egiten da; izan ere, era-

Zentro horrek lau eremu nagusiren zerbitzura jardun
behar du: bikaintasunaren ikerketa, jakintza sortuz
eta berezko teknologiak garatuz bikaintasun-ikerketako jardueren bitartez; goi-mailako prestakuntza,
eremu zientifiko eta teknologiko espezializatuetan
prestakuntza-jarduerak eginez; teknologiaren transferentzia, sortutako garapenetan interesa izan dezaketen eragileei eta enpresa-sektoreari jakintza hori
helarazteko konpromisoa hartuz argi eta garbi; eta
emaitzak ustiatzea, zentroan sortutako jabetza intelektuala salduz edo spin-off moduan merkatuan
ustiatuz.
Hori guztia lortzeko, IKZren estrategiaren ardatz
honako hauek izango dira: eTurismoarentzat estrategikoak diren ildoetan jakintza sortzea; enpresak
garatzea, Oinarri Teknologikoa duten Enpresa
berriak sortzeko eta produktu berriak garatzeko
helburuari jarraiki; eta turismoaren sektorea dinamizatzea, estrategiak bereganatzen lehenengoak
izan direnei lagunduz eta aurrerapen-maila txikiena duten eragileen artean berrikuntza sustatuz.
i-tourgune
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française

TuriMATen helburua honako hau da: aztergai den
eremu teorikoan aurrera egitea ahalbidetuko duten
ereduak sortzea, turismo-edukiei dagokienez teknologien onarpen-maila neurtzeko lagungarri izango
den eredu bat identifikatuta. Horretaz gain, Euskal
Autonomia Erkidegoko turismoaren sektorean aplikatzeko moduko metodologia garatzea da kontua,
teknologiekin duten konfiantzaren eta erabileraren
arabera, erabiltzaile izan daitezkeenen profilak
ezartzeko lagungarri izan dadin.

e-tourguneren helburuetako bat honako hau da: turismoaren arloko IKZ Ikerketa Kooperatiboko Zentro
bat sortzea bideragarria ote den aztertzea.
Gauzaturiko I+G+B-ko estrategian jasotzen denez,
turismoaren sektorearentzat gako-elementuetako
bat da azpiegitura zientifiko eta teknologiko espezifiko bat sortzea.

english

 TuriMAT: Teknologien onarpena ebaluatzeko eta
modelizatzeko sistemak.

Ikerketa Kooperatiboko Zentro berria sortzea

castellano

Halaber, e-tourgune bera garatuta lortzen diren
emaitzak ebaluatzeko euskarri ere izango da eredu
hori. Programa horren ezaugarriei erreparatuta,
arreta berezia emango zaio turismo-sektorearen adlerdi teknologikoari, eta zehazki, eTurismoarekin loturiko aldagaiei.

biltzaileak teknologia berrien edo aplikazioen
aurrean daudenean, horien erabilerari buruzko erabakian faktore askok eragiten dutela adierazten
dute.

euskara

Ebaluazio-eredu horri esker, egungo turismo-sektorean gakoak diren lehiakortasun-faktoreak neurtzeko eta alderatzeko sistema eraiki ahal izango da.
Aldez aurretik identifikatuko dira faktore horiek
erreferentzia-eredu idealean; lehiakortasun-eredua
ere esaten zaio eredu horri. Horretarako, aldez aurretik definitu behar da turismoaren sektorea, sistemen ikuspegitik.

Langileen prestakuntza

koak; edo European Cultural Tourism Network sarearekin egindakoak.

Euskal Autonomia Erkidegoan etorkizun iraunkorra
izateko moduko masa ikertzailea bermatze aldera,
askotariko gaikuntza- eta prestakuntza-jarduerak
egingo dira, eta etorkizunean ekintza bateratuak
egiteko kontaktuak egingo dira.

Zaintza zientifikoa eta teknologikoa

Atzerriko Bikaintasun Zentroekin lankidetza-hitzarmenak sinatuz gero, goi-mailako kualifikazioa duten
langileen mugigarritasuna handiagoa izango da
Bikaintasun Zentroetako kideen eta e-tourgune osatzen duten zentroetako kideen artean. Era berean,
e-tourgunen parte hartzen duten ikertzaileak bultzatu
egingo ditugu graduatuondoko eta doktoretzako
ikastaroak egin ditzaten proiektuarekin loturiko eremuetan, hainbat doktoretza-programen barruan.

Nazioarteko lankidetza
e-tourguneren hainbat arlotako jarduerak indartzeko
asmoz, hartu-emanak eta lankidetza-hitzarmenak
egingo ditugu nazioarteko erakundeekin, enpresekin, ikerketa-zentroekin eta unibertsitateekin; esate
baterako, Sociedad Estatal de Gestión de la Información Turística, S.A. (SEGITUR) sozietatearekin,
WTTC Bidaiei eta Turismoari buruzko Munduko
Kontseiluarekin, edo Australiako turismo-sektorearekin. Antzeko jakintza zientifiko eta teknologikoaren eremuei dagokienez, honako kontaktu hauek aipatu behar ditugu: HarmoNET elkartearekin egindakoak, bidaien eta turismoaren sektorean informazioa elkartrukatzeko; nazioartean erreferente nagusi
eta eztabaidaezina den IFITT Informazioaren eta
Turismoaren Teknologietarako Nazioarteko Federazioarekin egindakoak; Aisialdiaren eta Turismoaren
arloko Hezkuntzarako ATLAS Elkartearekin eginda-
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Zaintza zientifikoaren zereginen barruan, etourgunek diagnostiko bat egingo du turismo-komunitatean parte hartzen duten eragileekin bisitaldiak
eta elkarrizketak eginda, eta Euskal Autonomia Erkidegorako proposamen estrategikoa izan daitekeenari buruzko informazioa jasoko du. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoak bestelako eremu zientifikoetan dituen gaitasunak ere identifikatuko dira,
eta hortaz, Informazioaren Gizartearen Arloan beste
ETORTEK programa batzuekiko (AMIgune, Lurralde
Adimendunak, Ingurumen Iraunkortasuna) lotura
ezarri ahal izango da.
Horretaz gain, urtean prospektibako eta Benchmarkingeko ekintza bat edo bi antolatzeko aukera aztertuko da; antolatuko diren bisitaldien bitartez turismo-eragileak parte hartzera gonbidatuko ditugu,
baita haien aplikazio-eremuak direla-eta, interesa
izan dezaketen beste hainbat enpresa ere.

Teknologia hedatzea eta transferitzea
Hedatze-jarduera generikoak egingo dira, baita enpresa-sektoreari, komunitate zientifikoari eta gizarteari, oro har, zuzendutako beste jarduera espezifikoagoak ere. e-tourgune hedatzeko jardueren barruan, emaitzak aurkezteko jardunaldiak egingo dira proiektuaren barruan garatutako teknologiak
abalatzen eta bideratzen dituzten enpresekin eta
sektore-klusterrekin.

Jakintzaren Gizartearen turismoarekin eta aisialdiarekin loturiko eremu berrian (eTurismoan), turismozerbitzuen hornitzaileak, jomuga-kudeatzaileak eta

Oro har, oinarri teknologikoa duten enpresak turisoaren eremura hurbiltzeko ekimenei bultzada ematea
aurreikusi da, proiektu berritzaileetako parte-hartzearen bitartez.
i-tourgune
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Euskal Autonomia Erkidegoan, azterketa zientifiko
eta teknologikoa indartzeko egiazko aukera dakar etourgune proiektuak, baita datozen urtetan turismoaren sektorearen garapena indartzekoa ere, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Euskal Autonomia
Erkidegoan, turismoa jarduera ekonomiko garrantzitsua da, eta hainbat helburu erdiesteko lagungarri
izan daiteke, hala nola garapen iraunkorra, hazkunde ekonomikoa eta enplegua, eta gizartearen eta
ekonomiaren kohesioa.

Erabiltzaile/bisitari/bezeroarentzako abantailei
dagokienez, zerbitzuak eta produktuak erraztera
eta pertsonalizatzera bideratuko dira onura nagusiak, balioa eta kalitatea emanez. Negozio-eredu
berrien ikuspegitik begiratuta, abantaila handiak
sor daitezke gailu mugikorrekin eta telebista interaktiboarekin loturik, betiere turismoaren arloko
produktuen eta zerbitzuen banaketari aplikatuta.
“Turista birtualek” turismo-informazio multimediaren eskaera sortu eta areagotu egingo dute.
Aurreikusten denez, Interneten oinarritutako telefoniaren erabilera ere hazi egingo da; hartara,
turistek aldez aurretik ikusi ahal izango dituzte
zenbait jomuga, jomuga horietan kokaturiko webkameren bitartez.

english

E-TOURGUNEK ZEIN ONURA
EKARRIKO DITUELA
AURREIKUSTEN DA?

Epe motzean, turismoaren industriarentzako onura
espezifikoak berrikuntzatik etorriko dira, hain zuzen
ere produktuaren eta turismo-jomugaren zuzeneko
salmentaren berrikuntzatik, komunikazioko eta
banaketako bideak hobetuz. Era berean, egun badiren bide tradizionalek estaltzen ez dituzten merkatu berrietan ere gero presentzia handiagoa izango
du, ekintzen itzulkinak areagotuta. Horretarako,
erantzuteko gaitasuna duten negozio-eredu berriak
sortuko dira, dela merkatu tradizionaletan, dela
merkatu berrietan.

castellano

Komunitate zientifikoari dagokionez, ikertzaileek
modu aktiboan parte hartuko dute nazioarteko kongresuetan eta foroetan, e-tourguneren jarduera nazioarteko foroetan aurkezteko. Bukatzeko, hedatzealdizkarietan artikuluak argitaratuko dira, irratsaioak prestatu, edo espezialista ez den jendearentzat
aurkezpenak antolatuko dira.

tartean sartutako eragile guztiak egokitu egin beharko dira balio-kate berrira, prozesuen eta produktibitatearen eraginkortasuna handituta (alegia, kostuak
murriztuta, kalitatea hobetuta, eta produktu eta zerbitzu aurreratuak lortuta).

euskara

Halaber, hiru topaketa mota ere egingo dira: turismo-erakundeentzako turismo-jardunaldiak (RTO eta
DMOak); eTurismoko jardunaldiak turismo-sektoreko enpresentzat; eta jakintza-transferentzia graduatuondoko prestakuntzaren bitartez, turismo-sektorearen eragileentzat (pertsonak, elkarteak, erakundeak) eta e-tourguneren lan- eta ikerketa-ildoetan prestakuntza jaso nahi duten bestelako hautagaientzat.

Ereduak, gidak eta tresnak lantzeko funtsezko zutabe izaki, zentro teknologikoak eta unibertsitateak
nazioarteko bikaintasun-ikerketara hurbilduko dira
e-tourguneri esker, eta euskal enpresa-sarean
Jakintzaren eta Informazioaren Gizartearen zerbitzuak egiaz ezarriko dira.
Ondorio gisa honako hau esan dezakegu: e-tourgune
proiektuak ekonomiaren eta gizartearen arloko egituran izango duen –aurreikusten den– eragina oso
garrantzitsua da, sektoreko bezeroei zuzeneko onurak ekarrita, baita sektoreko eragileen multzoari ere.

NORK OSATZEN DU
E-TOURGUNE?
e-tourgune partzuergoa osatzen duten zentroek eta
erakundeek frogatu dute badutela gaitasuna modu
integratuan lan egiteko, eta badutela esperientzia
turismo-teknologien erremuan eta turismo-zientzietan; horren erakusgarri, eremu horretan burututako
zientziaren eta enpresaren arloko proiektuak. Izan
ere, azken urteotan izandako lan-dinamiken –behetik gora sortutakoen– ondorioa da partzuergoa.
Bereziki, euskal turismo-sektorearen berrikuntzari
buruzko diagnostikoaren inguruan proiektuaren
buruek egindako lan bateratua nabarmendu behar
dugu.
Beraz, estrategia globala bermatzearren, teknologien eta turismoaren eremuan dauden indarguneak
metatzen ditu partzuergoak. Aliantza eta lan bateratu horren adierazle da, orobat, Tecnaliaren eta
Deustuko Unibertsitatearen proposamenaren buruzagitza bikoitza. Proiektu teknologikoetan buruzagi-
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tza administratiboa eramateko gaitasuna frogatua
duen Tecnalia Korporazio Teknologikoak bat egin du
Deustuko Unibertsitatearekin —turismoaren esparruan esperientzia eta jakintza zientifiko handia
duen unibertsitatearekin, alegia—, proposamenaren
koherentzia eta arrakasta bermatze aldera.

 TECNALIA KORPORAZIO TEKNOLOGIKOA
Tecnalia Korporazio Teknologikoa 2001ean sortu
zen; gizartearen eta ekonomiaren arloko garapenari
laguntzeko helburua zuen, berrikuntza teknologi
koaren erabileraren eta sustapenaren bitartez, eta
enpresa-aliantza estrategiko bihurtu zen AZTI,
INASMET, LABEIN eta ROBOTIKER Zentro
Teknologikoen borondateak eta helburuak bat egitearen ondorioz. 2003ko abenduan, ESI Europako
Software Institutua ere atxiki zitzaion proiektuari.
Turismoaren eremu jakin horretan, Andaluziako
turismo-sektorearekin loturiko hogei enpresabururen eta erakunde publikoren ekimenez sortutako
Tecnotur Turismorako, Aisialdirako eta Bizi-kalitaterako Zentro Teknologikoak Tecnalia Korporazioari
esleitu dio zentroa abiarazteko eta kudeatzeko zeregina, bost urtez. Zentro teknologikoekin eta ikerketa-erakunde publikoekin lankidetzan aritzeko asmoz
sortu zen Zentro hori, berrikuntza eta teknologia
baliatuta turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzeko tresnatzat.

 INASMET
INASMET-Tecnalia fundazio pribatua da, hain
zuzen, produkzio- eta erakunde-sarearen zerbitzura

Unitatearen ikerketa-arlo nagusiak honako hauek
dira: Eraikuntza eta Hiri-ingurune Iraunkorra,
Lurraldearen Ingurumen Kudeaketa Integrala, eta
Ingurune Historikoak eta Kultura Ondarea
Leheneratzea. Batik bat, azken bi horietan eragiten
du turismoaren sektoreak modu zuzenenean, bereziki, turismoaren garrantziari –lurraldearen garapena egituratzeko elementutzat– dagokionez, eta
ondareari –kultura-turismoaren ereduaren gako-ele-

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien
(IKT) Ikerketan, Garapenean eta Aplikazioan espezializaturiko Unitatea ROBOTIKER INFOTECH da,
bai Enpresaren eremuan, bai Gizarte Digitalaren
eremuan.
ROBOTIKERen ustez, turismoa indartzen ari den
sektoretzat har daiteke, eta berrikuntza teknologikoaren eskaera geroz eta handiagoa eragiten du.
Sektore honi dagozkion eta goian deskribatu ditugun teknologia-arloetako zenbait proiektutan parte
hartu du ROBOTIKERrek, eta une honetan, IKTek
turismoari eskaintzen dizkioten aukera handiak
oinarri hartuta, sektorean espezializatzeko ekimen
bat abiarazi du.

 VICOMTech elkartea
VICOMTech Ikusizko Elkarreragineko Teknologien
eta Komunikazioen Zentroa Elkartea ikerketa aplii-tourgune
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LABEIN zentro teknologikoa Tecnalia Korporazio
Teknologikoaren sortzaileetako bat da; “Eskualde
Garapena” eta “Lurraldearen Eraikuntza eta
Garapena” Unitateetan, Lurralde Adimendunen eremuko hainbat alderdi lantzen ari da duela zenbait
urtetik hona, arlo zientifiko eta teknologikoetara
bideratutako I+G-ko hainbat jarduera garatuz.

ROBOTIKER Zentro Teknologikoa Tecnalia
Korporazio Teknologikoaren kide da. Informazioaren
eta Komunikazioen Teknologietan espezializatua
dago, eta Gizartearen Garapen Iraunkorrari modu
aktiboan laguntzeko helburua du, Berrikuntza
Teknologikoaren bitartez.

english

 LABEIN

 ROBOTIKER

castellano

INASMET – Tecnaliaren jardueraren ardatza materialen teknologien eremua da, baita eremu horretako prozesuak (esate baterako, diseinua, fabrikazioa,
eraldaketa edo akabera) eta ingurumena ere.
Zentroak 3 kokapen ditu: Donostiako egoitza nagusia (Miramongo Teknologi Elkartegia), Cadizeko
egoitza (Tecnotur) eta azkenik, Irunen (Gipuzkoa)
industria-instalazio bat –laborategi eta galdaketazentro eta guzti– eta Gainazalen Ingeniaritza
Zentroa ditu.

mentutzat– dagokionez, baita informazioaren kudeaketan eta turismo-ibilbideen hedatzean informazioaren teknologia berriak aplikatzeari dagokionez
ere.

euskara

dagoen fundazioa; honako hau du egiteko nagusia:
gizartearen eta ekonomiaren arloko garapenari
modu aktiboan laguntzea, lehiakortasun-estrategiatzat berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren
inguruko prozesuak bultzatuta eta erraztuta.

katurako zentro bat da, eta Computer Graphics-en
teknologien, ikusizko elkarrekintzaren eta komunikazioen arloak lantzen ditu.
IK-4 Aliantza Estrategikoaren kide izanik, Informazioaren eta Jakintzaren Gizartearentzat jakintzak
garatzen ditu VICOMTech-ek, Informazioaren eta
Komunikazioen Teknologien (IKT) bitartez.
Sortu zenetik, Ondarea, GIS eta Turismoaren inguruko ildoa lehentasunezko ildotzat ezarri zuen
VICOMTechek, Informazioaren Gizartea garatzeko
eragin handia duten sektoreetan multimedia teknologiak aplikatzeko. Harrezkero, sektoreko hamaika
erakunderekin eta enpresarekin lankidetzan aritu
izan da VICOMTech, Kultura Ondarearen eta
Turismoaren arloetan, batik bat, balio erantsiko prototipoak garatze aldera. e-tourgune proiektuaren
barruan, VICOMTechek partzuergoari honako hauek
eskaintzen dizkio: alde batetik, ikus-entzunezkoen
eta edukien sektorean duen esperientzia, eta bestetik, ondarearen eta turismoaren sektorean, Oinarri
Teknologikoa duten Enpresa berrientzat prototipoak
eta zerbitzu aurreratuak prestatzen egin duen ibilbidea.

Baina gaur egun, ikerketa-lanean ere sartuta dago
Deustu.
Eta are gehiago, kanporantz –eta ez Europara soilik–
irekitzeak honako hauetarako aukera eman digu:
ikasleen mugigarritasuneko eta elkartrukerako programa ugari eta unibertsitate arteko ikasketa-curriculumak garatzeko, irakasleak mugitzeko, titulu
bateratuak ezartzeko, eta ikerketa-programak ezartzeko ere bai, ekipo mistoekin.
Duela lau urtetik hona, Giza Zientzien Fakultatean,
eta Aurkene Alzua Sorzabalen zuzendaritzapean,
diziplinarteko ikerketa-taldea osatu da; hainbat
proiektu gauzatu ditu talde horrek, Deustuko
Unibertsitatea/Giza Zientzien Fakultatearen “Giza
Zientziak Jakintzaren Gizartean” Doktoretza
Programaren barruan irekitako ikerketa-ildoari
jarraiki. Urte horietan, proiektu horietaz gain, zenbait komunikazio eta argitalpen ere egin ditu bere
lan-ildoaren barruan; horren guztiaren ondorioz,
ikerketa-talde gisa onarpen ofiziala jaso du izen
honekin: eK+i eCultura, garapena eta berrikuntza
Europan.

Harremanetan jartzeko:

 Giza Zientzien Fakultatea –
Deustuko Unibertsitatea
Unibertsitate-jardueraren esparru guztietan bikaintasuna txertatzea xede izan duen lanarekin bete du
Deustuko Unibertsitateak 115 urteko esperientzia.
Sortu zenetik, Deustuko Unibertsitatearen ezaugarri
izan dira irakaskuntza eta ikaslearenganako arreta.
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Aurkene Alzua Sorzabal (Ph.D)
(aurkenea@ud-ss.deusto.es)
Giza Zientzien Fakultatea
Deustuko Unibertsitatea/Donostiako
Paseo Mundaiz 50
Donostia-San Sebastián
Tlfno: 943 32 63 00

Campusa.

 Turismo-arloan ditugun ahalmenak batuko dituen
elementu bat behar da, zientzia- eta teknologiaarloan dugun eskaintza ordezka dezan eta i-tourgune estrategiak eta e-tourgune proiektuak sustatzen dituzten ekimen guztien erantzukizuna
har dezan.

ZERGATIK CIC-TOURGUNE?
i-tourgune Euskadiko Turismoaren arloko I+G+B
estrategiak turismo-sektorerako zientzia- eta teknologia-arloko azpiegitura espezifikoa sortzea biltzen
du epe laburreko funtsezko alderdien artean, eta
horretarako arrazoiak honako hauek dira:

 Zehazturiko estrategia behar bezala garatzeko,
Turismo Zientzietan eta eTurismoan kualifikaturiko zientzia- eta teknologia-arloko langileak eduki
behar dira, eta Zientzia eta Teknologiako Euskal
Sareak (ZTES) gaur egun ez du era horretako
ikerkuntza-langileak bere zentroetan hartzeko
ahalmenik.
 Euskal Autonomia Erkidegoak ikerkuntza-kapital
garrantzitsua du Informazioaren eta Komu-

ZER DA CIC BAT (IKERKETA
KOOPERATIBOKO ZENTROA)?
i-tourgune estrategiaren definizioan azpiegitura
espezifikoari dagokionez bilduriko premiak kontuan
hartuta, zentroaren helburuak, jarduerak eta zerbitzuak zehaztu ditugu, Ikerketa Kooperatiboko
Zentroen euskal ereduarekin bat datozen helburu,
jarduera eta zerbitzuak zehaztu ere. Zentro horien
definizioaren arabera, irabazi-asmorik gabeko erakundeak dira, EAErako zientzia- eta teknologiaeremu estrategikoetako bat garatzearren sortuak,
eta, oro har, honako ezaugarri hauek dituztenak:

 Ikerkuntzan diharduten zentroak dira; ez, ordea,
edozein ikerkuntza motan, gure herriarentzat
interes berezia duen gai baten inguruan oinarrizkoa den ikerkuntza bideratuan baizik.

i-tourgune
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Berrikuntzarekiko konpromisoa duen enpresa-sektorearen funtsezko ardatza izango den elementua izatea nahi dugu, eta, horretarako, gure ustez, azpiegitura espezifiko horrek lau eremu zabaletan jardun
eta eman beharko du zerbitzua: jakintza sortzearen
eremuan, teknologia-transferentzian, emaitzen
ustiapenean eta goi-mailako prestakuntzan.

english

nikazioen Teknologien (IKT) eremuan, baina euskal turismo-sektorean egindako berrikuntza-diagnostikoan agerian geratu denez, Informazio
Teknologietan adituak diren ZTESko eragileak ez
daude bere ahalmenak turismo-industriara transferitzeko prestatuta. Hain zuzen ere, bi eremu
horien arteko –teknologia eta turismoa– lotura
falta da, eta azpiegitura horri esker lor daiteke bi
eremuok lotzea.

castellano

Euskal Autonomia Erkidegoko baliabideak eta zientzia- nahiz teknologia-arloko ahalmenak optimizatzeko helburua duen zientzia- eta teknologia-arloko
azpiegitura da, gure Erkidegoa turismoko eta berrikuntzako nazioarteko erreferente bihurtzeko asmoz
sortua. Horretarako, nazioarteko zientzia-bikaintasuneko teknologia-oinarria duten proiektuetan
parte-hartze aktiboa ahalbidetzen duten ahalmenak
eman zaizkio.

euskara

ZER DA CIC-TOURGUNE?

Horrez gain, ikerkuntza ez da edozein kalitate-mailatakoa, “bikaina” izan behar du. IKZek ikerkuntzan
jardun ez ezik, ikerkuntza horretan lorturiko emaitzak ustiatzeko eta transferitzeko joera dute. Hori
dela-eta, bi adierazle motaren arabera neurtzen da
zentro horien bikaintasuna: emaitzen ustiapenaren
adierazleen arabera, hala nola ikerkuntza-emaitza
merkaturatuen, patente erregistratuen, eta enpresekin egindako I+G kontratuen arabera; eta zientziaarloko adierazleen arabera, hala nola zientzia-arloko
argitalpenen, ikertzaile bisitarien eta ikertzaileen
goi-mailako prestakuntzaren arabera.

 Zentro horiek zientzia- eta teknologia-arloko eragileen epe luzeko lankidetza sendotzera bideraturiko zentroak dira, baita eragile horien eta zentroetako zerbitzuen erabiltzaileena ere, Ikerketa
Estrategikoaren errendimendurik onena ziurtatzearren. Azpiegitura fisikoa behar dute, baina
aldi berean gure Herriko zientzia- eta teknologiaarloko ahalmenak eremu estrategikoan optimizatzeko sortzen dira. Beraz, gaur egun
Berrikuntzarako Euskal Sistematik kanpo dauden ikertzaileak zuzenean kontratatzeko asmoa
eta ahalmena duten erakundeak dira; ikertzaile
horiek zentroaren osagai fisikoa osatzen dute.
Era berean, zentro horiek beste ikerkuntz eragileen eskuragarri dauden ahalmenak erabili eta
zentroan parte hartzen duten ikerkuntza-erakundeetako ikertzaileak hartzen dituzte. Horiexek
osatzen dute, hain zuzen ere, zentroaren osagai
birtuala.
 Hainbat erakunde eta eragileren partaidetza
duten zentroak dira, hala nola erakunde publikoena (Eusko Jaurlaritza, Foru Erakundeak, etab.),
enpresa-erakundeena (enpresak, enpresa taldeak, finantza-erakundeak), zientzia- eta teknolo-
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gia-arloko eragileena (Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileak, nazioarteko erreferentzia-zentroak, interes estrategiko
berezitzat har litezkeen beste eragile batzuk) eta
bestelako gizarte-erakundeena (fundazioak,
elkarteak, etab.). Zentroak edozein forma juridiko hartzen duela ere, bazkide horiek zentroaren
kudeaketan eta funtzionamenduan inplikaturik
egon behar dute.
Ikerketa Kooperatiboko Zentroen euskal ereduak
hainbat alderdiri buruzko jarraibideak ematen dizkigu, hala nola forma juridikoari, gobernu-egiturari,
finantziazio-ereduari eta kudeaketa adierazleei
buruzkoak. Alderdi horiek guztiak Jarduteko Plan
Estrategiko batean zehazten dira, zentroaren estrategia biltzen duen eta zentroa abiarazteko eta ondoren ebaluatzeko gidatzat hartzen den planean
zehaztu ere.

euskara

ZEIN GARAPENALDITAN DAGO
CIC-TOURGUNE?

 Ikerkuntza estrategikoaren lan-ardatzak osatzen
duten lau jarduera-eremuak (jakintza sortzea,
teknologia-transferentzia, emaitzen ustiapena,
goi-mailako prestakuntza) osatzen dituzten jarduerak eta zerbitzuak. Lau eremu horiek zentroaren funtzionaltasunean txertaturik egon behar
dute, komunitateari eremu horietako zerbitzuak
i-tourgune
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 Finantziazio-eredua. Zeregin horren helburua
honako hau da: hainbat hipotesi eta datu abiapuntutzat hartuta, 5 urteko denbora-tarterako
inbertsio- eta ustiapen-aurrekontuak egitea.
Denbora-tarte horrek zentzuzkoa dirudi, betiere
kontuan izanik IKZren ereduak 7 urtean euskal
administrazioaren finantziazioaz gaineko finantziazio gehigarria lortzea aurreikusita duela, hain
zuzen ere % 40tik gorakoa. Zentro berriaren
garapen-plana finantzatzeko ahalmena zehaztea
da helburua, Euskal Administrazioaren bidezko
behar adinako finantza-egonkortasuna eta lortzen diren fondo gehigarriak uztartzen dituen
finantziazio-eskema aintzat hartuta. Hain zuzen
ere, fondo horiek honako hauetatik lortuko dira:

english

 Zentroaren jakintzako eremu estrategikoa: i-tourgune turismo-sektorerako I+G+B estrategia
zehazteko aldez aurretik egindako lana abiapuntutzat hartuta, zientzia- eta teknologia-arloko
arkitektura eratu nahi dugu, hau da, zentroa sortzeko premia justifikatuko duen eta inbertsio
horren iraunkortasuna ziurtatuko duen ekarpen
adierazgarria egiteko zentroak bere gain hartu
beharreko funtsezko teknologiak eta zientzia-eremuak. Gure ustez, garrantzitsua da Turismo
Sistemaren kontzeptua eta I+G+B estrategia
uztartuko dituen eredu bat sortzea estrategia
horretarako, eta, turismoan aplikaturiko I+G ereduak eta turismo sistemetako ereduak oinarritzat
hartuta, gure errealitateari ondoen egokituko
zaion eredua garatu nahi dugu.

ziurtatzearren. Halaber, eremu horiek batera
garatzen ari gara e-tourgune proiektuan, proiektuaren lehen urte honetako eskarmentua jarduera horiek behar bezala zehazteko lagungarria
izango delakoan.

castellano

Gaur egun zentroaren nondik norakoak zehazten ari
gara, 2007ko urtarrilaren 1ean gutxieneko egitura
fisikoa edukitzearren. Hasiera batean kudeaketaeta ordezkaritza-alderdiak biltzen dituen gutxieneko
egitura fisikoa sortzea da gure asmoa, eta gerora
zentroa arian-arian handitzea, dituen premien arabera. cic-tourgune zentroaren Jarduteko Plan
Estrategikoa osatuko duten honako ildo hauek lantzen ari gara:

ZER LORTU NAHI DUGU
CIC-TOURGUNE SORTUTA?
I+G+b-rako laguntza-programa publiko lehiakorretatik, enpresa-sektoreko eta beste erakunde
batzuetako kontratupeko jardueretatik, zentroan
egindako ikerkuntzaren emaitzen merkataritzaustiapeneko ekintzetatik, eta patroi gisa parte
hartu nahi duten erakundeek egindako dohaintzetatik/ekarpenetatik.

 Giza baliabideak eta antolamendua. Honela osatuta egongo da ziur aski cic-tourgune zentroaren
organigrama: patronatu bat, zuzendaritza, zientzia-arloko batzorde aholkularia, bazkideen eta
laguntzaileen sarea, eta zentrorako egitura espezifikoa, alderdi fisikoa eta birtuala izango dituena. Zientzia- eta teknologia-arloko hainbat eragilerekin lankidetza-akordioak ezartzen eta nazioarteko erreferentzia-zentroekin itun estrategikoak
sinatzen hasi berriak gara.
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i-tourgune

Ekimen hori zehazteko hasierako aldian gauden
arren, ilusioz betetzen gaituen ikuspegia dugu cictourgune zentroari dagokionez: Turismo Zientzien
arloko ikerkuntzan eta Informazioaren Teknologiak
erabilita Euskadiko turismo-sektorearen lehiakortasuna hobetuko duen erakundea egin nahi dugu,
gure herriaren irudi berria –jomuga erakargarri eta
berritzailearen irudia, alegia– sortzearren eta, sektorera bideraturiko zerbitzu aurreratuen jarduera sortuz, irudi horri eustearren. Jarduera horrek merkatu
globaleko helburua izan behar du.

