Covid-19 krisiak turismoan izango duen eraginari aurre egiteko eta Donostiako eredu turistikoa egokitzeko neurriak
1.

Covid-19ren eragina turismoan

Munduko turismo-industria kolpetik gelditu da eta desazelerazio honen eskala eta ondo rioak imajinaezinak dira oraindik. Baina gauza ziurra da geldialdi turistiko honen eraginak
mundu osoan hedatuko direla, turismoa beste industria garrantzitsu batzuekin konektatuta
baitago, hala nola aireko garraioarekin, petrolioaren erauzketarekin, edo merkataritza txikizkariarekin. Turismoaren Mundu Erakundearen (TME) arabera, nazioarteko turismoa da,
gaur egun, munduko Barne Produktu Gordinaren %10 eta esportazioen %7 (1,5 trilioi
dolar), eta munduan 11 lanpostutatik 1 lotzen da turismoarekin. Hala bada, eta World Travel and Tourism Council-ek iragarri duenez, atzeraldi honek 50 milioi enplegu desagerrarazi ditzake mundu osoan.
Turismoa bete-betean jo du Covid-19 birusaren krisiak. Turismo jarduerak pertsonen mugikortasuna dakar ezinbestean, eta hain zuzen mugikortasuna murriztea izan da birus kutsakorra ez hedatzeko munduko herrialdeek hartu duten lehen erabakietako bat. Nazioarteko
turismoa goitik behera eroriko da aurten, eta neurri handi batean atzerriko bisitarien
menpe dauden eskualdeak izango dira kaltetuenak.
Donostia, nazioarteko turismoaren menpe
Exceltur erakundearen UrbanTUR 2016 azterketak Donostia laugarren kokatu zuen Espainiar estatuko hiri helmuga turistikoen sailkapen orokorrean, soilik Bartzelona, Madril eta
Valentziaren atzetik. Zentzu honetan, nabarmentzekoa da balorazio onena besteak beste
nazioarteko eskarian hobeto posizionatuta dauden helmugek jaso ohi dutela.
Ez da kasualitatea, nazioartekotzea izan baita Donostiako sektore turistikoaren erronka
nagusietako bat, eta azken urteotan turismoak gurean izan duen hazkundea, batez ere,
nazioarteko merkatuaren dinamismoaren ondoriozkoa da.

Hiri-Ekonomiaren Barometroaren arabera, 2018an Donostiak 692.642 bidaiari hartu
zituen, 2017an baino %8,1 gehiago. Bilakaera horretan, espainiar estatutik kanpo heldu tako bidaiarien hazkundea %11,1 izan zen eta estatutik heldutakoena %4,7. Denbora tarte
berean, hiriko hoteletan ostatu-gauak %3,9 igo ziren, horietako %57,8 nazioartekoak
zirela. Hau da, bidaiarien bilakaeraren pare, atzerritarren ostatu-gauak %11,6 hazi ziren
eta estatukoak %6,2. 2019an, nazioarteko bisitarien kopurua % 60tik gorakoa izan zen.
Hirian gailendu den ostatu eredua, bestalde, nazioarteko turismoarekiko Donostiak duen
menpekotasunaren adierazle argia da. Donostiak hotel plazen eskaintza gabezia zuela
argudiatuta, dozenaka hotel berri ireki dira. Bada, azken urte hauetan, finantza merkatua ren aktibo erakargarri bihurtu dira hotelak, eta, zentzu honetan, 2015. eta 2016. urteetan
hoteletan egin ziren inbertsioen zati handi bat esaterako nazioarteko inbertsio funtsek egin
zituzten. Halaber, beste ostatu modalitate batzuk oso azkar hazi dira, batez ere pisu turistikoak, Excelturren arabera, atzerriko eskaria izan da, azken urte hauetan eta gaur egunera
arte, fenomeno horrek Espainian izan duen hazkunde azkarraren protagonista, eta haz kunde hori bat dator P2P plataforma nagusiak gure herrialdeko merkatuan sartzearekin.
Turista atzerritarren artean, mota horretako etxebizitzen erabilera ia % 60 hazi da 2010.
urteaz geroztik.
Inpaktua enpleguan
Turismoak pisua hartu du azken urteotan EAEko BPGan, eta dagoeneko %6tik gora
ordezkatzen du; Gipuzkoan %7tik gorakoa, eta %11tik gorakoa Donostian. Halaber,
2019ko laugarren hiruhilekoan, sektore turistikoan 106.973 afiliatu zeuden Gizarte Segurantzan; hau da, EAEko afiliatu guztien %11. Sektoreak enplegu ugari sortzen duen arren,
kontuan hartu behar da turismoari lotutako hamar enplegutatik bat bakarrik dela finkoa.
Eta horrek erraztu egingo du enplegu galera.
Sektorearen lurrunkortasuna, agerian
Osasun larrialdiak agerira ekarri du zenbaterainoko dependentzia garatu duen munduko
ekonomiak erabat lurrunkorra den industria turistikoarekiko. Erakutsi digu turismoak tokiko
ekonomian sortzen duen menpekotasuna. Diru sarrera nagusiak turismoaren menpe dauzkaten herrialdeak dagoeneko hondamendi ekonomikoa pairatzen ari dira. Turismoa fenomeno globala da, eta beraz, geopolitikak bezala mundu mailako beste edozein prozesuk
edo gertakarik erabat baldintzatzen dute. 2010-2011ko Arabiar Udaberriak Mediterraneo
ingurua ezegonkortu eta mapa turistikoa aldatu zuen bezala, orain Txinan atzemandako
agente patogeno bat izan da turismoaren inoizko krisirik sakonena eragin duena. Eta
aurrerantzean, mundu mailako gertakari eta prozesu hauen baldintzapena areagotu
egingo da. Izan ere, ezin ahaztu dugu gainean dugun krisi ekologikoa eta klima larrialdia,
edo honi zuzenean lotzen zaion energia tradizionalen agortzea.

2.

Donostiako egoera

2019an, Donostiak berriro bere marka guztiak hautsi zituen, eta lehen aldiz gainditu zuen
1.500.000 ostatu-gauen kopurua, aurreko urtean baino %7,85 gehiago. 2020rako joerak
goraka jarraituko zuela aurreikusten zen, urtarrileko (+%10,1) eta otsaileko (+%14,3)
datuek baieztatu zutenez.

Eta joera hori etorkizunera begira intentsitate berdinarekin edo handiagoarekin proiektatzen zen, datozen hilabete eta urteetarako hotel berri asko irekiko zirela aurreikusten
zelako, horietako batzuk tamaina handikoak (Student Hotel Loiolako Erriberetan: 325 gela;
Bed4U, 100etik gora; Ulia: +200; etab.). Orain, proiektu horiek guztiak zertan geratzen
diren ikusi beharko da.

Bestalde, urtetik urtera pisu turistiko gehiago zeuden hirian: gaur egun 1300 baino gehiago
dira dagoeneko (legezkoak). Udal Gobernuaren datuen arabera, legealdi honetan bi egu netik behin irekitzen zen pisu turistiko bat Donostian. Gainera, etxebizitza turistikoen araudiaren egoera juridikoa oso konplikatua da, EAEko Auzitegi Gorenak Ordenantza beran
behera utzi zuelako eta, irtenbide bat bilatu nahian, Udal Gobernuak Plan Orokorraren
aldaketa express batean murgilduta zegoen.
Pisu turistikoen gorakadak alokairuaren prezioan izan duen eragina oso argia izan da
Donostian azken 4-5 urteetan. Lehen familiak bizitzeko erabiltzen ziren dozenaka etxebizitza maizterrak kaleratu eta turismoaren sektorean murgiltzen ziren. Baina COVID-19 krisi
honetan norabidea aldatu egin da, eta dozenaka etxebizitza turistiko alokairu arruntean
eskaintzen hasi dira. Datu ofizialen faltan, badirudi alokairuaren prezioa jaitsi egin dela
Donostian (Idealista.com-en arabera, -% 2,4 martxoan, otsailean 14,9 €/ m2-ko errekor
historikoa markatu ondoren). Eta litekeena da joera berri horrek hainbat hilabete gehiago
jarraitzea.
Eta etxebizitzaren prezioaren garestitzearen ondorioz, donostiar askok beren auzoak utzi
eta kanpora bizitzera joan behar izan dute. Izan ere, INEren arabera, Grosek 1.000 biztanle galdu ditu azken hamarkadan, eta Erdialdeak eta Parte Zaharrak %6 inguru. Donostiak %1 irabazi du epe berean. Eta ez da kasualitatea auzo horiek izatea boom
turistikoaren epizentroa, non etxebizitzaren prezioa garestitu den gehien, eta zeinetan,
masifikazioaren ondorioz, bizi baldintzak gero eta okerragoak diren.
Lan baldintzei dagokienez, gogorarazi behar da ostalaritzaren sektoreak hamar urte baino
gehiago daramatzala lan-hitzarmena berritu gabe, harrigarria bada ere.
Bestalde, Covid 19ak eragindako krisiaren aurreko aste eta hilabeteetan denda enblematiko asko itxi ziren Donostian, gentrifikazio-komertzialaren eraginez. Hau da, hiriaren
errentagarritasun turistikoa handitzen ari zenez, lokalen alokairuak ere garestitzen ari
ziren. Horrela, betiko dendari/tabernariak beste enpresa handiagoek ordezkatuak izaten
ari ziren, eta azkenaldian horiek nazioarteko funts inbertitzaileekin.

Parte Zaharrak aipamen berezia merezi du, turismoaren masifikazioaren eta gentrifikaziokomertzialaren epizentroa baita. Erdigunea, Gros eta Antiguako itsasertzetik gertuen
dagoen gunea Parte Zaharraren prozesu bera jarraitzen ari dira, gertutik. Eta, egoerak
ezberdinak diren arren, Santa Klara uhartea masa-turismorako produktu berri batena bilakatzeko arriskua dago.
Laburbilduz, datu hauek guztiek agerian uzten dute krisiaren aurretik Donostian turistifikazio prozesua ondorioak eragiten ari zela: eremu batzuen masifikazioa, auzoen arteko
desoreka handiak, etxebizitzaren prezioaren igoera, lan baldintzen prekarizazioa... Azken
batean, EH Bilduren iritziz, ezin gara krisi honetatik atera aurreko egoera berera itzultzeko
eta akats berberak errepikatzeko.
3.

Krisiari aurre egiteko estrategia eta aukera berriak

Susperraldia motela eta zaila aurreikusten da, eta sektoreak gutxiengo egitura bati eusteko administrazioak laguntza handiak eman beharko lituzke. Horretan ari dira agintariak.
Eusko Jaurlaritzako Turismo sailburu Sonia Perez, sektoreko patronalekin batera, turismoa biziberritzeko erabakiak har daitezen engaiatua dabil. Donostiako alkate Eneko Goiak
ere, diru-laguntzak/neurri fiskalak banatu/hartuko dituela iragarri du, baita fondo bat sortuko duela ere.
Baina arestian esandakoa aintzat hartuta, galdera ez da noiz eta zein laguntzekin itzuliko
den turismoa krisi aurreko egoerara, baizik eta ea egoera berera itzuli behar ote duen.
Donostiako EH Bilduk argi du krisiaren ondorioz turismoak bizi duen egoerak aurrerantzean gauzak beste modu batera egiteko aukera eskaintzen duela. Areago, ezinbestekoa da gauzak beste modu batean egitea. Izan ere, askotan errepikatu dugun
bezala, turismoaren jardunak Donostian aspaldi utzi zion jasangarria izateari.
2008tik aurrerako finantza krisiaren testuinguruan gertatu bezala, orain ere arrisku handia
dago lehentasun eta inbertsioak turismoaren sektoreari eskaintzeko. Orduko hartan “turismoak adreilua (higiezinen sektorea) salbatu” zuen bezala, oraingoan ere turismoa neurrigabe sustatuz ekonomia salbatuko dela pentsatzeko tentazio handia egon daiteke. Izan
ere, turismoa diru iturri erraz eta azkarra izan daiteke, lanpostuak azkar eta ugari sortu
ditzakeena. Baina, era berean, oso sektore lurrunkorra dela agerian geratu da. Izan ere,
sektore honek sortzen duen menpekotasun eta ahulezia ekonomikoaz ohartuta, berriro ere
akats berdinak ez errepikatzea da orain erronka.
EH Bilduren ustez, lanpostuen galerari eta enpleguaren kalitateari aurre egitea da orain
lehentasuna. Baina, epe ertainera, aldaketa estrategikoak egin beharko dira Donostiako
egitura ekonomikoan, mendekotasun turistikoa murrizteko eta inbertsio publikoak beste
sektore indartsuagoetara bideratzeko: ekoizpena, berrikuntza, zerbitzu digitalak, nekazaritza eta “km0” praktikak, klima aldaketari aurre egiteko enpresak, zaintzak eta sektore
sozio-sanitarioa, eta abar.
Bestalde, Administrazio Publikoak ere hausnartu behar du zer enpresa-eredu bultzatu nahi
duen. Krisialditik krisira, agerian geratzen ari da komunitatearen eraikuntzaren garrantzia.
Eta eraiki baino gehiago, enpresa eredu jakin batzuk komunitatea desegiten ari dira, jabetza oso urrun dagoelako eta hemengo bizi eta lan baldintzak bigarren mailakoak direlako.
Horregatik, bai turismoaren sektorean, bai bultzatu behar diren beste sektore batzuetan,
uste dugu sustatu behar direla, ahal den neurrian, eredu horizontalak, kooperatibistak, irabazi asmorik gabeko erakundeak eta abar.

4.

EH Bilduren proposamenak

a)

Donostiako Turismo-sektorea laguntzeko neurriak
•

Egungo erreskate-paketeetan turismo-industriari eskainiko zaizkion diru-laguntzak
mantendu behar dira. Hori bai, diru-laguntza horiek enpresa txiki eta ertainengan kontzentratu behar dira, konglomeratu erraldoiak finantzatu beharrean.

•

Diru-laguntza horiek lehentasunez jasotzeko, turismo eredu jasangarriarekiko
konpromisoa hartu beharko dute enpresek:
◦ Lan baldintza duinak (Gipuzkoako lan-hitzarmenen arabera)
◦ Hiriko nortasun eta bizi kalitatearekiko erantzukizun soziala
◦ Donostiako udalak larrialdi klimatikoari aurre egiteko hartzen ari den konpromisoarekin koherentzia

•

Udal-aplikazioko tasa eta zergen etena. Duela gutxi aurkeztu ditugun Donostiako
merkataritza txikiarentzako proposamen orokorrak turismo-sektorera atxikitako
establezimendutan ere aplikagarriak dira. Zentzu honetan, Donostiako EH Bilduk
bat egiten du hiriko merkataritza elkarte ezberdinek Udalari egin dioten
eskaerarekin:
◦ Urte honetako OHZren ordainketa kentzea
◦ Uraren eta zaborren tasaren ordainketa kentzea

•

b)

◦ Merkataritzako elementuak bide publikoa okupatzeagatiko urte honetako ordainketa kentzea
Lana banatzea: Larrialdi egoeraren ondoriozko eszenatoki honetan, sektorean
enplegu galera handia aurreikusten da. Enplegu-galera txikitzeko, gainerako lanpostuen banaketa sustatu behar da, lanorduen murrizketa orokorrago baten zati
gisa (orduko ordainaren igoerarekin batera). Honek erakunde publikoen diru-laguntzak eskatuko lituzke, baita beste jarduera batzuetara bideratzeko langileek egin
beharko duten berregokitze-formazioak eskatu ere.
Diru iturriak

•

Epe motzean, Udalak eskainiko dituen diru-laguntza paketeak

•

Epe ertainera, Diru-laguntza horiek finantzatu behar dira bisitariei ezarritako tasa
berrietatik (tasa turistikoa) edo karbono-isuriei ezarritako zergetatik.

c)

Beste sektore batzuetara trantsizioa errazteko neurriak
•

Dagoeneko merkataritza-jarduerarako saturatuta dauden eremuetan edo galtzear
daudenetan (Parte Zaharra, Erdialdea, Gros, Antigua), merkataritza-lokalak turismoaz bestelako jardueretara bideratzea sustatzea, hala nola merkataritza tradizionalera edo bertan kokatutako negozioak eta enpresak hiriarentzat estrategikotzat
jotzen den beste jarduera batera.

•

Hobari fiskala (OHZ murriztea), etxebizitza turistikoak alokairu tradizionalaren merkatura itzul daitezen (edo orain krisialdian alokairu arruntean eskaintzen ari direnak
bertan gera daitezen).

•

Beharrezkoa litzateke ekonomiak turismoan gutxiago ardazteko aukera emango
luketen sektore anitzetako alternatiba gisa enpresa berriak sustatzea. Bide batez,
ahalegin hau baliatu behar litzateke jarduera ekonomikoak birkokatu eta zenbait

lurraldek merkatu globalen gorabeheren aurrean duten zaurgarritasuna gutxitzeko,
orokorrean.
•

d)

Proiektu komunitarioak antolatzeko oporrak eta aisialdia bultza behar dira, ez dirua
irabazteko asmoak bultzatuta, baizik eta sozialki onuragarriak diren esperientzien
trukeak.
Turismo estrategia aldatu beharra

•

Turismo Zuzendaritza Plana 2017-2021 iraungita dago. Krisiak utzitako ondorioei
eta aipatutako hiri estrategia aldaketaren beharretara egokitzeko, gogoeta berri bat
abiatu behar da sektorearekin, sindikatuekin, auzo elkarteekin eta beste eragile
sozial eta politikoekin.

•

Estrategia egokitzen den bitartean, pisu turistiko eta hotel berriei moratoria ezarri
behar zaie.

