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Resumo: Nos últimos anos, o turismo relacionado cos intercambios universitarios está co-
brando importancia como unha nova tipoloxía de turismo. Existe, porén, bastante confusión polo 
que respecta á súa conceptualización. Neste traballo proponse o termo “turismo académico” pa-
ra describir este movemento turístico, á vez que se trata de estimar o impacto económico direc-
to xerado polos estudantes Erasmus recibidos pola Universidade de Santiago de Compostela 
no curso académico 2007-2008. Os resultados do traballo revelan que este tipo de turismo pre-
senta unha maior duración da estadía ca o turismo convencional, que xera visitas adicionais de 
familiares e amigos, e que se trata dun turista moi satisfeito tanto coa cidade coma coa Univer-
sidade, o que se traduce nun desexo de volver visitar a cidade nun futuro. Estas características 
deberían ser tidas en conta polos axentes implicados no sector turístico na toma de decisións e 
para unha mellor adecuación da oferta a esta demanda en crecemento. 
Palabras clave: Turismo académico / Impacto económico do turismo / Intercambios universita-
rios Erasmus. 

AN APPROXIMATION OF DIRECT ECONOMIC IMPACT OF ACADEMIC TOURISM:  
THE CASE OF ERASMUS EXCHANGE PROGRAM  

IN THE UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Abstract: In recent years the tourism related to the university exchange programs is becoming 
more important as a new type of tourism. However there is some confusion concerning its con-
ceptualization. In this paper the term of “academic tourism” is proposed to describe this tourist 
activity, and it is aimed to estimate the direct economic impact of the Erasmus students received 
by the University of Santiago de Compostela during the academic year 2007-2008. The results 
of the study reveal that this kind of tourism shows longer duration of stay comparing to the con-
ventional tourism, it also generates additional visits of relatives and friends and the study shows 
a tourist with high level of satisfaction with both the city and the University who, as a result, ex-
presses the wish to repeat the visit in the future. These characteristics should be considered by 
agents connected to tourism sector in their decision making process and for better adjusting of 
the supply to this increasing demand. 
Keywords: Academic tourism / Economic impact of tourism / Erasmus exchange program. 

1. INTRODUCIÓN

Nos últimos anos, a mobilidade estudantil experimentou un importante crece-
mento. Impulsados pola existencia de diferentes bolsas, convenios e programas de 
intercambio, cada ano miles de estudantes españois van estudar ao estranxeiro e, á 
vez, un número similar de estranxeiros entran en España para realizar diferentes es-
tudos. Permanecer un tempo nun país diferente ofrécelle ao estudante, ademais 
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dunha formación específica, a posibilidade de aprender novos idiomas, de coñecer 
outras culturas e costumes e a posibilidade de integrarse nunha sociedade diferente. 
Estudar un tempo no exterior constitúe unha oportunidade única para coñecer e 
competir intelectualmente en ámbitos diversos, para atopar novos amigos, para am-
pliar o punto de vista cultural e étnico, aumentando o interese por conectarse direc-
tamente coa cultura e coa vida social doutro país.  
 O impulso foi de tal magnitude ao longo dos últimos anos que a mobilidade es-
tudantil parece ter certas repercusións na economía da contorna dos centros recep-
tores, de modo que as cidades universitarias se poden beneficiar desta afluencia de 
visitantes. Existe, polo tanto, un interese en chegar a coñecer o impacto económico 
exacto desta mobilidade –que se podería denominar “turismo académico”– nas ci-
dades de acollida porque, efectivamente, dada a natureza deste tipo de mobilidade, 
na maioría dos casos podemos tratalo como unha nova tipoloxía de turismo e, en 
consecuencia, medir os seus efectos económicos aplicando as técnicas utilizadas 
para a medición do impacto económico do turismo en xeral.  
 A mobilidade en cuestión responde ás características do turismo, aínda que  pre-
senta unhas especificidades que paga a pena estudar para poder adecuar a oferta a 
unha demanda en expansión. Para iso, cómpre coñecer tamén os antecedentes da 
mobilidade universitaria no contexto do sector turístico, os seus trazos e a súa im-
portancia na actualidade.  
 O obxectivo deste traballo é analizar as relacións entre a mobilidade estudantil e 
o turismo e estimar o impacto económico directo xerado polos estudantes Erasmus 
que realizan estadías na Universidade de Santiago de Compostela (USC).  
 O traballo estrutúrase do seguinte modo: logo desta introdución, no segundo 
apartado proponse un marco conceptual para o turismo académico e ponse de ma-
nifesto a importancia que na actualidade ten o programa Erasmus dentro do 
conxunto dos programas de intercambio; tamén se cuantifica a importancia da mo-
bilidade Erasmus cara á USC; no terceiro apartado exponse a metodoloxía utilizada 
para estimar o gasto directo realizado por eses estudantes en Galicia; no apartado 
cuarto analízanse os resultados obtidos da enquisa; no quinto apartado inténtase 
aproximar o impacto económico directo dos estudantes Erasmus na USC; por últi-
mo, preséntanse unha serie de reflexións a modo de conclusión. 

2. O INTERCAMBIO ERASMUS COMO ESTADÍA TURÍSTICA 

 Para empezar a analizar o intercambio Erasmus como a unha tipoloxía de turis-
mo hai que responder, en primeiro lugar, á pregunta: que tipo de mobilidade estu-
dantil se pode considerar como turismo? E, como consecuencia, débense determi-
nar os termos dentro dos cales a mobilidade estudantil poida ser entendida como 
unha actividade turística.  
 Existen varios conceptos para cualificar este tipo de estadías como turismo, co-
mo os termos “turismo idiomático” (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
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2008;  Baralo,  2007;  García  Laborda,  2007),  “turismo  educacional”  (García  et 
al.,  2005;  Goeldner  e  Ritchie,  2005)  ou,  o  máis  amplo,  de  “turismo  xuvenil” 
(Organización Mundial de Turismo, 2008; Montaner, 1991; Carr, 1998). A miúdo 
tamén  se  inclúe  a  mobilidade  relacionada  cos  intercambios  universitarios den-
tro do marco do concepto de “turismo cultural” (Latiesa, 2000; Kennett, 2002), xa 
que os seus obxectivos, como é o caso do programa Erasmus, non se axustan estri-
tamente á formación relacionada coas súas respectivas carreiras, senón que inclúen 
un  conxunto  de  experiencias  máis  amplas,  e  que  xa  se  sinalaron  anterior-
mente.  
 Como sucede noutros tipos de mobilidade estudantil, tamén a relacionada co in-
tercambio Erasmus pode ser considerada como unha tipoloxía de mobilidade turís-
tica, posto que responde aos parámetros conceptuais utilizados por organizacións 
internacionais no ámbito turístico. Efectivamente, as actividades realizadas polas 
persoas que se desprazan fóra da súa contorna habitual por un período de tempo in-
ferior a un ano co obxectivo de realizar estudos, poden ser consideradas como tu-
rísticas. Neste sentido, a Organización Mundial de Turismo (OMT) considera como 
turistas aos estudantes que durante un período de tempo inferior aos doce meses 
permanecen fóra do seu lugar de residencia habitual para cursar estudos xa que, se-
gundo a definición que ofrece este organismo, o turismo comprende “las activida-
des que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a 
su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 
fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT, 1994), indicando posteriormen-
te que como motivo principal da viaxe se poden considerar, entre outros, os estu-
dos, a educación e a investigación remunerados. Na súa revisión máis recente das 
Recomendaciones sobre las estadísticas de turismo, a OMT especifica na categoría 
de visitantes aos estudantes que están realizando cursos de curta duración (de me-
nos de un ano), mentres que os estudantes cuxos estudos no lugar de destino igua-
len ou superen un ano deben excluírse desta categoría (Nacións Unidas e OMT, 
2008). Polo tanto, poderiamos utilizar o termo “turista” en relación cos visitantes 
que se desprazan a un lugar distinto á súa residencia habitual para realizar estudos 
nos centros de ensinanza públicos e privados e cuxa duración sexa inferior a un 
ano.  
 Utilizando os criterios anteriormente sinalados, podemos considerar como turis-
tas tanto aos estudantes Erasmus coma aos estudantes que chegan ás universidades 
españolas no marco dos convenios bilaterais, aos alumnos que chegan para facer 
cursos de idiomas e de cultura española organizados polas universidades, aos che-
gados para participar en proxectos de investigación e aos incluídos noutro tipo de 
intercambios non mencionados anteriormente, sempre que a duración da súa esta-
día sexa inferior a un ano. Todos estes desprazamentos entrarían no ámbito turísti-
co.  
 Para as necesidades do presente traballo –e para as investigacións futuras– sería 
conveniente elaborar un termo para a mobilidade relacionada cos estudantes xa 
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que, aínda que as expresións sinaladas con anterioridade poden aproximarse ao 
concepto obxecto de estudo desta investigación, ningún deles o define con preci-
sión. O concepto de “turismo xuvenil” é demasiado amplo xa que, ademais da mo-
bilidade estudantil, inclúe viaxeiros cuxo motivo principal da visita non son os es-
tudos; e este concepto está, ademais, fortemente relacionado coa idade do turista. 
Pola contra, o “turismo idiomático” unicamente se limita ao grupo que ten como 
obxectivo principal da viaxe realizar un curso de idioma no país de acollida.  
 Neste traballo preténdese analizar o impacto económico xerado polos viaxeiros 
que visitan Galicia co obxectivo de cursar unha parte dos seus estudos na Universi-
dade de Santiago de Compostela dentro do marco de programa Erasmus. Por iso, 
de todos os termos utilizados, se cadra o que máis se aproxima ao obxecto de estu-
do sexa o de “turismo educacional”. Porén, pode que o termo máis adecuado para 
describir os desprazamentos que se pretenden analizar sexa o de “turismo académi-
co”. Esta denominación, que non é de utilización común na literatura especializada 
en turismo, éo, porén, na información xornalística en relación cos intercambios 
universitarios. Poderíase utilizar o termo “turismo académico” para referirse a to-
das as estadías de duración inferior a un ano nos centros de educación superior fóra 
do país de residencia habitual dunha persoa, cuxo obxectivo principal sexa realizar 
cursos relacionados cunha carreira académica e/ou atender a cursos específicos (por 
exemplo, de idiomas) organizados por estes centros. Esta definición abarcaría o 
compoñente educativo, faría referencia ao tipo de centros (escolas superiores) e te-
ría en conta as esixencias formais que debe cumprir unha estadía para considerarse 
turismo (duración). Esta definición abrangue perfectamente a mobilidade de estu-
dantes relacionada co programa Erasmus. 
 Algúns autores destacan unha serie de características distintivas dos turistas no-
vos (nos que tamén poderiamos incluír os estudantes Erasmus), como gastar unha 
gran proporción da súa renda dispoñible en viaxar, quedar máis tempo no destino, 
ou inclinarse polos negocios locais á hora de facer compras, con máis frecuencia ca 
outros visitantes (OMT, 2008). As características mencionadas parecen indicar que 
o impacto deste turismo na economía local sería maior ca o do turismo convencio-
nal. 

2.1. IMPORTANCIA DA MOBILIDADE ERASMUS 

 Na actualidade a educación superior constitúe un dos valores más importantes 
dunha sociedade. Despois da Segunda Guerra Mundial o seu papel crece debido ao 
acceso a esa educación dunha gran parte da poboación. Pasado o tempo vai co-
brando importancia a cooperación entre as institucións en distintos niveis da edu-
cación. Iso toma unha nova dimensión despois da creación da Comunidade Euro-
pea. A colaboración no campo da educación pasou a ser un dos elementos da inte-
gración dos países membros da Comunidade. Na actualidade, logo da constitución 
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da Unión Europea, e en especial despois das súas consecutivas ampliacións nos 
anos 2004 e 2007, os programas comúns no campo da educación chegaron a ser as 
accións máis importantes deste tipo no mundo. De feito, un dos principais obxecti-
vos do proceso de converxencia dos sistemas de ensinanza superior europeos –que 
se iniciou no ano 1999 en Bolonia e que se completará no ano 2010– é fomentar a 
mobilidade estudantil. Como consecuencia do fomento de varios tipos de progra-
mas de intercambio obsérvase  cada  vez  máis  unha  maior  internacionalización  
da  ensinanza  universitaria.  
 Un dos programas más coñecidos e populares é, sen dúbida, o programa Sócra-
tes-Erasmus. Este programa, que está destinado aos universitarios europeos, foi 
creado para facilitar e fomentar a mobilidade dos universitarios entre os países de 
Europa. O seu funcionamento empezou de forma oficial o 15 de xuño de 1987. O 
nome do programa está relacionado co famoso filósofo Erasmo de Rotterdam, e 
significa European Community Action Scheme for the Mobility of University Stu-
dents1. Durante os seus vinte e dous anos de funcionamento o programa Sócrates-
Erasmus chegou a ser a maior base para o intercambio de estudantes e de profeso-
rado universitario2 en todo o mundo. Na actualidade participan nel: 
 
 Desde o 1 de xaneiro de 2007, os vinte e sete membros da Unión Europea. 
 Os países EFTA/EEA: Liechtenstein, Noruega, Islandia. 
 Desde o curso académico 2004-2005, Turquía como país candidato a entrar na 

UE.  
 
 Ata o ano 1995 o Erasmus funcionaba como un programa educativo indepen-
dente da Comunidade Europea. Entre os anos 1995 e 1999 foi incorporado ao pro-
grama Sócrates, que inclúe oito subprogramas relacionados coa educación.  
 No curso 2004-2005 entra en vigor –para un período de cinco anos– o programa 
Erasmus Mundus, que está aberto tanto aos ditos países coma aos demais países do 
mundo, e que se articula arredor dos cursos de máster Erasmus Mundus. Son cursos 
integrados de alto nivel, e impartidos por un consorcio de cando menos tres univer-
sidades de tres países europeos diferentes. 
 O tempo de estudos no outro país participante no programa abarca un período 
que vai desde uns tres meses ata un ano enteiro. Durante este tempo o estudante re-
cibe unha bolsa cuxo obxectivo é cubrir os chamados “gastos de mobilidade”, que 
inclúen a preparación lingüística do estudante, a viaxe ata a universidade de destino 
e a diferenza entre o custo de vida do país de orixe e o país de destino. De acordo 
cos seus principios, a bolsa Erasmus non cobre o gasto completo feito polo estu-
dante no país de destino, senón que debe equiparar a diferenza en relación co gasto 
                                                           

1
 Ing. O esquema de acción da Comunidade Europea para a mobilidade dos estudantes universitarios. 

2
 Aínda que o programa inclúe modalidades de intercambio de profesores, o presente traballo enfócase nas rela-

cionadas co intercambio de estudantes.   
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habitual do estudante no seu país de orixe. A contía da bolsa Erasmus adoita variar 
en función do país de destino, do país de orixe e mesmo da universidade de orixe 
do estudante.  
 Actualmente, dentro do marco das bolsas Erasmus, marchan ao estranxeiro pre-
to de 120.000 estudantes dos países participantes no programa. Durante o funcio-
namento do programa entre os cursos 1987-1988 e 1999-2000 uns 700.000 estu-
dantes gozaron da bolsa. Hoxe en día esta cifra superou o millón. Dun modo simi-
lar, a evolución en España tamén foi positiva. Na gráfica 1 pode constatarse isto e 
pódese observar o crecente número de estudantes Erasmus en España desde que 
comezou a funcionar o dito programa.  
 

Gráfica 1.- Estudantes que realizaron o intercambio Erasmus en España en-
tre os cursos 1987-1988 e 2007-2008 
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FONTE: Elaboración propia a partir dos datos da páxina web da Agencia Nacional Erasmus. 

1.2.1. Intercambio Erasmus na USC 

 A Universidade de Santiago de Compostela participa no programa Erasmus 
desde a súa creación no ano 1987, e na súa rama específica –Erasmus Mundus– 
desde o curso académico 2004-2005. A duración da mobilidade oscila entre os tres 
meses (mínimo) e os doce meses (máximo). A Universidade de Santiago ten asina-
dos convenios de intercambio no marco do programa Erasmus con 367 universida-
des en toda Europa, o que significa que pode tanto mandar como recibir estudantes 
das universidades en cuestión.  
 Polo que respecta ás cifras relativas á mobilidade cara á USC, a Comisión Eu-
ropea sitúa a Universidade de Santiago de Compostela no trixésimo posto entre as 
cen universidades europeas con maior afluencia de estudantes Erasmus (http:// 
ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/stat_en.html).  
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 Na táboa 1 recóllese o número de estudantes Erasmus recibidos pola Universi-
dade de Santiago de Compostela segundo os países de procedencia desde que se 
dispón de datos (curso 2000-2001). Como pode observarse, nos últimos anos os 
grupos máis numerosos entre os estudantes Erasmus na USC son os italianos, se-
guidos dos alemáns, os portugueses, os polacos e os franceses. 
 

Táboa 1.- Estudantes Erasmus recibidos pola Universidade de Santiago por países 
CURSO ACADÉMICO 

PAÍS 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

AT 6 3 2 8 5 4 6 11 11 
BE 10 7 9 12 13 13 11 15 18 
CZ 12 14 13 16 23 16 23 27 31 
DE 33 51 57 68 79 71 89 95 93 
DK 5 5 3 5 5 5 1 4 0 
EE 1 0 0 0 6 4 1 2 1 
FI 7 4 3 4 2 4 4 2 2 
FR 54 52 58 74 84 63 65 92 65 
GR 0 0 0 1 1 3 2 5 6 
HU 1 5 2 3 6 2 9 8 9 
IE 7 7 8 8 6 10 7 5 7 
IT 65 76 127 145 162 164 158 196 185 
LT 0 1 2 4 5 4 0 4 4 
MT 0 0 0 1 5 0 0 0 3 
NL 3 3 5 0 0 4 0 5 2 
NO 0 0 2 2 1 5 2 2 6 
PL 14 13 20 33 33 36 61 62 87 
PT 27 29 31 0 57 74 75 81 62 
RO 6 4 4 7 6 7 16 17 16 
TR 0 0 0 0 0 1 2 3 7 
UK 42 34 33 19 33 19 12 48 33 
RP 1 4 2 5 3 5 6 6 10 
TOTAL 294 312 381 415 535 514 550 690 658 
AT: Austria; BE: Bélxica; CZ: Rep. Checa; DE: Alemaña; DK: Dinamarca; EE: Estonia; FI: Finlandia; FR: 
Francia; GR: Grecia; HU: Hungría; IE: Irlanda; IT: Italia; LT: Lituania; MT: Malta; NL: Países Baixos; NO: 
Noruega; PL: Polonia; PT: Portugal; RO: Romanía; TR: Turquía, UK: Reino Unido; RP: Resto países. 

FONTE: Elaboración propia a partir dos datos da Agencia Nacional Erasmus e da Universidade de Santiago de 
Compostela. 

3. METODOLOXÍA 

 O obxectivo deste estudo é a cuantificación do impacto económico directo que 
xera o turismo relacionado con estudantes Erasmus da USC na Comunidade Autó-
noma de Galicia. 
 Os estudos de impacto económico do turismo lévanse a cabo para determinar os 
efectos da actividade turística nos ingresos, no benestar e no emprego dos residen-
tes nunha zona xeográfica dada (Frechtling, 1994). A análise ten que distinguir en-
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tre tres tipos de efectos económicos: impactos directos, indirectos e inducidos (Sty-
nes, 1997). Un mellor detalle e conceptualización destes pode verse en Martínez 
(2003, 2009):  
 
1) Os impactos directos son aqueles que ocorren como consecuencia directa da ac-

tividade turística, e abarcan tanto os beneficios directos –son os ingresos deri-
vados do gasto realizado por turistas– coma os custos directos –son os gastos en 
reposición de bens e servizos consumidos polos turistas, así como na reparación 
de danos ambientais–.  

2) Considéranse impactos indirectos (secundarios) os impactos incluídos na cadea 
que se orixina como consecuencia da demanda de bens e servizos –incluíndo 
investimentos en bens de equipo e de infraestruturas– que os empresarios do 
sector lles fan a outros empresarios dese ou doutros sectores e estes, á súa vez, 
aos que lles ofrecen os seus propios produtos para satisfacer unha demanda tu-
rística inicial.  

3) Por impactos inducidos enténdense os impactos medidos como incremento no 
gasto de consumo doméstico derivado duns maiores ingresos que, á súa vez, 
proveñen duns maiores salarios e duns maiores niveis de emprego xerados polos 
gastos turísticos na zona.  

 
 Polo que respecta ao caso que nos ocupa –os impactos directos, é dicir, os que 
ocorren como unha consecuencia directa da actividade na área–, o efecto económi-
co máis recoñecible na economía receptora no referente aos beneficios é o gasto 
realizado polos estudantes estranxeiros en conceptos relacionados coa vida cotiá e 
co gasto nas taxas de matrícula (Vickers e Bekhradnia, 2007). No referido aos es-
tudantes do programa Sócrates-Erasmus, este último gasto realízase na universida-
de de orixe.  
 Dentro dos custos directos adóitase indicar o custo universitario relacionado con 
proporcionarlles servizos aos estudantes estranxeiros e cos subsidios gobernamen-
tais para posibilitar que os estudantes paguen as taxas da universidade (Fernández 
et al., 2000; Vickers e Bekhradnia, 2007).  
 Para medir o gasto realizado polos estudantes Erasmus elaborouse unha enquisa 
que recolle varios aspectos da vida estudantil en Galicia. O estudo forma parte dun 
proxecto de investigación máis amplo relacionado co impacto económico do turis-
mo académico incluído dentro do Sistema Universitario de Galicia. Na enquisa par-
ticiparon 264 estudantes Erasmus da Universidade de Santiago de Compostela, dos 
campus de Compostela e de Lugo, entre eles 7 estudantes da modalidade Erasmus 
Mundus (erro 4,7%, P = 95%). Tívose en conta o xénero e a nacionalidade do es-
tudante, a súa idade, o programa de intercambio realizado e a duración da estadía 
na USC. A realización da enquisa levouse a cabo coa colaboración do Centro de 
Linguas Modernas da USC, dado que a maioría dos estudantes Erasmus asiste a 
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clases gratuítas de castelán organizadas especificamente para eles por este centro. 
Os estudantes foron avisados e informados dos obxectivos do estudo con antela-
ción á realización da enquisa, o que lles permitiu definir as ideas acerca do gasto 
efectuado durante a súa estadía. A maioría das enquisas foron entregadas aos estu-
dantes en persoa e foron realizadas en presenza dunha entrevistadora que puido 
aclarar calquera dúbida xurdida durante o proceso de realización. As enquisas fo-
ron realizadas durante varios períodos do curso académico 2007-2008, para poder 
chegar tanto a estudantes do primeiro coma do segundo cuadrimestre, así como aos 
que realizaban un intercambio durante o curso académico enteiro. Informóuselles 
aos estudantes de que cada un deles só podía encher a enquisa unha vez, para evitar 
repeticións.  
 As preguntas da enquisa foron elaboradas con base en varios cuestionarios. En-
tre outros, un realizado polo Centro Universitario de Barcelona, que ten como 
obxectivo coñecer aspectos da vida estudantil dos universitarios foráneos nas uni-
versidades catalás e, en consecuencia, poder mellorar a oferta académica, cultural e 
de lecer cara a eles (Montull, 2005).  
 A parte máis importante da enquisa está relacionada co gasto realizado polos 
universitarios en Galicia. Primeiro pedíaselles aos estudantes que cualificasen o seu 
custo de vida en Galicia como “alto”, “normal” ou “baixo”, tomando como refe-
rencia o seu país de orixe. Logo tiñan que achegar o dato relacionado coa cantidade 
aproximada de diñeiro que gastaban mensualmente.  
 Outro punto da enquisa referíase á distribución do orzamento mensual entre di-
ferentes conceptos: aloxamento, alimentación, transporte, diversión, bares e restau-
rantes, compras, telefonía e outros. Preguntóuselles aos estudantes acerca do medio 
de transporte que máis utilizaban e sobre as viaxes que fixeran durante a súa esta-
día. Preguntouse por separado sobre as viaxes realizadas dentro da Comunidade de 
Galicia e polas efectuadas a destinos do resto de España. Os estudantes especifica-
ban os lugares que visitaron en cada caso e o gasto aproximado feito durante estas 
excursións.  
 A enquisa tamén contemplaba o número de familiares ou de coñecidos foráneos 
que visitaron ao estudante durante a súa estadía na Comunidade e a duración da es-
tadía dos visitantes en Galicia.  

4. RESULTADOS 

 Os resultados obtidos da enquisa proporcionan unha información acerca do ni-
vel e da composición do gasto feito polos estudantes Erasmus, pero tamén ofrecen 
unha imaxe das características socioeconómicas dos estudantes que chegan á Uni-
versidade de Santiago de Compostela ao abeiro do programa Erasmus. A continua-
ción expoñeranse as principais conclusións relacionadas coas mencionadas caracte-
rísticas  e  coa  satisfacción  do  estudante,  tanto  coa  rexión  coma  co  centro  de 
estudos.  
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4.1. CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS ESTUDANTES ERASMUS NA USC  

 A enquisa inclúe unha serie de preguntas relacionadas coas características xerais 
dos estudantes de intercambio, como a idade, o sexo, o país de procedencia, os es-
tudos seguidos, a duración da estadía e as visitas recibidas. Os datos obtidos permi-
ten definir o perfil do estudante estranxeiro que chega á Universidade de Santiago  
de Compostela.  
 Os  resultados  da  enquisa  reflicten  a  alta  (75%)  presenza  feminina  entre  
os estudantes Erasmus da USC. A maioría deles ten entre 20 e 25 anos, e a idade 
media  é  de  22,6  anos.  Polo  que  respecta  ao  seu  nivel  académico,  unha  parte 
significativa dos Erasmus está cursando o terceiro curso (34,5%). A entrevista con-
firma,  ademais,  a  alta  participación  no  intercambio  dos  estudantes  proceden-
tes  de Italia  (23,9%  do  total),  Polonia  (17,4%),  Alemaña  (16,7%)  e  Francia  
(11,4%).  
 Polo que respecta ás titulacións elixidas polos Erasmus, os datos revelan que 
unha  elevada porcentaxe (40,9%) realiza na USC materias relacionadas coa filolo-
xía; con menos frecuencia elíxense as demais titulacións, como ciencias políticas 
(12,9%), economía (9,1%), ou administración de empresas (5,3%). Ademais, o 
21% dos enquisados cursa materias de máis de unha titulación e as combinacións 
máis frecuentes son as da filoloxía hispánica e inglesa, ou filoloxía hispánica e 
francesa, aínda que tamén é habitual simultanear os estudos de ciencias sociais con 
filoloxía, ou os de economía cos de empresa. 
 A duración media da estadía é de 7,7 meses, dentro, polo tanto, dos límites de 
duración do programa Erasmus (entre tres e doce meses). Por razóns metodolóxicas 
derivadas da definición do turismo, non se teñen en conta as estadías iguais ou su-
periores a doce meses. Adicionalmente, hai que ter en conta que algúns dos entre-
vistados manifestaban intención de prolongar a súa estadía máis do declarado. A 
gráfica 2 reflicte que a maioría dos Erasmus (56%) realiza unha estadía durante o 
curso completo.  
 

Gráfica 2.- Duración da estadía dos alumnos 

Primeiro
cuatrimestre

30%

Segundo
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Curso
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56%

 
FONTE: Elaboración propia. 
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4.2. NIVEIS E COMPOSICIÓN DO GASTO EN CONCEPTOS RELACIONADOS  
  COA VIDA COTIÁ 

 Os resultados da investigación revelan unha media de gasto equivalente a 532 
euros mensuais, e preto da metade dos enquisados declaran que gastan entre os 400 
e os 600 euros por mes.  
 Do gasto mensual citado, a parte máis significativa correspóndese co aloxamen-
to e cos gastos relacionados coa vivenda: gas, electricidade, comunidade. Este gas-
to equivale de media a 186 euros mensuais. O tipo de aloxamento predominante é o 
piso compartido con outros estudantes (69,7% do total), seguido polo apartamento 
alugado pola súa conta (17%). As residencias universitarias (4,2%) e os hostais 
(1,5%) son tipoloxías de aloxamento utilizadas en menor medida polos estudantes 
Erasmus. Unha porcentaxe moi pequena dos estudantes elixe outras modalidades 
de aloxamento, como os colexios maiores privados, e algúns cambian de aloxamen-
to durante a súa estadía. Neste último caso, a opción máis frecuente é o cambio 
desde unha residencia universitaria a un piso compartido, debido ao prezo inferior 
dos pisos compartidos. 
 Como cabería esperar, os estudantes Erasmus destinan unha parte destacada do 
orzamento dispoñible (128 euros de media) á compra dos produtos alimenticios bá-
sicos, destinando unha media de 58 euros mensuais para gastos en bares e restau-
rantes.  
 No concepto de telefonía móbil, fixa e internet os estudantes entrevistados adoi-
tan gastar 29 euros como media ao mes. Só un 6,1% dos enquisados di non gastar 
nada neste concepto.  
 Para as compras de roupa, os estudantes Erasmus destinan 37 euros mensuais de 
media. Porén, o 19,4% indica que non realizou ningún gasto en roupa. 
 Case o 47% dos enquisados indica que, polas características da cidade (de pe-
quenas dimensións), non gasta nada en concepto de transporte urbano. O resto pre-
senta un gasto variable neste concepto, o que leva ao resultado de 8 euros mensuais 
por estudante.  
 En diversión, que inclúe actividades culturais coma o cine e o teatro, os estu-
dantes de intercambio din gastar uns 32 euros de media; porén, o 13,9% dos enqui-
sados declara non gastar nada neste concepto. 
 O gasto en produtos básicos para a casa, entre os que se inclúen utensilios do-
mésticos, produtos de limpeza e similares, supón 15 euros mensuais. O 16% dos 
estudantes non gasta nada neste concepto. 
 Un 56% dos estudantes declara ter gastado algo “noutros conceptos” non men-
cionados con anterioridade. O 35% restante declara non ter gastado nada ou non 
contesta a pregunta. O valor medio obtido desta forma é igual a 39 euros mensuais 
e os gastos sinalados polos estudantes con máis frecuencia son as viaxes fóra de 
España (sobre todo a Portugal), os libros, as fotocopias e os recordos; algo menos 
frecuente é o gasto no mantemento do coche e nos ordenadores portátiles. 
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 A modo de resumo, a gráfica 3 recolle a distribución do gasto dos estudantes 
Erasmus nos distintos conceptos relacionados coa súa vida cotiá no destino.  
 

Gráfica 3.- Gasto mensual medio dos estudantes Erasmus 
por categoría (sen incluír as visitas a outras localidades) 
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FONTE: Elaboración propia. 

4.3. NIVEIS E COMPOSICIÓN DO GASTO EN CONCEPTOS RELACIONADOS 
  COAS VISITAS TURÍSTICAS 

 O 95,8% dos estudantes realiza visitas turísticas a outras localidades de Galicia 
durante a súa estadía e o 78,4% viaxa a outras localidades de España, fóra da Co-
munidade Autónoma de Galicia. O gasto por estudante correspondente a estas visi-
tas equivale a 142 euros no caso das visitas dentro de Galicia e a 259 euros no caso 
das viaxes a outras localidades de España. Entre os destinos máis visitados dentro 
de Galicia están A Coruña (80,2%3), Vigo (48,6%) e Fisterra (39,5%). Polo que 
respecta aos destinos máis populares no resto de España, destacan Madrid 
(59,4%4), Barcelona (47,8%), Sevilla (14%) e Valencia (14%).  
 O 75,8% dos enquisados afirma que recibiu visitas de familiares e amigos du-
rante a súa estadía Erasmus. A media resultante é de 2,9 visitas por persoa, e a du-
ración media é de 4,3 días por visita. Porén, cómpre destacar que as enquisas se le-
varon a cabo durante a realización da estadía dos estranxeiros na USC, e varios de-
les apuntan que antes de finalizar a súa estadía recibirían máis visitas (ao acabar os 
exames ou durante períodos non lectivos). 

4.4. NIVEL DE SATISFACCIÓN COA ESTADÍA E PLANS DE VOLVER  

 Tal e como indica a información recollida na gráfica 4, o 90,1% dos enquisados 
considera que Galicia merece ser recomendada a outros como obxectivo turístico, 

                                                           
3
 Porcentaxe sobre os estudantes que realizaron visitas turísticas dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. 

4
 Porcentaxe sobre os estudantes que realizaron visitas turísticas ao resto de España. 
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fronte ao 4,2% que opina o contrario e a un 5,7% que non están decididos nesta 
cuestión.  
 

Gráfica 4.- Recomendarías Galicia como destino 
turístico? 

Si
90,1%

Non
4,2%

NS/NC
5,7%

 
FONTE: Elaboración propia. 

 
 O 74,5% dos enquisados recomendaría a USC como centro de estudos a outros 
potenciais estudantes; o 8,7% non o faría e a porcentaxe restante non ten unha opi-
nión moi clara a este respecto (gráfica 5).  
 

Gráfica 5.- Recomendarías o centro de estudos 
de destino? 

Si
74,5%

Non
8,7%

NS/NC
16,8%

 
FONTE: Elaboración propia. 

 
 O 75% dos Erasmus entrevistados ten plans de volver a Galicia no futuro, o 
21,2% aínda non o sabe e o restante 3,8% non ten plans de volver (gráfica 6).  
 

Gráfica 6.- Pensas volver a Galicia no futu-
ro? 
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FONTE: Elaboración propia. 
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5. IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E ESCENARIOS FUTUROS 

 Unha vez coñecido o gasto realizado polos Erasmus e o seu número durante o 
período investigado (curso académico 2007-2008), poderíase estimar o impacto 
económico a partir da seguinte fórmula: 
 

Impacto económico = Número de visitantes*Gasto medio por visitante*Multiplicador

Impacto directo

}
 

5.1. IMPACTO DIRECTO 

 O número de visitantes correspóndese co número de estudantes Erasmus recibi-
dos pola USC durante o curso académico 2007-2008, e o gasto medio por visitante 
sería o gasto medio realizado polos estudantes Erasmus en distintos conceptos rela-
cionados coa súa vida cotiá en Galicia. Con estes datos pódese calcular o impacto 
económico directo. Porén, como sinala Martínez (2009), para coñecer o impacto 
indirecto no conxunto da economía faría falta coñecer tamén o valor do multiplica-
dor. Cando se traballa en niveis subnacionais é difícil dispoñer de información para 
calcular o valor do multiplicador (contas satélite do turismo, táboas input-output, 
etc.). Polo tanto, neste caso só se poderá calcular o impacto económico directo des-
te tipo de turismo. En futuros traballos tratarase de cuantificar o impacto total xera-
do polo turismo académico en Galicia. 
 Para coñecer o impacto económico directo habería que multiplicar o gasto men-
sual realizado polos estudantes (532 euros) pola duración media da estadía (7,7 me-
ses) e polo número de estudantes Erasmus na USC durante o curso académico 
2007-2008 (690). Desta forma obteriamos o impacto económico directo dos estu-
dantes Erasmus en conceptos relacionados coa súa vida cotiá, que neste caso equi-
valería a 2.826.516 euros. A isto habería que sumarlle o gasto total realizado duran-
te as súas viaxes a outras localidades de Galicia (97.980 euros) para coñecer o gas-
to directo realizado na rexión. Por outra parte, os estudantes gastan 178.710 euros 
nas  viaxes  realizadas  a  outras  localidades  de  España.  Ademais,  habería  que 
ter en conta outros gastos, entre os que se inclúe o asociado ás visitas a Galicia que 
realizan os familiares e amigos dos estudantes. Tendo en conta que un estudante 
recibe de media 2,9 visitas, multiplicándoo polo número de estudantes Erasmus ob-
tense  unha  cifra  de  2.001  visitantes  ao  ano.  Se  se  multiplicase  esta  cifra  po-
lo gasto medio diario dun turista para a Comunidade Autónoma de Galicia5, o im-
pacto  directo  do  turismo  asociado  aos  estudantes  Erasmus  sería  de  989.495 
euros. 

                                                           
5
 115 euros (IGE). 
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 Merece ser destacada a boa opinión que en xeral teñen os estudantes Erasmus 
sobre o centro de estudos, a cidade e Galicia no seu conxunto. Esta boa opinión 
acabará traducíndose, sen lugar a dúbidas, en recomendacións a terceiras persoas 
que seguramente acabarán visitando a cidade de Santiago de Compostela e outros 
lugares de Galicia.  
 Por último, como xa se mencionou, a maioría dos estudantes expresa o desexo 
de volver a Galicia no futuro (75%). Mesmo supoñendo que só unha parte deles 
realizará os seus plans, pódense esperar visitas turísticas no futuro como resultado 
das estadías actuais.  

5.2. TENDENCIAS FUTURAS 

 Analizando os datos relacionados co número de estudantes Erasmus entrantes 
compróbase que o crecemento non foi uniforme, aínda que entre os cursos 2000-
2001 e 2008-2009 o crecemento medio anual foi dun 11,2%. Podemos esperar que 
no futuro o número de intercambios siga crecendo xa que, como xa se mencionou 
anteriormente, o fomento da mobilidade estudantil é un dos obxectivos clave do 
proceso de Bolonia. Porén, é difícil anticipar con moita exactitude a taxa de crece-
mento esperado, polo tanto, imos considerar tres posibles escenarios para o próxi-
mo quinquenio, tal e como fan Bonete e Muñoz (2006).  
 Preséntanse tres escenarios distintos en función dos diferentes ritmos de crece-
mento do número de Erasmus. A partir dos ditos escenarios, estimouse o impacto 
económico directo xerado polos estudantes durante a súa estadía tomando como re-
ferencia o gasto realizado nos conceptos relacionados coa súa vida cotiá e con po-
sibles visitas turísticas dentro da Comunidade Autónoma. Nunha segunda opción, 
ao impacto directo súmaselle o gasto asociado, que sería o realizado polos familia-
res e amigos dos estudantes Erasmus. As previsións fanse a partir de tres taxas de 
crecemento distintas no número de Erasmus. Porén, nos cálculos non se tiveron en 
conta as variacións que poidan darse no gasto realizado polos Erasmus nos próxi-
mos anos, xa que non se dispón de información para iso e, ademais, asúmese que a 
duración media de estadía e o número de visitas xeradas por persoa no futuro non 
presentarán variacións.  

5.2.1. Escenario actual 

 Neste escenario suponse que o crecemento medio anual dos estudantes Erasmus 
vai  ser  similar  ao  rexistrado  nos  últimos  anos  (11,2%).  Na  gráfica  7  pódese 
apreciar que, no caso de que o número de estudantes Erasmus crecese a un ritmo 
parecido ao rexistrado nos últimos anos, a finais do curso 2012-2013 o impacto 
económico  directo  efectuado  na  Comunidade  superaría  os  4.000.000  de  eu-
ros.  
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Gráfica 7.- Estimación do impacto económico direc-
to. Escenario actual 
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FONTE: Elaboración propia. 

5.2.2. Escenario pesimista 

 Neste escenario suponse que o crecemento medio anual dos estudantes Erasmus 
nos próximos anos vai ser máis moderado (5%). Neste caso, o impacto económico 
directo estaría por baixo dos 3.500.000 de euros a finais do curso académico 2012-
2013 (gráfica 8). 
 

Gráfica 8.- Estimación do impacto económico direc-
to. Escenario pesimista 
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FONTE: Elaboración propia. 

5.2.3. Escenario optimista 

 Este escenario ten en conta un posible crecemento anual do número de estudan-
tes Erasmus equivalente a un 15%. Baixo este suposto poderíase esperar que o im-
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pacto económico directo chegase aos 5.000.000 de euros a finais do curso acadé-
mico 2012-2013 (gráfica 9). 
 

Gráfica 9.- Estimación do impacto económico di-
recto. Escenario optimista 
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FONTE: Elaboración propia. 

 
 Cómpre volver remarcar que estes cálculos se basean en distintas suposicións e 
que só poden servir de referencia e de orientación, xa que non podemos anticipar 
cal será o comportamento dos estudantes Erasmus no futuro.  

6. CONCLUSIÓNS 

 Analizando as características da mobilidade estudantil pódese comprobar que 
unha gran parte dos intercambios universitarios cumpre certos criterios para poder 
considerar esta mobilidade como unha tipoloxía de turismo. Dentro dos programas 
de intercambio destaca o programa Erasmus polo volume da mobilidade e polo po-
tencial futuro no contexto das prioridades do proceso de Bolonia. Polo tanto, pare-
ce xustificado o crecente interese por coñecer o impacto da actividade turística des-
te colectivo, máis aínda tendo en conta que a duración da estadía é considerable-
mente maior que no caso do turismo convencional e, por conseguinte, aumenta o 
seu impacto na economía do destino.  
 Outra característica que paga a pena ser destacada no caso do colectivo Erasmus 
é a súa disposición a facer viaxes a outros concellos durante a súa estadía no desti-
no, xa que isto significa un impacto asociado para toda a rexión. Porén, como prin-
cipais destinos destas viaxes na rexión os estudantes adoitan elixir as localidades 
grandes e de fácil acceso con transporte público (A Coruña, Vigo). Isto pode indi-
car que, se se lles ofrecesen unhas viaxes organizadas e destinadas especificamente 
para este colectivo, se podería conseguir que visitasen outros puntos da rexión me-
nos accesibles, pero cun grande interese turístico. 
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 É significativo o potencial que teñen os Erasmus para atraer novos visitantes á 
rexión, xa que un estudante Erasmus xera 2,9 visitas de fóra. Ademais, o alto grao 
de satisfacción dos Erasmus coa estadía e os plans de volver permiten esperar unha 
nova afluencia dos turistas no futuro. Tanto a rexión en xeral coma os centros de 
destino poden beneficiarse deste feito e mesmo incrementar estas posibilidades 
ofrecendo e promovendo entre os Erasmus uns cursos específicos (por exemplo, de 
idiomas, de posgrao ou de doutoramento), actividades de interese turístico (festas 
patronais, feiras, etc.) ou facendo publicidade de rexións menos coñecidas pero de 
interese turístico. Non hai que esquecerse do papel que poden ter as novas tecno-
loxías na promoción de actividades e cursos, xa que é un medio utilizado con fre-
cuencia polo colectivo de novos turistas para conseguir información. 
 Por último, debe destacarse a necesidade de seguir investigando as pautas de 
comportamento deste colectivo de turistas, tanto para coñecer o seu impacto na 
rexión como para poder adecuar a oferta a este sector en crecemento e aos nichos 
emerxentes en relación co turismo académico: viaxes de estudos, viaxes lingüísti-
cas, etc. 
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