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1.

Sarrera Aurrekariak

Gipuzkoako bertako ekoizleen azokak:
-Merkaturatze bide tradizionalki garrantzitsua
-Urteotako beheranzko joera

•
•

2.

Motore sozioekonomiko lokala
Baserritar baloreak herri eta hirietako testuingurura gerturatzea

Helburuak Metodologia

Azterketaren Helburua
Gipuzkoako tokiko nekazarien azoken eragin soziala aztertzea sustraitzearen
garrantzia Azterketaren helburu zehatzak
- Nekazari zein herritarrek azoketara gerturatzeko dituzten arrazoi eta motibazioak
identifikatzea
- Azokek duten errotze maila aztertzea, azoken izaera eta funtzio soziala
- Azoken errotzeak izango duen bilakaera aurreikustea
- Tokiko azokak merkaturatze bide laburren eremuan eta lurraldearen elikadura
estrategia batean aztertzea
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-Oinarrizko funtzioak

EREIN-BANATU-BIZI metodologia
• Ikerketa kualitatiboa: erdi-egituratutako elkarrizketak azokarekin lotura duten
eragile nagusiei
• Ikerketa kuantitatiboa: inkestak azokako ekoizle eta kontsumitzaileei
(SEED&NEED&FEED metodologia egokitua)
• Azterketa Faktorial Anitza, Kluster Analisiarekin osatua
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3.
Emaitzak

1. Aldagaien Sailkapena. Ekoizpena

2. Klusterren Osaketa. Ekoizpena
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1. Aldagaien Sailkapena. Kontsumoa

2. Klusterren Osaketa. Kontsumoa
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4.

Ondorioak

1.- Eskala txikiko ekoizpen eredu dibertsifikatuak nagusitzen dira, ekologikotik
urruntzen den produkzioa. Kontsumo ereduari dagokionez, herritarrak kalitatezko
elikagaiak eta bertako produktuak erostera gerturatzen dira azokara
2.- Bai ekoizleek eta bai kontsumitzaileek motibazio anitzak dituzte azoketan parte
hartzeko, azokak “elkargune biziak” dira
3.- Sustraitze maila altuena duten ekoizleak eta kontsumitzaileak ezaugarri
“kulturalekoak” dira. Hala ere, hauek ez dira ez ugarienak eta ezta ere gastu maila
altuena egiten dutenak
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4.- Gastu maila altuena kontsumitzaile kontzienteek egiten dute; hala ere, azoketan
maiztasun handienarekin erosten dutenak kontsumitzaile indibidualak dira
(kalitatezko produktuak bilatzen dituzte)
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5.-Ekoizle profesionalen perfila:

• Espezializatuagoa eta balio erantsia duten produktuak saltzen dituena
(produktu eraldatuak)
• Komertzializazio bide dibertsifikatua, merkaturatze bide laburretan
oinarritua
• Arrazoi komertzialak dituzte, ez dute sustraitze maila alturik aurkezten
6.- Sustraitzearen kontzeptua azokekin batera eboluzionatzen ari da,
ekoizle eta kontsumitzaile gazteen sarreraren ondorioz.
7.- Ez dago definiturik azoken kudeaketarako gobernantza eredurik:
nahitaezkoa da kudeaketa ereduaren inguruan hausnartzea eta azoken
errealitatera egokitutako estrategiak garatzea. Azokarekin lotura duten
eragile desberdinen parte hartzea, konpromisoa eta lankidetza ziurtatu
behar da, erabakiak hartzeko egitura horizontalak sortuz
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