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Ikaslea:………………………………………………………………………………………….Taldea:……………. Data……………. 

 

1- Defini edota azal itzazu hurrengo kontzeptuak:  (1,5 puntu) 

a) Ordaianketa-balantza 

b) Esportazioak 

c) Merkataritza blokeak 

 

d) Garraioa sektore estrategikoa 

 

 

2- Azal ezazu zer den Munduko Merkataritza Antolakundea eta zeintzuk dira bere 

helburuak. Zeintzuk dira erakunde honi egiten zitzaizkion kritikak?                         (1 

puntu) 

 

- Nazioarteko salerosketak liberalizatzeko eta ikuskatzeko asmoa duen erakundea da. 

- Helburuak: 1) arantzelak kendu edo murriztu. 2) Merkataritza desleiala jazarri, 3) bitarteko 

eran jokatu kideen arteko eztabaidetan. 

 

- Erakundeak berak aldarrikatutako helburuak merkataritza askea sustatzea eta hazkunde 

ekonomikoa bultzatzea izan arren, aditu frankok uste du, merkataritza aske global horren 

eraginez, aberatsak aberatsagoak eta txiroak txiroagoak direla. Munduko ekonomia 

bidezko moduan ez gidatzea ere leporatzen zaio 

- Erabakiak hartzeko sistemak ere kritikak jaso ditu, konplexua eta ezeraginkorra izateagatik 

eta herrialde guztien interesak maila berean ez zaintzeagatik. 

 

 

 



 8. GAIA 3DBH 

2 
 

 

3- Azal ezazu zerbitzuen sailkapena. Egin gero zerrendatxo bat Estatuak eta Udalak eskaintzen 

dituzten zerbitzuekin.  (1 puntu) 

Udal baten web gunean bilatzen aurki daitezke multzo bat: 

 

 

 

 

Udal zerbitzuaK Estatuaren zerbitzuak 

- Administrazioa (errolda, lizentziak eta baimenak, 
agiriak,….) 

- Udaltzaingoa (segurtasuna) 

- Hirigintza: herriaren antolakuntza fisikoa eta 
hazkundea (planoa, lurraldearen antolakuntza zein 
eremu landa, zein hiria, kaleak nolakoak, 
eraikitzeko baimenak, e.a.) Obrak kaleak 
mantentzeko 

- -Garbiketa eta lorazaintza, zaborra bilketa 

- Ura 

- Ekonomia sustapena: enplegurako laguntzak eta 
zerbitzuak (Behargintza),  

- Kultura: euskera, tailerrak, liburutegiak, festak, 
erakusketak, sariak,  museoake.a. 

- Hilerria 

- Zerbitzu sozialak: etxe-bizitza, laguntzak familiei, 

pertsoneei, haurrentzako zerbirtzuak,…. 

- Hezkuntza 

- Osasuna 

- Justizia 

- Kultura: museoak, liburutegiak, artxiboak, 
laguntzak eta sustapena: musika, artea, 
antzerkia, balleta, zinema,…..Sari 
nazionalak 

- Segurtasuna: polizia, ejerzitoa 

- Aduanak 

- Azpiegiturak: errepideak, itsasportuak, 
aireportuak, trenbidea,  urtegiak, zubiak,…. 

- Ekonomia 

- Korreoa 
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- Turismoa: bulegoa, publizitatea,… 

 

4- Hurrengo mapa behatu ostean esan:        (1 puntu) 

a) Zein da munduko merkataritza-potentziarik handiena?  

-Potentzia horrek nora zuzentzen ditu bere esportaziorik alde garrantzitsuena? Zer izango 

dira? 

Ipar Amerikara. Esportatzen du nekazaritza produktuak eta eraldatuak: makinak, kotxeak, 

produktu kimikoak eta farmazeutikoak 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

b) Potentzia horrek egiten dituen merkataritza-trukerik bolumen handiena non edo zein 

herrialdeen artean egiten ditu?  Zertan  oinarrituko dira truke horiek? 

 

             Europan egiten diren merkataritza-trukerik alde garrantzitsuena, hau da %75ª, Europako  

            herrialdeen artean egiten dira. 

             Europar Batasuneko herrialdeak oso industrializatuta daude eta haien artean trukatzen 

dituzten salgaiak  nekazaritza produktuaz gain, makinak, ekipoak, automobilak, produktu kimikoak, 

elektronika, elikagaiak besteak beste dira. 

 

c) Potentzia horren kanpoko hornitzailerik handiena zein da?  Zer inportatuko du handik? 

 

c) b) 



 8. GAIA 3DBH 

4 
 

           Europak, bere herrialdetik kanpo  gehien bat Ekialdeko Asiatik inportatzen du. 

Handik Japoniatik eta Koreatik inporta daitezke automobilak, itsasuntziak eta elektronika. Txinatik, 

Vietnametik, Indiatik…. Produktu manufakturatu merkeak  

 

 

5) Azal ezazu Errepideko  garraioa. (1,5 puntu):  Liburuan bezala. 

 

-  Alde onak: 

 - Malgutasuna irteera-lekutik helburura joateko 

- Eragozpenak 

             - Pertsonak zein merkan tziak eramateko edukiera txikia 

             - Trafikoaren dentsitate handia, akzidenteak,….. 

            - Kutsadura 

- Gaur egun: 

 - Herrialde garatuetan: 

  - Errepide sare trinkoa eta ona 

 - Garapen bidean dauden herrialdeetan: 

  - Edukiiera eskaseko sarea 

  - Gaizki prpestaturiko sareak 

  - Ekonomiaren atzerakuntza suspertzen dute. 

 

 

 

edo Trenbideko garraioa 

 

- Alde onak: zamarako kapazitatea, seguratasuna, kutsadura gutxi,…….. 

- Eragozpenak: trazadura, mantenimenduaren kostuak,……. 

- Gaur egungo ferrokarrilaren egoera: Hegazkinari lehia egiten dio  

 - Bidaztien garraioan 

  - AHT-k hegazkinarekin eta automobilarekin lehian distantzia ertainetan 

                           -Aldiriko trenak lehían daude automobilarekin eta autobusekin distantzia txikietan 

             -Salgaien garraioan 

  -Edukiontziak orokortu dira: 

   -Karga eta deskarga bizkortu egiten ditu 

                            -Kostuak merkatu  
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6) Esan hurrengo salgaiak nola garraituko zenituzke:    (1  puntu) 

a) garia, Ukraniatik (Odessa)  Espainiara (Bartzelona) 

   b)  Ikatza: Liverpooletik (BH) San Franciscora (EEBB)  

 

eman arrazoiak, egin ibilbiderik zentzuduena.  adierazi mapan eta gero azaldu ibilbidea pasatzen diren 

lekuetatik izendatzen. 

a)  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itsasuntziz egingo da. Odessatik irten, Itsaso Beltzatik Dardanelo itsasertzeetara abiatu eta 

zeharkatu ostean Itsaso Jonikora heldu, gero Korintoko kanala zeharkatzen 

Mediterraneora irteten da eta Sizilia hegoaldetik eta Balear uharteen artean pasatzen 

Bartzelonara heltzen da.   

 

● Odessa 

 

● Bartzelona 
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b) 

Liverpooletik San Frantziskora ikatza eramateko, kantitate handiak eta zama oso astuna 

denez onena itsasontziz eramatea da. 

Liverpooletik irteten Atlantiko ozeanoa zeharkatzen da eta Panamako kanala zeharkatzen 

Pazifikora irteten da eta Amerika ertaina eta Kalifornia inguratuz San Frantziskora heltzen 

da. Horrela ez dugu beste garraiobide bat gehiago erabili behar ezta denbora galtzea 

deskargatzen eta kargatzen. 

 

 

 

 

 

 ●Liverpool 


