
8. GAIA       AZTERKETARI BEGIRATZEN 

 

 HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK 

 

Azterketa ondo prestatzeko, beti bezala, oso inportantea da kontzeptu guztiak ondo ulertzea. 

 

1- Badakizu zer den Hirugarren sektorea? Zeintzuk diren bere jarduera nagusiak? 

2- Badakizu zerbitzu ezberdinak sailkatzen? 

3- Zeintzuk dira zerbitzu garrantzitsuenak? Ezinbestekoak?  

4- Badakizu zein zerbitzu eskeintzen ditu estatuak? Zeintzuk udalek? 

5- Gure gizarte garatuetan zenbat zerbitzu ez dira ezinbestekoak eta posiblea izango zen ez 

erabiltzea? Egin zerrenda bat mentalki. 

6- Nola desberdintzen dira zerbitzuak herri garatuetan eta azpigaratuetan? 

7- Herrialde batetan zerbitzu sektoreak BPG-ri egiten dion ekarpenak zein informazio ematen 

digu? 

8- Merkataritza gauzatzeko zeintzuk dira ezinbesteko osagaiak? 

9- Badakit bereiizten eta azaltzen zer den barneko eta kanpoko merkataritza. 

10- Badakit azaltzen zer den Merkatariza balantza. 

11-  Nazioarteko merkataritzan badakit zeintzuk diren nazioarteko truke gehien sortzen dituzten 

eskualdeak eta horren arrazoiak, eta jakingo nuke ere azaltlzen zein merkantziak trukatzen 

diren eskualde horien artean. 

12- Badakit nola antolatzen den nazioarteko merkataritza. 

13- Badakit zer den MMA eta zeintzuk diren bere helburuak. 

14- Badakit zer diren Merkataritza blokeak.  

15- Zein antzekotasun dute merkataritza blokeek eta aduana-batasunek? Jakingo zenuke esaten 

bakoitzeko adibide bat? 

16- Zer da garraioa? 

17- Zergatik esaten da garraioa sektore  estrategikoa dela? Imaginatzen duzu estatu bat ez bazen 

garraioaz arduratzen nola gauzatuko zen bere ekonomia? 

18- Zer dira garraio-sareak? 

19- Nondik aurkitzen dira garraio-sare trinkoenak? 

20- Ulertzen duzu ondo garraio mota bakoitzak dituen alde onak, abaintailak eta eragozpenak? 



21- Jakingo zenuke azaltzen zergatik merkantzia ezberdinekin komenigarriagoa izan daitekela 

garraio mota bat bestea baino erabiltzea? 

22- Ezagutzen dituzu itsas-ertze, kanal eta Itsaso garrantzitsuenen izenak? 

23- Badakizu zer den Intermodalitatea? 

Blogean dagoen PPT-an baduzue definizioa eta informazioa. Bestela liburuan 202. Orrialdean 

dator ere. 

 

24- Liburuan datozen garraiobideaz gain badaude beste garraio mota: 

a. Gaseoduktoak  (abaintailak: arinak eta merkeak; eragozpenak; atentatuak jasotzeko  

posibilitateak, kutsadura) 

b. Oleoduktoak: berdinak 

c. Tentsio handiko líneak elektrizitatea garraiatzeko (eragozpenak: ingurumenenan duen 

inpaktua). 

 

Adi!!! 

Azterketan mapa bat jar daiteke eta  hortaz galderak egin.  Komenigarria da blogean Prozeduren 

atalean jarrita dagoen Mapa iruzkina begiratzea, konturatzeko nola egin behar den analisia, nola 

azalpena, eta zein ondorio atera daitezken. 

Herrialde garrantsienen izenak jakin behar dira, badaezpada erabili behar badituzu 

 

 


