
Azterketaren zuzenketa 

 

DEFINIZIOAK 

Definizioak egiterakoan galdetu beharko dugu: 

      ZER DA? 

             ZERTARAKO? 

Ekonomia: 

 Zer?  Jarduera multzo bat: produzitu, garraiatu, banatu 

             Zertarako? Gure beharrak edo premiak asetzeko. 

Kooperatiba: 

            Zer? Enpresa bat (kontsumo, produkzio edo banaketakoa) Non kapitala eta 

lana persona berak jartzen dituen. Langileek kapitala jartzen, enpresa sortzeko, eta 

enpresan lan egiten dute. 

            Zertarako? Kapitala eta lana harremanetan jartzeko eta haien arteko 

konfliktoak ekiditzeko. 

 

G-20 

Zer?  Munduko potentzia ekonomiko (herrialdeak) handienek osatutako 

taldea.  

Zertarako?   Ekonomia sustatzearen  alde lan egiteko. Ekonomiari buruzko 

erabaki   garrantzitsuenak  haiek hartzen dituzte. 

 

Multinazionala 

  Zer?  Herrialde askotatik hedatzen diren enpresak bere produkzioa herrialde 

askotan egiten.  Egoitza eta kapitala jatorrizko herrialdean mantentzen 

dituzte.  Globalizazioaren agente oso indartsuak dira. 

 Zertarako? Merkatuak kontrolatzeko, produkzioa merkatzeko, eta etekinak 

handitzeko. Horretarako estrategia globalak erabiltzen dituzte kontrolatzen 

non aurki ditzaketen produkzio kostu txikienak. 
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KAPITALISMOA 

- Produkzio baliabideak pribatuak dira. 
- Merkatuak, lehia librean, erregulatzen ditu prezioak eta produkzioa eskaintza 

eta eskaria legearen arabera. 
- Helburua:  ahalik eta etekin gehien eskuratzea. 
- Nondik? Herrialde gehinetatik aurkitzen da. 
- Akatsak: Monopolioak eta Oligopolioak sortzea, krisi ekonomikoak, Etekin 

asko ematen ez dituen alorretan ez ditu inbertsioak egiten. 
 

KEYNESIANISMOA 

EBBetan 1930 hamarkadan sortua. 

- Keynes-ek estatuak ekonomian parte hartzea defendatzen zuen. 
- Estatuak ekonomia erregulatu behar du legeen bitartez: 

o Lan baldintzak eta soldata minimoa finkatzen 
o Jubilazioa  
o Seguritate soziala 
o Pentsioak 
o Zerbitzu sozialak sortzen. 
o Laguntza sozialak ematen  familiei. 

Helburua: gizarte osoaren ongizatea sortzea. 
Nondik: Europako mendebaldean batez ere (EBko herrialdeetan) 

 

NEOLIBERALISMOA 

Noiz? 1980ko hamarkadan. Petrolio kirisia dela eta. 

Neoliberalek krisia aprobetxatu zuten ongizate-estatuari krisiaren sakontasuna 
leporatzeko. 

DEfendatzen dute: 

- Estatuak ez du ekonomia erregulatu behar, merkatua berez erregulatzen da. 
- Indar ekonomikoak libreak izan beharko dira. 

o Sindikatuen kontra  eta hitzarmen kolektiboen kontra daude. 
- Zergak (kapitalari eta lanari) murriztu behar. 
- Kontsumoari zerga gehiago (kontsumitzailelen kontra). 
- Zerbitzu publikoak pribatizatzen. 
- Laguntza sozialak desagertzen. 

Helburua: Produkzioaren kostuak murriztea eta etekinak handitzea. 
Nondik? EEBBetan batez ere, baina Europatik ere, azken krisia dela eta,  hedatzen 
ari dira politika neoliberalak. 
 



Azterketaren zuzenketa 

  

Organigrama hau azaldu osagai guztien portaera azaltzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama hau azaltzeko lehenengo eta behin esan beharko dugu zer adierazten 

duen: 

 

1. Adierazten ditu ekonomiaren eragileak , merkatua eta nola interaktuatzen 

dira haien artean. 

2. Estatua: Eskaintza eta eskaria da. Zerbitzuak eskaintnzen ditu eta erosten du 

ere. 

a. Estatuak  Enpreseei eta familiei zergak kobratzen dizkie. 

b. Biei ere zerbitzuak nahiz laguntzak eskaintzen dizkie. 

3. FamiliaK: eskaria dira.  

a. Haien betekizuna lan egitea da dirua eskuratzeko (lan indarra) 

b. Helburua: beharrak asetzea. 

c. Enpreseei lana eskaintzen diete. 

d. Enpreseetatik lanpostuak eskura ditzakete. 

4. Enpresak 

a. Produkzio unitateak dira. (kapitala) 

 

Zergak 

Zergak Zerbitzu publikoak, 

laguntza sozialak 

Zerbitzu publikoak, 

laguntzak produkzioari 

Lanpostuak 

eskaintzen dituzte 

Lana eskaintzen 

dute 
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b. Denetariko ondasunak  eta  zerbitzuak sortzen dituzte. Eskaintza 

sortzen dute. 

c. Familiei lanpostuak eta soldatak eskaintzen dizkiete. 

 

5. Merkatua: 
a. Eskaintza eta eskaria han aurkitzen dira  

b. Eskaintza eta eskariaren legearen arabera izango dira prezioak eta 

produkzioa 

 

 

GLOBALIZAZIOA 
 

Zer da? 

a. Ekonomia nazionalak  munduko merkatu-ekonomian gero eta gehiago 

integratzea. 

Zergatiak 

a. Telekomunikazioen aurrerakada 

b. Garraioak hobetzeak 

I. Merkataritza eta pertsonen garraioa erraztu egiten du 

II. Enpresak eta merkantziak mundo osotik zabaltzeko aukera 

handiagoak. 

c. Ideologia neoliberalak zabaltzea eta kapitalismoa orokortzea 

d. Multinanzionalen hedapena 

 

Ondorioak 

a. Produkzioa planeta mailan antolatzea. 

b. Kontsumoa uniforme  bihurtzea. 

c. Enpresen tamaina handitzea. 

d. Espekulazioa  

e. Herri pobreen esplotazioa eta menpekotasuna 

f. Langileen lan baldintzak gaiztotzea. 

g. Kontsumismoa bultzatzea. 

h. Gehiegizko energi-iturriak eta lehengaiak kontsumitzea. 

i. Ingurumenarnen suntsipena 

j. Kutsadura, klima aldaketa, uraren eskasia,…… 

k. Aurrerapen teknologikoak 

l. Produktu onak eta anitzak  
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