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1- Gure aurrean komentatzeko daukagun dokumentua mapa tematikoa da eta bere gaia  

Nazioarteko trukeen geografia-banaketa da. Mundu-merkataritza fenomenoa adierazteko 

erabiltzen dira ikur eta baliabide batzuk: 1) nazioarteko merkataritza eskualdeak koloreen 

arabera, 2)  inportazioak, esportazioak eta euren  garrantzia  zirkuluen bitartez eta haien 

kolore eta tamainaren arabera adierazten dira, horrela, zirkulu beltzak adierazten du 

esportazioak eta horren eskualde bakoitzeko euren herrialdeen artean egiten direnak barruan 

bereizten dira eta kanpokoekin egiten direnak; 3) nazioarteko merkataritza trukeen 

norabideak  gezien bitartez  eta trukeen  garrantzia gezien  lodierak adierazi egiten da. 

 

2- Bistan dago nazioarteko salerosketa gehien sortzen dituzten eskualdeak hauexek dira: 

lehenengo eta behin Europa, gero Asia ekialdea eta hirugarren lekuan Ipar Amerika. 

 

- Hasten bagara aztertzen Europako nazioarteko mugimenduak, lehenengo eta behin esan 

behar da Europak mundu merkataritza truke guztietatik esportazioan %42,4 eta 

inportazioen %43,,4 produzitzen dituela. Europan  esportazioen laurden bat  (%25a) 

Europako herrialdeen artean egiten direla eta gainerakoak beste munduko herrialdeekin.  

Europak kanporako herrialdeetara egiten diren esportazioak,  garrantziaren arabera 

sailkatuta, joaten dira Ipar Amerikara eta Asia ekialdera, bai Txinara, Japoniara eta 

gutxiago beste herrialdeetara. Bere esportazioen produktuak nekazaritzakoak nahiz 

industrialak eta zerbitzuak izan daitezke. Europak dituen inportazioen jatorri 

inportantena, momentu honetan, Asia ekialdekoak dira. Txinatik eta Japoniatik produktu 

industrialak heltzen dira. Ezin dugu ahaztu Txina munduko fabrika dela eta Japoniak oso 

industria garatua duela, horrez gain,  hainbeste europar industri multinazionalek 

badituzte beren produkzio plantak Txinan edota ekialdeko Asiako herrialdeetan kokatuta 

eta gero produktu horien Europan edo Amerikan saltzen direla. 

Beste inportazio multzo handi bat Errusiatik, Ipar Amerikatik eta Afrikatik dator. 

Errusiatik eta Afrikatik  petrolioa, gasa eta mineralak dira gehien bat   inportatzen direnak 

eta Ameriketatik mineralak, petrolioa ere izan daiteke (Venezuelatik) eta produktu 

industrialak. 



Europako merkataritza balantza negatiboa da baina oso gutxi, horrek esan nahi du 

ordainketa-balantza ere negatiboa dela baina honek, kontuan hartuta Europak dituen 

nazioarteko merkantzien mugimenduak eta botere ekonomikoa, ez du garrantzia handirik. 

 

- Orain Asia hego-ekialdeko merkataritza gunea analizatzen badugu ikusten da eskualde 

honek munduko trukeen barruan esportazioen %27,9a eta inportazioen %25,3a 

produzitzen dituela. Inportazioen eta esportazioen arteko saldoa positiboa da zonalde 

honetan eta hemendik Europara eta Ipar Amerikara joaten dira esportazio 

garrantzitsuenak, gero Errusiara eta Hego Amerikara. Gehien batean produktu 

manufakturatuak, automobilak eta elektronikako produktuak iizaten dira.  Inportazioak 

alderantziz, inportanteenak Ekialde Hurbilatik izaten dira: petrolio, gasa. Txinak petrolioa 

izan arren bere hazkunde oso handia denez produzitzen duena baina gehiago behar du eta 

Japonia, India eta beste herrialde batzuek ez dute petroliorik.  Esportazioen aldetik 

handienak izango dira Europara eta Ipar Amerikara. Txina eta eta beste herrialde batzuek 

mundu-fabrika bihurtu dira eta han hainbeste multinazionalek beren fabrikak ezarrita 

dute merke produzitzeko eta gero mendebaldeko herrialdeetan saltzeko. 

 

- Azkenik, joaten baga analizatzera Ipar Amerikako nazioarteko trukeak, lehenengo eta 

behin esan behar da hangoko merkataritza-balantza negatiboa dela eta inportazioen eta 

esportazioen aldea oso handia dela inportazioak esportazioak baino  %50 handiagoak dira 

eta. Eskualde horretako herrialdeen esportazioak merkataritza gune horretako 

herrialdeen artean egiten da %50a. 

Ipar Amerikak Europatik eta Asia ekialdetik da gehien batean  inportatzen dela eta gero  

Ekialde Hurbilatik eta hego Amerikatik. Azken bi eskualde horietatik Ipar Amerikak 

petrolioa eta gasa eskuratzen du eta Afrikatik mineralak eta lehengaiak  izaten dira 

gehien batean. 

 

Badaude beste nazioarteko merkataritza guneak baina beren garrantzia askoz txikiagoa da. 

Adibidez Afrikak nazioarteko merkataritza trukeetan parte-hartze oso txikia duela: %3,1a 

esportazioak eta %2,6 inportazioak, bere merkataritza balantza positiboa denez. Ikusten da 

Afrika esportazio gehienak, %90 gutxi gorabehera, kontinenteko herrialdeen artean egiten 

direla eta bakarrik 

 

3- Nazioarteko merkataritza guneen azalpena zein izan daiteke. Herrialdeen parte-hartzea 

merkataritzan oso lotuta dagoela herrialdeen garapen  mailarekin eta euren produkzioa eta 

teknologiarekin. Triadako herrialdeek teknologian asko inbertitzen dute (I+G+b), bere 

produkzio industriala oso handia da eta badituzte multinazionalak  zeinek mundu osotik bere 

produkzio plantak zabalduta dituztela.  Alderantziz Garapen bidean dauden hainbeste 

herrialde, batez ere Afrikakoek garapen maila oso urria dute, industria gutxi eta kapital oso 

eskasak inportazioak egiteko eta esportazioak sortzeko.  Gero erdian aurkitzen dira herrialde 

batzuk bere kokapen geoestrategikoa dela eta edo dituzten arazo politikoak direla eta bere 

garapen ekonomikoa motelduta dutela (adibidez Errusia, Hego Afrika, Austrlia) 



4- Egoera hau ikusi ostean argi dago  Munduko merkataritzaren antolaketan  potentzia 

handienek parte hartze inportanteena izan dutela.  Gaur egun nazioen artean merkataritza 

arautzeko eta errazteko erakunde asko sortu dira, inportanteena Munduko Merkataritza 

Antolakundea da (MMA).  Erakunde honen helburu garrantzitsuenak:   arantzelak kentzea 

edo  murriztea, merkataritza desleiala jazarri eta kideen arteko eztabaidetan bitarteko eran 

jokatzea dira.  

Nazioarteko trukeak hain garrantzi desberdinekoak direnez eskualdeetan merkataritza-

blokeak sortu dira aduana-batasunak sortzen merkataritza askea  eta merkantzien fluxuak 

errazteko eta handitzeko. 

 

 

 


