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Globalización e comercio 

Actividade 1 Que pasaría si…. 

 

Pensamos? Imos facer unha listaxe de produtos de uso común, de música que escoitades, o teu equipo de deporte 

favorito, …  Apuntamos a súa orixe e os lugares do mundo relacionados con el  . Localízamos nun mapamundi. 

 

Debatemos? Lemos o seguinte texto, reflexionamos e confrontamos as nosas ideas coas dos compañeir@s 

“Imaxina que, de súpeto, os portos e aeroportos se pechan. Todos os 

sistemas de comunicación que existen co mundo exterior, 

incluíndo o teléfono, a televisión, a radio, o correo electrónico e 

Internet foron cortados. O goberno anuncia que temos que 

sobrevivir só co que producimos aquí. Todo o mundo está de 

acordo xa que pensa que é unha boa idea que sexamos 

autosuficientes.” 

• Que impacto tería esta situación en ti? 

• De que terías que prescindir? 

• Que impacto tería na sociedade en xeral? 

• En que sairiamos perdendo?... e gañando? 
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Actividade 2 . Quen gaña e quen perde? 

Quen gaña e quen perde nas situacións que se describen a continuación? 

Ten  en conta que … 

 

… ás veces todos obteñen un beneficio,  pero os que menos conseguen 

acaban por estaren en peores condicións de vida fronte a aqueles que saen 

mellor parados. 

 

…  a globalización pode que non sexa mala en si mesma, pero todo depende 

de se tes poder ou es pobre. 

 

1. Comunicacións globais 

Cada vez é máis barato e máis fácil comunicarse. 

Jake, desde Nova York, pode telefonar aos seus curmáns de  

Tolosa durante tres minutos por só 35 centavos de dólar. Fai 

dez anos, a mesma chamada custase 3 $. En 1930, cando o 

avó de Jake chegou por primeira vez a EE. UU. desde  Tolosa, 

custoulle 245 $ chamar a casa. Se  Kathy, de Estados Unidos, 

aforra o salario dun mes pódese comprar o computador máis 

actualizado. Un traballador de Bangladesh necesitaría aforrar 

o soldo de oito anos para comprarse un computador. Jake e  

Kathy poden navegar na rede e entender catro de cada cinco 

páxinas web, xa que están escritas en inglés. Con todo, nove 

de cada dez persoas no mundo non entenden o inglés. 

 

2. A publicidade mundial 

Pódense ver por todo o mundo anuncios de produtos 

como Coca-Cola e  Levi’ s, de Madrid a Berlín, de Buenos Aires a 

Pequín. De 1987 a 1997,  Nike aumentou o seu gasto en 

publicidade de 25 millóns de dólares a 500 millóns de dólares. 

Tiger  Woods, o xogador de golf, cobra 55.555 $ ao día por 

anunciar produtos Nike. As persoas que fabrican produtos  Nike 

en Indonesia gañan ao redor de 1,25 $ ao día. Hai días que isto 

non é suficiente para sobrevivir. 

COMPRA XA! 

 

 

Quen gaña Quen perde 
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3. O comercio está a crecer 

Hoxe en día envíase por barco ou avión un número 

de mercadorías tres veces superior ao que se enviaba fai 

vinte anos. O comercio pode xerar postos de traballo nos 

países pobres pero as condicións nas que teñen que traballar 

moitas veces son horribles. Nas plantacións de plátanos, 

café e flores, por exemplo, os traballadores e traballadoras 

reciben soldos moi baixos, traballan longas horas e teñen 

que utilizar perigosos pesticidas e produtos químicos. Algúns 

países están a perderse totalmente os beneficios que achega 

o comercio: os 48 países máis pobres están a distanciarse 

cada vez máis e gañando cada vez menos diñeiro pola súa 

actividade comercial en comparación aos países máis ricos. 

 

4. As normas globais 

A Organización Mundial do Comercio (OMC) creouse  para establecer as normas de comercio entre os países 

e para asegurarse de que todos os países obedézanas. Isto podería estar moi ben, porque unhas regras xustas 

asegurarían que todo o mundo saíse gañando. Con 

todo, as regras están feitas en beneficio dos países máis 

ricos. Isto débese  a que os países ricos pódense 

permitir pagar a gabinetes xurídicos que lles defendan, 

cousa que os países pobres non poden facer. Por 

exemplo, Xapón ten 25 persoas expertas en comercio 

na OMC. Bangladesh ten unha e 29 dos países máis 

pobres do mundo non teñen ningunha. Hai ata dez 

reunións cada día. Os países pobres non poden ir a 

todas as reunións e deste xeito as decisións máis 

importantes tómanse sen contar con eles. 

 

5. Os medios de comunicación 

A televisión, as películas, a radio e os xornais 

poden axudar á xente para coñecer o que está a ocorrer 

noutros lugares e a imaxinarse como sería a vida alí. Os 

medios de comunicación tamén poden dar á xente 

unha imaxe falsa doutros países. En India, moita xente 

pensa que a vida en Europa e Estados Unidos é como 

nas películas: todo o mundo é rico e leva unha vida 

emocionante. Mentres tanto, as noticias sobre África a 

miúdo mostran imaxes de persoas famentas e 

desesperadas. Pero tan real como esta imaxe do África 

pobre sería mostrar o que as comunidades e pobos 

africanos propoñen para mellorar a súa vida. Tanto as 

súas loitas, como outros moitos aspectos positivos que nunca se visibilizan. 
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Actividade 3 . A cadea comercial 

“O comercio libre entre os países é teoricamente algo positivo. 

Se non hai comercio internacional, os países teñen que producir todos os 

produtos que necesitan dentro das súas propias fronteiras. Se os países 

comercializan entre si, cada un especializarase en  aquéllo no que sexa 

mellor e así todos saen gañando. Está ben ter unhas regras claras para 

que ninguén poida facer trampas. Se todos están de acordo coas regras 

do comercio, entón todos gañarán, en teoría. Vexamos que pasa na 

práctica…” 

 

Sobre a OMC 

A Organización Mundial do Comercio (OMC) é un foro onde os países acordan as regras para o comercio. A 
OMC creouse o 1 de xaneiro de 1995. Viño a substituír ao Acordo Xeral sobre Aranceis Aduaneiros e Comercio 
(GATT), un acordo que levou a cabo despois da Segunda Guerra Mundial para reducir as barreiras comerciais entre 
os países. 

Actualmente 142 países son membros da OMC. 

Moitos países en vías de desenvolvemento uníronse ao GATT/ OMC porque parecía que os países ricos 
estaban dispostos a abrir os seus mercados ás dúas exportacións máis importantes dos países en vías de 
desenvolvemento: a industria téxtil e os produtos agrícolas. 

Se embargo, os países ricos conseguiron crear trampas nestas regras para evitar así a competitividade dos 
países pobres nestas industrias. Por exemplo, os países ricos prometeron reducir a subvención ao sector agrícola. 
Con todo, os países ricos agora gastan máis en apoiar aos seus agricultores e agricultoras que en 1995. Así, as 
persoas que se dedican á agricultura en EE. UU. reciben 20.000 $ en subvencións do goberno do seu país e, por 
exemplo, compiten nos mercados nacionais de Filipinas, onde os agricultores e agricultoras gañan só 200 $ ao ano.  

Hai ao redor de 3.000 reunións da OMC ao ano; celébranse en Xenebra. Os países pobres, moitas veces, non 
poden acudir ás reunións. Xapón ten 25 persoas que levan a cabo as súas negociacións na OMC, Bangladesh só ten 
unha e 29 dos países máis pobres do mundo non ten ningunha.  

Como as regras póñenas os países máis ricos e poderosos, estas tenden a favorecerlles. Os países ricos 
asegúranse de que as súas empresas poidan entrar e comercializar nos países pobres, mentres que aos países pobres 
non se lles permite protexer as súas industrias, que son vitais para o desenvolvemento a longo prazo. As 
preocupacións dos países pobres déixanse de lado, como o dereito das persoas pobres a adquirir medicinas máis 
baratas ou alimento suficientes.  

 

Pon orde nas seguintes tarxetas. A primeira e última xa están no seu lugar. 
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A Primeira tarxeta 

Cando o colonialismo terminou nos anos 50 e 60, a 
maioría dos países en vías de desenvolvemento 
seguían producindo produtos que lles esixían as súas 
ex-metrópoles, como té, café, azucre e cobre; 
produtos que exportaban aos países ricos. Os países 
pobres déronse conta de que podían conseguir un 
mellor prezo se despois de elaborados exportaban 
estes produtos. 

 

F 

Os países máis ricos vírono vir. Permitiron a entrada 
das materias primas dos países en vías de 
desenvolvemento aos seus mercados libres de 
impostos, pero impuxeron uns impostos altos aos 
produtos que eran elaborados, como o zume de 
laranxa, o café instantáneo e… 

 

E 

Ao comezo dos anos 90 déronse novas esperanzas 
para os países en vías de desenvolvemento, ou iso 
creuse nun principio. A Organización Mundial do 
Comercio (OMC) estableceuse en 1995 para 
incrementar o comercio libre entre os países. Esta 
substituíu á anterior organización, chamada Acordo 
Xeral sobre Aranceis Aduaneiros e Comercio ( GATT). 
Os países pobres uníronse  pensando que terían o 
mesmo voto á hora de establecer as normas. 
Esperaban poder vender os seus produtos agrícolas e 
téxtiles nos mercados dos países ricos. 

C 

Con todo, pronto descubriron que os días do comercio 
desigual non acabaran porque as regras da OMC 
fixéronse para os países ricos. Os países pobres tiñan 
que permitir que os produtos dos países ricos 
entrasen no seu mercado, pero Europa e EE. UU. 
utilizaban vías de escape para non permitir que os 
produtos dos países máis pobres entrasen nos seus 
mercados, e desta maneira podían protexer as súas 
propias industrias. Pero quen verdadeiramente gaña 
coa OMC non son os países… 

 

 

D 

…a roupa de algodón ou o calzado de pel. Os países 
ricos, por tanto, aseguráronse de que os países pobres 
continuasen producindo produtos primarios. Nos 
primeiros anos 70, isto non estaba tan mal, os prezos 
das mercadorías eran altos e estables. Entón, chegou 
o desastre. Os prezos de produtos como o café, o té, o 
cacao e os minerais empezaron a derrubarse… 

I 

…son as Empresas  Transnacionales ( ETN). As  
TransnacionaIs realizan negocios a escala mundial. 
Presionan aos seus propios gobernos para que 
establezan normas na OMC, de modo que se poidan 
beneficiar en todo o mundo. Por exemplo, a empresa 
de millo máis grande do mundo,  Cargill convenceu a 
EE. UU. para que se asegurase de que puidesen 
exportar millo a todo o mundo. Os pequenos 
agricultores que gañan 200 $ ao ano que esperan 
expandirse e conseguir máis ingresos, simplemente 
non poden loitar contra as grandes empresas de millo. 

H 

…e continuaron caendo. Para os anos 80, os países 
pobres non só se tiñan que enfrontar ás barreiras 
comerciais para entrar nos mercados dos países ricos 
senón que os países ricos habían asolagado cos seus 
produtos agrícolas subvencionados os mercados dos 
países máis pobres. 

B 

Por exemplo, a Unión Europea asolagou de carne de 
vacún os mercados surafricanos. A Unión Europea 
adquiría carne de vacún das explotacións europeas a 
prezos altos e despois vendíana  a prezos baixos en 
Sudáfrica. Estas vendas a baixo custo acabaron cos 
gandeiros de Namibia, que adoitaban vender a súa 
carne a Sudáfrica. 
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Última tarxeta 

Comezou unha nova rolda de negociacións na OMC. 
Os países en vías de desenvolvemento están dispostos 
a enfrontarse aos países máis ricos. A reunión da OMC 
de 1999 en Seattle derrubouse, maioritariamente 
porque os países en vías desenvolvo negáronse a 
aceptar as regras dos EE. UU., Europa, Canadá e 
Xapón. Nas negociacións da OMC os países en 
desenvolvemento esixen: 

• Unhas regras de comercio que protexan aos pobres 
e non queprotexan os intereses das Empresas  
Transnacionales. 

• Os países pobres teñen que poder participar en 
todas as reuniónsonde se debatan as regras. 

• Os países ricos deben abrir os seus mercados ás 
exportacións dos países pobres. 
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                                                        VÍNCULOS COMERCIAIS NO MUNDO 

 

 

 

 

 

Os países colonizados importan 

produtos manufacturados 

das metrópoles 

Os países colonizados producen 

as materias primas que as metrópoles 

necesitan, por exemplo: azucre, algodón, caucho, café … 

A COLONIZACIÓN REMATOU 

PERO O SEU LEGADO DE INXUSTIZA 

E DESIGUALDADE PERMANECE 

Os países  

subdesenvolvidos 

producen  

materias primas 

As altas taxas impostas 

polo mundo 

desenvolvido limita o 

desenvolvemento 

económico dos países 

pobres 

Os países ricos 

determinan o 

prezo das 

materias primas, 

co conseguinte 

perxuizo para os 

países pobres 

O mundo 

desenvolvido 

inunda o 

mercado 

mundial con 

excedentes e 

produtos 

altamente 

subvencionados 

Quen sae 

perdendo? Os 

agricultores dos 

países pobres. 

O mercado mundial de 

materias primas 

redúcese a medida que 

van sendo 

reemprazados por 

produtos artificiais: o 

nylon en lugar de 

algodón, edulcorantes 

en vez de azucre … 

Os países ricos 

enriuécensa aínda máis 

co diñeiro do transporte 

marítimo, a industria da 

transformación e 

fabricación. 
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Actividade 4. Pobreza, agricultura e comercio 

Pequena agricultora de Namibia 

Es unha agricultora de Namibia, un país pobre do sur de África. Tes catro fillos (tres nenos e unha nena) e vivides nun 
lugar afastado, a cinco horas camiñando da zona de mercado máis próxima. Tes un rabaño de ovellas e vendes leite 
á  lechería da cidade, ou polo menos facíalo ata hai pouco. Hai un mes, a  lechería deixou de comprarche leite. 
Decides ir ver ao director e preguntarlle por que non compra xa o teu leite, xa que agora tes que sobrevivir cunha 
quinta parte do que gañabas antes. A túa filla máis pequena chora de fame e non sabes como vas pagar as cotas dos 
centros escolares para os outros tres. 

Ministro ou Ministra de Agricultura dun país europeo 

Atópaste baixo presión. Hai eleccións pronto e os agricultores e agricultoras, que son un amplo e importante sector, 
dixeron que non votarán ao teu partido a menos que lles axudes a vender os seus produtos a prezos máis altos. O 
problema é que se producen demasiados alimentos en Europa. Decides vender os excedentes a un país do Sur. 
Pero… nestes países pobres producen alimentos moito máis baratos que nos europeos. Así que decides utilizar o 
diñeiro dos contribuíntes para pagar os produtos do sector agrícola a prezo máis alto. Despois vendes os alimentos a 
prezos moi baixos nun país do Sur. As persoas contribuíntes non saben o que estás a facer co seu diñeiro, pero as 
agricultoras e agricultores quedan contentos e volves ser reelixido. Perfecto! 

Agricultor ou Agricultora de Europa 

Estás a loitar para sobrevivir na túa explotación, que pertenceu á túa familia durante xeracións. Estás a competir con 
explotacións que cada vez son máis grandes. Isto significa que poden producir alimentos máis baratos que ti. A única 
maneira de competir é utilizando tanto fertilizante e pesticida como poidas, para facer que as túas colleitas crezan 
máis rápido. Estás a traballar cada vez máis pero aínda así é difícil seguir adiante. Estás a pensar en vender a granxa 
ao teu veciño, que ten unha máis grande. Con todo, se puideses conseguir un prezo suficientemente alto por parte 
do goberno para as túas colleitas adicionais poderías quedarche coa explotación. 

Consumidor ou Consumidora de Europa 

Tes que conseguir que as facturas de casa sexan baixas mentres educas aos teus tres fillos e fillas. A maior irá á 
universidade e isto custa moito diñeiro. Para ti é importante que os alimentos sexan baratos e mesmo escribiches ao 
ministro ou á ministra de Agricultura pedíndolle que prometa que de vencer nas eleccións tentará baixar o prezo dos 
alimentos. Pero hai veces que sospeitas dos alimentos que compras; como poden todos eses tomates estar tan 
perfectos e ao mesmo tempo crecer co mesmo tamaño? Xa, nin sequera saben moito a tomate. Pregúntasche se 
sairiamos gañando pagando un pouco máis a condición de dispoñer de alimentos máis saudables. 

Director da  leitería de Namibia 

Unha muller dun pobo próximo ha vindo a verche. Adoitabas comprarlle leite; pero agora podes comprar leite e 
carne importada de Europa a metade de prezo do que custaba a local. A xente da zona non podería vender o leite e 
a carne a eses prezos tan baixos. Non gañarían nin para alimentar ao seu gando! Pensas que é moi triste que a 
muller non poida vender o leite e a carne pero ti non podes facer nada. Abriron unha  lechería surafricana na mesma 
rúa e están a comprar o leite europeo. Se queres manter o negocio terás que facer o mesmo. 
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Pobreza, agricultura e comercio 

Sete de cada dez persoas pobres do mundo viven da 
agricultura. Se os países en vías de desenvolvemento puidesen 
conseguir mellores tratos no comercio agrícola, moita xente sairía da 
pobreza. Con todo, os países ricos sempre protexeron  as súas industrias 
agrícolas. 

Os países ricos axudan aos seus agricultores e agricultoras a 
producir alimentos e páganlles prezos altos polos que non poden 
vender. Europa utiliza o diñeiro dos contribuíntes para comprar os 

excedentes do sector agrícola. Despois véndea  a prezos baixos a outros países. As persoas contribuíntes europeas 
saen perdendo e as explotacións máis grandes e ricas saen gañando. 

Como hai unha gran oferta de alimentos baratos doutros mercados 
europeos, o prezo que poderían obter polos seus produtos,cae. Os 
agricultores e agricultoras dos países en vías de desenvolvemento, cuxos 
gobernos non se poden permitir apoiarlles para producir comida máis 
barata, poden perder os seus negocios. 

Cada ano, os países ricos gastan máis de 300 mil millóns de dólares 
en axudas á agricultura para producir e exportar alimentos. Isto é máis que 
os ingresos que consegue cada home, muller, nena e neno xuntos no Sur do 
África Subsahariana. 

A miúdo concédese axuda alimentaria aos países pobres, pero …. non nas 
épocas de fame negra, senón cando os prezos a escala mundial son baixos e os 
produtos non se poden vender. Isto pode facer que os agricultores e agricultoras locais 
perdan os seus negocios e a longo prazo prexudica á subministración de alimentos da 
poboación local. Se necesitan comida no futuro, pero os prezos son altos, é posible que 
o seu goberno non poida permitirse comprar produtos importados e apenas quedará 
produción agrícola propia. 

Datos 

O 70% da poboación de África vive da agricultura. 

A maioría das persoas no África Subsahariana sobrevive con menos de 1 $ ao día. 

Un maior acceso aos mercados agrícolas dos países desenvolvidos incrementaría os ingresos de África en 6 $ 

por persoa ao ano. 

Europa é responsable do 85% das subvencións en agricultura de todo o mundo. Isto concede aos agricultores 

europeos e aos negocios agrícolas unha vantaxe inxusta sobre agricultores, agricultoras e comercios doutros 

países, e reduce as posibilidades para que este sector da poboación salga da pobreza. 

As mulleres producen entre o 70% e o 75% de todos os produtos no África Subsahariana. 

Hai cincuenta anos, en Europa, por cada euro obtido da venda dun produto devolvíase ao agricultor ou 

agricultora (o equivalente a) entre 50 e 60 céntimos. Hoxe día non son máis que 9 céntimos. 

En Europa hoxe en día o 90% dos nenos e nenas de 7 a 12 anos saben como utilizar un computador, pero só 

un 20% sabe como cociñar unha pataca. 
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Actividade 4. Quen paga? Quen gaña? 

As zapatillas de deporte fabrícanse en moitas fábricas do mundo, en países 

en vías de desenvolvemento como Tailandia, Indonesia e China. Algúns desas 

zapatillas véndense a 100 € nosas tendas. 

Imos tentar calcular que parte deses 100 € se gastan nos cinco grupos 

principais involucrados en producir e vender as zapatillas de deporte. 

Zapatillas de deporte: quen paga, quen gaña? 

 Estimación Realidade Ideal 

Traballador/a    

Fábrica local    

Transporte e impostos    

Nome de marca da empresa    

Tenda    

Total 100€ 100€ 100€ 

 

É isto xusto? 

Un traballador dunha fábrica de  Nike en Indonesia tería que traballar durante 139 

anos para gañar o que unha estrela do golf como Tiger  Woods gaña nun só día. Gana 

55.555 $ nun día en concepto de patrocinio de  Nike. Pero nunha pequena cidade de 

Indonesia onde se fabrican zapatillas  Nike,  Julianto, un mozo de 23 anos, gaña 2 $ ao día, 

co que apenas cobre os seus gastos. 

E ademáis…. Un exemplo…. 

En agosto de 2000, as persoas traballadoras da fábrica de xoguetes de  

McDonalds de China víronse forzadas a traballar entre 15-20 horas diarias, en pésimas 

condicións. Tamén se utilizou man de obra infantil para traballar nos meses previos.  

O axente de  McDonalds en Hong Kong contratara a fábrica para producir 

xoguetes dos  Happy  Meals. Esta información publicouse no xornal de máis tirada de 

Hong Kong, o “ South China  Morning Post”.   

McDonalds sinalou que non tiña coñecemento destas condicións e inmediatamente comezou a súa propia 

investigación. Cando os informes resultaron ser verdadeiros,  McDonalds apoiou a decisión de despedir ao seu 

axente de Hong Kong.  

Miles de traballadores e traballadoras perderon os seus traballos.  

Lanzouse unha campaña internacional para que  McDonalds volvese á fábrica, contratase de novo ao persoal 

e mellorase as condicións de traballo. En Irlanda e Irlanda do Norte,  Trôcaire e o Congreso Irlandés de Sindicatos 

pediron á xente que escribisen a  McDonalds. A campaña funcionou.  McDonalds prometeu manter conversacións 

coa fábrica para mellorar as condicións e renovar os contratos. 
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