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A GLOBALIZACIÓN 

 
 

Nos últimos anos, desde finais do S XX, púxose en marcha un proceso 
polo cal se forma unha interdependencia e unificación económica,social, 
cultural, política e tecnolóxica en todo o mundo.  A mellora nas 
comunicacións terrestres (transportes e vías de comunicación) e da 
tecnoloxía das telecomunicacións (internet, informática, satélites, telefonía) 
influiu  decisivamente neste proceso de globalización.  

 
Dentro deste proceso podemos distinguir. 

 
- Globalización económica. Integración das economías nacionais, rexionais e locais  nunha economía de 
mercado mundial, a escala planetaria, protagonizada polas grandes empresas multinacionais,o libre 
comercio e a sociedade de consumo. 
 
- Globalización política. Integración das  políticas nacionais nunha política mundial. Nela toman 
protagonismo os grandes organismos internacionais como a ONU e as decisións afectan a todos os países. 
Cada vez toman máis importancia organizacións non gubernamentais, as coñecidas ONGs, que tenta influir 
nas decisións políticas medioambientais ( Greenpeace, WWF, ...) ou doutro tipo ( Médicos sen fronteiras, 
Intermón Oxfam, ...) 
 
- Globalización cultural. A música, a moda, o pensamento, a arte ... tamén forman parte da “Aldea global” 
O modo de vida occidental estase a difundir por todo o Planeta. Así, en países tan distantes e tan distintos 
como Brasil, China, Senegal, Rusia ou Portugal adoptan esa forma de comportarse e ver a vida. Unha 
muller ou un home de Australia pode levar a mesma camiseta do clube de fútbol Arsenal, as mesmas 
zapatillas Nike, un pantalón Levis, oir a Lady Gaga e ver Netflix, ou visitar as mesmas páxinas de internet. 
 
 

Grandes  Institucións económicas  internacionais coma o 
banco Mundial, O Fondo Monetario Internacional, o grupo G-20 ( 
os 20 países máis ricos ) ou a Organización Mundial do Comercio, 
impulsan este proceso globalizador. Na base de todo está o libre 
mercado: libre circulación de mercadorías por todo o mundo. 
Todo se compra, todo se vende. ¿Obxectivo? Beneficio 
económico. 

 



A globalización 2 
 

 
Fonte: rian.ru 

Globalización: positiva ou negativa? Desde a base de que non podemos negar a mellora das condicións 
de vida no planeta, así como o intercambio cultural e científico, tampouco podemos esquecer o lado 
negativo: 
 

 Aumento das desigualdades. Le con atención estes datos e reflexiona sobre si confirman ou 
desminten esta afirmación : 

 
o O 10% da poboación ten máis do 80% da riqueza. 
o As 225 persoas máis ricas do mundo teñen tanta riqueza coma o ingreso anual do 47% da 

poboación máis pobre ( uns 2.500 millóns de persoas ) 
o A riqueza das tres persoas máis ricas do mundo supera o produto Interior Bruto dos 48 

países máis pobres. 
o 3.000 millóns de persoas sobreviven con menos de 1,5 € ao día. 
o 800 millóns de persoas pasan fame a diario. 
o Só co 4% da riqueza das 225 personas máis ricas ol mundo se podría conseguir  acceso 

universal ao ensino público, atención saniataria básica ,o alimento necesario  para todos e 
auga potable e saneamento para todos.  

 
 Monopolio económico das grandes empresas multinacionais 

en detrimento das pequenas empresas. O peixe grande ( as 
multinacionais ) cómese ao  peixe pequeño ( as pequenas 
empresas nacionais ou rexionais) 

 
 O consumo excesivo tanto por parte das industrias ( recursos 

naturais e fontes de enerxía ) coma dos consumidores ( sociedade de consumo ). Isto xenera: 
o Desequilibrio entre consumo e recursos. 
o Deterioro medioambiental: deforestación, contaminación atmosférica e 

das augas, cambio climático … 
 

 Debilidade das culturas minoritarias. Os países ou rexións pouco influintes 
económica e politicamente van perdendo pouco a pouco a súa cultura, lingua e 
modos de vida a favor da cultura globalizada na que teñen máis peso os países 
occidentais máis poderosos ( EE.UU., Europa ) 


