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Tema 13- ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO  
 
1- UNIÓN EUROPEA. 
1.1. Institucións e órganos da UE  
1.2. A construción da UE  
1.3. España no contexto da UE e balance da adhesión.  
 
2- ESPAÑA NO MUNDO 
2.1. Globalización económica.  
2.2. O novo escenario xeopolítico.  
a) Desigualdade no mundo  
b) Comercio desigual, débeda externa  
c) Posición de España no mundo  
2.3. Posición relativa de España no mundo.  
 

1- UNIÓN EUROPEA 
 

1.1. Institucións e órganos da UE  
 

O funcionamento da Unión Europea necesita unhas institucións encargadas dos distintos asuntos da súa 
competencia e da elaboración e desenvolvemento das políticas comúns. 
As institucións fóronse modificando ao longo do tempo, para adaptarse ás sucesivas ampliacións 
(actualmente 28 estados membros) e á aparición de novas necesidades, a última vez cos Tratados de 
Niza e Lisboa. Son as seguintes: 

 Consello Europeo: É o máximo órgano político da UE. Está formado polos xefes de Estado ou de 
Goberno dos países membros, polo presidente da Comisión Europea e por un presidente elixido 
por dous anos e medio, renovable unha soa vez. A súa función principal é determinar os 
obxectivos e prioridades da UE. Reúnese dúas veces por trimestre e as decisións son tomadas por 
consenso ou unanimidade para os asuntos de Exteriores, Defensa, Fiscalidade, Asilo e inmigración 
e Aprobación dos tratados. 

 Consello da Unión Europea: Representa os estados membros. Está integrado por un ministro de 
cada Estado, que varía en función do tema tratado. A súa presidencia é rotatoria cada seis meses. 
As súas funcións son compartidas co Parlamento e son aprobar as leis e presupostos europeas. 
Ademais, define e coordina as políticas económicas, a Política Exterior e de Seguridade Común, a 
política de Xustiza e Asuntos de Interior e sobre a sinatura de acordos internacionais. As decisións 
adóptanse por maioría cualificada (maioría simple de estados que representen polo menos o 62% 
da poboación europea). 

 Parlamento Europeo: Representa á cidadanía da Unión Europea. Está formado por 
parlamentarios, elixidos por sufraxio universal cada cinco anos. Séntanse no Parlamento por 
grupos ideolóxicos europeos, non por países. Hai 750 parlamentarios, máis o presidente. Cada 
estado ten un número proporcional á súa poboación. Ademais das funcións de aprobación de leis 
e presupostos, compartidas co Consello da Unión Europea, controla o Consello da Unión Europea 
e a Comisión, recibindo informes das súas actuacións, e ratifica acordos internacionais 
importantes. 

 Comisión Europea: Representa os intereses da UE. Está composta por un presidente, un 
vicepresidente, que tamén é o alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de 
Seguridade,  e por comisarios encargados das diferentes áreas durante cinco anos. O número de 
comisarios é de dous terzos dos países membros (18), seleccionados entre estes por rotación. As 
funcións da Comisión son propoñer leis, supervisar o cumprimento da lexislación e dos tratados 
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europeos e xestionar o presuposto e os programas europeos. As decisións tómanse por maioría 
simple. A Comisión é responsable ante o Parlamento, que ode promover unha moción de 
censura. 

 Tribunal de Xustiza: Está formado or un xuíz de cada Estado membro, nomeado or seis anos. 
Garante a igualdade entre países na interpretación e aplicación da lexislación comunitaria e 
resolve as disputas relativas ás leis comunitarias. As súas sentenzas son vinculantes para todos os 
Estados membros. 

 Tribunal de Contas: Está integrado por un representante de cada Estado membro, nomeado por 
seis anos. Comproba que a Unión inviste o seu diñeiro de acordo cos presupostos e fins 
establecidos. 

 O Banco Central Europeo está formado por un presidente, un vicepresidente e os gobernadores 
dos Bancos Centrais da zona euro e dos demais membros da UE. A súa función é deseñar e 
executar a política monetaria da Unión. 

 Ademais, a UE conta con diversos organismos e cargos encargados de ámbitos especializados. 
- Banco europeo de investimentos: Da créditos, con condicións vantaxosas, ás rexións máis 

desfavorecidas e axuda á política de cooperación exterior da Unión. 
- Comité Económico e Social: Función consultivas sobre leis e temas económico- sociais. 
- Valedor do Pobo Europeo: Investiga as denuncias de particulares e empresas sobre a mala 

xestión das institucións europeas. 
 

1.2. A construción da UE  
 
A Unión Europea é unha organización supraestatal de países europeos soberanos e independentes que 
delegan parte da súa soberanía nunhas institucións comúns. 
A actual UE é o resultado dun longo proceso de integración e ampliación territorial: o que comezou 
sendo un proxecto de cooperación económica evolucionou cara unha crecente integración política, social 
e cultural e o número de membros, inicialmente seis, ampliouse a vinte e oito. 
 
a) O Proceso de integración: os tratados. 
Os primeiros pasos cara a construción de Europa iniciáronse tras a II Guerra Mundial, no contexto da 
Guerra Fría, como un conxunto de países capaces de coordinar as súas economías e formar unha terceira 
potencia mundial fronte a Estados Unidos e a URSS. 
Os tratados fundacionais foron os de París e Roma e sentaron as bases da integración económica. Os 
restantes tratados introduciron modificacións, a medida que foi avanzando a integración. 

 Tratado de París (1951): Crea a CECA (Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro). Era un 
mercado común para eses produtos, integrado por Francia, RFA, Italia e Benelux (Bélxica, Países 
Baixos e Luxemburgo). 

 Tratado de Roma (1957): Os estados da CECA asinaron os tratados constitutivos da CEE e do 
Euratom. A CEE (Comunidade Económica Europea) establecía o mercado único ou libre 
circulación de persoas, mercadorías, servizos e capitais entre os estados membros. Tamén 
instauraba unha política común agrícola e de transportes e prevía coordinar as políticas 
económicas e sociais. 

 A Acta Única Europea (1986): Foi a primeira reforma dos tratados fundacionais. Aumentaron os 
poderes do Parlamento, establecendo a súa participación na aprobación da lexislación 
comunitaria; incrementaron os fondos destinados ás rexións menos dinámicas e fixou o pleno 
funcionamento do mercado único para 1993. 

 Tratado de Maastricht ou Tratado da Unión Europea (1992): Crea a Unións Europea, na que por 
primeira vez se superan os obxectivos puramente económicos. Inclúe un piar central, ou 
comunitario, no que os Estados ceden soberanía en favor da Unión para alcanzar unha unión 
económica e monetaria; e dous piares extracomunitarios que inclúen os temas nos que os 
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Estados só se comprometen a cooperar: a Política Exterior de Seguridade común e os Asuntos de 
Xustiza e Interior. Os tratados seguintes modificaron o Tratado da Unión Europea, sen substituílo. 

 Tratado de Amsterdam (1997): Propúxose crear unha Europa máis democrática e social, 
reforzando as competencias do Parlamento, o emprego e os dereitos da cidadanía. Ademais, 
admitiu que o incremento do número dos membros da UE faría que non todos puidesen ou 
quixesen progresar ao mesmo tempo no proceso de integración e que os demais poidan 
incorporarse en todo momento, respectando os acordos de integración. 

 Tratado de Niza (2001): Reformou as institucións e o sistema de toma de decisións para asegurar 
o funcionamento eficaz da Unión, ante a inminencia de novas ampliacións. Intentouse elaborar 
un novo Tratado Constitucional ou Constitución Europea (2004), que refundise nun só texto todas 
as reformas anteriores, ademais de outras novas, pero foi rexeitado por Francia e os Países 
Baixos e substituído por un novo tratado de reformas, menos ambicioso, pero que recolle en boa 
parte as achegas da falida Constitución. 

 Tratado de Lisboa (2007): Reformou o Tratado da Unión Europea. Este continúa sendo o tratado 
principal da UE, xunto ao Tratado de Funcionamento da UE, que concreta o seu funcionamento. A 
pesar das súas limitacións, o novo tratado introduciu melloras respecto á situación anterior: 

- Dota de personalidade xurídica única á UE é dicir, da capacidade internacional para asinar 
tratados e convenios con terceiros países. 

- Clarifica as competencias da UE e dos estados membros. A UE terá só competencias exclusivas ou 
compartidas que lle atribúan aqueles. No exercicio das súas competencias non exclusivas 
rexerase polos principios de subsidariedade e proporcionalidade. 

- Mellora a eficacia da UE ao reformar algunhas institucións e o sistema de toma de decisións, 
reducindo as cuestións que requiren unanimidade. 

- Incrementa a democracia ao reforzar o poder lexislativo do Parlamento Europeo e favorecer a 
participación dos parlamentos nacionais e da cidadanía, a través da “iniciativa cidadá”. 

- Aumenta a integración ao suprimir a estrutura dos tres piares, ao incrementar a intervención da 
UE en xustiza e asuntos de interior, defensa, cambio climático e redes enerxéticas e ao admitir as 
cooperacións reforzadas para un mínimo de nove países. 

- Mellora a presenza da UE no exterior, ao dar maior visibilidade e coherencia á súa política 
exterior. 

- Reforza os dereitos e liberdades e a solidariedade, ao considerar xuridicamente vinculante a 
Carta dos Dereitos Fundamentais da cidadanía da UE e establece a solidariedade cos estados 
membros vítimas de ataques terroristas ou de catástrofes. 

- Contempla a posibilidade de abandono negociado da Unión por un Estado membro. 
 
b) O proceso de ampliación 
Paralelamente ao proceso de integración, o número de membros da Europa unida ampliouse de seis a 
vinte e oito. Os requisitos para entrar, fixados en 1993 (Criterios de Copenague) son ter un sistema 
democrático, unha economía de mercado en funcionamento e a capacidade para asumir as súas obrigas 
como membros. 

 En 1951 e 1957 os seis países fundadores foron Francia, RFA, Italia, Bélxica, Países Baixos e 
Luxemburgo. 

 En 1973 a CEE esténdese polo norte, coa incorporación de Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. 

 Entre 1981 e 1986 ampliouse polo sur, coa incorporación de Grecia, Portugal e España (1986) 

 En 1995 entraron Suecia, Finlandia e Austria. 

 En 2004 tivo lugar a maior ampliación da historia, coa incorporación das repúblicas bálticas, 
Estonia, Letonia e Lituania; estados de Europa central e oriental: Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría e Eslovenia, e Chipre e Malta. 

 En 2007 incorporáronse Romanía e Bulgaria. 

 E en 2013, Croacia. 
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As fronteiras definitivas da UE quedarían completas, segundo a Comisión, coa adhesión dos países 
balcánicos e Turquía. Paralelamente, decidiuse establecer un anel de boa veciñanza cos países limítrofes 
do leste europeo e do sur do Mediterráneo para colaborar en temas políticos e económicos. 
 

1.3. España no contexto da UE e balance da adhesión 
 
España ingresou na CEE en 1986, case trinta anos despois da súa creación. As razóns deste atraso foron 
políticas ( a ditadura de Franco) e socioeconómicas, xa que España presentaba un notable atraso. 
A integración española foi resultado dun proceso de converxencia: Politicamente, España democratizouse e, 
economicamente, a crise de 1975 puxo de manifesto as graves limitacións da economía española e as 
reformas iniciadas en 1977 nos Pactos da Moncloa, prepararon a súa futura integración. 
 
Consecuencias da súa integración 
a) No terreo político reforzou o recente sistema democrático español e o Estado de dereito. 
b) No terreo económico, España presentaba un notable atraso respecto á CEE no momento do seu ingreso: a 
súa taxa de paro duplicaba a europea, o PIB per cápita era moi inferior e as actividades económicas 
caracterizábanse por unha baixa produtividade que lles restaba competitividade. A adhesión á CEE tivo as 
seguintes repercusións: 
- Puxo fin a décadas de illamento e de evolución económica diverxente respecto aos países de Europa 
Occidental e permitiulle a España acceder a un amplo mercado único. 
- Obrigou a realizar reformas para adaptarse á economía e ás políticas comunitarias sobre agricultura, pesca, 
industria, transportes, comercio,etc. Para iso houbo que realizar un importante esforzo de modernización 
técnica, aumento da calidade, da competitividade e do coidado ambiental. 
- Neste esforzo contou con importantes axudas económicas. Ata 2006 España foi o país máis beneficiado 
polos fondos europeos e participou en numerosos proxectos que favoreceron o seu desenvolvemento 
económico (redes europeas de transporte, cooperación industrial, I+D). 
- O resultado foi un importante proceso de crecemento económico e de converxencia coa media comunitaria, 
ata situarse por primeira vez enriba desta en 2008. 
c) No terreo social, ao ingresar na CEE, España carecía dun Estado do benestar homologable ao dos outros 
países membros. Desde entón, as administracións públicas dedicaron un gasto crecente á súa creación e 
consolidación, a pesar da conxuntura económica adversa, con dúas profundas recesións. Así logrouse o 
aumento das prestacións sociais e a universalización dos servizos básicos, como educación e sanidade. 
 
A posición actual de España na UE caracterízase por: 
- A súa localización xeográfica, no extremo sueste do continente, é claramente periférica respecto ao espazo 
central europeo e acentuouse co ingreso de novos países. 
- A súa posición xeoestratéxica, nunha encrucillada de mares e continentes, favorece o seu papel de 
mediación entre a UE e os ámbitos atlántico e mediterráneo. 
- A súa superficie e a súa poboación sitúan a España como o segundo estado comunitario máis extenso, 
despois de Francia, e o quinto máis poboado, aínda que a súa densidade de poboación atópase por debaixo 
da media europea. 
- Os seus trazos socioeconómicos colocan a España nunha posición intermedia entre os países máis avanzados 
e os estados que ingresaron nas tres últimas ampliacións. Esta posición é o resultado do descenso da media 
europea, despois das últimas ampliacións, e dun crecemento do PIB español por riba da media europea nos 
últimos anos. Grazas a iso, España incrementou a converxencia ata superar a media europea no 2008. 
Non obstante, España atópase por debaixo da media en produtividade e en competitividade. As causas son o 
atraso en I+D, na implantación das TIC e en innovación e nun nivel de formación máis baixo, manifestado nas 
persoas que completan o ensino medio e superior. 
 

2- ESPAÑA NO MUNDO 
 
2.1. Globalización económica 
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 O proceso de globalización ou mundialización é a crecente interdependencia dos espazos xeográficos do 
planeta en todos os ámbitos: económico, político, social, cultural e ambiental, aínda que, neste caso, só nos 
imos centrar nos aspectos económicos. 
As causas que favoreceron o actual proceso de globalización son:  

 A mellora dos transportes e das telecomunicacións: facilitan o traslado de mercadorías e persoas e as 
interrelacións de todo tipo a escala planetaria. 

 A xeneralización do sistema capitalista (libre competencia, busca de máximos beneficios que estende 
os investimentos por todo o mundo) e a extensión da ideoloxía neoliberal (plena liberdade dos 
mercados e desaparición das barreiras comerciais). 

 A actuación de certos axentes, como as empresas multinacionais e algunhas organizacións 
internacionais, favorece o funcionamento global da economía e a toma de decisións de alcance 
global. 

- As empresas multinacionais son empresas de produtos ou servizos con sede nun país e filiais en 
diversos estados da Terra. Para obter os máximos beneficios, actúan cunha estratexia global: nuns 
casos, instalan as súas empresas e compran e venden os seus bens nos lugares do planeta que lles 
resultan máis vantaxosos; noutros casos, asócianse, o que lles permite ter unha enorme influencia no 
mercado de bens e servizos. 

-  As organizacións internacionais que favorecen o proceso de globalización so a Organización Mundial 
do Comercio (OMC), que promove a liberalización do comercio mundial; o Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que controla a estabilidade monetaria internacional; o Banco Mundial, que 
proporciona axudas ao desenvolvemento baixo certas condicións e o G-8, formado polos países coas 
economías máis poderosas do mundo, que traza as directrices económicas e políticas mundiais. 

 
A globalización da economía implica a interdependencia mundial na produción, intercambio e consumo de 
bens. 
- A produción tende a organizarse a escala mundial, xa que as novas tecnoloxías permiten dividir o proceso de 
fabricación en fases e localizar cada unha delas nos espazos máis vantaxosos. Esta estratexia emprégana, 
sobre todo, as empresas multinacionais, que localizan as súas filiais nos espazos que ofrecen máis vantaxes en 
recursos naturais, man de obra ou mercado de consumo. Non obstante, cada vez máis as empresas nacionais 
optan por internacionalizarse ou por deslocalizar a súa actividade como medio de incrementar os seus 
beneficios. 
- O intercambio de mercadorías, capitais (investimentos), servizos, información e tecnoloxía, esténdese por 
todo o mundo debido á progresiva eliminación das barreiras comerciais e á creación de zonas de libre 
comercio entre países. Ademais, os intercambios circulan a gran velocidade grazas ao desenvolvemento do 
transporte e das telecomunicacións; e son cada vez máis complexos e entrecruzados, dándose entre os países 
desenvolvidos e entre estes e as nacións en vías de desenvolvemento. 
- O consumo tende a uniformizarse en todo o planeta, pois as grandes empresas difunden determinados 
gustos e comportamentos a través da publicidade e dos medios de comunicación. 

 
2.2. O novo escenario xeopolítico 
 

O mundo de hoxe é, en gran parte, o resultado da crise e afundimento do bloque comunista e do 
triunfo do sistema capitalista, favorecido polo extraordinario desenvolvemento das novas tecnoloxías 
da información e da comunicación, factores todos que caracterizan o actual fenómeno da globalización 

As relacións económicas, sociais e culturais que o capitalismo estableceu entre os diversos países e 
rexións da Terra crean situacións de colaboración e de intercambio, pero tamén de dependencia e de 
dominio político, social e económico. 

A desigualdade no mundo 

O proceso de globalización ten lugar nun mundo no que existen fortes desigualdades entre territorios. Estes 
adoitan agruparse en dous grandes grupos: os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos ou en 
desenvolvemento. 
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- Os países desenvolvidos sitúanse, na súa maioría, na zona temperada do hemisferio norte, polo que 
reciben tamén a denominación de países do Norte. Son os países de América do Norte, Europa, Xapón e 
a CEI, aos que se suman Sudáfrica, Australia e Nova Zelandia no hemisferio sur. 
As súas características son: 

 A riqueza da súa economía, baseada nas actividades industriais e de servizos máis avanzadas e 
relacionadas coa innovación tecnolóxica. En comparación con estas actividades, as tarefas 
agrarias teñen escaso peso. O resultado é unha elevada renda por habitante. 

 Un baixo crecemento demográfico, debido ás baixas taxas de natalidade e mortalidade e un forte 
envellecemento. Teñen fortes movementos de poboación entre o centro e a periferia urbana ou 
entre cidades e unha elevada inmigración, procedente das zonas máis pobres do planeta. 

 Unha intensa urbanización. 
 A sociedade conta cunha ampla clase media e un alto nivel de vida, que se manifesta nunha 

elevada capacidade de consumo e na dispoñibilidade de infraestruturas e servizos. Ademais 
consolidouse o “Estado do Benestar” 

 Existen contrastes internos, pero tenden a paliarse coa difusión das actividades económicas cara 
espazos menos saturados e mediante políticas de desenvolvemento local e rexional. entre países 
e no interior de cada un de eles. Tamén hai diferenzas entre os países: a mellor situación 
corresponde aos tres grandes focos da economía mundial (Estados Unidos, Europa Occidental e 
Xapón). En peor situación atópanse Rusia e os estados de Europa oriental, nos que o paso dun 
sistema comunista a o sistema capitalista provocou un descenso no nivel de vida. 

 Estabilidade política, cunha tradición democrática consolidada e paz social. 
- Os países subdesenvolvidos sitúanse na súa maioría ao sur dos desenvolvidos, polo que tamén reciben 
a denominación de países do Sur. Son os países de América Latina, o sur de Asia e África. 
As súas características son o desequilibrio económico, demográfico, urbano, social e territorial e pola 
inestabilidade política. 

 A economía presenta un maior peso das actividades agrarias e unha menor importancia da 
industria e dos servizos. Ademais existe unha gran dualidade entre sistemas tradicionais e 
modernos, controlados estes por capital estranxeiro. O resultado é unha baixa renda por 
habitante. 

 A poboación presenta un crecemento natural moi alto desde mediados do século XX, debido á 
redución da mortalidade grazas á difusión de melloras médicas e sanitarias; aínda que desde a 
década de 1980 o crecemento se desacelerou pola adopción de políticas de control da 
natalidade. Hai importantes movementos migratorios cara os países máis desenvolvidos. 

 A urbanización experimenta un incremento acelerado debido ao éxodo rural motivado pola 
pobreza do campo. Apareceron extensas periferias urbanas de míseros barrios de choupanas que 
contrastan co centro urbano, onde se concentran o comercio, os negocios e os barrios 
residenciais luxosos das clases altas. 

 A sociedade mostra fortes contrastes entre unha minoría enriquecida e unha maioría que non ten 
satisfeitas as súas necesidades básicas, polo que o nivel de vida é baixo. Indicadores desta 
situación son a insuficiencia alimentaria, unha elevada mortalidade, debida á escaseza de 
recursos sanitarios, e un baixo nivel cultural con elevadas taxas de analfabetismo. 

 Existen profundos desequilibrios territoriais debidos á concentración das actividades económicas 
de maior nivel en determinados espazos, fronte á pobreza da maioría do territorio.  

 A situación política caracterízase pola escasa tradición democrática e a frecuencia de réximes 
autoritarios, a corrupción e as guerras por cuestións fronteirizas, étnicas e tribais. 

Non obstante, dentro dos países subdesenvolvidos existen diferenzas. A situación máis grave corresponde aos 
países de África subsahariana e algún de América Latina e sur de Asia, de economía basicamente agraria. En 
mellor posición atópanse países que están a experimentar un forte proceso de industrialización, como os 
Novos Países Industriais de Asia, China, India e algúns estados de América Latina, como Brasil. 

 

Comercio desigual, débeda externa  

 
 O sistema mundial de intercambios é complexo e entrecruzado, dado que teñen lugar entre os 
países que forman parte dos espazos centrais dominantes e con capacidade de decisión (Estados Unidos, 
a Unión Europea e Xapón), como entre estes e as periferias. Os espazos que non resultan interesantes 
pola súa falta de recursos ou de capacidade de compra, quedan excluídos. Así, a globalización, á vez que 
reforza a integración mundial, é un proceso excluínte que deixa á marxe a rexións enteiras do planeta. 
 O sistema de intercambios entre centro e periferia é desigual: Os centros exportan produtos de 
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alto valor e tecnoloxía, realizan investimentos e conceden empréstitos para o desenvolvemento, ofrecen 
servizos avanzados e proporcionan cadros técnicos e traballadores cualificados. As periferias exportan 
materias primas, produtos agrícolas e manufacturas baratas, polo que padecen unha elevada débeda 
externa, perden capitais como pagamento dos intereses dos empréstitos da débeda externa ou da 
compra de patentes, ofertan lugares de turismo e ocio e proporcionan man de obra barata. 

A débeda externa é a suma das débedas que ten un país con entidades estranxeiras, componse de 
débeda pública (contraída polo estado) e débeda privada (contraída por particulares). A débeda externa 
con respecto a outros países normalmente dáse a través de organismos como o Fondo Monetario 
Internacional ou o Banco Mundial.  

 O resultado destes intercambios desiguais favorece aos centros e lastra o desenvolvemento das 
periferias. Para intentar solucionar este problema está a axuda ao desenvolvemento. Esta axuda provén de 
institucións oficiais como a ONU e o seu Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento ou o Fondo 
Monetario Internacional e o Banco Mundial, que proporcionan axuda financeira; pero a súa actuación destes 
dous organismos foi moi criticada debido  a que conceden préstamos que os países non poden devolver, e 
como consecuencia disto, a acumulación de xuros chega a triplicar o u cuadriplicar o crédito inicial, agravando 
o problema da débeda externa e a situación de pobreza; por iso se baralla a necesidade de condonar a débeda 
externa dos países máis pobres. Outras axudas proceden da Axuda Oficial ao Desenvolvemento dos estados e 
de organizacións non gobernamentais; resulta interesante neste sentido os proxectos comerciais á marxe dos 
grandes circuítos, que favorecen os intereses dos pequenos produtores locais, á marxe de intermediarios, 
coñecido como “comercio xusto”. 
 
Posición de España no mundo  
 

España é un dos 28 países membros da Unión Europea e un dos 198 países que hai actualmenteno mundo. 

Forma parte da civilización occidental e da cultura mediterránea. A economía españolaé das máis 
desenvolvidas e a poboación goza dun elevado nivel de benestar. Para analizar a súa posición no conxunto 
mundial convén ter en conta diversas variables: 
-   Extensión. Se ordenamos os países pola súa extensión, nos primeiros lugares figuran países que ocupan 

unha gran parte dun continente con extensións superiores aos 7 millóns de km2. Unha segunda categoría de 

países inclúe grandes Estados con máis de 1 millón de km2. España ocupa pola súa extensión (505.990 km2) o 
lugar cincuenta e un na clasificación mundial, de xeito que se considera un territorio relativamente grande. 
- Poboación. Se ordenamos os países pola súa poboación, España ocupa un lugar destacado, polo que se pode 
considerar un país poboado. Salientan nos primeiros lugares China, con máis de 1.300 millóns de habitantes, e 
a India, con 1.166 millóns, que son os países máis poboados da Terra. España está situada dentro do grupo de 
pases que teñen un volume considerable de poboación (46 millóns). 
- Riqueza. O nivel de riqueza dun país adóitase medir segundo o seu Produto Interior Bruto por habitante (PIB 
per cápita). O PIB per cápita é o valor de toda a produción dun ano dividido polo número de habitantes. 
España, cun PIB por habitante de 24.020 euros, é un país rico que forma parte do conxunto de países 
desenvolvidos no mundo. España pertence á Unión Europea e, como tal, está incluída no grupo de países 
economicamente máis poderosos do planeta. 
- Desenvolvemento. Actualmente, para poder situar de forma comparativa o desenvolvemento dos países 
recórrese ao Índice de Desenvolvemento Humano (IDH), un indicador que se calcula a partir de tres variables: 
a esperanza de vida ao nacer, o índice de escolarización e o índice do PIB por habitante e se puntúan entre un 
valor máximo de 1 e un valor mínimo de 0; España ocupa o lugar número vinte e sete (en 2013) na 
clasificación mundial (0,869 de índice). Todos estes datos veñen confirmar que formamos parte do pequeno 
grupo de habitantes do planeta que goza das condicións de vida máis favorables 
 
Respecto a súa proxección cultural no mundo, España é un país multilingüe, no que os diversos idiomas 
constitúen unha riqueza cultural. Das linguas de España, a que ten maior presenza no mundo é o castelán, 
porque o falan nas súas diferentes modalidades millóns de persoas de diversos países de América Latina. O 
castelán tamén é a segunda lingua máis falada de Estados Unidos debido ao número de inmigrantes hispanos, 
e é lingua oficial da ONU e cooficial no ámbito da Unión Europea. 
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En canto a súa presenza nos organismos internacionais España, debido á Guerra Civil e á ditadura franquista, 
viviu illada do ámbito internacional entre os anos 1939 e 1959. A posición estratéxica que ocupa no mar 
Mediterráneo interesoulle a Estados Unidos durante a guerra fría e iso facilitou a súa apertura ao exterior e a 
súa entrada na ONU en 1955. Desde aquela España coñeceu un gran desenvolvemento económico e social e 
hoxe figura como membro da Unión Europea, institución na que se integrou en 1986 (CEE). 
Ademais participa nun gran número de organizacións internacionais, o que expresa a vontade e a necesidade 
de resolver os problemas pola vía do diálogo e da cooperación. Unha das máis importantes é a Organización 
do Tratado do Atlántico Norte (OTAN). Esta organización foi fundada despois da Segunda Guerra Mundial, en 
1949, para lles facer fronte a posibles ameazas do bloque comunista. É unha organización de defensa político- 
militar cuxo obxectivo é a axuda mutua, salvagardar a paz, a seguridade e o benestar das potencias que a 
integran en caso dun ataque exterior. Tras un referendo, España incorporouse definitivamente á OTAN en 
1986. 
Das organizacións económicas máis destacadas, na que España tamén ten un papel moi activo, salienta a 
Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE). Esta organización foi fundada en 
1960 e ten como obxectivo coordinar as políticas económicas e sociais dos Estados membros. España ingresou 
na OCDE en 1961. 
Forma parte do grupo de organizacións económicas, o Fondo Monetario Internacional (FMI), institución de 
carácter financeiro, e a Organización Mundial do Comercio (OMC), de tipo comercial. 
 

2.3. Posición relativa de España no mundo 
 
Medirémola segundo a súa posición dentro da escala do Índice de Desenvolvemento Humano dos países. 
O IDH foi elaborado polo Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento e mide a posición dos 
países segundo a esperanza de vida ao nacer, o nivel de escolarización e o PIB por habitante, cunha 
escala que vai en progresión de 0 a 1. 
Os países mellor situados son Noruega, Australia e Suíza, mentres República Centroafricana, República 
Democrática do Congo e Níxer son os que teñen peor situación entre os 187 países con datos 
dispoñibles. Entre os países mellor situados, quince son europeos, mentres todos os de África, salvo 
Libia, están por debaixo do posto 120. 
 

El  índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano  elaborado por las 

Naciones Unidas para medir el progreso de un país. 

A diferencia de los indicadores anteriores, que medían el desarrollo económico de un país, el IDH analiza 

la salud, la educación e ingresos. 

 Salud (esperanza de vida al nacer): La esperanza de vida al nacer se mide en el IDH utilizando 

un valor mínimo de 20 años y un valor máximo de 83.57. De forma que, por ejemplo, el 

componente de longevidad para un país cuya esperanza de vida al nacer sea de 55 años vendrá 

a ser de 0,551. 

 Educación: Se mide a través de los años de escolarización para adultos y los años de 

escolarización previstos para niños y niñas en edad escolar. 

 El componente de riqueza (o estandares de vida digna) se mide a través del INB per capita 

($PPP) en lugar del PIB per capita ($PP) como se hacía anteriormente. Los límites mínimo y 

máximo son 100$ (PPP) y 87,478$ (PPP). 

El ingreso nacional bruto (INB) per cápita de un país es el valor de todos los bienes y servicios 
producidos por los residentes de un país durante un período determinado (generalmente un año) divido 
entre el número de habitantes, 
La diferencia entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) procede de la 
medición de la producción que hacen ambos: mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a 
cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera; en el PNB, por el 

http://www.datosmacro.com/idh
http://www.datosmacro.com/idh
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contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el 
país de medición 

 
 

Los 10 IDH más altos 

Puesto 

País 

IDH 

informe 2014 
(estimaciones 
2013) 

variación 
respecto 
al 
informe 
de 2012 

informe 2014 
(estimaciones 
2013) 

variación 
respecto 
al 
informe 
de 2012 

1 
  Noruega 0.944  0.001 

2 
 

 Australia 0.933  0.002 

3 
  Suiza 0.917  0.001 

4 
 

 Países Bajos 0.915  0.000 

5 
 

 Estados Unidos 0.914  0.002 

6 
 

 Alemania 0.911  0.000 

7 
 

 Nueva Zelanda 0.910  0.002 

8 
 

 Canadá 0.902  0.001 

9  (3)  Singapur 0.901  0.002 

10 
  Dinamarca 0.900  0.000 

 
Los 10 IDH más bajos 

Puesto 

País 

IDH 

informe 2014 
(estimaciones 
2013) 

variación 
respecto 
al 
informe 
de 2012 

informe 2014 
(estimaciones 
2013) 

variación 
respecto 
al 
informe 
de 2012 

178  (1)  Mozambique 0.393  0.004 

179  (1)  Guinea 0.392  0.001 

180 
 

 Burundi 0.389  0.002 

181 
 

 Burkina Faso 0.388  0.003 

182 
 

 Eritrea 0.381  0.001 

183  (1)  Sierra Leona 0.374  0.006 

184  (1)  Chad 0.372  0.002 

185 
 

 República Centroafricana 0.341  0.024 

186  (1)  República Democrática del Congo 0.338  0.005 

187  (1)  Níger 0.337  0.002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
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