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Els productes, les mercaderies, circulen d’un costat a l’altre del planeta. Però com s’organitza tot això?
Tothom és lliure de comerciar on vulgui i amb qui vulgui?

Les relacions comercials entre ambdós països s’han anat deteriorant amb el temps i han provocat problemes
en cadascun d’aquests, que ara es volen solucionar.

En aquesta negociació només s’abordarà la problemàtica de quatre productes: tomàquets, roba, cotxes i
telèfons mòbils.

L’objectiu dels representants és aconseguir el millor per als seus respectius països.

Dividiu-vos en dos grups. Cada grup
representa un país. Cada grup-país haurà
de llegir atentament els papers que se li
assignen.

Després, cada grup-país haurà de subdi-
vidir-se en cinc grups:

Per iniciar-nos en la comprensió d’aquest fenomen que tant ens afecta, us proposem
un petit joc de simulació.
Consisteix a fer una negociació entre els Ministres d’Economia (amb els seus
Ajudants, Secretaris, Subsecretaris…) de dos països: Niepse i Ilati.

Quan estigueu preparats, començarem la primera ronda de negociacions: un producte darrere un altre.Per
a cada producte només parlen els Subsecretaris corresponents. Els altres únicament poden assessorar-los.

• Esbrineu per què l’altre país actua com ho fa per a cada producte.
• Identifiqueu quin problema teniu en el vostre país.
• Poseu en comú les diferents opinions i elaboreu l’estratègia que haurà de seguir-se en la següent

ronda, especificant fins a on voleu arribar en la cessió dels vostres interessos.
• Empleneu la fitxa individual.

Quan ja tingueu l’estratègia per a cada producte, comenceu la segona ronda de negociacions.
Heu d’intentar arribar a acords i que aquests siguin el màxim de favorables per als interessos del vostre
país. Acabeu d’emplenar la fitxa individual, i especifiqueu a quins acords heu arribat.

Negociació

El Ministre o la Ministra i els Ajudants.

Dos Subsecretaris per als tomàquets.

Dos Subsecretaris per a la roba.

Dos Subsecretaris per als cotxes.

Dos Subsecretaris per als telèfons mòbils.

Negociació
d’



País ILATI

• Producte de discussió.

• Problemes del teu país.

• Acord a què es vol arribar.

Telèfons mòbils

No pots exportar per culpa dels
aranzels.

Que se suprimeixin els aranzels.

Tomàquets

No en pots exportar.
Que Niepse obri les fronteres
als teus productes.

Que desaparegui la prohibició.
Que se suprimeixin les barreres
no aranzelàries.

Cotxes

Hi ha més demanda d’utilitaris
que oferta.

Que augmenti el contingent.

PAÍS: ILATI
1ª ronda

Els agricultors del teu país estaven molt contents de poder vendre els seus tomàquets lliurement en
el mercat de Niepse, encara que haguessin de pagar el transport. Això feia que hi hagués més riquesa
al teu país. Però fa poc, el govern de Niepse va prohibir l’entrada de tomàquets procedents del teu
país, amb l’excusa que no complien les normes fitosanitàries.

Com que el govern del teu país sap que els seus habitants necessiten roba i que a Ilati no se’n produeix
prou, va trobar que una bona font d’ingressos, a través dels impostos indirectes, era carregar amb
un percentatge el preu de la roba importada de Niepse.

Les empreses automobilístiques del teu país produeixen monovolums per al consum interior i per a
l’exportació. Al mateix temps, s’importa una quantitat fixa per any d’utilitaris fabricats a Niepse. La
demanda d’utilitaris és cada cop més gran i si hi hagués lliure comerç es deixarien de comprar tants
monovolums.

Les empreses electròniques del teu país que fabriquen telèfons mòbils en produeixen més que no pas
en venen al mercat interior. Per tant, necessiten nous mercats en què poder vendre l’excedent; per
exemple, Niepse. Però els governants d’aquest país els imposen uns aranzels massa alts, que fan que
els mòbils procedents del teu país s’hagin de vendre massa cars.

Roba confeccionada

No tens problemes.

Que es mantingui la situació,
perquè l’Estat obté bons
ingressos dels aranzels.


