
An iPhone, ur produ mondializet

Evitkregiñ

Kinniget oa bet an iPhone 6 e penn kentañ miz Gwengolo diwezhañ war eeun deus Cupertino gant
Tim Cook, prezidant nevez Apple. Gortozet 'veze an abadenn gant milionoù a dud ha skignet oa bet
gant mediaoù brasañ ar bed. Dindan un dibenn sizhun nemetken oa bet gwerzhet 10 milion anezhe
dre ar bed.

E penn marc'had ar smartphone (pellgomz doug stag deus internet) emañ an iPhone abaoe 2011. Un
arouez eo ivez deus ar mondializañ ha deus e lusk. Ar prederi, an obererezh, an asambliñ, ar werzh a
zo aroueziek deus aozadur ar spas ekonomikel bed ha deus an disingalderioù diorroadur. Studiañ an
iPhone a roio dimp an tu da gomprenn al liammoù kenstagerezh 'zo etre rannoù disheñvel ar bed.
Lakaat 'ray war wel eo techet ar bed da vont etrezek ur « sevenadur bed ». Setu eo an iPhone ur
gwir produ mondializet o tiskouez startijennoù geografel ar bed a-vremañ.

 

I – An iPhone, ur produ «     made in world     »

A. Cupertino, kreiz an embregerezh Apple

→ Apple, krouet gant Steve Jobs ha Steve Wozniak e 1976 : Apple I 'barzh ur c'harrdi. 40 vloaz war
lec'h eo deuet an embregerezh da vezañ an dalvoudegezh bed kentañ er bours (470 miliard $).

→ Staliet eo Apple c'hoazh e Kalifornia, e Cupertino e kreiz ar Silicon Valley : teknopol pouezusañ
ar SU hag ar bed. Ur spas o vodañ embregerezhioù an teknologiezhoù blein, kreizennoù klaskerezh,
ha skolioù meur. Kavet 'vez eno estroc'h evit Apple : Facebook, Google, Intel, Yahoo hag all met
ivez skolioù meur ken brudet ha Stanford.

→ Ijinet ha diorroet eo an iPhone 'barzh ar Silicon Valley neuze. Gallout 'ra Apple tennañ gonit
deus an ijinourien wellañ, Amerikaned pe Azianed hag Europeaned dedennet gant bervidigezh ar
Silicon Valley ha gant goproù uhel a-benn chom e blein an araokadennoù. 

→ E Cupertino 'n hini eo emañ sez sosial an embregerezh hag eno 'mañ ivez ar servijoù  design.
Evel just 'vez divizet deus ar strategiezhoù produiñ ha gwerzhañ (marketing) aze ivez.

B. Ur broduerezh strewet dre ar bed     : ar « Made in World ».

→ Ar « vroadelezh » amerikan o deus an iPhones, met e gwirionez emañ produet e-maez deus o bro
orin evit ar peurvrasañ.  Dont 'ra 90 % deus ar pezhioù oc'h ober an iPhones eus an estrenvro :
konduerien  (semi-conducteurs)  eus  an  Alamagn  pe  Taïwan,  memorioù  eus  Korea  pe  Japon,  ar
skrammoù eus Korea pe Taïwan, an danvezioù diaoz ral deus Afrika kreiz (Koltan) hag an dir deus
Rusia... 'Benn ar fin emañ asamblet toud ar pezhioù e China (Shenzhen) gant un embregerezh eus
Taïwan, Foxconn. N'eus ket met ar prosesor hag a zo produet er Stadoù Unanet.

→  Tennañ  'ra  Apple  gonit  deus  perzhioù  mat  pep  rann  deus  ar  bed  e-giz-se :  kuzhiadennoù
danvezioù  diaoz  ral,  prizius  ha  marc'hadmat  dre  gorvoadur  ar  meingleuzerien  evit  Afrika ;
mestroniezh  an  teknologiezhoù  evit  Korea  ar  Su,Taïwan  pe  ar  Japon ;  dornioù labour  niverus,
marc'hadmat ha gwevn evit bro China. Diflukañ ra buan honnezh ouzhpenn ha reiñ ra an tu da
Apple da gaout ijinourien stummet mat evit taoler ur sell war ar chadennoù asambliñ. Implijañ 'ra ar
stal asambliñ brasañ betek 300 000 a vicherourien dindan Foxconn, lesanviet eo Apple City.



C. Apple e-kreiz ar mondializañ : DIT ha DIPP

→ Gant ar strategiezh-mañ 'vez tennet gonit deus Rannidigezh Etrevroadel al Labour pe Division
Internationale du Travail (DIT), da lâret eo ar fed eo ispisializet ar broioù war produadurioù 'zo.
Kemer 'ra harp ivez war Rannidigezh Etrevroadel ar Prosesus Produiñ pe Division Internationale
des Processus Productifs (DIPP), da lâret eo ar fed emañ tammataet ar produadur hag e kemer perzh
meur a vroioù e-barzh produadur ur produ betek ma vo asamblet a-benn ar fin. E-barzh ar sistem-se
emañ ar SU ar galonenn, ar greizenn o reiñ lusk d'an traoù ; ar broioù diorroet all (Taïwan, Korea ar
Su...) a zo kement a vroioù o eilañ ar produerezh a dalvoudegezh ouzhpennet ; ar broioù « stal-
labour » oc'h asambliñ evel bro China a zo periferiennoù staget hag ar broioù ne ginnigont ket met o
danvez diaoz (RDC,...) a zo periferiennoù dalc'het pe korvoet.

→ Magañ 'ra ar  sistem produiñ se ur bern redoù :  redoù arc'hant,  redoù pezhioù, redoù madoù
asamblet...  Setu  eo  diazezet  ar  sistem produiñ  war  araokadennoù transportiñ,  marc'hadmatoc'h,
founnusoc'h evit  a-raok :  ar  bagoù kontenarizañ evit  ar  pezhioù hag ar  c'hirri-nij  kargo evit  an
iPhones (dreistholl e koulz ma vez lañset an neventioù).

→ Ma ra berzh Rannedigezh Etrevroadel al Labour eo ivez abalamour da astenn al liberalouriezh
ekonomikel, ha dreistholl astenn ar frankeskemm (direolenniñ ar redoù arc'hant, digresk ar gwirioù
maltouterezh, aozadurioù rannved...) ledet gant an ensavadurioù etrevroadel evel an OMC.

→ Reiñ 'ra ar strategiezh diorroadur ekonomikel mañ an tu da digreskiñ ar c'houstoù-produiñ ha
neuze brasaat ar gonidoù : koustañ 'ra 170€ bennak da broduiñ un iPhone ha gwerzhet eo tro 500€
ha mont a ra ar pep pouezusañ deus ar gonidoù e-barzh chakodoù Apple !

→ Diskouez 'ra  mat  ar  skouer-mañ prosesus ar  mondializañ o c'hoari  'barzh ar bed a-vremañ :
kenstaget ha hierarkizet eo kornioù disheñvel ar bed gant redoù a-bep seurt o tarzhañ.

 

II – An iPhone, melezour ur sevenadur bed hag an disingalderioù diorroadur

A. Ur skignerezh bed daoust m'eo polarizet c'hoazh

→ Ma vez diskouezet gant ar sistem produiñ ar mod m'emañ tammataet ha strewet ar broduerezh
dre ar bed, e c'hall diskouez ar gwerzhioù ar modializañ hag e harzoù.

→ Da gentañ ha d'ar sell kentañ e vez kavet an Apple Stores (un 400 bennak a zo) 'barzh broioù a
Triad (Amerika an Norzh, Europa ar Chornog, Japon ha NPIA), da lâret eo oaledoù pinvidigezh ha
beveziñ pouezusañ ar bed. 'Vit lâret berr ha krak 'vije ijinet an iPhones e broioù an Norzh, produet
hag asamblet er Su ha prenet en Norzh. Klotañ 'ra gant Rannedigezh Etrevroadel ar Labour bet
lakaet e plas gant an FtNoù evel Apple.

→ Koulskoude eo bet digoret stalioù nevez gant Apple e-barzh ar broioù o tiflukañ ha lec'h ma 'h a
war greskiñ al live bevañ : Azia ar Gevred, arvor bro China, Afrika ar Su, Brezil... N'eus ket souezh
neuze 'vije bet digoret ur stal asambliñ nevez gant Foxconn er Brezil e 2012, evit tennañ gonit deus
dornioù labour marc'hadmat met ivez evit tostaat deus ar marc'hadoù nevez.

→ Dre vras 'vez gwerzhet an iPhone e pep lec'h 'barzh ar bed (130 milion bennak e 2012) nemet e-
barzh rannoù paourañ ar bed evel en Haïti pe en Afrika du. Ret eo goût koulskoude e chom an
iPhone ur mad a lorc'h : talvoud 'ra kement a 1000 devezh labour e bro China e-kichen 20 devezh
labour e bro Frañs nemetken.



 B. Apple hag an iPhone, un aktour deus an uniformizañ sevenadurel

→ Ur produ mondializet eo an iPhone dre e broduadur hag e werzhioù. Met ouzhpenn-se e kemer
perzh 'barzh ur seurt mondializañ sevenadurel hag ivez da ledañ doareoù beveziñ uniformizet.

→ Tizhet 'vez gant Apple pratikoù en ur mod ledan tre, hep sellet deus ar geografiezh pe ar rummad
sosial.  Er  c'hontrel-fed  deus  FTNoù-all  ne  glask  ket  Apple  soursial  deus  an  disheñvelderioù
sevenadurel ha ne cheñch ket nag e broduioù nag ar vruderezh da glask klotañ gant boazamantoù
lec'h-mañ-lec'h.  Strategiezh gwerzhañ Apple a  zo da reiñ  ar  santimant  da vezañ perzh deus  ur
gumuniezh, distag deus ur spas geografel bennak, ha bed neuze. Adkavet 'vez ar strategiezh-mañ
'barzh an Apple Stores savet 'barzh ar metropolioù bras : heñvel mik int an eil d'egile ha kontrolet
'vez toud an traoù gant Apple, betek an arrebeuri ha dilhadoù an implijidi !

 

C. Ur produ hag ur strategiezh ekonomikel burutellaet

→ Nac'hañ 'ra Apple e giriegezh sosial hag ekologel abalamour d'e strategiezh produiñ. Lakaat 'ra
an holl  gudennoù war chouk an embregerezhioù o labourat  evitañ.  Koulskoude 'vez burutellaet
Apple gwech-ha-gwech-all.

→ Disklêriet 'vez alies doareoù labourat ar stalioù asambliñ, reoù Foxconn dreistholl, lec'h 'vez ket
doujet deus an amzer labour ofisiel na deus ar goproù izelañ ret hep ma lârfe Apple mann ebet.
Bugale  'vez  lakaet  da  labourat  ivez  en  desped  da  lezennoù  ar  broioù-hont,  gwevn  awalc'h
koulskoude. Ret oa bet gortoz un heuilhad emlazhoù etre 2007 ha 2010 evit ma vije prometet gant
Apple da sellet pishoc'h an doareoù labourat. Padal e chomont start spontus c'hoazh.

→ Disklêriet 'vez alies ivez koust ekologel an iPhone daoust ma klask Apple gwerzhañ skeudenn ur
smartphone « propr ». Bras eo louc'h ekologel an iPhone abalamour d'an holl dransportoù a-hed e
broduadur,  d'an  energiezh  implijet  evit  produiñ  hag  implijañ  anezhe  ha  d'ar  mank  rouedad  da
adaozañ anezhe. Ouzhpenn-se ar strategiezh gwerzhañ 'lak ar produioù da vezañ dibaset buan tre ha
boudet 'vez an dud da brenañ an neventioù ha da distaloer ar re « gozh ».

 

Evit klozañ

Dre e broduadur hag ar mod m'emañ skignet eo an iPhone ur produ mondializet. Un arouez eo d'ar
genstagerezh brasoc'h-brasañ etre an teroueroù ha da strategiezhoù aktourien an ekonomiezh bed.
Ouzhpenn-se eo ur skouer vat deus ar produioù o kemer perzh 'barzh an uniformizañ sevenadurel
hag o lakaat ar bed da « vihanaat »

Gall' ra bezañ un arouez deus sioù fall an neo-liberalouriezh ivez, pe 'vije war dachenn ar gwirioù
sosial pe war dachenn an drastoù ekologel.


