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I TEMARI 
 
TEMA 1: COMERÇ, POLÍTIQUES COMERCIALS  I DESENVOLUPAMENT 
 
 
Els països en desenvolupament al sistema comercial internacional. Visió general, problemàtiques i 
polítiques.  
 
Accés a mercats. Pics aranzelaris i escalonament tarifari. El Sistema Generalitzat de Preferències i altres 
esquemes d’accés preferència. Acords regionals d’integració. Els cas dels productes agraris: L’Acord sobre 
Agricultura de la Ronda Uruguai. El paper de la OMC. La discussió actual.  
 
Comerç internacional i condicions de treball: ¿dumping social?. La qüestió de la “clàusula social” als 
tractats comercials. El paper de la OIT. El comerç just. Responsabilitat social corporativa. Altres 
iniciatives. 
 
La inserció al sistema de comerç internacional dels Països Menys Avançats: ¿cap a al marginació?. 
Inestabilitat i caiguda dels preus dels productes primaris. El PIPB de la UNCTAD. Els sistema STABEX i 
SYSMIN. El FLEX. La iniciativa EVA. Les propostes de la OMC. Facilitació del comerç.  
 
 
TEMA 2.- INVERSIÓ DIRECTA, EMPRESES TRANSNACIONALS I DESENVOLUPAMENT 
 
 
Empreses transnacionals i desenvolupament. Aportació de recursos. Ocupació. Tecnologia: dependència i 

adequació. Balança de Pagaments. ETN i medi ambient 
 
Polítiques enfront les empresas transnacional. Nacionalització. Limitacions sectorials. Contingut nacional. 

TRIMs. Incentius. 
 
 
TEMA 3.-  COOPERACIÓ INTERNACIONAL PEL DESENVOLUPAMENT 
 
Història i organització de la cooperació internacional. Les primeres passes de l’ajut extern. Formes i 

procediments de la cooperació pel desenvolupament.  
 
Enfocaments de l’ajut oficial al desenvolupament. Arguments a favor de la cooperació pel desenvolupament. 

Visions crítiques de l’ajut al desenvolupament. Els crítics de l’ajut extern. El cas de l’ajut 
alimentari  

 
El marc institucional de la cooperació dels països desenvolupats. El Sistema de Nacions Unides. Banc 

Mundial i bancs regionals de desenvolupament. La OCDE: el CAD.  La cooperació al 
desenvolupament de la Unió Europea. 
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TEMA 4.- POLÍTIQUES SECTORIALS : EL PAPER DEL SECTOR PRIMARI.  
 

El paper de l'agricultura en el desenvolupament.  

Les reformes agràries. Justificació. Modalitats. Experiències.  

La Revolució Verda. Concepte. Resultats: èxits i limitacions. 

Biotecnologia agrícola. Països en vies de desenvolupament i OMG. 

Seguretat alimentaria. Fam i desenvolupament. El concepte de seguretat alimentària.  

Sobirania alimentaria. La liberalització del comerç agrari i els països en vies de desenvolupament. 

 
 
TEMA 5.- POLÍTIQUES SECTORIALS: LA INDUSTRIALITZACIÓ.  
 
El model de substitució d'importacions (ISI) i el seu esgotament.  Origen. Fases. Política econòmica. 

Validesa i Limitacions. Balanç. 
    
El model d'industrialització exportadora (IOE) i  els Nous Països Industrialitzats. Origens. contexte 

geopolític. Altres determinants no econòmics. Les diferents interpretacions. La política econòmica. 
Principals tres i resultats.  

 
 
TEMA 6.- LA RECERCA DE MODELS ALTERNATIUS.  
 

Pobresa i desenvolupament: L'estratègia de les necessitats bàsiques. 

El NOEI.  La "desconnexió".  

L'ecodesenvolupament. El desenvolupament sostenible: significat i implicacions pràctiques.  

El desenvolupament humà.  

 
 

II. LECTURES 
Al Campus Virtual, al apartat Material, hi ha les Lectures per a cada Tema així com un desenvolupament 
dels principals punts del temari.  

 
 

III AVALUACIO 
Avaluació continuada.  
Per a seguir l’avaluació continuada caldrà: 
- apuntar-s’hi la primera setmana de classe  
- assistir regularment a classe,  
- participar activament a les sessions d’exposició de les lectures i  
- entregar en les dades establertes els exercicis i treballs pertinents.  
 
Examen final.  
Els estudiants que no s’apuntin a l’avaluació continuada o que suspenguin aquesta faran un examen final. El 
material per aquest examen final seran les lectures obligatòries (marcades com LEF ) que figuren a les 
Lectures de cada Tema d’aquest Programa. 
 

V HORARI DE TUTORIES 
Dijous, 18:00 a 19:30 h. i Divendres, 10,00 a 11,30 h. 
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