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NORD-SUD: Un món desigual

QUÈ VEUREM?
● Les desigualtats mundials

– Economies desenvolupades
– Economies subdesenvolupades

● Causes del desenvolupament
● La fam: una problemàtica mundial
● La globalització



  

Els desequilibris econòmics 
mundials

● Països desenvolupats

(Primer Món):
– Alta renda per càpita

– Bones condicions de 
vida per a la majoria 
de la població

● Països 
subdesenvolupats

(Tercer Món):
– Mancances 

econòmiques
– Mancances socials



  

Els desequilibris econòmics 
mundials



  

Els desequilibris econòmics 
mundials

● Des dels anys 80 la 
desigualtat entre els 
països rics i els pobres 
han augmentat molt.
– Intercanvi Desigual

– Neoliberalisme (Eliminar o 
imposar regulacions quan 
afavoreixen els rics)

● Proteccionisme a Europa, 
Japó i EEUU

● Lliurecanvisme als països 
subdesenvolupats



  

Els desequilibris econòmics 
mundials.

Mapamundi en funció de la població



  

Els desequilibris econòmics 
mundials



  

Centre i perifèria

● Els 3 grans poders econòmics mundials (el 
Centre) són:
– Estats Units
– Europa Occidental (UE + Suïssa, Noruega, etc.)

– Japó



  

Centre i perifèria

● Els països en desenvolupament són més 
diversos.

1) Amèrica Llatina: 
alguns països amb 
economies força 
desenvolupades 
(Brasil, Xile, 
Argentina, Uruguai...)



  

Centre i perifèria

2) Món Àrab: països 
en procés 
d'industrialització. 
Alguns disposen de 
petroli.

● Els països en desenvolupament són més 
diversos.



  

Centre i perifèria

3) Àsia: ràpid procés 
d'industrialització i 
nivell de vida força 
baix. (Xina, Sud-est 
asiàtic...)

● Els països en desenvolupament són més 
diversos.



  

Centre i perifèria

4) Àfrica 
subsahariana: zona 
menys 
desenvolupada amb 
fort creixement 
demogràfic.

● Els països en desenvolupament són més 
diversos.



  

Centre i perifèria

● Als països en desenvolupament les 
desigualtats internes són més grans que als 
països desenvolupats.
– Litoral-Interior: més riquesa a la costa
– Barris residencials-suburbis pobres (A les ciutats)



  

Les economies desenvolupades

● Com es mesura el 
desenvolupament 
econòmic?
– PIB per càpita: problema, és 

la mitja i només considera 
l'economia.

– IDH (Índex de 
Desenvolupament Humà): 
valora les condicions de vida 
(economia+sanitat+educació) 



  

Les economies desenvolupades

● Característiques 
generals:
– Demografia: 

● Natalitat i mortalitat 
baixes

● Alta esperança de vida
● Poblacions envellides

– Sectors econòmics:
● Predominen els serveis
● Població urbana



  

Les economies desenvolupades

● Característiques 
generals:
– Industrialització:

● Majoria de la 
producció industrial del 
món

● Grans multinacionals
● Majoria del comerç 

mundial



  

Les economies desenvolupades

● Característiques 
generals:
– Benestar de la població:

● La majoria de la població 
té les necessitats 
bàsiques cobertes.

● Sanitat i educació per 
gairebé tothom.

– Indicadors econòmics:
● PIB per càpita elevat.



  

Les economies desenvolupades
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● ESTATS UNITS:
– 1a potència econòmica
– 1r productor agrícola i 

industrial

– 1r consumidor
– Alta tecnologia

– Moltes desigualtats



  

Les economies desenvolupades

● JAPÓ:
– 3a economia mundial
– Gran industrialització
– Molta productivitat
– Exportacions, alta 

tecnologia i inversions 
a l'exterior.



  

Les economies desenvolupades

● UNIÓ EUROPEA:
– 27 països

– Gran potència 
industrial i comercial

– Molta diversitat entre 
els seus membres

– Nivell de vida alt
– Estat del benestar



  

Les economies desenvolupades

● Altres països desenvolupats:
– Canadà, Austràlia, Nova Zelanda.
– Països europeus de fora la UE:

● Noruega, Suïssa, Islàndia...

● Tenen elevada renda per càpita i benestar per 
a la majoria de la població. 



  

Les economies desenvolupades

● També hi ha pobresa als països rics, on les 
desigualtats entre rics i pobres han augmentat 
molt en els últims anys. (Coeficient GINI)



  

Les economies desenvolupades

● Problemes socioeconòmics habituals:
– Atur

– Discriminació de la dona

– Crisis econòmiques (Ex: bombolla habitatge)

– Contaminació

– Destrucció medi ambient

– Atacs a l'Estat del Benestar 

(retallades, privatitzacions)

– Existència de 4t Món



  

El Tercer Món

● Augment de 
l'esperança de vida

● Reducció mortalitat 
infantil

● Reducció 
analfabetisme

● Augment de la 
producció d'aliments

● La situació de la majoria d'aquests països ha 
millorat en els últims 40 anys.



  

El Tercer Món

● Problemes:

1) Dependència econòmica:
● Economies amb baixa productivitat, basades en 

l'exportació de matèries primeres.
● Escassa industrialització.

                                                       Intercanvi Desigual

● Endeutament extern (Interessos molt elevats).
● Problemes alimentaris.



  

El Tercer Món

● Problemes:

2) Explosió 
demogràfica:

● Països en vies de 
desenvolupament han 
frenat el creixement 
demogràfic

● Països 
subdesenvolupats 
tenen un creixement 
molt elevat



  

El Tercer Món

● Problemes:

3) Creixement de les ciutats:
● Creixement descontrolat
● Manca de serveis bàsics (llum, aigua, clavegueram)



  

El Tercer Món

● Problemes:

4) Importància del 
Sector primari:

● Ocupa a la majoria de 
la població 
(Autoconsum en molts 
casos)

5) Debilitat dels serveis 
bàsics:

● Mancances en 
ensenyament (Pocs 
professionals, Escoles 
en mal estat, 
Analfabetisme)

● Mancances en sanitat 
(Preu medicaments, 
escassedat personal, 
deficient 
infraestructura)



  

El Tercer Món

● Problemes:

6) Desigualtats socials i de gènere:
● Minoria molt rica i majoria de la població en la pobresa. 

La classe mitjana pràcticament no existeix.
● Situacions polítiques inestables (En general).
● Situació de la dona encara pitjor que als països 

desenvolupats (Accés a l'educació i a la sanitat).

7) Difícil accés a les Noves Tecnologies:
● La distància amb els països rics es fa més gran.



  

Les causes del 
Subdesenvolupament

● La realitat de cada país és molt complexa
● Factors interns:

– Minories privilegiades
– Sistemes polítics autoritaris i corruptes

● Factors externs:
– Dependència política i econòmica dels països rics



  

Les causes del 
Subdesenvolupament

● Causes històriques: el Colonialisme



  

Les causes del 
Subdesenvolupament

● Majoria de països del Tercer Món van ser colònies.
● Actualment hi ha dependència (política i econòmica) 

respecte les metròpolis* i les economies més 
potents del món.

● La colonització va afavorir els colonitzadors, no els 
colonitzats:
– Plantacions

– Infraestructures

– Cultura



  

Les causes del 
Subdesenvolupament

● El cercle de la pobresa:
– La majoria de la població té ingressos molt baixos

– Hi ha molt poc estalvi            No hi ha inversió

– El país no progressa (Educació, Sanitat, 
Infraestructures...)



  

La globalització*

● Finals del s.XX i inicis del s.XXI
● Intercanvi de béns, capitals, serveis i persones.
● Causes:

– Recerca de reducció dels preus i dels costos de 
producció 



  

La globalització

● Instruments:
– Supressió duanes i aranzels (Lliurecanvisme)
– Àrees de lliure comerç (Ex: UE, Mercosur, NAFTA, 

Unió Africana, etc.)
– Avenços tecnològics (Transports i comunicacions)
– Organitzacions internacionals (BM-Banc Mundial, 

FMI-Fons Monetari Internacional i OMC-
Organització Mundial de Comerç)

– Mercats financers i moviments de capitals



  

La globalització

● Conseqüències:
– Deslocalització* 
– Augment de les desigualtats
– Amenaça per l'ocupació (Augment de l'atur)
– Obstacle pel progrés
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