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RESUM DEL PROJECTE (extensió màxima: 100 paraules per llengua)
• Català: L’objectiu d’aquest estudi es estimar l’impacte de l’adhesió del
Pakistan al programa GSP+ de la UE en termes de bona governança, Per ferho s’ha utilitzat una extensió del “GSP+ Compliance Selective Index”, creat
per Lebzelter i Marx (2020). Mitjançant l'aplicació de mètodes economètrics
com les Diferències-en-diferències i el Mètode de Control Sintètic, aquest
estudi pretén aïllar l'impacte causal del programa. Els resultats indiquen que
el programa GSP+ ha millorat els nivells en bona governença a Pakistan.
Tanmateix, sembla que aquest impacte es va debilitant al llarg del temps.
• Castellà: El objetivo de este estudio es estimar el impacto de la adhesión
de Pakistán al programa GSP + de la UE en términos de buena gobernanza.
Para ello se ha utilizado una extensión del "GSP + Compliance Selective
Index", creado por Lebzelter y Marx (2020). Mediante la aplicación de métodos
econométricos como las Diferencias-en-diferencias y el Método de Control
Sintético este estudio pretende aislar el impacto causal del programa. Los
resultados indican que el programa GSP + ha mejorado los niveles en buena
governença de Pakistán. Sin embargo, parece que este impacto se va
debilitando a lo largo del tiempo.
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• Anglès: The purpose of this study is to estimate the impact of the accession
of Pakistan into the EU GSP+ scheme in terms of good governance. For
evaluating good governance outcomes, an extension of the “GSP+
Compliance Selective Index”, devised by Lebzelter and Marx (2020), has been
employed. By applying econometric methods such as the Difference-inDifferences and the Synthetic Control Method this study intends to isolate the
causal impact of the program. The results indicate that the GSP+ program
improves compliance outcomes in Pakistan. Nevertheless, such impact
appears to weaken throughout time.
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