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Presentació 

L'aprofitament de la informació estadística esdevé un repte creixent. Una de les vies més significatives i ela
borades d'aquest aprofitament és la modelització de la realitat a partir d'aquesta informació. En particular, i 
pel que fa a la informació d'estadística economica, la modelització econometrica de l'economia catalana és 
una eina fonamental per tal de presentar de manera articulada les dades més representatives de la informa
ció economica i, també, per simular i pronosticar l'evolució de les magnituds economiques fonamentals. Per 
aquesta raó a la Llei del Pla estadístic 1992-95 es recull, coma uns deis objectius que cal assolir, l'elaboració 
i seguiment d'un model pera la nostra economía. 

L'lnstitut d'Estadística de Catalunya ha cregut convenient atansar-se a la modelització regional de l'economia 
catalana donant suport a la principal experiencia que en aquesta línia ha estat desenvolupada al conjunt de 
I'Estat. Em refereixo al projecte Hispalink, en el qual treballen la practica totalitat de les comunitats autono
mes de I'Estat i que té la particularitat d'estar integrat en una modelització de l'economia espanyola (model 
Wharton-UAM) i en un model pera l'economia mundial derivat del projecte Link, promogut pel premi Nobel 
d'economia Lawrence Klein. 

Per cloure voldria agrair a l'equip responsable del model Hispalink de Catalunya el seu esforc; i rigor meto
dologic en el desenvolupament d'aquesta investigació. 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-Hisp/91 

Jordi Oliveras i Prats 
Director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya 
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Un deis nostres objectius en presentar aquest treball, com ja hem indicat anteriorment, ha estat explicar els 
antecedents existents al voltant de la modelització econometrica regional, més directament relacionats amb 
l'explicació que es recull en la segona part delllibre. Cal remarcar, pero, que una de les característiques 
basiques d'aquests tipus de modelitzacions és la necessitat continuada de revisar les especificacions i la 
base de dades disponibles. Per aquest motiu, el lector no ha de preocupar-se tant de l'analisi deis resultats 
que es presenten, ni de les equacions concretes del treball que corresponen a un moment del temps ja pas
sat, sinó del procés general emprat per arribar a aquestes. Creiem que és necessari mostrar públicament la 
metodologia emprada amb la qual els diferents ens efectuen les seves estimacions. 

Per tal de coneixer les últimes estimacions obtingudes, remetem el lector a les publicacions semestrals del 
projecte Hispalink i, específicament, a les editades per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, entitat que ha 
possibilitat que aquest llibre es publiqui i que des de l'any 1991 patrocina elprojecte en l'ambit de la nostra 
Comunitat autónoma. 

Per finalitzar, en l'apartat d'agraYments, en primer lloc manifestem la nostra gratitud al conjunt de professors 
del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, que d'una o altra manera han possibili
tat, no solament que aquest llibre vegi la llum, sinó també la resolució de problemes teórics, d'implementació 
informatica, etc. En especial, voldríem agrair l'ajut rebut pel conjunt de professors que més específicament 
constitueixen l'equip d'analisi regional constitu"lt al nostre Departament. 

Un altre entorn del qual hem de fer esment, ja que també són partíceps del treball elaborat, és el conjunt de 
professors de les universitats de quasi tates les comunitats autónomes que estan integrats en el projecte 
Hispalink i amb qui ens uneix una amistat fruit de moltes hores de treball conjunt i d'haver iniciat una tasca 
comuna, ja fa uns quants anys. En especial, agra"lm la col.laboració del professor Antonio Pulido, que és !'autor 
del model de congruencia i que ens ha permes que en aquest !libre es presenti un resum del seu treball. 

Així mateix, hem d'estar especialment agra"lts per l'interes que des del primer moment l'lnstitut d'Estadística 
ha mostrat pel nostre projecte. La seva creació ha permes un nou impuls pel que fa a l'analisi económica de 
Catalunya en la qual, modestament, ens sentim satisfets de poder col. laborar, ara i en el futur. 

Finalment, també voldríem citar el nom de Clara Mangrané, no solament pel seu ajut en la mecanografia 
d'aquest llibre, sinó perla col.laboració que hem rebut durant tots aquests anys, especialment, en aquells 
moments en que es va una mica just de temps. La seva predisposició és signe d'una amistat que valorem 
sincerament. 

Novembre de 1992 

Manuel Artís i Jordi Suriñach 
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1. lntroducció i objectius 

En els últims anys s'esta observant un fort impulsen l'analisi de temes a l'entorn de !'economía regional. Un 
deis camps en que aquest desenvolupament es manifesta amb claredat és en la modelització del compor
tament de les variables macroeconómiques, amb el doble objectiu de coneixer millor el seu comportament 
i predir la seva evolució. 

Una de les tecniques amb que actualment s'esta abordant l'esmentada modelització és l'econometrica. 
L'objectiu final del !libre és la presentació del model constru"it, mitjanc;ant la técnica citada, perla Comunitat 
autónoma de Catalunya. 

Per poder afrontar amb garanties l'esmentat objectiu ha estat necessari un esforc; de recopilació de la infor
mació disponible i d'analisi de les característiques basiques de la modelització econometrica regional. Els 
trets més significatius d'aquesta es presentaran en la primera part del treball. 

En el capítol2, es realitzara, en primer lloc, la presentació genérica deis models regionals, fent-ne una breu 
referencia histórica i explicant-ne els fets que justifiquen la seva aparició; la seva evolució en el temps; llurs 
característiques generals, assenyalant els avantatges i els inconvenients; i, finalment, les limitacions que 
actualment presenten. 

En el capítol 3, s'explicara la classificació deis diferents models regionals que existeixen, la terminología 
emprada i es definiran amb precisió les característiques del model que s'ha constru"il a Catalunya. Tot aixó, 
es complementara amb una analisi deis objectius que poden plantejar-se aquests models, i també de les 
regions que s'han de modelitzar. 

En el capítol 4, una vegada plantejades la terminología i les característiques generals de la modelització re
gional, s'abordara l'especificació deis models econometrics estudiats més rellevants. L'analisi sera históri
ca, en el sentit que es presentaran els models correlativament al seu any de publicació. 

En el capítol 5, per contra, l'analisi es realitzara per blocs de variables. S'estudiaran consecutivament la pro
ducció, el mercat de treball-població, les rendes, la inversió i un bloc residual basicament lligat a variables 
d'ingressos i despeses públics. Aquesta presentació es correspon, també, ambla importancia que els res
pectius models tenen en els successius blocs enunciats. En funció de les disponibilitats estadístiques i deis 
objectius previstos, el nombre de blocs inclosos en els distints models variará 

Una vegada analitzat el conjunt de variables del model, circumstancia que permet l'especificació del model, 
convé també estudiar la seva estimació. Així, en el capítol 6, es fara un recull deis metodes utilitzats en els 
models regionals i els avantatges i inconvenients principals que se'n deriven. 

La segona part del treball, anira destinada a la presentació del model Catalunya. Les etapes de l'exposició 
intentaran ser un reflex fidel del procés real de construcció del model. 

En el capítol 7, en primer lloc, es presentara el primer projecte de modelització econometrica regional inte
grat perles diferents comunitats autónomes (CA) de I'Estat espanyol, anomenat Hispalink. El model Cata
lunya s'ha d'emmarcar dins aquest projecte, per aquest motiu convé tenir un punt de referencia i coneixer
ne les característiques generals. 

S'explicaran els inicis i la situació actual del Projecte, i també les perspectives de futur. Una vegada assolida 
una certa estabilitat a nivel! nacional amb el model Wharton-UAM, s'ha posat en marxa aquest projecte amb 
la finalitat basica d'explicar i predir les variables económiques regionals més rellevants. Els models de nivel! 
regional es !liguen al nacional Wharton-UAM que, alhora, esta connectat amb el projecte internacional Link. 
En la primera etapa, en que actualment ens trobem, es pretén, d'una banda, construir un model multiregio
nal top down en el qual no existiran relacions directes entre els models uniregionals de les diferents CA i, de 
l'altra, establir les bases per, en un futur proper, caminar cap a un model més complex top down-bottom up. 
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Tal com assenyalen Del Sur i Pulido (1986), en l'etapa iniciall'enfocament ha de basar-se en models regio
nals independents. De totes maneres, la connexió d'aquests amb el model nacional i l'objectiu final d'assolir 
un lligam que permeti obtenir els valors d'algunes variables nacionals coma suma o mitjana de les regio
nals, suposa la realització d'un treball en comú, principalment pel que fa a l'intercanvi d'informació i de fiabi
litat de tots els models regionals, que requereix un període d'aprenentatge inicial sobre el procés de mode
lització en general. 

El primer nexe d'unió entre els distints models del projecte Hispalink s'ha iniciat amb el <<model de congruen
cia>>, que homogene"itza els resultats derivats deis diferents models regionals amb el total nacional i propor
ciona informació sobre aquelles CA que no disposen de model. Aquest és un aven<;: significatiu en el desen
volupament del Projecte que sera explicat en el capítol1 O, una vegada s'hagi presentat el model Catalunya. 

En primer lloc, en el capítol 8, s'analitzaran els antecedents i la base de dades regionals que ha permes la 
construcció del model i, a continuació, es presentaran el procés d'especificació, estimació i validació del 
conjunt d'equacions. Finalment, es mostraran les prediccions que es deriven del model pera les variables 
de valor afegit i població ocupada deis anys 1990-94. Els objectius inicials d'un tractament exhaustiu de les 
diferents variables economiques que podia realitzar-se en un model regional, s'han vist redu"its a una analisi 
de les variables <<producció>> i <<mercat de treball>> que són les que, en la nostra opinió, han de figurar, com a 
mínim, en qualsevol modelització d'aquestes característiques. 

Les redüldes disponibilitats estadístiques al nostre país es manifesten, dissortadament, un cop més i hau
ran de ser analitzades amb detall. 

El ressorgiment de l'interes pels temes regionals, rellan<;:ara el problema de la manca d'informació estadísti
ca. Treballs com el que aquí es presenta, pretenen ajudar a concretar les arees en les quals s'ha de realitzar 
un major estor<;:. 

Com es comentara més exhaustivament alllarg delllibre, la característica principal deis models regionals és 
la necessitat de realitzar contínues revisions. És per aixo que el model que es presenta en aquest llibre i la 
base de dades regionals corresponent haura estat ja revisada al cap de pocs mesos d'haver-se publicat el 
llibre i, en conseqüencia, no sera útil per derivar-ne altres resultats que els que aquí s'han obtingut. Així mateix, 
tot el contingut de resultats presentats: estimacions de les diferents regions, prediccions fins al 1994, etc. 
van ser efectuades a inicis de 1990 i, en conseqüencia, no tenen ja validesa perque s'han revisat diverses 
vegades des d'aleshores. Aixo es deu al fet que en aquest treball es pretén mostrar, fonamentalment, la 
metodologia que ha permes arribar a aquests resultats. L'output que se'n deriva es revisa semestralment en 
les publicacions del projecte Hispalink. 

Aquest fet fa que en l'últim capítol delllibre es recullin unes previsions més actualitzades que les inicials del 
capítol9, que també s'estan revisant avui. És important ressaltar, a l'hora d'interpretar tots els resultats que 
vagin apareixent en la publicació, que s'ha de tenir en compte el metode a partir del qual han estat obtin
guts. Aquells que s'han calculat a partir d'indicadors de l'economia catalana tenen una lectura diferent 
d'aquells altres derivats del model econometric Catalunya en els quals les estimacions pera Catalunya es
tan determinades pels suposits realitzats sobre les variables de l'entorn nacional i internacional. En aquest 
cas, més que la taxa de creixement prevista pera Catalunya, s'ha de comparar el diferencial entre aquesta 
i l'associada al conjunt de I'Estat espanyol. 

Un últim punt sobre el qual es fara esment en aquesta introducció és la regió on es realitzara l'estudi. La 
modelització pot realitzar-se teoricament sobre distintes dimensions geogratiques i divisions territorials. Ri
chardson (1973), pero, explicita certes limitacions. La principal esta relacionada amb la dificultat en la dis
posició de dades, esmentada en el paragraf anterior. Si es pretén realitzar una investigació empírica, aques
ta haura de referir-se, en la majoria d'ocasions, a regions, províncies o departaments reconeguts oficialment, 
jaque seran els únics casos en que es disposara d'informació estadística. Aquest fet, conjuntament amb 
les característiques del projecte Hispalink són els factors basics que fan propasar com a regió economica 
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que s'ha de modelitzar la comunitat catalana, sense per aixo deixar d'estudiar les possibilitats de traslladar 
aquesta metodologia a arees menors; atesa la diversitat económica que presenta el nostre país a nivell sub
sectorial i l'interes intrínsec que tindria, per exemple estudiar la zona on es dóna la majar aglomeració de 
l'activitat económica. 

Per acabar, ens agradaria reproduir un pan?:tgraf del premi Nobel L. R. Klein, en que l'autor resumeix la seva 
visió sobre els models que s'estudiaran en aquest llibre: «Eis models macro són utilitzats en el procés 
d'elaboració política i guanyen majar acceptació any rere any. No s'utilitzen d'una manera purament meca
nica, com s'utilitzen en els llibres de text o com eren inicialment considerats quan es va formular matemati
cament el sistema keynessia, pero s'utilitzen ( ... ) És difícil que l'elecció entre polítiques alternatives es faci 
sense consultar aquests models. Els policy-makers han arribat a una situació de dependencia, en certa 
mesura, deis models macroeconometrics. Aquest és el cas deis EUA i ho va sent cada vegada més en els 
pa"lsos industrials més avanc;:ats>> (Kiein, 1975). 

Així dones, podríem resumir els principals avantatges associats a la utilització d'aquests models en: a) per
meten un majar coneixement quantitatiu de la realitat económica Qa sigui regional, nacional o sectorial}; b) 
possibiliten una política económica més coherent en poder coneixer els efectes que tindran les mesures que 
adoptin les autoritats públiques sobre les variables macroeconomiques i, per tant, es podran realitzar simu
lacions de polítiques altematives; e) són útils per obten ir prediccions; id) detecten les necessitats d'informació 
existents. 

Esperem que aquest llibre sigui un esglaó més dins el procés que s'ha iniciat de modelització de les comu
nitats autonomes espanyoles. L'objectiu final hauria de ser disposar de veritables models útils, tant pels ciu
tadants com pels empresaris i els polítics, amb els quals poder explicar, predir i analitzar l'evolució econó
mica regional. El projecte no ha fet més que iniciar-se pero creiem que pot ser l'origen del desenvolupament 
d'altres treballs d'ambit regional que requereix el país. 

En el capítol11 es recullen algunes de les línies d'avenc;: en que s'hauria de continuar treballant a curt termi
ni. La col.laboració entre persones de les distintes institucions implicades és imprescindible per iniciar-lo. 
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Part l. La modelització regional: característiques generals, 
tipologia i analisi 





2. Els models macroeconometrics regionals. Característiques generals. 

L'analisi regional pot abordar-se des d'ambits i tecniques diferents. Quant als primers, la desagregació geo
grafica o sectorial emprada, els objectius pretesos i el majar emfasi donat al vessant descriptiu o prospec
tiu, són algunes de les alternatives que cal considerar. Quant a les segones, l'analisi que s'ha d'efectuar i, en 
concret, la modelització del comportament regional, pot dur-se a terme amb una amplia varietat de tecni
ques, entre les quals destaquen: la de base económica (de manera més general la de renda regional), l'input
output i 1 'econometrica 1• 

De la primera técnica, podria destacar-se la subdivisió de l'activitat económica regional en dos grans sec
tors: els anomenats ••basics» o ••d'exportació», orientats a vendre els seus productes tora de la regió i que 
són els motors del creixement regional, i els ••no basics>> o «de serveis», orientats principalment al mercat 
local. 

Alguns deis avantatges associats a aquesta técnica de modelització són l'escassa necessitat d'informació 
estadística i la simplicitat deis models. Per contra, la informació que se'n deriva també és menor que 
l'associada a les altres dues tecniques i, necessariament, proporciona una visió simplificada de la realitat 
regional. 

L'analisi input-output, en canvi, requereix un nivell d'informació estadística molt superior -una de les seves 
principals limitacions- pero proporciona una visió detallada de les interrelacions económiques entre les dife
rents branques. lsard (1973) enuncia les característiques de les taules input-output com a elements descrip
tius i de predicció. 

Com a explicatius, són d'utilitat ja que: 

a) Recullen amb for9a precisió i consistencia interna gran quantitat d'informació al voltant d'una economia 
regional i de les interrelacions entre els seus sectors. 

b) Sotmeten a una disciplina estadística les operacions de captació de dades i les investigacions empíri
ques. 

e) Mostren on existeixen deficiencies estadístiques i ajuden a corregir-les. 

d) Expliquen les relacions que hi ha en una economia i afavoreixen la comparació amb d'altres. 

Com a instrument predictiu, aquesta técnica es descarta per alguns autors, a causa deis supósits excessi
vament restrictius en que es basen. Pera d'altres, en canvi, aquests supósits són acceptables en certes 
ocasions ja que els permet realitzar projeccions si estableixen les restriccions necessaries. 

Les dificultats d'utilitzar l'esmentada técnica condueixen al fet que en moltes ocasions no hi hagi una conti
nu"itat en l'elaboració de les taules input-output, amb la consegüent perdua d'informació sobre l'estat de la 
regió. 

Una tercera técnica, que no és tan costosa i no requereix tanta informació com la input-output, és 
l'econometrica. Seguint a Negre (1981): 

a) Ofereix un quadre explicatiu coherent de la realitat analitzada que serveix alhora pera la predicció. 

b) Té en compte les interrelacions entre variables. 

e) Permet d'analitzar el funcionament global de l'economia regional. 
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Aquesta técnica, basada en el model d'equacions simultanies, permet d'explicitar les relacions entre les 
variables economiques de manera no estrictament determinista2

• 

En aquest capítol se !'estudiara analitzant successivament les causes que han originat aquest tipus de mo
delització, la seva evolució, les característiques generals i, finalment, les limitacions associades a l'esmentada 
técnica. 

2.1 Causes i justificació de la seva aparició 

Els models macroeconométrics regionalsapareixen una vegadaespecificats i desenvolupats,els nacionals i 
quan l'atenció es desplac;:a, fet cada vegada més freqüent, a un ambit geografic supranacional i subnacio
naP. 

Fins avanc;:ada la década deis seixanta, els estudis econométrics regionals no són altra cosa que analisis 
a·lllades sobre diversos aspectes de l'economia. Des d'aleshores, comencen a desenvolupar-se models eco
nométrics multiequacionals que intenten explicar el comportament i les interrelacions existents entre un conjunt 
de variables macroeconomiques regionals. 

Les causes de l'aparició d'aquest tipus d'estudis són diverses, pero potser podríem destacar-ne: 

a) La major atenció que es dóna en zones geografiques de dimensions inferiors a les nacionals, juntament 
amb una descentralització de les funcions governamentals. 
Les autoritats polítiques nacionals necessiten conéixer, cada vegada amb major detall, !'impacte que es 
deriva de la seva actuació en una zona determinada, alhora que els governs locals i regionals velen dis
posar de la maxima informació del territori sobre el qual hauran de prendre mesures. 

L'activitat pública té un component regional important i és essencial avaluar les implicacions regionals 
de la política nacional. 

Les empreses, que requereixen fer previsions sobre la demanda futura, l'evolució deis preus, etc. i, tam
bé, els propis ciutadans exigen el majar coneixement regional i local. 

Un detall que mostra la preponderancia que van assolint aquest tipus de modelitzacions és el fet que 
als EUA s'hagin dictat lleis peral seu ús, per tal d'explicar la situació de l'economia regional. 

No és una casualitat que a Espanya, el desenvolupament d'aquesta técnica sigui molt recent i coinci
deixi, en el temps, amb l'aparició de I'Estat de les autonomies. 

b) L'ampliació de la base de dades regionals, cada vegada més completa, que permet abordar amb una 
certa garantia aquests treballs. La manca d'informació estadística, de tates maneres, continua existint i 
l'evolució deis dos aspectes esta molt interrelacionada. 

e) El fet que existeixi una certa tradició en la modelització nacional, també ha ajudat al desenvolupament 
de la regional. Aixo és tant més així si es té en compte que la modelització regional es basa en els resul
tats de la nacional, en existir. un lligam entre ambdues. Fins a una etapa posterior no es formulen aproxi
macions més sofisticades, en les quals s'intenten obten ir variables nacionals a partir de les regionals. A 
Espanya, la construcció i la continu"ftat, alllarg del temps, del model nacional Wharton-UAM ha estat un 
deis catalitzadors de la modelització regional. 

d) Els problemes associats a l'aplicació d'altres tipus de técniques -quant a informació, cost, etc.- és una 
raó addicional per utilitzar la técnica econométrica, tal com manifesten Glickman (1 977) i Cappellin (1 975). 

e) El desenvolupament de I'Econometria empírica, juntament ambla generalització de les técniques infor
matiques en aquest camp, són factors addicionals que han ajudat a la generalització de treballs en els 
ambits regional i nacional. 
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2.2 Evolució en el temps 

L'inici de la construcció deis models econometrics regionals (MER) data de mitjan de la decada deis seixan
ta, amb els models per als estats de Michigan (1965) i California (1967). En aquests, les variables regionals 
vénen explicades, únicament, per altres d'ambit nacional. Aquest fet fa que pugui considerar-se el veritable 
punt de partenc;:a de l'analisi econometrica regional el treball de Bell (1967), per I'Estat de Massachusetts, ja 
que en aquells no s'estudiaven aspectes com el comportament salarial, migracions, atur, inversió, etc. d'una 
manera simultania. En canvi, en el model de Bell sí que es fa i es presenta un sistema d'equacions simulta
nies amb variables regionals i nacionals. 

Posterior a aquest model, s'inicia una primera via de treball dirigida a resp.ecificació deis regionals4
• Models 

d'aquestes característiques són els de Tuck (1967), L'Esperance (1969), Klein (1969), Dutta i Su (1969), Lica
ri et al (1973) i Klein i Glickman (1975) pera !'Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA) de Filadelfia. Pot 
observar-se, en aquest últim, l'origen d'estudis pera un ambit geografic menor. El més tractat ha estat I'SMSA 
-Engle (197 4), Crow et al (197 4), Hall i Licari (197 4), Glickman (1977), Rubin i Erickson (1980), Duobinis (1981 ), 
etc.-, encara que hom no pot oblidar-se d'altres arees majors -Crow (1973)- o menors -Latham et al (1979) i 
Chang (1979). 

La complexitat de les especificacions ha anat augmentant amb la incorporació successiva de noves varia
bles endogenes i equacions, fruit de la major desagregació sectorial i espacial5• 

En els models fins ara presentats, no s'efectua una analisi de les interdependencies economiques entre re
gions veines, ni és possible estudiar la coherencia deis resultats respecte als nacionals. La importancia 
d'aquests fets i l'intent de millorar la capacitat explicativa del model ha estat l'origen del fet que s'hagi evo
lucionat cap a nous enfocaments en la modelització regional. Així, s'arriba als models multiregionals i inte
rregionals, les característiques deis quals es presentaran en el capítol 3. 

En aquells pa"isos en que la modelització econometrica regional ja esta arrelada, la línia d'actuació podría 
resumir-se en: 

a) Millorar els models existents, més que desenvolupar-ne de nous. 

b) Es construeixen models pera zones cada vegada més petites. 

e) A partir d'uns models resultants d'una regionalització deis nacionals, que basicament estan orientats a 
la predicció, s'observa una evolució cap a models d'una interdependencia regional-nacional en amb
dues direccions, on el vessant de simulació d'alternativa adquireix una major rellevancia. 

Per acabar aquest apartat dedicat a analitzar l'evolució deis MER, cal assenyalar que el país on més tradició 
existeix en aquest ti pus d'estudis és els EUA. A Europa i a Ganada, inicialment, se segueix una via de treball 
diferent, basada en models deterministes, on les interrelacions nacionals-regionals hi eren presents. Alguns 
exemples d'aquests són el Regina i Regis franceses, el Rena, Serena i Macedoine belgues, el Candide-R 
canadenc, el Rnem italia i el Rem holandes6. És sobretot a partir de mitjan la decada deis setanta, quan tam
bé a Europa es construeixen models econometrics multiregionals. Exemples de MER europeus inspirats en 
els nord-americans són els de Brown i Cappellin (1972), Glejser et al (1973), Funk i Rembold (1975) i Catín 
(1985). 
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2.3 Característiques generals 

Els models econometrics regionals, de la mateixa manera que els nacionals, estan constitu"its per un con
junt d'equacions interrelacionades. S'especifica un model multiequacional en que una d'aquestes pot re
presentar-se per: 

G K 
L B¡g Y gt + L Yik Zkt = U¡t 

9=1 k=1 

amb g=1 , ... G ; k=1 , ... K ; t=1 , ... T 

on Y representa el conjunt de variables endógenes; Z, les predeterminades i U els termes de pertorbació 
aleatoria. 

En aquests models, cada variable ve explicada per altres variables endógenes, predeterminades i pel terme 
de pertorbació. 

L'addició d'~1 com a explicativa en !'anterior equació és l'essencia de la simultane"itat. 

Atesa !'anterior estructura formal de relació entre variables, el model regional explicara variables de l'esmentat 
ambit territorial. Malgrat les semblances amb els models nacionals, es poden assenyalar algunes caracte
rístiques específiques: 

a) En una proporció destacada, utilitzen variables explicatives nacionals, que habitualment s'inclouen com 
exógenes. Aquests valors nacionals provenen, en la majoria deis casos, de models econometrics de 
l'esmentat nivel! territorial al qual es lliga el model regional. 

La necessitat de recórrer a variables exógenes nacionals és tant més gran quant menors siguin les di
mensions de la regió analitzada. 

b) A !'igual que els nacionals, són d'orientació keynessiana, circumstancia que facilita la connexió entre 
ambdós tipus de models. De tates maneres, s'hi traben recollides aproximacions no keynessianes. 
L'econometria empírica difícilment pot limitar-se a recollir idees d'una única escala de pensament. Puli
do (1985), respecte a aquest tema, afirma que «Un económetra, al nostre entendre, no es pot permetre 
el luxe de ser un neoclassic conven¡;:ut o un monetarista irreductible. Ha d'acceptar el millar de cada 
teoria per a cada cas concret, assajant diversos plantejaments i seleccionant les relacions entre varia
bles amb criteris complexos, barreja de teoria económica, valoració a priori sobre la realitat a que s'aplica, 
contrastas de validesa estadística ... » 

De tates maneres, i pel que fa referencia als models regionals constitu"its a Espanya, la dificultat d'obtenir 
el PIB regional pel cantó de la demanda, sobretot a causa de les dificultats en els components d'inversió 
i comer<;: exterior extraregional, ha condu"it al fet que el PIB s'obtingui, en general, a partir de !'oferta, 
agregant el valor afegit subsectorial. 

e) Els distints models regionals es diferencien entre si perla necessitat d'adaptar-los a les possibilitats de 
les seves respectives regions i als seus objectius que, en molts casos, també difereixen. En la formula
ció deis models, Latham et al (1979) assenyalen que s'han de destacar les relacions que existeixen en
tre els seus constructors i les institucions finan¡;:adores. Deis contactes entre ambdós, es pot emfasitzar 
en el desenvolupament d'un determinat bloc d'equacions, un sector-clau, la desagregació territorial dins 
el propi model, etc. 
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d) Una característica basica és la manca de dades. Aquesta circumstancia genera tota una serie de con
seqüencies sobre l'especificació i l'estimació deis models regionals. Entre aquestes, es pot esmentar la 
impossibilitat d'incloure variables rellevants com regressors i també la d'incloure un major nombre de 
variables dependents. Aquesta circumstancia fa que els models regionals siguin més petits -habitual
ment menys de 35 variables- que els nacionals -més de 1 OO. Al mateix temps, introdueix limitacions en 
la periodicitat i en el nombre d'observacions ambles quals realitzar l'estimació. L'absencia de dades 
trimestrals comporta especificar models anuals, la qual cosa suposa treballar amb series temporals 
d'aproximadament vint observacions. Una conseqüencia derivada d'aquest fet és la necessitat que els 
models siguin relativament estatics, tant per la manca de graus de llibertat que aixó implicaría com pel 
fet que existeixen moltes relacions dinamiques que només són rellevants en períodes inferiors a l'any. 

e) Una altra característica !ligada a !'anterior és la simplicitatdeJes relacions especificadas, que en moltes 
ocasions únicament són bivariants. 

La mida redu'lda deis models regionals té avantatges i inconvenients, aquests últims han estat explicats 
en paragrafs anteriors i s'analitzaran amb major detall en l'apartat 2.4. Quant als primers, Catín (1985) 
els resumeix en: 

- facil comprensió deis seus mecanismes teórics 

- obtenció i analisi rapida deis resultats i simulacions 

- gran facilitat d'utilització técnica 

f) Sobretot en els models uniregionals, una característica diferenciadora respecte als nacionals, és la no 
inclusió de variables com a endógenas que es determinen a nivel! de tot I'Estat -com són, per exemple, 
les de política monetaria. 

g) La disponibilitat de dades influeix en la direcció que s'ha de seguir en l'especificació. Variables com el 
valor afegit i la població ocupada són molt utilitzades pel relativament facil accés a les seves fonts esta
dístiques. 

h) Per la seva simplicitat, és habitual trobar-se enfront de models recursius o recursius en blocs. 

O La majoria deis models es divideixen en blocs de variables i la causalitat és unidireccional en el sentit 
nacional-regional. 

j) A causa del problema de la manca de dades, s'han constru'lt pocs models per a arees petites, encara 
que progressivament s'esta canviant aquesta tendencia fixant-se en arees metropolitanas i ciutats. 

k) Els metodes d'estimació més habituals són els mínims quadrats ordinaris i els bietapics. Atesa la natu
ralesa recursiva de molts models i la comprovació empírica de no millorar els resultats en el cas d'utilitzar 
els MQ2E, els més utilitzats han estat els primers. 

1) Les aplicacions basiques s'han centrat en la descripció de la realitat económica regional i, sobretot, en 
la predicció i la simulació -principalment en el camp de la política fiscal. 

2.4 Limitacions de la modelització econometrica regional 

Qualsevol treball empíric comporta haver d'afrontrar un conjunt d'inconvenients teórics i practics que cal 
tenir presents. En la secció anterior se n'han mostrat alguns deis associats a la modelització econometrica 
regional. En aquesta, s'ampliara Aquest estudi, sense per aixó rebutjar l'esmentada técnica; per contra, 
s'explicitaran els inconvenients a fi de trabar la solució. 
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Un primer conjunt de limitacions gira al voltant de la base de dades. Addicionalment a les citades, s'han de 
ressaltar les següents: 

El retard existent en la seva actualització, amb el consegüent augment de !'error de predicció en no dis
posar deis valors reals deis últims anys. 

Els canvis en els criteris de mesurament, sense homogene"ltzació posterior. 

La incompatibilitat entre fonts estadístiques. 

Glickman (1977) assenyala que la no disponibilitat de dades de qualitat fins fa quinze o vint anys -als 
EUA- ha estat una causa fonamental perqué els planificadors regionals no hagin emprat la técnica eco
nometrica. 

La dificultat en disposar d'informació sobre els distints components del PIB des del cantó de la deman
da i de la renda, limita en bastants ocasions el seu estudi al vessant de l'output regional -com a sumato
ri deis valors afegits- tal com ja s'ha comentat anteriorment. 

Existeix tot un conjunt de variables sobre les que és difícil tenir informació regional o regionalitzar la dada 
de nivel! nacional. Algunes d'aquestes són els beneficis de les societats, les exportacions i les importa
cions intraregionals. 

Un altre factor relacionat amb les dades és la manca d'uniformitat de les estadístiques disponibles entre 
paisos amb una vida económica similar. Si fas diferent, la cooperació i els avantatges que es derivarien 
de la publicació d'altres models regionals seria molt majar. 

Actualment a aquest aspecte, s'hi estan dedicant majors esforgos, tant a nivel! espanyol, amb la 
col.laboració existent entre les diferents institucions que s'han fet carrec de la informació estadística en 
les diferents comunitats autónomas, com a nivel! europeu, mitjangant la col.laboració existent entre 
l'lnstitut Nacional d'Estadística i les institucions associades a la CEE. 

Pel que fa a la inferencia -estimació i contrastació- deis models especificats, una primera conseqüencia 
que es pot donar és l'associada a les propietats desitjables de !'estimador mínim quadratic ordinari. 
L'omissió de variables rellevants -perla manca de dades- i la dinamicitat del model-que porta en algu
nes ocasions a problemas de correlació serial en el terme de pertorbació i/o a la presencia de variables 
endógenas retardadas- pot originar estimacions esbiaixades, inconsistents i/o ineficients en funció de 
les situacions. Seran objectius que caldra assolir, comen qualsevol treball econometric, els d'evitar in
cloure variables irrellevants, perdua d'eficiencia; caure en errors d'observació en les variables amb pro
blemas d'estimacions mínimes quadratiques esbiaixades i inconsistents; o bé els possibles canvis es
tructurals que hi ha hagut durant el període mostral, amb greus problemas sobre la predicció. 

L'ús de metodes d'estimació alternatius, per exemple Cochrane Orcutt, maxima versemblanga o varia
bles instrumentals, i, també, la revisió de l'especificació formulada són les solucions arbitradas més ha
bituals. Des d'un altre punt de vista, cal ressaltar els pocs estudis publicats al voltant de la utilització de 
metodes alternatius d'estimació. Algunes de les causes que podrien explicar aquesta circumstancia són 
la simplicitat de les especificacions i la seva recursivitat. 

Una raó addicional podría ser l'atenció prioritaria dedicada, fins avui, a !'etapa d'especificació deis models a 
causa de les dificultats que hi tenen associades7

• Una altra violació de les hipótesis basiques associades al 
model de regressió lineal múltiple és la multicolinealitat, en treballar amb variables explicativas normalment 

interrelacionadas. La imprecisió deis parametres estimats i la dificultat per realitzar una analisi estructural 
del model no limita, pero, realitzar simulacions i previsions a partir d'aquest, si es suposa que el comporta
ment de les variables entre si es manté igual en el curs del període mostral i predictiu. 

Altres limitacions associades a la modelització regional són les escasses disponibilitats informatiques -en el 
doble vessant de software i hardware8 - i també l'abandonament deis models poc després d'haver-se cons
tru"it9. 
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3. Aproximacions teoriques als models econometrics regionals 

3.1 Terminologia 

Cada país presenta una divisió territorial concreta i unes determinades relacions entre els distints nivells de 
I'Administració. Ni les zones ni les institucions s'anomenen de la mateixa manera. Aixo pot fer que en tras
passar conceptes o termes d'un país a un altre es generin confusions. En aquest apartat s'intenta que aquestes 
siguin la minoría. S' explicara la terminología adoptada en el treball i, també, el significat d'alguns deis con
ceptes utilitzats pels analistes econometrics regionals. 

En primer lloc, s'ha de tenir present que la majoria de les publicacions es refereixen a models regionals deis 
Estats Units. En aquest país, la República federal -o Nació- es divideix en estats -equiparables a les regions 
o a les comunitats autonomes espanyoles. Les arees metropolitanes -Standard Metropolitan Statistical Areas 
o SMSN°- i els comtats -county- són divisions territorials menors. Estats, arees metropolitanes i comtats 
són els tres nivells subnacionals més citats en tetes les publicacions. Tots tres reben el qualificatiu de <<re
gió», per la qual cosa en cada cas s'ha d'especificar el tipus de divisió territorial que s'esta estudiant. Així 
mateix, en alguns casos, també s'hi qualifiquen arees que abarquen diversos estats. 

Una bona regla per saber en cada moment quin tipus de model s'esta analitzant -uniregional o multiregio
nal- podría ser considerar com (uni)regional a aquell que tracti l'espai geografic com un tot sense desagre
gacions. Per contra, un model multiregional seria aquell que estudiés una zona a partir de les seves dife
rents subzones. Pera cada subarea, es construeix un model econometric regional i així es poden explicitar 
les interdependencies economiques entre les regions. En ambdós casos, no s'estableix cap limitació quant 
a les dimensions de la regió que cal estudiar. Així, l'estudi d'un estat federat es pot efectuar: a partir d'un 
model regional, on tates les variables corresponen a aquest nivell de desagregació geografica, a més de les 
nacionals, és ciar; o bé multiregional, on les variables estatals poden subdividir-se per exemple, en comtats. 

Segons la terminología exposada, els models nacionals també es podrien qualificar com a regionals -si les 
variables són de nivell nacional -o multiregionals- si les variables nacionals es desagreguen, per exemple a 
Espanya, en les disset variables de les comunitats autonomes. En aquest últim cas, tal com indica Bolton 
(1980) un model multiregional és també, inevitablement, un model uniregional ja que proporciona prediccio
ns pera cada regió inclosa en el model multiregional. En concret, el mateix autor divideix en dues parts els 
models nacionals-multiregionals: el model nacional i els models regionals, jaque si s'utilitza el model multi
regional per formular prediccions o simulacions pera tates les regions d'una nació, explícitament o implíci
tament, s'esta realitzant una predicció o simulació pera l'economia nacional. 

Una vegada establerta la diferencia entre els models regionals i els multiregionals, s'haurien d'estudiar les 
distintes aproximacions que existeixen sobre els últims ti pus de models. Courbis (1979) diferencia entre quatre 
possibilitats: top-down, bottom-up, interregionals i regionals-nacionals. Les dues primeres han estat desen
volupades basicament a partir de les tecniques econometriques que s'aplicaran en aquest treball, mentre 
que les dues últimes, com assenyala Cappellin (1975), utilitzen tecniques economiques sofisticades com les 
ínput-output o altres més senzilles en que els models nacionals es combinen amb els regionals. 

Per acabar aquest apartat, i a tall d'exemple, se citaran les diferents possibilitats que es tenen per construir 
un model econometric que estudii la realitat economica catalana: 

Model regional: model amb variables a nivell de comunitat autonoma i nacionals.No existeix una des
agregació territorial de la primera. 

Model multiregional (a nivell catala): on les variables de la comunitat autonoma vindran desagregades a 
nivell provincial, comarcal o de qualsevol altre tipus que el constructor del model cregui convenient. 
Aquestes variables poden ser exogenes al model, o bé poden ser el resultat de la suma -o mitjana- de 
variables provincials, comarcals, etc. 
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Model multiregional (a nivel! espanyol): model igual que !'anterior, amb la diferencia, pero, que les varia
bles de la comunitat autónoma ara serien substitu"ides per les nacionals i les variables provincials o co
marcals, correspondrien a les de les distintes comunitats autonomes espanyoles. 

En la segona part d'aquest treball es presenta un model econometric regional catala -primer tipus- que en 
realitat esta en una fase d'integració en un model multiregional top-down, gracies al projecte de col.laboració 
existent entre distints models regionals de les CA de I'Estat espanyol, anomenat Hispalink. La connexió en
tre tots aquests i el nacional es realitza mitjanc;ant el model de congruencia, que dóna homogene"ftat als re
sultats sectorials i totals de les diferents regions i nació. 

3.2 Models regionals versus models multiregionals 

En l'apartat anterior, s'han definit els models regionals i els multiregionals. En aquest, es comentaran llurs 
peculiaritats i també els trets més significatius de la polémica teórica entre els partidaris d'uns i els partidaris 
deis altres. 

Els primers models econometrics que apareixen són els regionals11 • Ballard i Wendling (1980), Brooking i 
Hake (1979), a !'igual que altres autors, critiquen la seva manca de capacitat per definir les interaccions econo
miques que existeixen entre regions i, lligat amb aixo, l'oblit del feedback de la regió a la nació. 

NACIÓ 

¡ 
REGlÓ 

(figura 3.1) 

Un model regional tindra una representació de la causalitat com el de la figura 3.1., mentre que un model 
multiregional tindra una representació semblant a la figura 3.2. En aquest últim apareixeran les fletxes contí
nues i/o discontínues segons el tipus de model multiregional amb que es treballi -TD, BU, regional-nacio
nai12. 

NACIÓ~ -¡ 1 ~~~ 
1 ~~ 

1 ~~~ 

REGlÓ 1~ _____ .REGlÓ 2 ~ _____ .REGlÓ 3 

(figura 3.2) 

La causalitat regional-nacional i els fluxos interregionals, recollits en la figura 3.2, són rellevants en la mode
lització regional jaque existeixen en la realitat. Com assenyalen Brown et al (1972), si l'activitat regional es 
dóna en un sistema interconnectat, les representacions que no recullin les connexions cometran errors. No 
sera estrany que entre els resultats d'un model regional i multiregional hi hagi diferencies. 

Altres avantatges deis models multiregionals, són aquells derivats del coneixement i de la possibilitat 
d'actuació sobre les distintes zones de la regió que cal estudiar. Per exemple, és necessari desagregar els 
models nacionals si es vol disposar d'un instrument quantitatiu que permeti valorar l'efecte territorial de les 
mesures de política económica. Aquest mateix exemple es podria traslladar a un ambit geografic menor com 
el d'una comunitat autónoma respecte a les seves províncies o comarques13

• 
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Tot aixó fa que per estudiar una determinada regió es plantegi si és millar analitzar-la com un element més 
dins un model d'ambit superior com el multiregional -on es poden recollir les diferents interaccions interre
gionals i regionals/nacionals- o bé si és millar estudiar-la a partir d'una relació directa amb el conjunt nacio
nal, on el model uniregional seria un satel.lit del model nacional, sense interrelacions amb d'altres regions i 
sense la possibilitat de modificar les prediccions nacionals. Bolton (1980) és favorable a la primera opció tot 
ressaltant els avantatges que tindria no sois pera l'analisi de la regió sino també peral de la nació. 

Existeix un acord entre els distints autors en preferir un model multiregional enfront d'un regional. Pero es 
traben molts problemas a l'hora de concretar aquests avantatges en un model determinat ¿Fins a quin punt 
els models multiregionals constru"ils tenen en compte les interaccions entre les distintas regions? Hi ha, a 
més, problemas d'aplicabilitat deis multiregionals. Per tot aixó, existeix un altre vessant favorable a la utilit
zació deis models uniregionals. L'argument favorable a aquests són els resultats que obtenen: tant el model 
de Glickman (1971, 1977) com el de Hall i Licari (197 4) -per utilitzar exemples de bons models uniregionals
obtenen un Error Percentual Absolut Mitja de simulació histórica i predicció relativament baix, indicatiu de la 
seva fiabilitat. 

Klein (1969) també prefereix i recomana aquests models malgrat no reflecteixin el feedback de la regió a la 
nació o a les altres regions -fenomen particularment important si la regió és gran. Els models regionals ofe
reixen altres avantatges14 entre els quals destaca la majar facilitat de modelització i de resolució. Anar del 
model <<general•• al «particular•• és més factible. Recomana lligar els models regionals als nacionals i espe
cialment pel cas deis EUA15 • Les simulacions i prediccions de les variables, fora del període mostral en el 
model regional, poden comptar amb el suport deis valors obtinguts en els mateixos casos pels models na
cionals. 

Així mateix, en els multiregionals es requereix una informació estadística superior, no sempre fiable i dispo
nible. 

Els autors partidaris deis models que entenen el regional com a satel.lit del nacional -prenent algunes varia
bles d'aquest últim ti pus com a exógenes- fonamenten la validesa d'aquest ti pus de model en su posar que: 

La regió és d'economia oberta, integrada en una area majaron l'activitat nacional global determina el 
moviment del nivell de la regió. 

Les dimensions de la regió són suficientment petites com perque les seves accions no tinguin massa 
impacte en la realitat nacional. Es poden despreciar els efectes de causalitat regional-nacional. 

Amb aquests dos supósits, els analistas pretenen reduir al mínim !'existencia del feedback regional/nacio
nal. Catalunya no els compleix en la seva totalitat perque existeix una limitació en examinar la realitat econó
mica catalana a partir d'un model uniregional que ha de ser explicitat. 

3.3 Modelització top-down versus modelització bottom-up 

Es finalitzava l'apartat 3.1 apuntant els grans grups de models multiregionals que existeixen. En aquest es 
pretén tractar ampliament els conceptes top-down i bottom-up i també la seva aplicabilitat a l'analisi regio
nal. Si hi ha dos conceptes que s'utilitzen per definir l'enfocament deis models econometrics regionals, aquests 
són els TD i BU. En practicament tots els articles on s'estudia i/o formulen models multiregionals, hi ha una 
referencia a ambdós16• Es deixara en un segon pla els models interregionals i regionals-nacionals, jaque 
s'allunyen de les possibilitats i de les intencions d'aquest treball. 
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3.3.1 Models top-down 

Seguint l'aproximació TD, el model regional queda dissenyat com un satel.lit del nacional. Algunes variables 
regionals són explicades per les nacionals i existeix causalitat en un sol sentit nacional-regional, sense fee
dback. 

El model econometric regional s'especifica i utilitza variables locals i nacionals comen l'equació: 

on F 
y 
xn 
X' 
Q 

u 

és el vector de funcions 
és el vector columna de G variables dependents regionals 
és la matriu de k

1 
variables exogenes nacionals 

és la matriu de K-k
1 
variables exogenes regionals 

és el vector de parametres 
és el vector columna de G termes de pertorbacions aleatories 

El procediment normalment utilitzat consisteix, en primer lloc, a obten ir el valor de les variables nacionals en 
un model específic del citat nivell, on les esmentades variables són endogenes. Aquests valors nacionals 
són els que s'utilitzaran com exogens en els distints models regionals, i es distribuiran entre totes les regio
ns. La suma de les regions ha de ser igual al total nacional; en cas contrari, s'ha de fon;:ar -en terminología 
de Bolton (1979)- al fet que ho sigui. La figura 3.3 ens ajuda a comprendre millor el funcionament del model. 

Es pot observar que no hi ha influencia de les variables regionals sobre les nacionals. Únicament hi ha una 
causalitat nacional-regional. Ballard et al (1979) indiquen que en els models TD més sofisticats s'admeten 
relacions entre regions dins el sistema -representats per les línies discontínues de la figura 3.3. El model 
multiregional TD no és res més que la generalització de l'uniregional -en que les variables nacionals vénen 
determinades exogenament. 

(figura 3.3) 

Un element que serveix per definir, en gran mesura, l'enfocament del model multiregional que s'esta analit
zant és el de la determinació de la producció regional. 

L'aproximació TD és la resumida per Klein (1969) -esquematitzada en la figura 3.4- en la qual s'atorga un 
paper primordial a les indústries nacionals, al mateix temps que les exportacions regionals són determina
des per la producció nacional: 

PRODUCCIÓ ----+ EXPORTACIÓ ----+PRODUCCIÓ ----RENDA 
NACIONAL REGIONAL REGIONAL 

(figura 3.4) 
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Els problemas més importants que presenta aquest tipus d'aproximació -descendent o TD- són: 

Poden produir resultats enganyosos a nivell regional, ja que, encara que els totals nacionals siguin els 
correctas, la seva distribució entre les regions pot no ser la vertadera -a causa que els metodes de re
gionalització deis totals nacionals són simplificadors de la realitat. 

Poden no ten ir en compte els efectes derivats deis canvis entre les regions, jaque es disposa deis totals 
nacionals. Un canvi en la distribució espacial de l'ocupació del capital pot modificar els totals nacionals 
i aixo no és mesurable en aquests models. Per tant, els models TD són restrictius en suposar que les 
variables nacionals són independents a la distribució regional de recursos. No hi ha causalitat regional
nacional. Courbis (1979), en aquest sentit, assenyala que <<La validesa del model TD depende l'acceptació 
que el valor d'una variable nacional és independent de la seva dimensió regional i sois depen d'altres 
agregats nacionals>>. 

Milne et al (1979) assenyalen que el procés de predicció i d'analisi política és simplificat en aquests me
deis coma conseqüencia deis problemas esmentats en el punt anterior17. De tetes maneres, seria molt 
discutible afirmar que actualment pot disposar-se d'una aproximació que ens faciliti uns resultats més 
fiables. En Milne et al (1979) es pren l'enfocament TD abans que el BU perla <<practicabilitat i aplicabili
tat del primer>>. 

En aquests models és freqüent la disparitat entre els valors nacionals totals i els obtinguts com a suma 
o mitjana deis regionals. Glickman (1973) propasa un projecte interactiu per corregir el superavit o defi
cit18. Klein dubta que les estimacions ajustadas millorin els resultats del model nacional i de la validesa 
del procés. 

La clau de tot el procés esta en decidir si és millar la predicció obtinguda del model nacional o bé la resul
tant de les diferents regions. Per una banda, el primer sempre té més informació estadística i és més fiable. 
D'altra banda, les regions es poden nodrir d'un major coneixement de la regió objecte d'estudi. En 
l'aproximació TD es mantenen fixos els totals resultants del model nacional. De tetes maneres, superada 
l'etapa inicial amb aquest tipus de modelització, potser seria bo iniciar un procés de convergencia que per
metés la lleugera variació a l'al<;a o a la baixa de les estimacions nacionals a partir deis resultats deis models 
regionals. 

El models TD són els més utilitzats, perque els problemas es veuen compensats per un conjunt d'avantatges. 
Aquests seran més facilment valorables quan s'hagi estudiat l'aproximació bottom-up. 

3.3.2 Models bottom-up 

Un model BU es caracteritza per presentar unes variables nacionals que no vénen donades exogenament al 
model regional, sinó que s'obtenen fruit de l'agregació -p.e. ocupació- o de la mitjana -per exemple índex 
de preus- de les variables regionals. El model nacional és una part endógena del total. 

Teoricament, aquesta aproximació és millor que la TD, jaque permet explicar més bé les relacions econo
miques que s'estableixen en la nació, amb feedback i interdependencia entre les regions. Així, es poden 
estudiar fenomens basicament relacionats amb els efectes que causen els canvis regionals en el conjunt 
nacional, cosa que en !'anterior enfocament no era possible. Ballard et al (1979) es fan resso d'aquesta mi
llora i destaqa el seu efecte en l'analisi política i, en especial, en el d'impactes de política regional a curt ter
mini. 
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El model BU pur es podria representar graficament com: 

(figura 3.5) 

Malgrat tot, és certament dificultós trabar un model amb aquestes característiques. L'aproximació BU «pura>> 
s'ha relaxat per permetre que algunes variables d'ambit nacional siguin exogenes als distints models regio
nals. 

Es passa, d'aquesta manera, a un model combinat BU-TD, sent el grafic: 

-------NACIÓ-------
---~-----:_·:_·:_·:_·:_~~- 1 t -~ ~ :.:_-:.:_------

REGIO 1 REGIO 2 REGlÓ 3 

_ _ _ _ _ activitat TD (mercat nacional) 
- - activitat BU (mercat local) 

(figura 3.6) 

Aquesta aproximació és la més reaP 9• Existeixen variables com el tipus d'interes -que es determinen en els 
mercats nacionals- i d'altres com les de mercat de treball -que es determinen a nivelllocal. El funcionament 
deis models regionals i nacionals ha de ser simultani, ja que les variables nacionals, obtingudes per la suma 
de les regionals, afectaran a altres variables regionals. Hi ha un continu lligam de causalitat regional-nacio
nal. 

S'ha de tendir cap aquest tercer ti pus de model, encara que de moment predomini l'aproximació TD a cau
sa deis problemes que existeixen en els BU. La complexitat d'aquests últims es deriva de la presencia de 
feedback -variables que interrelacionen les distintes regions, problemes de dades, tecniques d'estimació, 
etc.- encara que en gran mesura minimitzen els problemes que s'observaven en els models TD. 

Klein i Glickman (1977), de moment, limiten també la utilització del model BU a exercicis academics com a 
conseqüencia deis problemes amb les dades. A més, aquests autors -il.lustres en el camp de la modelitza
ció regional- no creuen en l'aplicació d'aquest ti pus d'aproximació al seu país, EUA, a causa de la seva gran
daria. Creuen que el model BU és validen pa·isos petits pero ineficag en els grans, on, com ja hem comen
tat, les distorsions en els respectius models regionals i els problemes en l'obtenció d'informació estadística 
no asseguren la consecució de bons resultats. 

Una altra causa que dificulta la possibilitat de formular un model en que algunes variables nacionals puguin 
ser endogenes, es traba en Bolton (1979) quan afirma que <<La manca de dades sobre l'output regional con
tinuara obligant-nos al compromís en favor de variables nacionals independents en alguns casos>>; és a dir, 
utilitzar preferentment el vessant TD perque, encara que més simple, la seva utilitat és majar que la d'un al
tre que presenti una realitat distorsionada. 
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Per acabar aquest apartat, es tara una breu referencia als altres dos ti pus de models multiregionals: els inte
rregionals i regionals-nacionals. En els primers, estudiats basicament a partir de la técnica input-output, hi 
destaquen les relacions que s'estableixen entre les regions i s'aparten de l'estudi de les connexions que es 
produeixen entre cada regió i nació. La referencia a les variables d'aquest últim nivell és mínima, i es posa 
tot l'emfasi en les variables regionals. L'esquema grafic d'aquests tipus de models és: 

REGlÓ 1 

REGlÓ 2 _________________ ______.REGlÓ 3 

(figura 3. 7) 

Finalment, els models regionals-nacionals, aplicats principalment a Europa a partir de tecniques no econome
triques, són aquells que realitzen una analisi simultania de les economies nacionals i regionals incloent-hi 
relacions de causalitat en ambdues direccions. Courbis (1982) assenyala que aquests models poden consi
derar-se com una combinació deis altres tres ti pus de modelitzacions multiregionals -TD, BU i interregio
nals. 

El seu esquema grafic és: 

REGlÓ 1 

REGlÓ 2 ------------------ REGlÓ 3 

(figura 3.8) 

Teoricament, aquests tipus de models reflecteixen millar la realitat economica pel fet de poder aplicar a cada 
variable l'enfocament correcte -ascendent o descendent, ésa dir, per poder-hi combinar els avantatges deis 
models TD i BU- i també pel fet de recollir, de forma més explícita, les interrelacions generades entre les 
distintes regions. 

Els models regionals-nacionals que han estat preferentment aproximats de forma descendent són: RENA, 
REM, Candide R i RNEM; mentre que el Regine, Macedoine i NRIES determinen, en general, primer els va
lors regionals i després els nacionals. 

Respecte a aquest treball, amboues aproximacions resten allunyades del nostre intent de modelització, ja 
que en un model uniregional no té massa sentit de plantejar-se adoptar qualssevol d'aquests enfocaments. 
En tot cas, el model Catalunya, coma part integrant del projecte Hispalink, no s'interrelaciona directament 
amb d'altres models i únicament es lliga amb el nacional que segueix l'aproximació top-down20 • 
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3.4 Condicionament de la dimensió de les regions21 

En moltes publicacions econometriques regionals, apareixen referencies a les dimensions de les regions 
objectes d'analisi. A més de l'interes en coneixer-ne les seves característiques, aixó potser és degut al fet 
que s'ha experimentat una evolució en els models, forgada pels canvis en els interessos de les autoritats 
polítiques i del públic en general. La necessitat de modelitzar les arees, que estudien els planificadors regio
nals, ha estimulat la construcció de models pera arees més petites que I'Estat federal -als EUA- o que les 
regions -a altres pa"isos europeus- com per exemple, les arees metropolitanes. 

El fet que la dimensió d'una regió pugui ser des d'un petit centre de població i les seves rodalies fins a la 
gran subregió .d'un continent és un factor que, tal.com assenyala Richardson (1973), provoca moltes ambi
güitats. Ambdues possibilitats poden estudiar-se en funció del tipus de qüestions que es pretenguin assolir. 
Com apunta Biolley (1979), no hi ha un espai únic, sinó que l'elecció d'aquest depen, essencialment, de la 
utilització que es vulgui donar al model. 

A nivell subnacional, s'han estudiat molts tipus de regions: des d'arees majors a I'Estat federal: Crow (1973), 
Milne et al (1980). En els citats estats: Burton i Dyckman (1965); Bell (1967); L'Esperance et al (1969); Tuck 
(1967); Green (1967); Dutta i Su (1969); Liew i Kahng (1971 ); Licari et al (1973); Grimes (1973); Brooking (197 4); 
Adams et al (1975); Klein i Glickman (1975); Latham et al (1979); Ballard i Wendling (1980); i Baird (1983). En 
regions europees: Brown (1972), Glejser (1973) i Catín (1985). En espais majors a les SMSA: Ballard i Glick
man (1977). En SMSA: Glickman (1971 i 1977); Hall i Licari (197 4); Crow (197 4); Rubin i Erickson (1980) i 
Duonibis (1981). En comtats i províncies: Czamanski (1969), Shink (1974) i Chang (1979). Aquests distints 
models són requerits perla necessitat d'explicar fenómens que són estrictament regionals i/o encara d'un 
nivell menor. 

A més d'aquesta desagregació s'ha de tenir en compte que una mateixa divisió territorial pot respondre a 
dimensions molt distintes. Així per exemple, existeixen arees metropolitanes -tates modelitzades-, com les 
de Los Angeles i Filadelfia, que el 1979 tenien set i cinc milions d'habitants, respectivament, mentre que la 
de Delaware solament en tenia 500.000. Aixó fa que els estudis entre dues divisions territorials iguals, tam
bé puguin ser distints atenent el seu nivell de complexitat. Diferents pesos económics regionals impliquen 
una distinta activitat económica, distintes relacions amb altres regions i distintes característiques regionals22

• 

Latham et al (1979), en referir-se a les característiques que modelitzen una regió petita, assenyalen que en 
general la seva economia no és tan diversificada i esta lligada a un nombre redu"it de sectors. En les regions 
petites, les empreses individuals poden tenir un majar impacte que en les grans23 • La manca de diversitat 
augmenta la importancia del sector exterior i redueix els valors esperats deis multiplicadors de la despesa 
de la regió. 

Aquest factor, possiblement relacionat amb la dificultat de disposar de dades, fa que els models regionals, 
referits a zones cada vegada més petites, tinguin més variables exógenes d'arees majors. 

Adams et al (1975) suggereixen la possibilitat detractar una regió com si fos un país petit. És un bon punt de 
partenga perla modelització regional jaque les teories sobre una economia oberta i el comer¡; internacional 
transfereixen importants elements a l'analisi regional. Malgrat tot, els models econometrics regionals, enca
ra que també utilitzen tecniques macroeconometriques, són estudiats de manera bastant diferent a com ho 
han estat els nacionals. 

En la línia abans esmentada del tractament de la regió com a una petita nació, Richardson (1973), a partir 
del concepte de regió-planificació -explicat en la introducció del treball-, planteja la possibilitat de conside
rar la regió com una versió en petit de la planificació de la nació en que la modelització d'ambdues seria 
similar. Peró el propi autor reconeix que aquesta analogia no es pot portar molt lluny, jaque les regions són 
clarament més obertes que les nacions i aquest factor, juntament amb el menor nombre d'instruments polí
tics disponibles i a la majar quantitat de variables exógenes, fa que el model regional sigui molt més limitat 
que el nacional -per ser els instruments polítics menys efectius i per comptar amb dades de baixa qualitat 
sobre les relacions económiques interregionals. 
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La demostració més palpable de la necessitat d'adaptar l'especificació del modela les dimensions regio
nals i/o economiques de les distintes regions -a part de l'estudi concret de les diferents modelitzacions pu
blicades- esta en Harris et al (1979), on es presenten diferents versions segons l'espai geografic al qual va 
dirigit. 

Finalment, plantejarem un problema que encara no ha estat solucionat. Es tracta del límit inferior a que un 
model regional pot dirigir-se. Els casos deis comtats (d'EUA), on s'analitzen territoris de menys de 350.000 
habitants -com és el cas de Luzerne County- són una mostra de quant lluny es pot arribar en la modelització 
d'arees petites. 

Sobre aquesta modelització, Brooking i Hake (197.9) suggereixen que s'ha de diferenciar entre els models 
multiregionals i els estrictament uniregionals: «A un cert nivell de desagregació espacial, el model multire
gional perd credibilitat en la seva facultat d'influir en processos de decisió de nivell estatal i subestatal». Per 
contra, els models uniregionals poden anar més enlla en l'especificació: <<En aquest punt, el model uniregio
nal ( ... )arriba a ser un instrument més útil>>24

. Per tant, és possible establir un complement entre els dos ti pus 
de models sent factible tractar zones petites amb uns i arees majors amb d'altres. 

3.5. Predicció versus analisi de polítiques alternatives 

Alguns autors, entre els quals destaca Engle (197 4), han remarcat la diferencia que existeix, en la modelitza
ció regional, entre dos tipus d'objectius. Mentre que uns autors -per exemple Duobinis (1981) i Glickman 
(1977)- ressalten l'habilitat predictiva com una característica basica del model, uns altres -Engle (197 4)
emfasitzen les relacions estructurals que rauen en el model i deixen en un segon pla les prediccions. Aquest 
últim autor creu que els models han de dissenyar-se pera l'analisi política, perla qual cosa necessiten més 
informació que els purament predictius: <<Perque el model sigui útil per als policy-makers metropolitans, no 
solament s'han d'escriure les relacions que governen l'activitat metropolitana, sinó que s'han d'incloure també 
els instruments polítics com a elements explícits en l'especificació, i les variables han de poder ser usades 
pels policy-makers per tal d'avaluar l'exit de la política>>, <<Perque un model sigui útil als proposits polítics, no 
s'ha de ter tan sois una estimació real de les relacions de comportament, sinó que s'han d'incloure els ca
nals mitjangant els quals els polítics poden actuar>> Engle (197 4). 

Així, els models dissenyats per l'analisi política són més complexos que els que s'utilitzen solament per pre
dir. Els primers necessiten coneixer un majar nombre d'aspectes sobre !'estructura del sistema. Bolton (1979) 
explica la diferencia fonamental entre uns i altres. Un model de predicció pur, requereix que les variables 
endogenes siguin explicades per exogenes -sent facil d'obtenir les prediccions. No és molt rellevant !'existencia 
de correlació entre les variables explicatives si aquesta es manté també en el futur -amb la qual cosa el model 
donara bones prediccions. No és necessaria una bona explicació del perque existeix la correlació si s'espera 
que continu"l en el futur-25• 

Aquesta preocupació en separar ambdós tipus de models, en el nostre cas, ha permes demanar-nos si real
ment el que hi ha darrera de tot aixo no és més que l'intent de reflectir la manca d'adaptació deis models a 
la informació que requereixen els polítics. Potser, les variables més usuals en la modelització regional i les 
relacions que s'estableixen entre aquestes, no són les més útils per als polítics, sense per aixo deixar de 
ser-los interessants. 

Creiem que alguna cosa de certa hi ha en aquest fet; si no, fixem-nos-hi en les qüestions polítiques a que un 
bon model, segons Lyall (1979), ha de respondre: 

1. De quina manera els agregats nacionals -PIB, treball, inversió, consum, ... - canvien la localització regio
nal i interurbana. 

2. Quina és la sensibilitat de la localització regional al programa nacional de transferencies. 
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3. Quins són els efectes interregionals anticipats de diversos requeriments regulatoris i com podrien ser 
modificats26

• 

4. Reflectir els efectes diferencials deis programes proposats en centres-ciutat, suburbis, arees metropoli
tanes, forc;:a de treball minoritaria, etc. 

Molts pocs models deis analitzats poden respondre a aquestes quatre qüestions plantejades27• Per tant, 
existeix una diferencia entre ambdós ti pus de models, encara que no ha de ser exagerada. De fet, ve carac
teritzada per les peculiaritats de cada regió que cal explicar. En construir un model regional, s'intenta obte
n ir la maxima informació possible perque sigui útil, tanta nivell predictiu coma nivell d'analisi estructural o 
política. En moltes ocasions són els problemes en la disponibilitat de dades o altres, els que comporten la 
impossibilitat de ser més global. A més, si el model reflecteix bé !'estructura regional, predira bé les seves 
activitats. La complementarietat entre la planificació i l'analisi política amb la predicció és patent. Els policy
makers locals, en el seu propósit planificador, demanen prediccions fiables de variables económiques claus 
com el treball, la renda i l'output i requeixen, a més, l'avenc;: de les necessitats de serveis públics i l'avaluació 
de les prioritats i relacions entre variables. Per Cappellin (1975), «El model econometric regional constitueix 
un instrument que permet racionalitzar el procés d'elaboració de les mesures de política económica». 

El problema de predir l'activitat económica regionals és un factor important de la investigació regional, que 
no és incompatible amb el que se centra en l'analisi política. La prova esta en que la majoria deis models 
que s'han aplicat a alguna regió tenen un apartat, després de l'especificació i estimació, de predicció i si
mulació, principalment de canvis en la política fiscal. Una altra prova és que a causa de l'intent d'estimar els 
efectes regionals que tindran les mesures de política económica nacional, en la majoria deis models regio
nals hi ha un gran nombre de variables exógenes nacionals28 • Mai no hem de conservar la idea que un mo
del orientat a la predicció no sera útil als efectes polítics. 

30 lnstitut d'Estadística de Catalunya·Hisp/91 



4. Estudi deis models econometrics regionals (1): analisi histórica 

Encara que tots els models tenen uns objectius similars, les característiques de les distintes regions (tipus 
d'activitat economica, especialització o no, disponibilitats estadístiques, etc.) i altres objectius que varien en 
cada cas, fan que l'enfocament i l'especificació deis models presentin algunes diferencies. Tot aixo, emmarcat 
dins l'ambit de les aproximacions a la modelització: uniregionals versus multiregionals, TD versus BU, etc. 

En aquest capítol es pretenen estudiar els models regionals més rellevants, tenint sempre com a punt de 
referencia el nostre objectiu final: la construcció d'un model econometric u ni regional pera la Comunitat au
tonoma catalana. Amb aquesta finalitat, s'analitzaran tant els models uniregionals com els multiregionals, ja 
que en aquests últims també es poden trabar especificacions d'equacions que poden ser d'utilitat29 • 

La majar part de la teoria associada als models regionals no és original d'aquests, sinó que es basa en la 
modelització nacional i en la teoria economica contemporania i incorpora especificacions més explícites sobre 
funcions de producció i funcions de demanda de treball. En moltes ocasions, les innovacions introdu"ldes no 
han estat tant en especificacions particulars com en el nivell geografic on s'han aplicat aquests models. 

Abans d'introduir-nos-en en l'estudi concret deis models, i per tal de ten ir una visió general de les caracte
rístiques de cadascun, és interessant analitzar el quadre 4.1 on s'hi recullen els models uniregionals i multi
regionals TD més significatius. Principalment ens centrarem en models regionals deis EUA i, també, en al
guns multiregionals que seran tant d'aquell país com europeus. Aquests últims prenen, en la majoria deis 
casos, el patró deis primers. Malgrat tot, es deixen de banda els models multiregionals BU o els més espe
cíficament tractats a Europa amb el qualificatiu de <<regionals-nacionals>>, jaque l'objectiu i el punt de par
tenc;:a d'aquest estudi són diferents. Aixo no vol dir que no es tinguin en compte algunes de les seves formu
lacions per relacionar les distintes variables. Entre aquests models es poden citar, com a exemples, els de 
Brown et al (1972), per Italia; Treyz (1980) i Ballard i Wendling (1980), pels EUA; i Glejser et al (1973), per 
Bélgica. 

Prenent com a punt de referencia els quadres 4.1 a 4.3, s'efectua una breu presentació deis models més 
importants30• En la primera part del treball, capítol 2, s'enuncien les característiques generals del conjunt de 
models econometrics. En posteriors apartats i capítols s'analitzaran les peculiaritats de cadascun d'aquest 
models quant a l'especificació, l'estimació i els exercicis de simulació i predicció. 

Model de Bell (1967) 

El model de Bell (1967) és, en gran mesura, el primer model regional subnacional que té una projecció im
portant i que servira de base de futurs models. L'orientació keynesiana, ja s'ha assenyalat que suposa un 
avene;: respecte a anteriors models, en agrupar un conjunt de variables en un únic sistema d'equacions en el 
qual s'explicitaven les seves interrelacions. L'Estat federat de Massachussetts és l'ambit geografic analit
zat, com succeeix en tots els models deis Estats Units d'aquesta primera epoca de modelització. 

Les característiques més rellevants són: 

Es basa en la teoria de la <<base exportació>>, on l'habilitat de la regió per exportar productes i obtenir 
renda de !'exterior a la seva regió, determina la taxa d'expansió economica. 

La diferencia entre la renda procedent de !'exterior i la de !'interior. Consta de dos grans sectors: un de
dicat a satisfer la demanda exterior i un altre la interior1• 

Els blocs d'equacions estudien la renda, la inversió, el mercat de treball-població i els salaris. 
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El model és recursiu. Comenc;:ant pel PNB i amb l'ajut de les variables exógenes, es produeix la resolu-
ció del model en els successius blocs abans esmentats. El fet que les variables endógenes siguin deter-
minades directament pel PNB o per variables que han estat explicades per aquest, condueix a Glick-
man a assenyalar que les prediccions en aquest model depenen quasi exclusivament de les tendencies 
en el creixement del PNB. La inexistencia de majar simultaneitat entre variables endógenes su posa deixar 
d'explicar importants interaccions entre variables locals. 

Quadre 4.1 !'l 
Característiques deis models econometrics (1) 

Any Autor Ti pus Metode Període Dad es Are a 
model d'estimació d'estudi 

1967 BELL reg. MQO-MQ2E 1947-62 an. Massachussets 

1967 CZAMANSKI reg. MQO 1954-61 an. Prov.N.Escócia 

1967 TUCK reg. MQO 1961-66 tri m. Alas ka 

1969 L'ESPERANCE reg.(o) MQO-MQ2E 1947-63 an. Ohio 

1969 DUTTAISU reg. MQO-MQ2E 1948-64 an. Puerto Rico 

1969 KLEIN reg.!1l 
1971 GLICKMAN reg.rz; MQO-MQ2Er3! 1949-66 an. Filadelfia 

LISE-MVIC 

1973 LICARI. .. reg. MQO-MQ2E Hawaii 

1973 CROW multreg.,4l MQO-MQ2E 1949-63 an. Northeast 
Corridor 

1974 ENGLE reg.rs; Bastan 

1974 HALL -LIGAR/ reg.r6! MQO-MQ2E 1959-70 an. L. Angeles 

1975 ADAMS reg. MQO-VII,7J 1953-70 an. Mississippi 

1975 KLEIN-GLICKMAN reg.(s) MQO 1948-71 an. Pennsilvimia 

1977 GL/CKMAN reg.r9! MQO 1947-71 an.-tri. Filadelfia 

1977 AZNAR reg.(1Dl MQ2E 197\1) an. Espanya(prov) 

1977 BALLARD multreg,12l MQO 1950-72 an. Delaware Val! 

1979 LATHAM reg.(13) MQO-MQ2E 1963-74 tri m. Delaware 

1979 CHANG reg. MQO-MQ2E 1962-76 an. Mobile County 

1980 MILNE multreg,14l MQO 1960-78 an. EUA 

1980 RUBIN reg. MQO 1954-75 an. Milwaukee 

1981 DUOBINIS reg. MQO-MQ2E 1958-75 an. Chicago 

1983 BAIRD multreg,15l MQO 1950-77 an. Ohio 

1985 CA TIN multreg,16l MQO 1971-80 sem. Franc;:a 

n Els models en cursiva s'apliquen a les Standard Metropolitan Statistical Areas, mentre que la resta són estats federats o arees 
d'una divisió territorial majar. Les notes al quadre 4.1 es recullen al final del capítol 4. 
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Model 

BELL 

CZAMANSKI 

TUCK 

L'ESPERANCE 

DUTTAI SU 

KLEIN 

GLICKMAN 

LICARI 

CROW 

ENGLE 

HALL-LICARI 

ADAMS 

KLEIN 

GLICKMAN 

AZNAR 

BALLARD 

LATHAM 

CHANG 

MILNE 

RUBIN 

DUOBINIS 

BAIRD 

CA TIN 

Quadre4.2 
Característiques deis models econometrics (11) 

Variables 

Renda, inversió, producció, mercat de treball-població, salari. 

Producte regional brut (PRB), mercat de treball-població, renda disponible, inversió, ren
des salarials, renda personal, importacions i exportacions, consum, ingressos i despa
ses públics. 

Consum, renda, salaris, PRB, transferencias pagaments,var. locals. 

Output (PRB), renda personal, ingressos i despeses públics, vendes al detall, inversió. 

Consum, output, comen;: exterior i inversió, renda personal. 

Consum, renda personal, inversió, PRB, ingressos i despeses públics, exportacions, 
índex de preus d'exportació, importacions, salaris, mercat de treball, renda no salarial. 

Output (PRB), renda personal, IPC, mercat de treball-població, rendes salarials i no sa
larials, inversió industrial, ingressos i despeses públics locals. 

lngressos i despeses locals, atur, producció. 

Output (PRB), mercat de treball-població, preus i salaris, renda personal no salarial, 
consum, inversió, ingressos i despeses locals. 

Output, mercat de treball, migració treball i capital, preus i salaris, distribució de la ren
da. 

Output (PRB), consum, mercat de treball, ingressos i despeses locals, inversió ind., es
toe capital, salaris, rendes no salarials, IPC. 

Output, mercat de treball, salaris, renda no salarial, ingressos i despeses locals, renda 
personal, població, transferencias, pagaments. 

Output, ocupació, agricultura, renda salarial i no salarial, consum, ingressos i despeses 
govern local, forc;a de treball, variables demografiques, vendes al detall, inversió. 

Output (PRB), ocupació, salaris, preus i rendes, ingressos i despeses locals i federals, 
inversió manuf., variables demogratiques, vendes al detall, banca, consum. 

Producció, ocupació i mercat de treball-població. 

Output (PRB), ocupació, renda personal, vendes al detall, ingressos i despeses locals, 
taxa salarial. 

Renda personal, sous i salaris, mercat de treball, impostas. 

Output (PRB), mercat de treball, població, rendes salarials i no salarials, rendes propies, 
renda personal, vendes al detall, transferencias governamentals. 

Output (PRB), mercat de treball, renda personal, rendes salarials i rendes no salarials. 

Output (PRB), inversió, mercat de treball-població, taxa de rendes salarials, rendes no 
salarials, IPC, ingressos i despeses locals, renda personal i estoc de capital. 

Output (PRB), inversió, mercat de treball, salari, IPC, renda personal, ingressos i despa
ses locals. 

Output (PRB), mercat de treball-població, renda personal, preus-salaris, ingressos i des
peses locals. 

IPI, mercat de treball-població. 
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Quadre4.3 
Característiques deis models econometrics (111) 

Models Núm eq. estocastiques ldentitats Núm. eq. totals 

BELL 8 6 14 
CZAMANSKI 30 24 54 
TUCK 11 
DUTTA 1 SU 23 13 36 
L'ESPERANCE 27 12 39 
KLEIN 14 6 20 
GLICKMAN 1971 17 9 26 

CROW,,l 42 6 48 
LICARI ET AL 24 

ENGLE,2l 

HALL -LICARI 19 10 29 
KLEIN 1 GLICKMAN 60 32 92 
ADAMS ETAL 29 10 39 
GLICKMAN 1977 105 123 228 
AZNAR 

BALLARD,3l 

LA THAM ET AL,4l 

CHANG 13 6 19 

MILNE ET AL(sl 

RUBIN 1 ERICKSON 56 41 97 
DUOBINIS 77 93 170 

BAIRD,6l 

CATIN,?l 150 350 500 
Les notes del quadre 4.3 es troben al final del capítol 4. 

És «Una primera aproximació al treball predictiu pera una regió» (Bell, 1967). 

El model representa un gran avene; en l'analisi de variables economiques interrelacionades32
; malgrat tot, 

el propi autor li atribueix una serie de limitacions que es poden resumir en: 

* No abordar el problema de la competencia interregional. Bell assenyala que s'hauria d'incloure, en la 
funció d'exportació, la ratio deis preus deis productes d'exportació de les regions veYnes respecte a 
la que s'esta estudiant. 

* La necessitat d'incorporar la hipótesi de Phillips pera la determinació del salari local d'altres regions, 
on la migració és inadequada per tractar l'excés d'oferta de treball. 

* El fet de millorar l'especificació, tant de la funció d'inversió regional com de la de la migració33
• 

El procés de millora d'aquest modelo de qualsevol altre ha de procedir de la realització de succesives pro
ves a mesura que es van obtenint dades, qualitativament i quantitativa millors, de les variables economi
ques. 
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Model de Glickman (1971) 

Del model de Glickman (1971) jase n'ha comentat la seva utilització coma punt de partenga de models re
ferits a altres regions. La seva publicació va ser una novetat pel fet d'estudiar una SMSA (la de Filadelfia) en 
lloc d'un estat federat, amb la qual cosa l'area geografica, objecte de l'analisi, es redu"ia. La importancia del 
model estava centrada en veure les possibilitats de construir un model pera una regió més petita que l'estat. 
Malgrat les dificultats, quant a l'obtenció de les dades, que limitaven la inclusió de variables en el model, el 
resultat va ser positiu, jaque els errors de predicció a curt termini que es van obtenir eren suficientment pe
tits com per considerar-lo útil a l'efecte de l'analisi regional. Glickman es propasa d'estudiar aquest ti pus de 
regió pel fet que als EUA, les ciutats, els comtats i les SMSA, són les unitats més habitualment estudiades 
pels economistes regionals i els planificadors. 

El model esta estructural en dos grans blocs recursius, entre els quals no existeix feedback. En el bloc prin
cipal -que tracta les variables sobre producció, inversió, mercat de treball/població i salaris- l'economia es 
divideix en tres grans sectors: manufacturer; comerc; al detall i a l'engros, i serveis seleccionats; i la resta de 
sectors. A l'igual que en d'altres models que s'analitzaran, divideix l'economia en sectors orientats a 
l'exportació, sector 1, i al mercat local, els altres dos sectors. El segon bloc, estudia les despeses i els in
gressos locals públics. 

A partir d'aquesta proposta, l'autor va continuar treballant en el camp de la modelització regional, i va publi
car noves versions del model, més completes, que la de 197134• Glickman és un deis analistes que més ha 
treballat en la construcció de models regionals, raó perla qual se li dóna una majar rellevancia. D'aquest, no 
solament han de destacar-se els dos models als quals ens hem referit aquí, sinó moltes altres col.laboracions 
en la construcció d'altres models, tal com pot deduir-se de la lectura del quadre 4.1. 

Model d'Engle (1974) 

El model d'Engle presenta certes novetats respecte als anteriors, jaque <<Esta especialment dissenyat per 
ser un model polític que pugui examinar les conseqüencies de diverses intervencions o no deis policy-makers 
en el procés de creixement metropolita». L'objectiu d'aquest model no és únicament predictiu sinó que té 
un component important d'analisi de les relacions que s'estableixen entre les variables i d'intent de clarificar 
la teoria del creixement metropolitá Per aixo, l'autor avanga que l'especificació sera més complexa que en 
un model estrictament predictiu. 

Perque sigui útil, ha d'incloure els intruments polítics coma elements explícits de l'especificació. Amb aquestes 
premisses, el model d'Engle se separa de la tonica general de la construcció d'aquests, on per un costat, 
l'objectiu predictiu era molt important i, per l'altre, no es donava tanta importancia a l'explicació teorica de 
les interrelacions que existien entre les variables -amb elles mateixes i amb els instruments polítics. 

Els blocs d'equacions en que Engle divideix el model són: output, treball, preus i salaris, distribució de la 
renda, migració del capital i migració del treball. La presentació de les equacions és teorica. 

Model d' Adams-Brooking-Giickman (1975) 

Adams et al (1975) construeixen un model econometric pera I'Estat de Mississippi seguint l'enfocament TD, 
que considera el model regional com un satel.lit del nacional sent la causalitat unidireccional en el sentit na
ció-regió. S'hi incorpora un element de reflexió sobre la possibilitat de formular el model de manera que la 
regió sigui considerada una petita nació; pero, tal com ja s'ha comentat, no és possible treballar amb aquesta 
equivalencia. L'especificació d'un model regional, no pot ser igual a la d'un nacional, ja que la manca de 
disponibilitat d'informació estadística i les propies peculiaritats de la regió, com és el fet de ser una econo
mia oberta, etc. porten a utilitzar altres tipus d'enfocaments. Un bloc d'equacions en que es manifesta aquesta 
peculiaritat de la modelització regional enfront de la nacional és el de l'output. En lloc de !'habitual aproxi-
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mació per la seva determinació mitjangant els distints components de la demanda, s'ha d'optar per obten ir 
el PRB com sumatori deis outputs de cada sector-'1 5 a causa de les dificultats que existeixen en l'obtenció de 
la base de dades en algunes d'aquelles. Aixo no vol dir que formulacions utilitzades per estudiar l'economia 
de nacions petites no hagin estat utilitzades tant en aquest model regional com en d'altres ja presentats. 

Els grans blocs d'equacions fan referencia a l'output, l'ocupació, els salaris-renda personal i bloc impositiu. 
Com a aspectes més destacats del model es pot citar: 

L'existencia d'un sector agrícola molt desagregat, l'output del qual esta orientat pel costat de l'oferta. 

L'ús de la mesura de la competitivitat: els autors utilitzen el cost de treball relatiu de Mississippi en .rela
ció amb el nacional. L'output regional depen deis costos relatius i deis avantatges comparatius asso
ciats. L'únic indicador del cost relatiu del qual es pot disposar és el cost de treball unitari relatiu, definit 
com la ratio deis salaris regionals per dolar d'output regional respecte als salaris nacionals per dolar 
d'output nacional. 

Aquesta variable -retardada un període perqué reflecteixi el temps necessari per respondre els canvis en les 
condicions de cost- és significativa en el model. Les especificacions anteriors, en les quals es feia dependre 
el creixement de l'output manufacturar en funció de les exportacions, per Adams, Brooking i Glickman, no 
s'adequaven a la realitat jaque el creixement manufacturar també pot generar-se endogenament en la regió 
fruit de la demanda interna. 

Model de Glickman (1977) 

En pagines anteriors es presentava el model de Glickman (1971 ). El treball continuat d'aquest autor ha pos
sibilitat disposar de noves i diferents versions sobre el model de I'SMSA de Filadelfia. En els de 1972 i 197 4, 
s'amplien els sectors industrial, demografic, governamentallocal, comercial i bancari. 

En el model de 1977, s'amplia encara més la desagregació industrial -19 sectors- i espacial, intentant ser un 
reflex de la diversitat que existeix dins I'SMSA. Alguns deis avengas d'aquest nou model respecte a ante
riors formulacions són: 

S'especifica un submodel pera la ciutat de Filadelfia dins la regió, a causa de la seva importancia. 

Hi existeix un gran bloc dedicat al govern local i federal que inclou un gran nombre d'instruments polí
tics als dos nivells. 

Utilitza dades cross-sectíon pera la variable «despeses de consum>>, complementant així les de les series 
temporals. 

Defineix un petit model trimestral que prediu importants variables economiques regionals com són 
l'ocupació, l'atur i els preus. 

Una altra característica del model és la seva absoluta simultaneitat -entre blocs i entre equacions del 
mateix bloc- i, també, estar lligat al model nacional Wharton per obtenir informació de les variables 
d'aquest nivell. 

Un exemple que il.lustra la majar complexitat del model i també el seu nivell de desagregació de l'economia 
es pot observar en la lectura deis blocs en que se subdivideix el model. Aquests són: output i ocupació (amb
dós subdividits en manufacturar i no manufacturar); salaris, preus i renda; govern local i federal; inversió 
manufacturera; demografia, vendes al detall; banca; ciutat de Filadelfia; bloc suburba, consum i bloc trimes-
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tral. Glickman, no obstant aixó, propasa insistir en la desagregació del model tant a nivel! sectorial com in
traregional, i també un majar complement amb altres ti pus d'analisi regional -com són els ínput-output. 

Model de Ballard i Glickman (1977) 

Amb el model de Ballard i Glickman, es dóna un nou salt qualitatiu en la modelització regional, jaque es 
presenta una metodologia que pretén !ligar les distintes arees en les quals se subdivideix una regió, en estu
diar les interaccions que existeixen entre aquestes. És un model multiregional interactiu que analitza el com
portament d'una regió -Delaware Valley- mitjan<;:ant l'analisi deis seus dotze comtats -corresponents a tres 
estats distints. Intenta examinar la interacció entre el total regional i cadascun deis seus components. 

Per a cada area, es construeix un model econometric similar al de Glickman, en que les distintes variables 
endógenes poden venir explicades per factors locals, nacionals i de comtats ve"ins. A la vegada, aquests 
models es !liguen entre ells mitjan<;:ant el seu sistema multiregional per una variable interacció36. Els blocs 
d'equacions es refereixen a i'output industrial i governamental; ocupació industrial; població; renda perso
nal; vendes al detall i variables de govern local. Les de població i ocupació obtenen bons resultats, potser 
ates que és habitual que presentin un menor nivel! de variació que les de renda i producte. 

La principal contribució del model és la desagregació de l'activitat económica regional -3 SMSA- en 12 
comtats, estudiant-ne cadascuna i incloent les interrelacions que s'estableixen entre aquestes. El model de 
Ballard i Glickman esta entre els models econometrics regionals «tradicionals>> vistos fins al moment -basi
cament dirigits a activitats predictives- i els models land-use més preocupats pera la distribució de l'activitat 
económica entre les diferents zones subregionals. 

Model de Latham-Lewis-Landon (1979} 

El model de Latham et al (1979), té com a característiques basiques: 

La regió modelitzada -I'Estat de Delaware- és realment molt petita. 

La base de dades i l'estimació del modeles fa amb observacions trimestrals. 

La identitat comptable basica sobre la qual gira el model no és el PRB, sinó la renda regional bruta. 

L'ús d'una teoria microeconómica més elaborada peral mercat de treball. 

Model de Milne-Giickman-Adams (1980} 

El model de Milne et al (1980) es presenta pels autors com un intent de recopilar els distints enfocaments 
deis models existents i es fonamenta, tant en els models econometrics uniregionals com en els multiregio
nals o els basats en l'analisi ínput-output. 

Estem davant un model multiregional, jaque s'estudia una nació -EUA- a partir de l'analisi de nou regions -
que coincideixen amb les nou arees económiques en que se subdivideix els EUA, segons el US Bureau of 
the Census. Presenta una direccionalitat descendent, TD, jaque es creu que les projeccions regionals seran 
millors que les sorgides de l'analisi BU, jaque l'estat actual de la disponibilitat de dades dóna majar fiabilitat 
a les relacions especificades a nivel! nacional enfront del regional. 
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Els grans blocs d'equacions, fan referencia a l'output -manufacturar i no manufacturar-, ocupació i renda 
personal -tant en els seus components salarials com en els no salarials. Juntament a aquestes equacions 
presenta dos submodels que acompanyen a !'anterior i que fan referencia a la demanda d'energia i a lapo
blació. 

Aquest model destaca també per la gran quantitat de simulacions i exercicis predictius que s'han realitzat, 
mostrant l'objectiu final. 

Model de Baird (1983) 

El model de Baird (1983) suposa un nou pas endavant dins la modelització regional ja que estudia la regió -
en concret I'Estat federat d'Ohio- com un model multiregional compost per distintas arees -Cincinnati, Cle
veland, Columbus, Dayton, Toledo i I'Estat. El MREMO és el primer del seu tipus; conté lligams entre les 
regions i actua com anexe d'unió no la nació sinó una regió. Les equacions especificadas s'agrupen en blocs, 
sent similars per les distintas regions, encara que en certes ocasions algunas d'aquestes no es defineixen 
per un sector concret, en no existir aquesta activitat en I'SMSA. 

Els grans blocs d'equacions són: output, mercat de treball-població -sens dubte els més tractats a nivell 
regional-, construcció i govern local. 

El model té deficiencias en els resultats, pel que s'ha de continuar treballant per tal de definir un bon model 
amb aquestes característiques. 

Model de Catín (1985) 

El model de Catín (1985) o MDR és el primer model europeu que s'estudia que presenta unes característi
ques equivalents als nord-americans citats. Es presenta com una primera temptativa de construir un model 
de simulació a curt i mitja termini, tenint per període base el semestre. Els quatre grans elements que desta
ca el seu autor són: 

Utilitzar els metodes tradicionals de la modelització econometrica. 

Inspirar-se en les grans aproximacions teoriques de la ciencia economica regional i en les aproximacio
ns teoriques de la modelització aplicada als EUA. En aquest sentit es diferencia d'altres models euro
peus més propers en seguir l'enfocament regional-nacional. Així mateix, les relacions interregionals par
ticulars que podrien existir, són ignoradas i tractades globalment mitjanc;;ant les relacions TD nacionals
regionals. 

Realitzar l'analisi a partir de dades temporals inferiors a l'any (semestrals). 

Model macroeconomic,.dinamic.i regional aplicat a totes les regions franceses -llevat de la Corsa. Enca
ra que !'estructura és comuna i les variables endogenes essencials són les mateixes, cada regió dispo
sa d'un model propi. 

Des del punt de vista teoric, el model es presenta com una síntesi de distintas aportacions de la ciencia re
gional i pretén inspirar-se, també, en els estudis realitzats en la modelització macroeconomica regional, en 
un intent d'anar reflectint en major mesura la realitat economica regional. 

Les característiques esmentades es complementen amb: 

38 

El model MDR és de demanda i ignora els problemas d'oferta, inversió, capacitat de producció, etc. 
que existeixen a nivell regional. 
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La divisió del model en tres grans blocs: producció, ocupació i atur·37 , treballant a partir de l'activitat in
dustrial i deis sectors terciaris. El model intenta explicar les variables que són explicadas més habitual
menta nivell regional a causa de la majar disponibilitat d'informació estadística. 

Com en la majoria deis models analitzats, es diferencia entre els sectors basics i els no basics. Els pri
mers s'estudiaran en funció d'elements externs a la regió, mentre que els segons es derivaran del nivell 
d'activitat interna de la regió. 

La seva aplicació a quasi tates les regions franceses permet fer un estudi comparatiu d'altres variables que 
poden deduir-se a partir de les deu o dotze especificadas per a cada area. Hi ha un treball molt complet 
d'analisi interregional del comportament de variables com «retards en l'ajust de l'ocupació>>, «rendiments a 
escala>>, <<contribució relativa deis sectors a l'explicació de I'IPI regional>>, <<taxa de progrés tecnic>>, <<elastici
tat ocupació-producció>>, <<multiplicadors regionals>>, etc. El model analitza variables economiques importants, 
pero és limitat quant al nombre estudiat. El mateix Catín propasa continuar investigant per aconseguir intro
duir noves variables per explicar. 

Finalment, aquest capítol hauria d'analitzar els models econometrics uniregionals espanyols integrats en el 
projecte Hispalink. Aixo no obstant, s'ha preferit concentrar tot allo referent a aquest projecte en la segona 
part del llibre, i estudiar primer les característiques generals i posteriorment un model concret com és el de 
Catalunya. 
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Notes al quadre 4.1 

O: El model fou ampliat per L'Esperance el1974 i incorporara el sector d'ocupació i l'estimació per 
MQ3E. L'autor utilitza dues versions, una en que els outputs del govern local i estatal són exogens 
i una altra en que són endogens. 

1: El model de Klein és general per un estat qualsevol deis EUA. No s'aplica a cap en concret, sinó 
que es limita a especificar el model. 

2: El 1979, aquesta area tenia cinc milions d'habitants. 

3: MVIC: maxima versemblan<;:a informació completa. USE: informació limitada uniequacional. 

4: La regió que s'estudia esta composta per distints estats deis EUA, subdividits en tres zones: nord, 
central i sud. En concret, es cobreix tot o part deis deu estats i el districte de Columbia. 

5: Engle (1974) només planteja les variables que s'han d'estudiar i en funció de quines han d'estar. No 
formula detalladament el model ni !'estima per un període concret. 

6: L'SMSA de Los Angeles, el 1979, tenia set milions d'habitants. 

7: VIl: variables instrumentals iteractives. 

8: Treball no publicat. N'hi ha una referencia al !libre de Glickman (1977). 

9: És una modificació del model de Glickman (1971). En aquest model existeix un submodel pera la 
ciutat de Filadelfia. 

1 0: Obté tres formulacions ti pus, en funció de tres grups de províncies: desenvolupades, semidesen
volupades i menys desenvolupades. 

11: L'estimació no s'efectua amb dades de series temporals, sinó cross-section. 

12: Model elaborat per Ballard i Glickman que estudia amb una aproximació de distintes arees una re
gió determinada (dotze comtats inclosos en tres SMSA). 

13: L'Estat de Delaware, el1979, tenia cinc-cents mil habitants. 

14: Desagrega els EUA en nou regions i n'estudia cadascuna per separat. Aquest model hité lligats un 
submodel d'energia i un altre de població. 

15: El model estudia el comportament economic de I'Estat d'Ohio com la suma de les seves cinc SMSA.: 
Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo. 

16: Model aplicat a cadascuna de les regions franceses, llevat de la Corsa. 
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Notes al quadre 4.3 

1: Nombre d'equacions de la regió central. El model, a més consta d'altres dues regions: nord i sud. 

2: No especifica el nombre d'equacions ni la seva forma. Únicament detalla els blocs en que s'ha de 
subdividir el model i algunes directrius pera la formulació de les seves equacions. 

3: Els autors especifiquen les equacions, pero no assenyalen el nombre, que depen deis sectors i de 
les subregions consideradas. 

4: Els autors tampoc no assenyalen el nombre total d'equacions del model, que dependra deis sec
tors considerats. 

5: Els autors assenyalen els blocs en que es divideix el model, sense especificar en alguns casos les 
equacions. A més, el nombre exacte d'equacions depende les subregions i sectors. 

6: Es pot repetir el mateix comentari que a la nota 3; aixo no obstant, perqué s'observi la magnitud del 
model, es pot dir que el nombre de variables endogenes pera cada subregió és de 139, amb un 
total de 432 pera tot el model multiregional. 

7: Nombre d'equacions aproximades repartides entre els 21 models uniregionals. 
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5. Estudi deis models econometrics regionals (II).Ani:tlisi per blocs de 
variables 

Una vegada presentades les característiques basiques que distingeixen els models econometrics regionals 
més importants, s'estudiaran les seves especificacions concretes, realitzades per tal d'aconseguir explicar 
el comportament de les variables económiques regionals. S' iniciara l'estudi peral bloc <<producció>> que és 
el més treballat a tots els models i el primer que se sol analitzar, a causa de la seva presencia, com a expli
catiu en blocs posteriors del model. 

5.1 Analisi del bloc producció 

En aquest apartat s'estudiaran les especificacions que es realitzen als distints models pera la variable <<pro
ducció regional bruta (PRB). 

Als models nacionals se sol treballar amb el PNB desagregat en els seus components de despesa: consum, 
inversió, despesa pública, exportacions i importacions. Als regionals, com ja s'ha comentat, és difícil seguir 
aquest enfocament atesa la manca de disponibilitat de dades sobre aquests components. 

A la practica, aquesta aproximació tan sois ha estat propasada pels models regionals de Klein (1969)38 i Crow 
(1973)39

• Les solucions adoptades han estat explicar el producte regional a partir de la suma deis valors afe
gits deis diversos sectors, o bé a partir del sumatori de les distintes rendes. En general, s'ha adoptat la pri
mera de les dues; l'economia se subdivideix en subsectors -el nombre deis quals varia segons els models
' on l'output de cadascun esta en funció de distintes variables. Els autors segueixen la teoria, de base econó
mica, en la qual hi ha uns sectors orientats a l'exportació i d'altres on el producte es destina preferentment 
al consum intern. En aquesta subdivisió radica l'explicació de l'ús d'unes variables o altres, coma explicati
ves als diferents sectors. L'exemple més ciar el trobem en la distinta orientació deis outputs deis sectors 
manufacturer i serveis -el primer exportador i el segon local-: el manufacturer vindra explicat fonamental
ment per variables nacionals -per exemple, el PNB-, i el de serveis per variables de la propia regió -per exem
ple, la renda disponible. 

Els models que segueixen aquest esquema en la determinació de l'output són els de L'Esperance (1969); 
Glickman (1971 ); Crow (1973); Haii-Licari (197 4); Adams et al (1975); Glickman (1977); Aznar (1977); Ballard 
i Glickman (1977); Chang (1979); Rubin i Erickson (1980), i Milne et al (1980)40

. 

Amb l'ajut deis quadres que es presentaran a continuació, s'anira estudiant l'especificació que alguns deis 
models regionals propasen per tractar el bloc producció. Es comen<;:ara amb l'analisi que s'efectua en el 
model de L'Esperance. 

Quadre 5.1 
Variables explicatives de l'output del model de L'Esperance (1969) 

Manufacturer 

Comer<;: 

Construcció 

Financer 

Serveis i altres 

Variables 

PNB manuf., contractes militars adjudicats a Ohio. 

Vendes de vehicles, vendes al detall. 

Despesa d'inversió per estructures, permisos de construcció. 

Renda personal disponible (nivells i diferencies). 

Renda personal disponible (nivells i diferencies). 

Llevat del manufacturer, que té com a variable explicativa el producte nacional, la resta de sectors, basica
ment terciaris, es regressen per variables locals. No inclou una funció de producció, ja que l'únic factor pro
ductiu determinat pel model és la inversió manufacturera. 
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Quadre5.2 
Variables explicatives de l'output del model de Glickman (1971) 

Manufacturer 

Comen; i serveis seleccionats 

Altres 

Variables 

Producte nacional brut 

Renda personal 

Renda personal 

L'especificació del model de Glickman (1971) és un exempleclassic i molí-habitual. L!output del sectorma
nufacturer -com succe'la al de L'Esperance (1969)- s'explica només a partir del nacional a causa de l'orientació 
que se suposa que té el sector. En canvi, l'output deis altres dos sectors, dirigits al mercat local, esta en 
funció de la renda personal -com succe"ia en gran mesura en el de L'Esperance. 

Agricultura 

Mineria 

Construcció 

Manufacturer 

Comen; 

Transport 

Comunicacions 

Financer 

Serveis i diversos 

Govern 

Quadre5.3 
Variables explicatives de l'output del model de Crow (1973) 

Variables 

Índex nacional de preus al major per a béns agrícoles. 

Producte brut manufacturer, temps. 

lnversió fixa no residencial + construcció residencial, compres 
de béns i serveis del govern (a tots els nivells). 

PNB. 

Consum + inversió no residencial + construcció residencial. 

Producte brut miner i manufacturer, consum. 

Consum + inversió fixa no residencial + construcció residen
cial. 

PNB. 

Consum + inversió fixa no residencial + construcció residen
cial, compres de béns i serveis del govern (a tots els nivells). 

Compres de béns i serveis del govern federal, compresde béns 
i serveis deis governs estatal i local. 

El model de Crow, comes pot observar en el quadre, realitza un estudi sectorial més ampli i desagregat que 
els anteriors, i les seves característiques basiques són: 

44 

L'output del sector manufacturer continua sent explicat únicament pel PNB. 

L'output del sector governamental esta inclós com un sector més al bloc destinat 
a analitzar la producció. 

El sector financer, a diferencia de models anteriors, esta en funció del PNB. 

Existeix una majar quantitat de variables explicatives a cada equació i al bloc en el seu conjunt. 

La possibilitat de comptar amb variables regionals, com el consum i la inversió, faciliten l'explicació de 
sectors en els quals l'output esta orientat basicament cap al sector local. 
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Quadre 5.4 
Variables explicativas de l'output del model d' Adams et al (1975) 

Agricultura 

Mineria 

Béns manufacturers perdurables 

Béns manufacturers no perdurables 

Construcció 

Transports i comen;; 

Financer 

Comerc; i serveis 

Governamental 

Variables 

(Exógena) 

(Exógena) 

Output béns perdurables nacionals, taxa relativa nacional-re
gional i variable endógenaretardada 

Variable endógena retardada, inversió manuf. en noves plan
tes i equip, i cost treball unitari 

Variable endógena retardada, inversió nova, despesa del Dpt. 
de construcció de carreteras de Mississippi 

Variable endógena retardada, PRB 

Variable endógena retardada, població,renda disponible regio
nal 

Variable endógena retardada, renda disponible regional 

(Exógena) 

El model d'Adams incorpora noves variables explicativas imanté la divisió entre l'output orientat al mercat 
local, o bé al nacional. El fet que els propis autors qualifiquin la divisió realitzada com de «relativament arbi
traria>> pot ser la causa de !'existencia de variables regionals, com a explicativas, en sectors orientats al mer
cat exterior, o que competeixen amb empreses d'ambit nacional. A més, l'output manufacturar es relacio
na, no solament amb el nacional, sinó també amb variables indicadores del cost del treball i del capital. Una 
constant en aquestes equacions és la presencia de la variable endógena retardada un període. Aquesta 
presencia respon al fet que els autors pretenen obtenir un ajust gradual en el sector, enfront deis canvis de 
demanda. 

Quadre5.5 
Variables explicativas de l'output del model de Glickman (1977) 

Manufacturar·¡ 

Construcció 

Transport 

Comerc; 

Financer 

Serveis 

Governs locals 

Govern federal 

Variables 

Output nacional del subsector, output regional d'altres sub
sectors, població, temps, variable endógena retardada 

Ocupació total( .. l, variables endógenas retardadas, temps 

Ti pus d'interes, variable endógena retardada, output nacional 
del subsector retardat 

Variable endógena retardada, temps 

Temps, tipus d'interes, renda personal 

Població, output nacional del subsector, despesa total deis 
districtes escolars 

lngressos locals, despesa municipal retardada, padró de dis
trictes escolars 

Despesa total federal, output regional brut, output federal re
tardat, temps 

1'1 El sector manufacturer esta subdividit en dotze subsectors. En el quadre apareixen tetes les variables 
explicatives, encara que aixo no implica que en cada subsector hi figurin tetes les diferents variables. 

n Representa l'activitat económica regional. 
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El model de Glickman (1977) continua mantenint l'aproximació de la teoria de la base económica, encara 
que de forma més relaxada que el de 1971 : 

L'orientació de cada sector es determina a partir d'informació a priori d'altres estudis input-output re
gionals. 

Es reconeix, explícitament, que alguns subsectors es relacionen amb mercats, tant locals com nacio
nals. 

Aquest model és molt més desagregat i complet que el de 1971. En comparar els quadres 5.2 i 5.5 es pot 
observar com hi ha un majar nombre de variables explicatives. Les diferencies més significatives ent~e ambdós 
són: 

A l'output manufacturer, en lloc d'utilitzar el PNB, utilitza l'output nacional de cada subsector. En aquells 
casos en que cal introduir una variable regional, pel fet que el mercat del subsector no és sois d'orientació 
nacional, s'utilitza la variable Població. 

En el model de 1971, els sectors no manufacturers s'explicaven a partir de la renda personal, mentre 
que ara aquesta sois s'utilitza peral sector financer. Una variable explicativa molt comuna en el de 1977 
és la propia endógena retardada un període. En general, s'observa una gran diversitat en les explicati
ves introdu"ides: tendencia temporal, tipus d'interes, població, output del subsector a nivell nacional, etc. 

L'analisi de l'output del govern local i federal. 

Quadre 5.6 
Variables explicatives de l'output del model de Chang (1979) 

Variables 

Manufacturer 

Comercial 

Altresn 

GovernamentaW"l 

PNB, inversió manufacturera retardada 

Vendes al detall, PRB (retardat) 

Renda personal total, PRB (retardat) 

Ocupació sector governamental (exclos el militar), mitjana de 
productivitat del treball al sector 

n Tots menys el manufacturer, comercial i governamental. 
¡··1 Exclos el militar. 

De l'analisi deis últims models i, en concret, del de Chang, se'n despren l'important paper que té la presen
cia de variables endogenes retardades, a més d'altres variables més o menys comunes a tots ells com són 
el PNB o la renda personal. També és destacable la nova especificació de l'output governamental, que es fa 
dependre de l'ocupació i la productivitat laboral. 
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Quadre5.7 
Variables explicatives de l'output del model de Rubin i Erickson (1980) 

Manufacturer#l 

Construcció 
Serveis 
Comen; 
Transports i comunicacions 
Financer 
Govern(###J 

Variables 

Output nacional del subsector, població, cost del treball rela
tiu regional-nacional del subsector, estoc de capital, cost del 
capital en maquinaria electrica(##J 
Renda personal per capita, taxa d'atur 
Renda personal per capita, ratio IPC regionai/IPC nacional 
Població, renda personal per capita 
Població, renda personal per capita 
Població, renda personal per capita 
Població, IPC, despesa governamental per capita 

1•1 El sector manufacturer es divideix en onze subsectors. En general, s'associa el creixement del sector al creixement del mer
cat nacional -output nacional- i a la competitivitat -principalment mitjan<;:ant el cost de treball relatiu. Aquesta última variable 
apareix significativa a la majaría d'equacions referents a l'output manufacturer. Malgrat tot, introdueix un important element 
d'inestabilitat en algunes de les equacions en realitzar exercicis de simulació ex-post. 

1••1 Recollim aquí tates les variables explicatives que s'utilitzen en les distintes equacions. L'única cosa que hi figura és l'output 
nacional de cada subsector. 

1•••1 És una identitat. (Població * despeses) 1 IPC. 

Rubin i Erickson critiquen les formulacions d'autors com Glickman, Haii-Licari, etc., que obtenien l'output 
regional manufacturera partir del nacional. <<Aquest és un suposit irreal, en tant que el creixement manufac
turer pot ser generat endogenament en la regió com a resultat de la demanda originada dins la seva econo
mia regional» (Rubin i Erickson, 1980). És per aixo que aquests autors introdueixen altres variables com a 
explicatives. 

Aquesta crítica deriva del fet que el model no segueixi els suposits de la teoria de base económica, per la 
qual cosa tendeix a utilitzar coma explicatives variables-indicadors deis dos tipus d'activitat. A nivelllocal, 
les dues variables que es van utilitzar van ser la renda personal i la població, sent aquesta última la més sig
nificativa. 

Una variable que figura en la funció de producció Cobb-Douglas, l'estoc de capital, va ser contrastada a 
cada equació de l'output manufacturer, pero sois es va mostrar significativa en el cas de <<productes metal.lics 
fabricats>>. 

En els sectors no manufacturers, els autors proven diferents indicadors que solament són significatius en 
alguns subsectors. Les variants en l'especificació de les distintes variables endogenes són contínues en els 
diversos models que s'aniran analitzant. Amb aquest comentari del quadre 5.7 finalitza l'estudi del metode 
més habitual, amb el qual s'estudia l'output regional en la modelització regional. 

L'altre camí per analitzar el PRB ésa partir del sumatori de les rendes deis distints perceptors -renda regio
nal bruta. Aquesta via no ha estat utilitzada habitualment, com ho demostra el fet que solament dos models, 
el de Latham i el de Crow, presentin aquesta metodologia d'entre les publicacions estudiades. 
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Latham et al (1979) justifiquen el treball a partir de comptes de renda per dues raons relacionades amb el fet 
que la periodicitat del model és trimestral: 

Majors dificultats en construir un model de predicció trimestral basat en comptes de producte que en 
els de renda, atesa la completa inexistencia de dades regionals d'output d'un abast inferior a !'anual. 

El problema del retarden l'obtenció de les dades d'output -de dos anys-, suposa una predicció a més 
llarg termini. En canvi, les prediccions amb el model de Latham, basades en l'ocupació i en dades de 
renda personal, són factibles amb tan sois dos trimestres de retard. 

L'altre model, en el qual es calcula el PRB a partir deis seus comptes de renda, és el de Crow (1973). Aquest 
és l'únic model en el qual es determina el PRB a partir deis seus tres ti pus de comptes (producte, despesa i 
renda). En concret, des del punt de vista de la renda, Crow especifica la identitat: 

sent: 

WET 
OLY 
SEY 
PROP= 

GRP = 0.01 WET + 0.01 (OL Y + SEY + PROP) + R
2 

renda salarial total 
altra renda no laboral 
renda deis treballadors autónoms 
renda de propietat 
variable residual que equilibra la renda regional amb el producte regional brut 

En els models fins ara estudiats, s'hi considerava una elasticitat infinita per part de !'oferta, i es pressupo
sava que la regió podria fer-hi front. En els próxims models es trenca aquest supósit, ja que la determinació 
del producte es realitzara segons la interacció entre !'oferta i la demanda. 

Engle (197 4) presenta un model d'aquestes característiques. Els preus i les quantitats d'output s'ajusten per 
tal d'aconseguir l'equilibri oferta-demanda. Pel costat de la demanda, i'output és igual a la suma de les de
mandes locals, de I'Estat i de la resta de la nació. 

Els elements determinants de la demanda s'estudien per separat, depenent de si és una demanda local o 
destinada a l'exportació. En el primer cas, la renda local és la variable més important, acompanyada del ni
vel! de preus relatius regionals-nacionals i deis costos de transpoft41 

• En el segon cas, la relacionada amb 
!'exterior depende la renda total i deis preus relatius. En concret, l'especificació de la demanda per exporta
ció s'explica a partir de i'output nacional i deis preus relatius, encara que també s'hi incorporen la renda estatal 
i el cost del transport. 

En el cas de !'oferta, aquesta té coma factors explicatius els preus de l'output, els salaris, el cost de lloguer 
de la terra, l'estoc de capital i un índex tecnológic. A diferencia del que succeeix en altres models, Engle no 
indica el ti pus de funció de producció que s'ha d'utilitzar, i es limitant a assenyalar coma possibles la Cobb
Douglas o la CES. 

Un nou modelen el qual hi figuren tant components de demanda com d'oferta és el de Duobinis (1981 ). Com 
a novetat important, destaca la utilització de les taules input-output en la determinació de i'output. 

L'equació de demanda pera cada indústria manufacturera expressa: i'output en funció del preu de i'output 
manufacturer nacional-jaque esta orientat a l'exportació- del nivel! d'activitat local -derivada de la TIO re
gional- i del nivel! d'activitat nacional -representat per i'output nacional en el subsector corresponent. Po
dem observar que, encara que amb lleugeres matisacions, les variables explicatives de les equacions de 
demanda de i'output del sector manufacturer -tant al model d'Engle com al de Duobinis- són for<;a similars 
a les ja analitzades en models anteriors. 
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La funció de producció associada a aquest model, amb els ínputs treball i capital, és del ti pus translog. L'autor 
la prefereix a la CES o a la Cobb-Douglas, en haver-se demostra, en els exercicis de prava realitzats, ser 
menys restrictiva que aquelles dues. 

En concret, el modeles divideix en quatre sectors, sent-ne un exogen: !'agrícola i el miner. Un altre, el go
vernamental, es divideix en tres nivells: local, estatal i federal, sent-ne els dos últims determinats exogena
ment, mentre que la despesa governamentallocal s'obté a partir de la suma deis ingressos governamentals 
locals i d'altres fonts d'ingressos que es reben. 

El tercer sector, el manufacturar, ha estat analitzat ampliament en paragrafs anteriors. Resta, per tant, el que 
Duobinis denomina «lndústries privades no agrícolas, llevat de les manufactureras i mineres>>, les variables 
explicativas de les quals són exposades al quadre 5.8: 

Quadre 5.8 
Variables explicativas de la demanda i l'oferta de l'output del sector «lndústries privades no agrícolas llevat 

de les manufactureras i les mineres» 

Sector Var. de demanda 

Transports i Comunicacions IPS, RD retardada 

Comer<; 

Serveis 

Financer 

Construcció 

PS: 

RD: 

NANS: 

VINC: 

IM: 

NHTS: 

Índex de preus del subsector 

Renda disponible 

IPS, RD retardada 

IPS, NANS, RD retardada 

IPS, NANS, RD retardada 

IPS, VINC, IM 

Nivell d'activitat nacional del subsector 

Valor inicial a les noves construccions 

lnversió manufacturera 

Nombre d'hores treballades al subsector 

Var. d'ofertan 

V. end. retard., NHTS 

V. end. retard., NHTS 

V. end. retard., NHTS 

V. end. retard., NHTS 

V. end. retard., NHTS 

(') En lloc de l'estoc de capital, es treballa amb l'output retardat un període. L'estoc de capital desitjat k', és igual a g0
1
_
1 
sent gel 

coeficient que reflecteix la ratio d'output desitjada de capital i Q l'output. Siamés l'estoc de capital és ajustat al nivell desitjat, 

k,=g0t1. 

En general, se suposa que aquests subsectors dirigeixen el seu output al mercat local, per a la qual cosa 
utilitzen com a variable explicativa la renda disponible retardada un període -la mateixa variable que a mo
dels anteriors. Aixo no obstant, als sectors serveis i financer-assegurances, que són considerats també com 
a exportadors, se'ls afegeix una variable del nivell d'activitat nacional. 

L'última especificació del bloc producció que s'estudia és la del model trances de Catín (MDR). El seu ob
jectiu és arribar a explicar !'indicador de producció industrial -IPI- regional a partir de cinc variables de sub
sectors de producció nacional. 
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El procediment seguit és el següent: 

1. Es calcula I'IPI regional, pera la qual cosa resulta necessari: 

Establir una relació econometrica, a nivell nacional, entre I'IPI i els indicadors d'opinió (tendencia! i 
acumulat)42 obtinguts a partir de les enquestes de con juntura. 

Substituir els indicadors d'opinió nacionals pels regionals i obtenir a partir d'aquells I'IPI regional. 

2. Una vegada obtingut I'IPI regional es regressa aquesta variable amb els valors de la producció nacional 
de cinc branques -construcció d'automóbils, béns d'equipament domestic i professional, béns interme
dis i béns de consum corrent43

• 

A partir del conjunt d'informació proporcionada pels diversos models, i també de les peculiaritats de la co
munitat catalana, a la segona part del llibre es presentaran les especificacions finalment incloses en el mo
del Catalunya pera l'analisi del VAB referit als distints subsectors económics considerats. 

5.2 Analisi del bloc mercat de treball-població 

El segon conjunt de variables que s'han d'estudiar és el del mercat de treball-població. Les equacions so
bre aquestes variables s'especifiquen en un o dos blocs del model regional. En aquest apartat s'estudiara 
cadascuna per separat. 

5.2.1 Ocupació-demanda de treball 

És una variable basica en els models regionals. S'analitza en tots aquests llevat de la primera versió del model 
de L'Esperance. La seva importancia económica i la facilitat de disposició quant a la informació estadística, 
condueixen a la seva analisi. Al mateix temps, aquesta variable dependent figura com a explicativa en altres 
equacions del model. 

A les pagines següents es tara un breu repas de les especificacions que els distints models regionals realit
zen sobre el bloc de la demanda de treball44. 

La majoria de les equacions finals de demanda d'ocupació responen a un procés bietapic: 

a. En primer lloc s'ha de determinar l'ocupació desitjada (E) 

b. En una etapa posterior es consideren els costos d'ajust que permeten passar de l'ocupació desitjada 
(E) a !'efectiva (E). 

La determinació de l'ocupació desitjada.pot aconseguir-se, fonamentalment, utilitzant la funció de produc
ció, sent el valor E' el nivell d'ocupació d'aquesta. A partir de la seva linealització s'obtindra l'equació de 
demanda de l'ocupació desitjada. En aquest sentit, cal citar les aportacions de Brechling, Kaldor-Verdoon i 
lreland-Smith, entre d'altres. En una aproximació més classica, l'ocupació desitjada s'obté d'igualar el salari 
a la productivitat marginal. Les variables utilitzades coma explicatives són la producció, el salari i l'ocupació 
retardada. 

En ambdós casos, en una segona etapa, cal tenir en compte els costos d'ajust de l'ocupació. A més del 
conegut lag entre l'ocupació desitjada i !'efectiva, Catín (1985) en presenta un altre entre la primera i la pro
ducció45. 

Les equacions d'ajust són la causa que fa que en moltes de les formulacions de la demanda d'ocupació, 
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que s'estudiaran a continuació, hi figuri coma explicativa l'ocupació retardada en un període. 

Els suposits basics amb els quals es treballa són: 

1. L'ocupació és determinada des del punt de vista de la demanda. 

2. A curt termini, l'output, l'estoc de capital i les tecniques de producció són considerats exogens. El me
del assumeix que el capital esta sempre plenament utilitzat o bé que la seva capacitat d'utilització es 
manté constant. 

3. La jornada laboral pot considerar-se constant alllarg del temps. En aquest cas pot substituir-se Exhper 
E" (ocupació desitjada)46• 

4. Per manca d'informació estadística sobre l'estoc de capital i la tecnologia, ambdues s'aproximen mit
jan<;:ant una tendencia temporal exponencial & 1

• Amb la qual cosa el nombre d'unitats de treball es manté 
constant al creixement de l'output a una taxa constant g. 

A continuació es pretén donar un rapid repas a les regressions presentades pels distints models regionals 
en aquest bloc d'equacions. En molt casos, l'especificació sera tan senzilla que es limitara a la presencia de 
l'output coma única variable explicativa. El problema de la manca d'informació estadística i l'interes per pre
sentar models senzills, amb peques variables explicatives, poden ser causes de les esmentades especifica
cions. Es podra observar !'existencia d'una evolució en les especificacions. 

S'iniciara el repas fent referencia a les especificacions proposades per Glickman en el seu model de 1971. 
El fet que aquest model servís com a punt de parten<;:a d'altres de posteriors, es veura en la similitud deis 
successius quadres-resum que es presentaran, on es podra veure la simplicitat de les especificacions. 

Quadre5.9 
Variables explicatives de l'ocupació al model de Glickman (1971) 

Manufacturer 

Comer<;: i serveis selec. 

Al tres 

n El temps actua com «proxy» de la productivitat. 

Variables 

Output manufacturer, tempsn 

Output del sector 

PR8(""l 

¡··¡ La característica residual d'aquest sector i els resultats porten a l'autor a preferir treballar amb l'output regional total, en lloc 
del sectorial. 

Glickman, en el model de 1977, no canvia de forma ostensible la manera de determinar l'ocupació. Les di
ferencies basiques entre ambdues especificacions són: 

La major desagregació sectorial. 

La inclusió de l'endogena retardada coma explicativa. Encara queja s'ha explicat la raó teórica d'aquesta 
cirscumstancia, als primers models regionals aquesta variable no és especificada i caldra esperar a models 
de la segona meitat deis anys setanta perque hi aparegui. 

La consideració del sector «altres>> com a exogen. 

La presencia de l'ocupació governamental, que és una de les novetats més rellevants en relació amb el 
model de 1971. 
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Comparant els resultats d'ambdós models, s'obseNa en el de 1977 una millora en la capacitat explicativa 
de la regressió. 

En el model de Crow (1973), la variable explicativa basica és l'output regional sectorial, acompanyat del ni
vel! salarial o d'una variable tendencia! -als sectors manufacturer, construcció i comen;:. El coeficient de de
terminació R2 és de 0.99 a totes les regressions, llevat de la de la mineria, 0.67. Per últim es destaca 
l'especificació de l'ocupació governamental. 

Agricultura 

Mineria 

Construcció 

Manufacturer 

Comerc;: 

Quadre5.10 
Variables explicatives de l'ocupació al model de Crow (1973) 

Variables 

Output sectorial, salaris sectorials 

Output sectorial 

Output sectorial, variable tendencia! 

Output sectorial, variable tendencia! 

Transports i comunicacions 

Financer 

Output sectorial, salaris sectorials, variable tendencia! 

Output sectorial(#), variable endógena retardada 

Output sectorial 

SeNeis i diversos 

Governamental 

1•1 en ti t-1. 

Output sectorial 

Output sectorial 

Els models que van apareixer posteriorment són els de Engle (197 4) i Adams et al (1975). El primer fa derivar 
l'equació d'ocupació de la igualtat entre el producte marginal i el salari mitja deis treballadors de cada sec
tor-47. 

w 
E= (Q,p) 

mentre que en el model d'Adams deriva d'una funció de producció CES en una economia en la qua! s'intenten 
maximitzar els beneficis: 

w 
E= f (t, O, p• Et-1) 

on t = canvi tecnic (significatiu en alguns sectors) 

w = p 
cost laboral (no significatiu en cap sector manufacturer) 

Q = output del sector 

En aquesta última especificació, es comprova com l'estoc de capital disponible a vegades se substitueix 
pel cost del factor treball. En realitat, és improbable que es trobin especificacions amb els dos factors pro
ductius, ja que en ocasions es considera, o bé que existeix una relació proporcional entre ambdós, o que el 
capital és tractat de manera exogena. 

Continuant ambles especificacions de regressions lineals per l'ocupació sectorial, Ballard i Glickman pro
posen coma explicatives pera l'ocupació deis sis sectors del seu model: l'output, la productivitat48 , l'ocupació 
nacional i la propia endógena retardada un període. Els autors inclouen aquesta última variable ateses les 
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dificultats de modificació brusca de l'ocupació -tanta l'al<;:a coma la baixa. L'ocupació nacional és l'altra 
variable que apareix per primera vegada i intenta reflectir les tendencies nacionals de canvi tecnic, etc. que 
no vénen reflexades en els valors de l'output regional. 

Chang (1979) també inclou la productivitat sectorial com a explicativa de l'ocupació, igual que els autors 
abans citats. Aquesta formulació més simple, es veu acompanyada per la publicació el 1979 del model de 
Latham et al., on es formula l'equació de la demanda de treballa partir d'una funció de producció CES i 
d'un procés d'ajust: 

~lnE¡ W¡ 
~ = f (Q¡, Pj• Et-1) 

Les variables explicatives d'aquesta equació són: l'output o la renda personal -depenent del sector estu
diat-, el salari real i l'ocupació retardada. També hi intervé una variable que representa el treball setmanal. 
Una especificació similar és l'obtinguda per Milne et al a partir de la maximització de beneficis en utilitzar 
una funció de producció CES. 

Rubín i Erickson (1980), prenent com a base la funció de producció Cobb-Douglas, determinen l'ocupació a 
partir de l'output i de l'estoc de capital. Aixó no obstant, les variables explicatives no són uniformes a tots 
els sectors: les citades anteriorment s'utilitzen en l'especificació deis sectors manufacturers49, mentre que 
en els orientats al mercat local s'inclouen variables de renda personal i salaris, a més de l'output. Comen 
els últims models, també s'incorpora la variable «ocupació retardada>> davant la dificultat de modificar rapi
dament el seu valor. De totes maneres, sois a la meitat deis sectors sera realment necessaria. 

Els models de Duobinis i Baird segueixen fidelment l'enfocament neoclassic de la igualtat entre el salari i la 
productivitat marginal, encara que la seva funció de producció de parten<;:a sigui diferent: Duobinis treballa 
amb la trans-log i Baird ambla Cobb-Douglas. El primer explica el nombre d'ocupats a partir d'una variable 
obtinguda com a quocient entre el producte i els salaris, multiplicat per la participació del treball. 

Baird, altrament, explica la variable <<hores de treball anual>> a cada sector a partir del producte regional sec
torial, el salari i el preu del capital, i obté <<l'ocupació a temps complet>> coma quocient entre la primera va
riable i <<la mitjana d'hores setmanals treballades al sector en la regió>>. La determinació del nivell d'ocupació 
a partir de la variable <<nombre d'hores treballades>>, és una via teórica d'aproximació que en els últims anys 
esta essent molt utilitzada. 

Finalment, el model MOR, perles característiques del bloc de <<producció>> -estudiat anteriorment-, no tre
balla amb la variable producte regional bruto valor afegit sectorial, sinó amb un indicador de producció re
gionals obtingut en aquest bloc. Analitza els sectors industrial i terciari de manera global, encara que l'autor 
explicita les relacions on es podrien estudiar, tant l'ocupació terciaria orientada a una demanda interior (TER 
1), com la lligada a l'evolució deis sectors de producció de la regió o que donen satisfacció a una demanda 
extraregional (TER 2). En concret, i inspirat en la teoría de base económica, TER 1 estaría en funció de la 
renda real de les famílies i de l'endógena retardada, mentre que TER 2 estaria explicada per l'ocupació in
dustrial, I'IPI regional, l'ocupació agregada de TER 1, pels serveis no comercials i per l'endógena retardada. 

Industrial 

Serveis 

Quadre 5.11 
Variables explicatives de l'ocupació del model de Catín (1985) 

Variables 

Índex de producció industrial, durada jomada laboral, variable endógena retardada, temps 

Renda total, variable endógena retardada 
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Aquestes especificacions, sobretot la que fa referencia a l'ocupació industrial, són fruit d'un elaborat procés 
teoric. Partint d'una funció de producció CES, en la qual es té en consideració la durada del treball50 , 

s'especifica una relació de la qual es dedueixen unes equivalencies i igualtats entre els coeficients de les 
explicatives i, alguns indicadors de les elasticitats, temps de retard, velocitat en l'ajust, etc. 

Les característiques més destacables d'aquesta especificació són la utilització de I'IPI regional i la introduc
ció d'una variable sobre la durada de la jornada laboral. El model es completa amb identitats, amb les quals 
es calcula la població, la renda total regional i l'ocupació no agrícola. 

5.2.2 Forc;a de treball-atur 

A més de la variable ocupació, determinada en l'equació de demanda de treball, existeix un altre conjunt de 
variables que es determinen en el mateix bloc, referents també al mercat de treball. En la majoria deis ca
sos, l'objectiu final és l'obtenció de la variable atur. Amb aquesta finalitat els models es valen, en general, de 
l'ocupació i la for<;a de treball; aixo no obstant, existeix tot un altre conjunt de variables -taxes d'activitat o 
atur, població, etc.- que també s'inclouen en aquest bloc i juguen un paper important en els models. La re
llevancia de la variable ocupació i la seva especificació lligada, basicament, a la producció ha aconsellat 
estudiar-la a"llladament de la resta de variables d'aquest bloc. En canvi, les interrelacions que existeixen en
tre la resta fa aconsellable d'estudiar-les conjuntament. 

Un model senzill pero exemplificador del procés que segueixen molts models regionals és el de Glickman 
(1971). En primer lloc, calcula l'ocupació. Posteriorment estima la forc;;a de treball (LF), que en aquest cas 
s'explica a partir de l'ocupació total (E) i del temps -amb que l'autor intenta aproximar el comportament de 
la variable migració. Per últim obté l'atur (U) i les taxes d'atur (UNR)51 a partir de les següents identitats: 

U= LF- E 

UNR = U/LF 

Idéntica especificació és la que proposen Haii-Licari i Chang en els seus respectius models, llevat de la subs
titució de la variable «temps>> pera la de «població». Com es podra observar, aquesta última variable s'incloura 
en diverses especificacions de la forc;;a de treball. Una d'aquestes és la del model de Crow, en la qualla forc;;a 
de treball depen, a més de la població, de la proporció de població major de catorze anys per una taxa de 
participació de la forc;;a de treball de plena ocupació. 

En alguns models, aquest bloc d'equacions o és molt redlift o fins i tot no existeix. En el primer cas, és usual 
que les especificacions es refereixin a la variable atur. Així, Klein, inclou una única equació sobre l'atur, sent 
aquesta la diferencia entre la forc;;a de treball, calculada a partir del producte entre la taxa regional de partid
pació de la forc;;a de treball i la població52· i l'ocupació. 

El model d'Adams et a1(1975) també presenta una única equació, aquesta vegada referida a la taxa d'atur 
de la regió. Ve explicada perla diferencia entre les taxes d'atur nacionals entre ti t-1 -expressió de la in
fluencia del mercat de treball nacional, la taxa d'atur regional retardada un període, reflex deis treballadors 
desanimats, i les taxes de canvi de la població i l'ocupació -sent la primera d'aquestes un indicador del creixe
ment de la forc;;a de treball. 

La primera diferencia de la taxa d'atur regional és l'objectiu del model de Milne. La variació d'aquesta taxa 
s'explica, igual que en el model d'Adams, pel canvi percentual en l'ocupació regional-proxy del nombre de 
treballs creats en la regió- i la taxa d'atur retardada -indicador deis treballadors desanimats. Un altre factor 
que explica la variable endogena és la tendencia deis migrants a desplac;;ar-se a la regió estudiada, l'atractiu 
de la qual és la variable que intenta resumir l'esmentada tendencia. En els distints models, se'n proposen 
distints indicadors, sent dos deis més comuns les diferencies salarials i les possibilitats d'ocupació. Milne 
es decanta per aquesta última i inclou coma explicativa la taxa relativa d'atur regional. 
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En els últims models, es pot observar una tendencia a estudiar l'atur regional a partir de la taxa d'atur, en 
lloc de calcular directament el nivell d'atur per diferencia entre la forc;:a de treball i l'ocupació. 

L'esquema habitual d'especificació és: 

Ocupació i Forc;:a de Trebaii ____ Atur o taxa d'atur 

mentre que Adams i Milne determinen la taxa d'atur sense passar perla forc;:a de treball. En la mateixa línia, 
Rubin i Erickson calculen en primer lloc la taxa d'atur, encara que aquesta és sois una etapa en la determi
nació del nivelld'atur: 

Ocupació ____ Taxa d'atur ____ Forc;:a de treball ____ Atur 

La taxa d'atur regional s'explica a partir d'elements del mercat de treball nacional, la taxa d'atur del citat 
nivell, i regional, ocupació i estoc de capital en el sector manufacturer. 

La forc;:a de treball es calculara a partir de la fórmula: 

LF = Ocupació 1 { 1-(taxa d'atur x 0.01)} (5.1) 

Finalment, l'atur és igual al producte de la forc;:a de treball perla taxa d'atur, no sent res més que la iden
titat: 

Atur = LF- E 

que s'obté a partir de 5.1. 

Un altre model que trenca !'esquema habitual de tractament del bloc que s'esta estudiant és el de Glickman 
(1977), on se segueix !'esquema: 

Ocupació ____ Taxa d'atur ____ Atur ___ Forc;:a de treball 

Aquest procés su posa un canvi qualitatiu important en l'especificació del <<mercat de treball>> respecte al model 
de 1971. La taxa d'atur deixa de calcular-se a partir d'una identitat per ser determinada en una equació de 
comportament en la qual, com ha estat habitual en gran part deis models, esta en funció del canvi en 
l'ocupació, de la propia endógena retardada i de la taxa d'atur nacional. L'autor, tanmateix, incorpora l'output 
regional com a explicatiu. Una vegada determinades aquestes variables, es calculen l'atur i la forc;:a de tre
ball a partir de les següents identitats: 

Atur = (Taxa atur x ocupació) 1 (1-taxa atur) 

Forc;:a de treball = Ocupació + Atur 

Els models de Duobinis (1981) i Baird (1983), suposen una recuperació de !'amplitud del nombre d'equacions 
del bloc mercat de treball. Ambdós propasen la mateixa especificació. S'analitza la taxa de participació de 
la forc;:a de treballa partir deis valors retardats del nivell salarial mitja de la regió i de la taxa d'atur. Com pro
posa Klein, l'esmentada taxa de participació es multiplica perla població i s'obté el valor de la variable forc;:a 
de treball, a partir de la qual es calcula l'atur -forc;:a de treball menys ocupació- i la taxa d'atur -atur entre 
forc;:a de treball. 

En tots els models regionals analitzats fins al moment, l'atur ha estat tractat a partir de dues variables que 
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podien estar o no en el mateix model, segons l'especificació de la resta de variables del bloc «mercat de 
treball>>. Aquestes dues variables són el propi atur i la taxa d'atur. La primera s'obtenia, en general, a partir 
de la identitat: 

Atur = Forga de treball - Ocupació 

La taxa d'atur, d'altra banda, s'explicava en una regressió a partir de variables explicativas distintas segons 
els models. Aquesta tonica en l'especificació es trenca en el model de Catín. L'única variable endogena del 
bloc mercat de treball que figura en el model, a més de l'ocupació, és l'atur i aquesta no s'explica a partir 
d'una identitat, sinó que les variables explicativas incloses en l'equació de comportament van variant se
gons la regió economica que s'estudia. Aixo no obstant, en general.lesmés.utilitzades sónla pobJacióacti,. 
va disponible -en terminologia de l'autor-, l'ocupació53 i la propia variable endogena retardada. En aquest 
model, l'obtenció de la variable «atur» és un deis principals objectius i, en aquest sentit apunta la seva es
tructura de blocs -producció, ocupació, atur. 

Com s'assenyalava anteriorment, encara que un deis elements que major impuls ha donat a la creació deis 
models regionals és l'interes deis polítics i deis ciutadans perla situació economica de la seva regió, no tots 
els models arriben a determinar una variable tan important com l'atur. L'Esperance no estudia el bloc mer
cat de treball, i Engle, Ballard i Glickman i Aznar !'acaben en l'analisi de la variable ocupació. 

En aquest bloc, sovint s'ha utilitzat la variable població per tal d'analitzar la taxa d'atur o la forga de treball. 
Aquesta variable pot ser considerada com el nexe d'unió entre el bloc «Mercat de Treball» i el <<Demografic» 
ateses les seves característiques economiques i demografiques. L'elevat nombre de models que calculen 
aquestes variables, i també la seva connexió amb el bloc anterior, ens porten a estudiar aquest nou bloc 
d 'equacions. 

5.2.3 Bloc demografic 

En l'analisi d'aquest bloc d'equacions, no s'ha de perdre de vista l'estreta relació que s'estableix amb el bloc 
anterior. El calcul de la variable població -l'única que realment se sol especificar, acompanyada en tot cas 
de la <<migració»- es realitza i presenta, en la majoria de les ocasions, lligada a la determinació de la forga de 
treball. Només en el model de Milne existeix un submodel dedicat específicament a aquella. 

A nivell general, s'ha d'assenyalar: 

56 

La utilització de la variable població com a explicativa de variables del bloc mercat de treball i com a 
integrant de totes les expressions <<per capita» del model. 

La seva exogene"itat, en un major nombre d'ocasions que les variables fins ara analitzades. La <<pobla
ció» és exogena en els models de Klein (1969), Engle (197 4), Haii-Licari (197 4), Adams et al (1975), La
tham et al (1979), Duobinis (1981) i Baird (1983). 

La població d'un període tés igual a la població del període anterior, més el saldo natural de la població 
(naixements menys defuncions), més el saldo migratori. Bell, Catín i Crow calculen la població a partir 
d'aquesta identitat, i només consideren endogenament aquest últim saldo. En la resta de models, la 
població ve explicada en una equació de comportament. 

La variable que és més difícil d'explicar és el saldo migratori. La seva importancia a nivell economic fa 
que diversos models proposin especificacions, en un intent d'explicar-la dins el propi marc del model. 
El de Bell (1967), que presenta una especificació elaborada del bloc demografic ens permet introduir
nos amb major profunditat en l'analisi de l'esmentada variable. Obté la població (POP) a partir del valor 
de la variable retardada en un període, el creixement vegetatiu (CV) i la migració (M). 
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taxa de natalitat 
taxa de mortalitat 

CV = (B-D) POP
1
_
1 

Ne oferta esperada de treball 
E ocupació 

De la mateixa manera, l'autor explica la migració a partir d'una variable retardada d'atur. L'esmentada espe
cificació és el reflex de la teoria que .utilitza les condici.ons .socio-:economiques com a elements capac;os 
d'explicar, amb certes garanties, els moviments migratoris. Les variables amb que s'intenta resumir aques
ta situació són diverses, pero hi destaquen el nivell d'atur i el nivell salarial. En altres models, les especifica
cions proposades són: 

Crow (1973) propasa explicar el moviment migratori a partir del saldo migratori i del canvi salarial -amb
dós referits al període anterior. El fet que existeixi un moviment migratori previ, influeix en el que existira 
en el futur, jaque la migració genera un flux informatiu dirigit a les zones d'origen, que orienta el procés 
de decisió del migrant potencial. La situació laboral de la regió d'origen s'explica a partir del canvi de la 
taxa salarial, jaque en el model de la regió Northeast Corridor era més significativa que l'ocupació. En 
ambdós casos, igual que succe'la en el model de Bell, les variables explicatives figuren amb un lag d'un 
període per reflectir el retard que existeix entre els esmentats fenomens -en la recepció d'informació, la 
presa de decisió i el trasllat. 

Engle (197 4) resumeix en les variables salaris reals i en la taxa d'atur -nacionals i locals- les causes que 
poden impulsar un migrant potencial a traslladar-se a una regió que gaudeixi de millors condicions econo
miques. 

Aznar (1977) explica les alternatives d'analisi del moviment migratori, encara que no arriba a aplicar-les. 
Resumeix dues de les especificacions més usuals en l'obtenció del saldo migratori a partir d'una equa
ció de comportament, les quals es diferencien entre si perla inclusió del quocient entre l'ocupació, en la 
primera i la població natural, en la segona juntament amb l'atur del període anterior -que figura a les dues. 

Milne et al (1980) propasen, segons la regió considerada, diverses possibles especificacions en referen
cia als moviments migratoris. Les diferencies salarials, repetides en quasi tots els models, també figuren 
aquí coma explicatives, juntament ambla taxa d'atur i els diferencials de creixement de l'ocupació. Al
hora, i per primera vegada, es considera la densitat de població com a factor que pot influir en la decisió 
d'emigrar o no. 

Duobinis (1981) inclou únicament el diferencial del salari entre la regió i la nació com a explicatiu de la 
migració. Baird, en la mateixa línia, propasa el quocient entre salaris regionals i nacionals, i el de l'ocupació 
entre la regional i la nacional. 

Finalment, Plaut (1982), inclou set variables com a explicatives del fenomen migratori net. Amb aques
tes es resumeixen les variables presentades fins ara i les noves aportacions sobre el tema. La primera 
és la població, com a mesura de les dimensions i de la diversitat del mercat de treball. La segona, ja 
analitzada, és la taxa salarial. Les tres següents -atur, canvi natural de la població i variacions en l'ocupació
són mesures de les oportunitats de treball regional54 • Les dues últimes variables fan referencia a factors 
que estan adquirint cada vegada majar rellevancia, com són els climatics i la qualitat de vida, represen
tats pel percentatge d'hores de sol esperat i la temperatura mitjana de la zona. 

Respecte a la variable «població••, anteriorment s'assenyalava que es calculava, en alguns casos, a partir 
d'una identitat i en d'altres a partir d'una regressió. 

Dins els models que segueixen la primera alternativa ja s'han analitzat els de Bell i Catín. En la mateixa línia 
que aquests autors, Crow (1973), propasa l'equació: 
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on NR és la taxa nacional de canvi de la població, que inclou les taxes de natalitat i mortalitat, i la taxa de 
migració neta procedent d'altres nacions. En aquest cas, es distingeix entre l'origen de la migració -nacio
nal i internacional. 

Estudiem ara els models que especifiquen una equació de comportament per calcular la població. Ha 
d'assenyalar-se que hi ha bantant diversitat quant a la tria i l'ús de les variables explicativas. En general, 
aquestes pretenen ser bones indicadores d'aquelles que realment componen la població -en especial, el 
factor migratori. 

Glickman (1971), juntament ambla fon;:a de treball, utilitza la variable <<temps•• com aproxy del creixement 
natural de la població i del factor migratori. El mateix autor, en la formulació del model de 1977 intenta reco
llir els efectes de la migració a partir de l'output i els guanys regionals -seguint la mateixa línia que s'estudiava 
anteriorment en regressar la variable migració en funció d'indicadors socio-economics que reflecteixen el 
nivell d'atracció de la regió. La variable restant és la taxa natural de la població. 

Glickman (1977), en el model construn conjuntament amb Ballard pera Delaware, introdueix la variable en
dogena retardada coma explicativa i acompanya l'output regional i a l'increment natural de la població. 

Una altra variable que ha estat utilitzada coma explicativa és l'ocupació, en el sentit que es requereix un 
cert nivell d'ocupació per mantenir el total de la població. Rubin i Erickson (1980), en les primeres fases de 
l'especificació del model, inclouen coma explicativas el creixement natural de la població, el factor migrato
ri, l'output regional i l'ocupació. Pero la torta multicolinealitat porta a ometre les dues últimes. 

5.3 Analisi del bloc de rendes 

Un altre gran grup de variables analitzades en els models regionals, poden ser agrupades sota el títol generic 
de <<rendes» i expliquen els diferents components de la variable renda personal -salarial i no salarial. L'interes 
per coneixer el valor deis salaris reals, ens porta al fet que també s'inclogui coma variable depenent, en 
aquest bloc, I'IPC. 

Encara que L'Esperance (1969) treballa ambla renda personal coma variable endogena, expressant-la en 
funció del PRB en nivells i en diferencies, és més habitual analitzar per separat la renda salarial i la no sala
rial. Quant a la primera d'aquestes, i encara que seria necessaria una majar concreció segons els sectors 
economics sobre els quals s'estigui parlant, es pot generalitzar que, entre els models regionals estudiats, 
les dues variables explicatives més utilitzades són: el nivell de salaris nacional -reflex d'un seguiment deis 
esquemes nacionals, fruit deis sectors orientats a aquest mercat- i, el nivell d'atur regional, en el qual es pre
tenen resumir les condicions del mercat laboral, alhora que s'inclou la teoria de Phillips sobre la relació in
versa entre salaris i atur. Els models de Glickman (1971) i Haii-Licari (197 4) segueixen aquesta especificació. 
D'altres, sobre aquesta relació-base, presenten lleugeres variants. Així, Adams (1975), descriu els salaris deis 
sectors <<agrícola» i <<resta deis sectors», en funció deis del sector manufacturer, a més del salari mínim fe
deral i del seu valor retardat, respectivament. Ballard i Glickman, d'altra banda, treballen ambla variable 
endogena taxa salarial i l'expressen en funció del canvi en la taxa salarial nacional i la ratio d'atur regional
nacional. En aquest cas, la renda salarial s'obté de la identitat que sigui equivalent al producte entre la taxa 
salarial i l'ocupació total. La ratio de la taxa d'atur regional respecte a la nacional, també pot ser utilitzada 
coma explicativa, segons Rubin i Erickson, en aquells casos en que la taxa d'atur regional no és significati
va. Els autors propasen en últim cas, la ratio de preus regional-nacional com a explicativa. 

Per finalitzar aquest repas de les especificacions que giren al voltant del nivell salarial nacional i de l'atur re
gional, cal citar el model de Milne et al (1980). Ser un model multiregional, li permet substituir el salari nacio
nal pel de les regions ve·ines i introduir com a explicativa una ponderació de l'output manufacturer de la re
gióss. 
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Bell (1967), a partir d'uns estudis empírics realitzats pera la seva regió, és contrari a acceptar la hipótesi de 
Phillips en el mercat local. <<En casque l'atur sigui fricciona! o estructural, la tendencia secular deis salaris 
pot continuar, fins i tot, amb alces moderadas d'atur>>. Alhora, la variable migració pot jugar un paper es
morte"ldor de l'esmentada relació. Per aixo, Bell és partidari de la línia teórica de Smith56 i Thompson57 on els 
••Salaris reals segueixen una tendencia a l'al<;a relativament independent de les torces del mercat>> (Smith, 
1963), i que pot explicar-se a partir deis nacionals. Són determinats més de manera subjectiva o institucio
nal que no pas a partir del mercat. 

Seguint un enfocament distint de !'anterior, Klein i Engle propasen explicar l'evolució salarial en funció del 
nivell d'atur regional i deis preus observats o esperats, respectivament. Cada vegada és més freqüent ob
servar comen la negociació salarial, s'estableixen unes bandes d'increments salarials en les quals es pren 
en consideració el nivell d'increment de I'IPC esperat peral proper exeré:ici economic. Crow, pero, substi
tueix la taxa d'atur perla d'ocupació -coma reflex de la influencia del mercat de treball sobre els salaris-, 
manté I'IPC perles raons assenyalades anteriorment i introdueix la variable productivitat en un intent de re
collir la disposició de les empreses que s'han de pagar. 

L'última especificació de la renda salarial és la de Chang. És una proposta diferent de les fins ara estudia
des, encara que també utilitza una variable nacional -PNB- i una altra indicadora del mercat laboral regional 
-l'ocupació total. 

L'altra component de la renda personal és la no salarial, formada per ••altres rendes procedents del factor 
treball>>, «renda de propietat i transferencias de pagaments>>, ••renda de propietaris agrícolas i no agrícolas>>, 
restant-li les ••contribucions personals a la Seguretat Social>>. Aquest tipus de rendes no esta analitzat en 
tots els models, i només en alguns casos s'estudia un deis seus components. Glickman (1971), Haii-Licari i 
Rubin-Erickson expliquen el global de la renda no salarial en funció del producte regional brut, com a varia
ble que reculll'activitat económica de tota regió, i també la renda. L'altre model que estudia la renda no sa
larial, globalment, és el de Ballard-Giickman (1977), en el qual a més del PRB hi figuren com a explicativas 
!'endógena retardada i la variable interacció de la renda no salarial -indicadora deis rendiments interregio
nals de capital i altres fluxos de renda. 

Quant als models que estudien per separat els distints components de la renda, en el quadre 5.12 es traba 
un resum de les seves especificacions. Les variables més utilitzades com a explicativas són les mateixes 
rendes no salarials a nivell nacional, els salaris i l'output regional. 

En alguns models com els de Glickman (1971), Crow (1973), Klein (1969), Engle (1974), Haii-Licari (1974), 
etc. s'hi inclou un estudi del comportament de I'IPC regional. En la majoria deis casos, la determinació del 
nivell de preus es realitza, més a partir d'una relació empírica, que a partir de les condicions monetarias i 

d'oferta i demanda d'una regió -comes podria realitzar a nivell economic. 
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CROW 

ADAMS 

GLICKMAN 

CHANG 

MILNE 

Variable endógena 

altres rendes treball 

rendes d'autonoms 

renda de propietat 

altres rendes de treball 

rendes de propietat 

rendes prop. no agríe 

rendes de prop.agríc 

transferenc. pagaments 

contribucions Seg.Soc. 

altres rendes treball 

renda de propietaris 

transferencia pagament 

transferencia pagament 

rendes de propietat 

altres rendes treball 

renda de prop. no agríe 

renda de propietat 

transferencia pagament 

contribucions Seg.Soc 

renda de prop. agrícola 

Quadre5.12 

Variable explicativa 

salari privat 

prod. privat brut-salari privat 

prod. privat brut-salari privat, tipus 
d'interes nacional 

salari, v. endog. retardada 

dividends+interessos+lloguers 

renda personal, ingressos de propietaris, 
empresaris i professionals 

pagaments governament. agrícolas, 
output agrícola, temps 

transferencias pagaments totals 

salaris, taxa d'ocupació 

salari real, output regional 

vendes al detall, població, 

renda de propietaris nacional 

transf. nacional, tipus interés retardat, 
proxy de pagaments de transferencias 
empresarials 

població, PNB 

renda personal total 

taxa salarial mitjana 

renda prop. no agrícola nacional, temps 

PRB 

taxa salarial, taxa atur reg. 

salaris, taxa atur regional 

exogena 

Glickman (1971 ), seguint la teoria del mark-up, pro posa com a explicativas els costos laborals unitaris -sala
ris/PRB- acompanyats de l'ocupació total. Engle subdivideix l'estudi de I'IPC en tres deis seus components 
-mercaderies, serveis i habitatge i els explica a partir del preu nacional i del cost del transport; deis salaris -
en ser un sector treball-intensiu-; i de la taxa de lloguer i cost de construcció, respectivament. 

En els models fins ara estudiats, predomina la teoria del cost com a element basic de determinació del nivell 
de preus regional. Malgrat tot, en una altra serie de models es prefereix lligar l'evolució deis preus al nivell 
deis nacionals. Entre ambdues aproximacions es troba la de Glickman (1977) i Klein (1969) en la qual s'inclou 
coma explicativas I'IPC nacional i el cost de treball unitario la taxa salarial, respectivament. 

Com a exponent deis autors que propasen explicar l'IPC regional en funció de I'IPC nacional, es pot citar a 
Crow (1973). En el seu model presenta coma variable depenent el quocient de preus i, coma independent, 
el temps. D'altra banda, Rubin i Erickson especifiquen I'IPC regional únicament en funció de I'IPC nacional. 
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Dins el conjunt de variables que han estat analitzades en aquest bloc s'ha de destacar la renda personal, no 
solament per la propia importancia de coneixer-ne el valor, sinó per la utilitat que suposa, dins un model 
regional, tenir explicada una variable que al seu torn és explicativa de moltes altres. El nivell de renda regio
nal, en els seus distints components, s'utilitza per explicar des de l'output sectorial o global, fins a algun deis 
seus components, des del punt de vista de la demanda com del consum. 

Una vegada presentat el nivell d'informació estadística que es requereix, és facil explicar les raons perles 
quals el model catala no la incloura, de moment. 

5.4 Analiside.la variable inversió 

Una variable particularment difícil d'especificar i en la qual, en general, s'obtenen uns resultats predictius de 
menor qualitat, és la inversió. La manca d'informació estadística i les dificultats teoriques, provoquen que 
aquest bloc sigui especialment redu"ft o, fins i tot, que no existeixi58• Alhora, s'observa que en els models en 
els quals s'analitza l'esmentada variable, en la majoria d'ocasions, únicament s'efectua un estudi del sector 
manufacturar. 

Bell (1967) és un deis pocs autors que especifica una funció d'inversió tant pera l'esmentat sector, com per 
al «no manufacturar», encara que reconeix que l'especificació d'aquest últim no és tan satisfactoria com caldria 
esperar. Ambdues estan en funció de la renda generada pels propis sectors. 

Malgrat que existeix un tractament diferencial: de la inversió en els diferents models, s'hi poden observar 
certes característiques comunes, com per exemple, l'esmentat estudi, quasi exclusiu de la inversió manu
facturera, i l'escas nombre de variables nacionals utilitzades coma explicativas. 

Teoricament, la inversió pot dependre de moltes variables, i afecta de diferent manera els distints compo
nents -de capital fix, en construcció i en existencias. Així, per exemple, es considera que el tipus d'interes té 
una major importancia en aquelles inversions amb una major dimensió temporal. Tanmateix, en general, les 
especificacions deis models regionals, moltes influ"ides perla teoria de l'accelerador, no realitzen un estudi 
desagregat deis distints tipus d'inversió, i la relació que es propasa és lineal a partir d'unes variables expli
cativas que, a nivell empíricament, demostren ser significativas en un tractament global de la variable ma
croeconomica inversió. 

En els models de L'Esperance (1969) i Crow (1973), poden trabar-se algunes excepcions a 116 que s'ha ex
posat en el paragraf anterior. Per una banda el primer, desagrega la inversió manufacturera en despeses 
d'estructura -que depenen de la inversió en maquinaria i del tipus d'interes- i en maquinaria -explicat perla 
capacitat d'autofinangament en el període actual i en l'anterior59 . Per altra, Crow (1973) estudia separada
ment la inversió fixa no residencial i la construcció residencial. La primera s'explica en funció d'una variable 
retardada un període, obtinguda de la diferencia entre el PRB i el cost salarial. Aquesta variable intenta re
flectir la capacitat de generar beneficis i l'habilitat empresarial coma indicadora de les expectativas d'inversió. 
La construcció residencial s'obté a partir d'una aproximació d'oferta, en resposta a un nivell esperat de de
manda de construcció residencial. La renda disponible i l'endogena retardada són les variables utilitzades 
com a explicativas. 

Els models que analitzen la inversió manufacturera de manera global, estan influ"its per la teoria de 
l'accelerador. Aixo fa que coma explicativas hi figurin l'estoc de capital retardat un període i l'output secto
rial. Glickman (1971) inclou també la variable endógena -inversió- retardada i Klein el tipus d'interes. Hall i 
Licari, aixo no obstant, no introdueixen més explicativas i consideren la identitat: 

K1
1
= K\_

1 
+ inversió- depreciació 

Aquesta relació també figura en el model de Glickman (1971 ). En el de 1977, aquest autor modifica 
l'especificació inicial i inclou el PRB, l'output sectorial del període anterior, i l'emissió d'obligacions a curt i a 
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llarg termini -bona proxy de les condicions de credit de les quals gaudeixen les empreses manufactureres. 
Un model més actual, el de Duobinis (1981), manté l'especificació de la inversió a partir del principi de 
l'accelerador per «La seva validesa de traslladar canvis en el capital desitjat en despeses d'inversió actual». 

L'escas desenvolupament assolit en l'especificació de la inversió regional, l'absencia de tractament en aproxi
madament la meitat deis models regionals estudiats i, també, la necessitat de millorar els resultats obtinguts 
en aquells en els quals s'analitzen, ha de ser un punt d'atenció en el desenvolupament deis models regio
nals. Si bé fins ara, l'atenció s'ha dirigit principalment a l'estudi de les variables producció i ocupació, una 
vegada s'hagi assolit un nivell teoric i els seus resultats siguin bons en ambdues variables, s'hauria de pro
curar dedicar major atenció a noves variables basiques de l'economia regional. Les dificultats estadístiques 
i la manca d'una tradició en la modelització regional en alguns pa"lsos, són problemes que han de ser abor
dats per tal d'intentar superar-los. 

Els grans components de la renda, des del punt de vista de la demanda - consum, inversió, despesa públi
ca, exportacions i importacions- són variables que s'han d'intentar modelitzar. 

5.5 Altres variables analitzades 

Els models regionals estudiats, basicament nord-americans, acaben l'especificació introduint equacions que 
expliquen el comportament del consum -o d'alguna proxy- i deis ingressos i des peses públics. La dificultat 
existent per coneixer els valors de la serie temporal <<consum», en condiciona l'analisi. En tots els models 
s'ha optat per estudiar la variable de <<vendes al detall>>, com proxy d'aquella. 

També existeix una coincidencia entre els analistes en considerar la renda personal regional com a la seva 
variable explicativa. Els models que analitzen l'esmentada variable són els de L'Esperance, Glickman (1971 
i 1977), Crow, Haii-Licari, Adams, Ballard-Giickman i Chang. 

Finalitzarem el repas de l'especificació deis models regionals, estudiant les variables que es refereixen als 
ingressos i despeses públics. Com s'ha pogut observar en aquest capítol, el tractament del sector públic -
en els seus tres nivells, local, estatal i federal- no es limita a les variables que seran analitzades aquí, sinó 
que s'amplia a d'altres com, per exemple l'ocupació. El que sí que varia és el bloc en el qual s'estudien. En 
uns models hi ha un bloc específic de <<sector governamental>>, mentre que en altres es reparteixen les va
riables entre els distints blocs -producció, ocupació, etc. 

Una variable que cal analitzar són els ingressos, o impostes públics. D'una banda els primers, analitzats en 
els models de Glickman (1971), Haii-Licari, Latham, Rubin-Erickson i Duobinis són explicats a partir de la 
taxa d'imposició local i la renda personal regional. De l"altra, l'analisi de la imposició s'estudia separant-ne 
la directa basicament, la imposició sobre la renda- de la indirecta -principalment estudiada a partir de l'impost 
sobre les vendes. 
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imposició 

Quadre 5.13 
Resum de les variables explicativas de la imposició local 

directa 

(renda) 

indirecta 

(vendes) 

tipus impositiu renda personal federal 

renda personal 

renda personal-transf. pagaments estatals 

variable endógena retardada 

con su m 

PRB 

vendes al detall 

tipus impositiu de vendes 

variable endógena retardada 

En el quadre 5.13 es pot observar un resum de les variables explicativas més utilitzades en l'especificació 
de la imposició directa i indirecta. La variable que complementa l'estudi deis ingressos públics, és la despa
sa pública, les característiques basiques de la qual són: 

Tenir explicada a partir deis ingressos públics locals de manera exclusiva, o acompanyant altres varia
bles (variable endógena retardada, déficit pressupostari i altres ti pus d'ingressos). Malgrat tot, existeixen 
excepcions a aquesta regla, com és el cas del model de Crow, en el qualles despases públiques esta
tals i locals s'expressen en funció de la renda disponible i del temps, i les federals en funció de la despa
sa pública nacional i del temps. O bé el model de Rubin-Erickson, en el qual s'explica a partir de la ren
da personal i de propietat, i de la ratio del salari governamental respecte al del sector privat. 

Ser un component basic en la determinació de l'output governamental, figurant com a explicativa en les 
regressions que hi fan referencia -Ballard-Giickman, Rubin-Erickson- o fins i tot proporcionar una esti
mació de l'output del sector -Haii-Licari, Glickman (1977) i Duobinis. 

Amb l'estudi d'aquestes variables finalitza el repas de l'especificació deis models regionals, que servira de 
base pera la proposta d'especificació del model catalá Les peculiaritats de la nostra regió, conduiran a 
l'adaptació de les modelitzacions estudiadas, les quals seran presentadas en el capítol9. 
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6. Estimació 

En aquest capítol es pretén estudiar com els diferents autors han resolt el problema de l'estimació deis models 
regionals d'equacions simultanies. L'objectiu no és explicar els distints metodes d'estimació de les esmen
tades equacions ni demostrar les seves propietats teóriques, sinó presentar els metodes d'estimació utilit
zats pels diferents analistes regionals i les raons que citen pera l'elecció d'un enfront deis altres. 

El debates planteja al voltant del metode d'estimació que s'ha d'emprar, tenint en compte les característi
ques generals deis MES i les específiques deis aquí presentats -tipus de simultane"ftat, volum de la mostra, 
etc. 

Es poden distingir tres grans metodes. Els directes, en que s'estima cada equació per separat, sense consi
derar que aquesta formi part d'un sistema més ampli. Els d'informació limitada, en que malgrat mantenir-se 
l'estimació uniequacional, es té en compte certa informació sobre el model global -com el nombre de varia
bles, la seva exogene"ilat o endogene"ilat, etc. Per últim, els d'informació completa, que realitzen una estima
ció simultania de totes les equacions de la forma estructural del model. 

És sabut que l'aplicació deis MQO a la forma estructural deis MES -metode directe-, condueix, en la majoria 
d'ocasions, a obtenir estimadors esbiaixats, inconsistents i ineficients en incloure coma explicatives a va
riables endógenes correlacionades amb el terme de pertorbació. Malgrat aixó, són els més comunament 
utilitzats, tal com es pot deduir de l'analisi del quadre 4.1. En aquest capítol es pretén analitzar perque és 
així. 

6.1 Presentació teorica 

Dos conceptes teórics associats a l'estimació són la identificació i la recursivitat. Havent plantejat, en l'epígraf 
anterior, les dificultats teóriques deis estimadors directes, es presenten dues solucions: estimar la forma re
du"ida del model o buscar altres metodes que siguin consistents en la seva aplicació als parametres estruc
turals. 

La primera possibilitat, basicament centrada en l'aplicació deis MQO sobre la forma redu"ida -mínims qua
drats indirectes-, no és habitualment utilitzadaja que exigeix la identificació exacta del model pera l'obtenció 
de les estimacions de la forma estructural. Aixó difícilment es donara en els models regionals, on la majoria 
de les equacions estan sobreidentificades a causa de gran nombre de variables exógenes i de la simplicitat 
de les relacions especificades. No és difícil d'imaginar que el nombre de variables endógenes i exógenes 
absents en cada equació superaran el total d'endógenes menys una -que és la condició d'ordre pera la 
sobreidentificació. 

En general, en els models regionals només es donara la identificació exacta quan el model sigui recursiu60
, i 

en aquest cas ja sera possible aplicar els MQO a la forma estructural del model. En ocasions, en els models 
regionals especificats, la recursivitat no sera total, sinó parcial. El sistema d'equacions global, simultani, es 
subdivideix en blocs que encara que internament siguin interdependents, entre blocs seran recursius61

• 

En altres models, alguns deis blocs també seran recursius i altres interdependents -L'Esperance (1969), Li
cari et al (1973), Catín (1985). Una última característica a citar per la seva importancia en els models regio
nals, és la presencia de blocs uniequacionals -Baird (1983). Aquest últim fet, juntament amb la recursivitat 
entre blocs, permetria l'estimació per MQO. 

Per als casos en que no es pugui especificar un model recursiu o estigui sobreidentificat, es pot treballar 
seguint un segon procediment, que consisteix a estimar la forma estructural per algun altre metode que ga
ranteixi l'obtenció d'estimacions que conservin les propietats desitjables. 
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Els metodes d'estimació d'informació limitada i completa proporcionaran estimadors consistents i, en el segon 
cas, també assimptoticament eficients. Aquests últims, pero, han estat poc utilizats en l'analisi regional de
gut principalment tant a la seva debilitat davant la violació deis suposits basics del model de regressió -ho
moscedasticitat, no autocorrelació, etc.- coma la propia característica del metode d'estimació per trans
metre la informació continguda en una equació a tot el model. En el casque existís un error d'especificació 
en alguna d'aquestes, els seus efectes es traslladarien a tot el model. 

Els estimadors d'informació limitada -variables instrumentals, mínims quadrats en dues etapes i maxima 
versemblanga, principalment, conserven la propietat de la consistencia i són !'alternativa més habitual en
front deis metodes directes. 

En l'apartat següent s'analitzaran experiments de Monte Cario i estudis empírics de models regionals en que 
es presentaran els avantatges i els inconvenients associats als metodes d'estimació citats. Aixo servira com 
a punt de referencia per a abordar l'analisi de la bonesa de tots aquests, enfront deis metodes directes en 
un model específic. Per aixo, en el capital 9, els aplicarem al model econometric regional Catalunya on es 
realitzara una analisi comparativa entre tots. 

6.2 Evidencia empírica derivada d'estudis previs 

Per ara, de l'estimació deis models regionals publicats per altres pa"fsos similars quant a les seves caracte
rístiques generals als del Projecte Hispalink, es pot destacar, en primer lloc, el gran nombre de casos en que 
s'utilizen els metodes directes. Algunes de les raons que justifiquen aquest procedir tenen el seu origen en 
el redu"it nombre d'observacions disponibles pera l'estimació i tipus d'especificació plantejada. 

Pera l'aplicació de cada metode, s'han de complir un conjunt de requisits. El menys restrictiu és el deis MQO, 
perqué només exigeix que el nombre d'observacions sigui majar al de les variables explicatives que apa
reixen en cada equació. En canvi, els d'informació limitada i completa requereixen condicions més restricti
ves62 que en ocasions no podran cumplir-se. Així mateix, també s'haura d'analitzar la majar bonesa deis 
estimadors d'informació limitada i completa amb mostres petites. Ambdós obtenen millors resultats a nivell 
asimptotic que els MQD, pero no existeix prou evidencia empírica que ho asseguri, ja que treballen amb 
poques observacions. Ni deis experiments analitzats de Monte Cario -en que destaca el 

majar biaix deis estimadors MQO, pero també la seva menor variancia-, ni deis treballs realitzats per altres 
autors -on s'observen uns valors d'ajust, coma mínim iguals als associats a metodes més complexos- es 
deriva !'evidencia suficient pera rebutjar els metodes directes63 . En aquest sentit, valgui coma exemple 
l'aportació de Glickman, autor de múltiples treballs regionals amb MES que, malgrat que esta enfrontat a 
models d'equacions integrats, realitza estimacions per metodes directes64

• 

Una altra raó -apuntada, entre d'altres, per Baird (1983) i Rubin-Erickson (1980)- que posa en dubte la supe
rioritat d'estimadors més complexos enfront deis MQO, és la que considera les característiques habituals 
en que es realitza l'estimació deis models regionals. L'existencia d'autocorrelació en les pertorbacions, mul
ticolinealitat, errors d'omissió en les variables, etc., pot distorsionar i/o anul.lar els avantatges deis primers i, 
alguns d'aquests, se salen donar en els models regionals habitualment especificats. 

En un deis escassos treballs en que es compara la validesa de distints metodes d'estimació -aplicats a un 
model regional- peral període mostral, Glickman (1976) obté la següent relació d'estimadors -de majar a 
menor bonesa, segons el nivel! d'ajust obtingut: MQO; Cochrane-Orcutt i MQ2E ex-equo; MQ2E it i VIl. En 
cavi, peral període postmostral, la classificació va ser: MQ2E it; Cochrane-Orcutt; MQO; MQ2E i VIl. Del 
conjunt de resultats, s'observa el bon comportament general deis estimadors directes, superant, en gene
ral, els d'estimació limitada. 
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Els resultats obtinguts per Glickman (1 976, 1 977) i Rubin-Erickson (1 980), malgrat tot, no poden ni han de 
generalitzar-se. En altres casos, per exemple, Licari et al (1973), s'obté un millar ajustament en estimar per 
MQ2E. En qualsevol cas, sembla existir bibliografia suficient com per equilibrar els arguments teorics que 
aconsellarien el rebuig deis metodes directes65 . 

Els diversos treballs realitzats semblen coincidir en assenyalar que els resultats estan més en funció de la 
qualitat de l'especificació i les dades, que del metode d'estimació emprat. Aznar (1 978) -a partir d'un treball 
de Sowey (1 973) en que resumeix diversos estudis efectuats sobre el tema-, assenyala que <<Resulta difícil 
establir una ordenació deis estimadors en el sentit que un sigui preferible en tata circumstancia als altres. En 
realitat, aquesta ordenació pot dependre del conjunt de variables exogenes utilitzades, deis valors deis co
eficients, de l'autocorrelació entre les pertorbacions i del volum d'aquestes observacions>>. Aixo explica que 
en la fase inicial de la construcció deis models regionals, l'emfasi se centri, quasi exclusivament ,en 
l'especificació i estructura causal d'aquest. 

Finalment, es podria resumir assenyalant que: 

a. L'estimació deis models econometrics regionals varia d'un a altre en funció de la seva naturalesa -total
ment recursiu, recursiu en blocs, estructures integrades, etc. Malgrat tot, l'elecció quasi se centra en les 
tecniques deis MQO i MQ2E. 

b. En alguns deis models d'equacions simultanies, s'utilitzen els MQO. Els autors justifiquen aquesta elec
ció per: 

- l'incompliment deis suposits en que els bietapics tenen les propietats desitjables enfront deis MQO 

- la senzillesa del calcul deis MQO 

- la semblanc;a de resultats entre tots els metodes d'estimació 

c. Preferencia per escollir els estimadors d'informació limitada enfront deis d'informació completa. 

En els models regionals, una practica habitual sol ser fer l'estimació, en primer lloc del model per MQO per 
coneixer les variables que són significatives i el nombre de retards per incloure. És una etapa necessaria per 
anar coneixent la bonesa de cadascuna de les equacions que es van especificant. En una segona etapa, 
una vegada seleccionada la relació que s'ha de regressar, s'efectua una estimació per un metode consis
tent -generalment el bietapic. Alguns models, pero, no arriben a aquesta segona etapa. 

En general, existeix una tendencia a deixar -en aquesta etapa inicial- la problematica de l'estimació en un 
segon pla i centrar-se, per contra, en l'especificació. A favor d'aquest vessant hi ha el fet que els estudis de 
Monte Cario demostren que els resultats varien més en funció de l'especificació i del tipus d'informació dis
ponible que no pels distints estimadors amb els quals es treballa. 
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Part 11. El model econometric regional Catalunya. 
Estat actual i perspectives 





7. El projecte Hispalink 

7.1 Finalitat i antecedents 

Una vegada estudiades, en capítols anteriors, les característiques basiques de la modelització econometri
ca regional i deis diversos models, elaborats basicament tora d'Espanya, en aquest, s'analitzara un projecte 
actualment vigent a I'Estat espanyol que introdueix el que sera l'objectiu final del treball, ésa dir, la presen
tació del model regional Catalunya. 

El Projecte Hispalink és el primer intent de modelització ecbriometrica regional coordinát i amb perspectrves 
de continu'itat futura, en el qual l'objectiu principal a curt termini és l'elaboració d'un banc de dades regio
nals i la predicció del conjunt de variables macroeconómiques regionals a partir de models econometrics 
coordinats referits a cadascuna de les disset comunitats autonomes de I'Estat espanyol. 

Complementariament a l'objectiu basic del Projecte, es poden assenyalar d'altres que poden ajudar a 
l'assoliment d'aquell. Ja s'ha indicat en capítols anteriors que el desenvolupament deis models econome
trics regionals, en particular, i de l'analisi regional, en general, ha posat de manifest les mancances que exis
teixen en la informació estadística i ha marcat pautes d'actuació per tal de millorar la situació present. 

Alhora, l'elaboració d'aquests models condueix a l'aplicació i al desenvolupament de tecniques quantitati
ves i treballs complementaris dirigits a l'ambit regional. Com a exemples d'aquest fet, poden citar-se 
l'elaboració d'indicadors sintetics de referencia que permetin un seguiment més acurat de la conjuntura, el 
calcul d'índexs de producció industrial regionals, etc. 

La realització de treballs com els citats, enllac;:a amb alió comentat en paragrafs anteriors referent a les ne
cessitats estadístiques: la major desagregació subsectorial d'algunes variables; la necessitat d'ampliació deis 
indicadors regionals disponibles; l'elaboració d'un directori regional d'empreses i el contacte amb aquestes 
per tal de ten ir una informació amplia de les opinions empresarials respecte a la situació present i futura; i, la 
necessitat de construir series temporals !largues i fiables sobre les variables macroeconómiques regionals 
basiques. Aquests són alguns exemples del conjunt de treballs complementaris, els quals un projecte de 
modelització econometrica regional com el que es pretén dura terme a I'Estat espanyol, potencia i reque
reix alhora. 

L'origen del Projecte data d'octubre de 198666 quan a les «Jornades sobre aplicacions deis models econome
trics als problemes regionals•• organitzades pel Departament d'Economia Quantitativa de la Universitat de 
Malaga, es decideix, per part deis professors de diferents universitats espanyoles presents a les Jornades, 
posar en marxa l'esmentat projecte de modelització regional. 

D'aquelles Jornades i de posteriors reunions va sorgir el compromís que cada equip67 construís un model 
econometric per a la seva comunitat autónoma, a partir d'una metodología similar i utilitzant una base de 
dades regional que també fos homogenia. 

La unió d'esforc;:os per posar en marxa un projecte amb els objectius assenyalats es deu a un conjunt de 
factors que conflu'iren en aquells anys. Gran part d'aquests ja s'han presentat en el capítol 2 i fan referencia 
a les causes generals de l'aparició deis models econometrics regionals. En el cas espanyol, de totes mane
res, poden citar-se factors específics que han contribu'it al naixement del Projecte, com són: 

a. La transformació de l'antic Estat centralista en I'Estat de les autonomies. L'aparició d'órgans de govern 
d'ambit regional genera la necessitat de potenciar estudis d'aquest tipus, per tal de tenir un major co
neixement de la realitat económica de la comunitat autónoma i, en la mesura del possible, poder pren
dre mesures per millorar-la. 
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b. L'interes pels temes regionals, existent fora d'Espanya, que havia potenciat la seva analisi genera un 
interés academic per traslladar la metodologia emprada en altres pa:fsos al cas d'Espanya. Aquest fac
tor es relaciona amb el fet que el Projecte Hispalink l'han iniciat professors de diverses universitats es
panyoles. 

c. L'existencia de projectes de modelització nacionals i internacionals estables,vius i que proporcionen 
bons resultats. Fins que no s'ha disposat d'un model econometric nacional -Wharton-UAM- al qual es 
poguessin lligar els regionals, no era operatiu plantejar l'especificació i l'aplicació d'aquests últims. 

d. El desenvolupament estadístic regional, que s'esta produint en els últims anys impulsat per organismes 
de distints ambits territorials. La regionalització d'estadístiques nacionals i la propia elaboració de da
des d'ambitlocal, comarcal, .provincial o regional que ve patrocinada per organs comunitaris, -per.exemple 
pera la distribució de subvencions per part del FEDER-, per nacionals -per exemple l'aparició de la 
Comptabilitat regional d'Espanya, la necessitat de tenir uns elements objectius per realitzar les trans
ferencies de I'Estat a les comunitats autonomes, etc.- i per organs regionals -l'aparició deis instituts 
d'estadística, potenciació deis serveis d'estudis de les cambres de comen;:, d'entitats financeres, etc. 

e. La tradició existent als distints departaments universitaris implicats en el Projecte, sobre estudis d'ambit 
regional. És significatiu que l'equip que elabora el model nacional Wharton-UAM participi, també, en 
aquest projecte, Com ho era que altres professors integrats en els diferents equips universitaris, havien 
col.laborat en projectes de modelització econometrica provincial, havien realitzat la seva tesi doctoral 
sobre aquest tema o tenien una amplia experiencia en treballs d'aquest ambit territorial. 

f. La col.laboració que ha existit en l'etapa inicial del Projecte amb determinats organismes oficials. En 
aquest sentit cal destacar els contactes mantinguts amb l'lnstitut Nacional d'Estadística, sobretot en el 
període en el quall'objectiu principal va ser l'elaboració de la base de dades regional. També, cal citar 
l'ajut obtingut del Consell Superior de Cambres de Comerc;: en possibilitar les reunions semestrals entre 
els diferents equips universitaris. 

Tal com s'ha mostrat en capítols anteriors, la generalitat deis models regionals requereix ser lligada a un 
d'ambit nacional. En el cas objecte d'estudi, s'ha pres l'acord inicial de lligar els distints models uniregio
nals, al model nacional Wharton-UAM de l'economia espanyola integrat, alhora, dins el projecte internacio
nal Link. 

La primera etapa del Projecte se centra en la construcció de la base de dades regional. La informació esta
dística havia de ser suficientment amplia com per poder especificar les primeres equacions deis models. En 
la secció 7.3 es presentara la metodologia seguida en l'elaboració de la base de dades, la primera versió de 
la qual va ser presentada en el decurs de les Primeres Jornades Hispalink que van tenir lloc a Bilbao el mes 
novembre de 1988. 

Des d'aleshores s'ha mantingut l'esfor<;: per anar millorant la base de dades i, alhora, ha passat a un primer 
pla la tasca d'elaborar les primeres versions deis models econometrics regionals. El resultat d'aquest treball 
s'ha manifestat en les successives Jornades Hispalink que van tenir lloc a Valencia, Valladolid, Malaga, La 
Corunya i Palma de Mallorca, on els diferents equips han pogut presentar estimacions sobre els valors ac
tuals i futurs de les variables macroeconomiques més rellevants de les respectives regions. 

Les diverses reunions que van tenir lloc i els altres contactes que es produeixen periodicament entre els di
ferents membres del Projecte permeten, també, l'intercanvi metodologic pera la millora deis distints me
deis especificats, i la integració i la majar connexió de tata la informació que genera el Projecte. Així, en una 
primera etapa, s'esta avanyant en l'homogene'ltzació deis resultats derivats de les diferents comunitats au
tonomes respecte als totals nacionals. Més endavant sera el moment de pensar en avanyar cap a l'elaboració 
d'un model multiregional que combini els enfocaments Top-down i Bottom-up. 
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7.2 Característiques generals i entitats col.laboradores 

Tal com s'ha comentat en la secció anterior, l'objectiu primordial del Projecte Hispalink és el coneixement 
de la realitat económica de cada comunitat autónoma, en el doble vessant d'ampliar la informació quantita
tiva disponible sobre les variables macroeconómiques de la regió -conegudes amb fon;a retard en les esta
dístiques oficials- i de presentar-ne les tendencies futures. 

El Projecte, per tal d'harmonitzar l'autonomia de cada equip amb la necessitat de coordinació i presentació 
de resultats homogenis, s'inspira en d'altres d'ambit superior amb els quals es relaciona, com són el Link i 
el Wharton-UAM. Així, es permet el treball autónom de cada equip, quant a l'especificació del model, enca
ra que en el marc d'unes característiques comunes a tqts ells,. com són: 

a. L'especificació obligatoria deis blocs de variables referits al <<valor afegit>> i al <<mercat de treball». Aixó 
no su posa cap ti pus de restricció sobre la resta de variables que puguin acabar formant part del model. 
Depenent de la informació estadística disponible a cada comunitat, progressivament es van incorporant 
unes o altres variables com a endógenes. 

Així mateix cal ressaltar que en el si del Projecte s'esta treballant per ampliar la base de dades regional 
actualment disponible, circumstancia que facilitara, sens dubte, la introducció de noves variables en els 
models. En aquest sentit es pot avan<;ar, tant l'ampliació de la desagregació sectorial actualment vigent, 
sobretot en referencia al sector terciari, com la inclusió de variables que permetin arribar a estudiar el 
PIB, no sois pel costat de l'oferta (com avui en dia es fa) sinó també pel de la demanda68 • 

b. La periodicitat anual de les series. La possibilitat d'elaborar models amb dades trimestrals planteja massa 
problemes de moment i s'ha ajornat per a una segona etapa. 

c. L'intercanvi d'informació estadística, amb l'objectiu de treballar amb dades homogenies i compati
bles entre si. Cal assenyalar els acords interns existents sobre l'elaboració de la base de dades regio
nals, i ,també, existeix una total disponibilitat de la base de dades entre els diferents grups participants. 

d. La uniformitat de la terminologia i notació de tates les variables. 

e. La incorporació d'informació sobre l'evolució internacional i nacional futura, mitjan<;ant la connexió 
existent amb els projectes abans esmentats. 

f. La desagregació sectorial de l'activitat económica en nou subsectors, que són: 

- Agricultura, ramaderia i pesca 

- lndústria: 

- energia 

- béns d'equipament (siderometal.lúrgia, maquinaria, ... ) 

- béns intermedis (química, ... ) 

- béns de consum (textil, alimentació i begudes, ... ) 

- Construcció 

- Serveis: 

- transports i comunicacions 

- altres serveis destinats a la venda 

- serveis no destinats a la venda69 

La desagregació de les activitats económiques, seguint la classificació anterior, es traba ampliament expli
cada en la publicació sorgida de les primeres Jornades Hispalink70

. 
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En un nivell més general, caldria assenyalar el tipus d'enfocament del propi Projecte, en el qual s'intenta uti
litzar una metodologia similar, en una tasca que pretén ten ir una continu'ftat alllarg del temps, per tal de ter 
operativa la recerca en l'elaboració de les dades i en l'especificació deis models. Tot aixo s'efectua sense 
seguir un punt de vista centralitzador que, si bé garantiria l'homogene'ft:at deis resultats, reduiria l'aplicació 
real deis propis models. Tal com s'apunta a les reunions previes a la constitució del Projecte, aquest hauria 
de regir-se per: 

1. La construcció de models adaptats a les característiques de cada autonomia i desenvolupats per 
equips autoctons. 

2. L'elaboració d'una metodologia comuna. 

3. La integració i explotació conjunta del resultat. Complementariament al conjunt de resultats que ob
tingui cada equip, el Projecte Hispalink presentara dues vegades l'any les prediccions i/o simulacions 
conjuntes realitzades per totes les comunitats autonomes. 

4. La continu"itat en la tasca de previsió i simulació de polítiques. 

L'autonomia deis diferents equips es garanteix mitjanc;;ant: 

a. 1 L'elaboració i manteniment del propi model segons els criteris de cada equip i tenint en compte les 
característiques de cada comunitat autónoma, els mitjans disponibles i les finalitats del model. 

a. 2 La utilització independent de cada model als efectes de previsió i simulació regional. 

D'altra banda, la coordinació del Projecte requereix: 

b. 1 Un estor~ conjunt d'elaboració de dades, reflectit en el compromís que cada equip regionalitzi una 
serie temporal anual corresponent a una variable macroeconomica per a les disset comunitats auto
nemes, retrocedint fins al 197071 • 

Aquest estudi s'hauria de realitzar, i efectivament així sera, complementant la informació estadística 
oficial existent. 

b.2 Una metodologia comuna pera la resolució de problemes comuns que sorgeixin en l'especificació 
deis models regionals i en el tractament de les dades. 

b.3 Una permanent intercomunicació entre equips pera l'intercanvi d'informació de tot tipus. 

b.4 La presentació de resultats regionals compatibles amb els totals nacionals. Les prediccions ela
borades per cada equip seran integrades mitjanc;;ant l'anomenat «model de congruencia». En princi
pi, la norma sera que en les regions en que existeixi model, se n'adoptaran els resultats. En aquelles 
que no hi hagi equip, s'aplicara un esquema estandard de predicció72

• 

Una altra característica del Projecte és l'ampli ventall d'institucions que hi participen directament o indirec
tament. En primer lloc, cal ressaltar que la construcció deis diversos models regionals !'efectuara l'equip 
universitari de cada comunitat autónoma integrat en el Projecte. De moment, en formen part activa les se
güents universitats: 
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Alacant (Dept. d'Economia Aplicada) 

Alcala d'Henares (Dept. d'Economia Aplicada) 

Autónoma de Madrid (Centre L.R. Klein) 

Balears (Dept. d'Economia i Empresa) 

Barcelona (Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola) 
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Canti:tbria (Dept. d'Economia Aplicada) 

Castella-la Manxa ( Dept. d'Economia i Empresa) 

Extremadura (Dept. d'Economia Aplicada) 

La Corunya (Dept. d'Economia Aplicada) 

Las Palmas (Dept. d'Economia Aplicada) 

Malaga (Dept. d'Estadística i Econometria) 

Múrcia (Dept. d'Economia Aplicada i Metodes Quantitatius pera I'Economia) 

Navarra (Dept. d'Economia Aplicada)l3 

Oviedo (Dept. d'Economia Aplicada i de Matematiques) 

País Base (Dept. d'Economia Aplicada) 

Santiago (Dept. d'Econometria i Metodes Quantitatius) 

Saragossa (Dept. d'Analisi Económica) 

Valencia (Dept. d'Economia Aplicada i d'Analisi Económica) 

Valladolid (Dept. d'Economia Aplicada) 

Vigo (Dept. d'Economia Aplicada) 

Actualment s'esta gestionant la incorporació d'equips universitaris en aquellas comunitats autónomas que 
encara no estan cobertes pel Projecte. 

Cal, també, destacar la col.laboració de les diferents entitats: 

lnstitut Nacional d'Estadística, amb el qual es mantenen contactes periódics destinats a anar ampliant 
i millorant la base de dades regionals disponible. També s'intercanvia informació ambla finalitat de vali
dar la metodologia utilitzada en l'elaboració de l'esmentada base. 

Centre Lawrence R. Klein, entitat que elabora el model Wharton-UAM de l'economia espanyola. El 
Projecte Hispalink rep, manera permanent, d'aquest informació actualitzada de l'evolució económica 
nacional. 

El seu paper com a entitat responsable de la construcció d'un model econometric nacional ha estat in
centivar l'elaboració deis models regionals compatibles amb el seu. Cal recordar que l'esmentat model 
esta integrat en el Projecte internacional Link -subvencionat perles Nacions Unides-, en el qual es pre
senten prediccions de l'activitat económica internacional. 

Consell Superior de Cambres de Comerc;;, lndústria i Navegació d'Espanya, entitat que financia les 
reunions semestrals que es realitzen amb el doble objectiu d'intercanviar les experiencias que van sor
gint en els diferents equips universitaris i amb el de presentar les previsions macroeconómiques per a 
tates les comunitats autónomas. 

Diversas cambres de comerc;; regionals i departaments de governs autonoms que financien la con
tinu"ltat del Projecte pera la seva comunitat autónoma i que mantenen una relació de col.laboració amb 
l'equip universitari encarregat de la construcció del model. Aquesta experiencia es va estenent progres
sivament a les diferents comunitats autónomas. 

7.3 Suport de la informació: la base de dades regionals 

Per poder abordar qualsevol projecte de modelització econometrica regional es requereix disposar d'una 
informació estadística basica que permeti l'especificació i l'estimació de les diferents equacions. 

A mitjans deis vuitanta, a Espanya, amb el conjunt d'estadístiques oficials existents, no era possible realitzar 
un estudi econometric com el que es volia dura terme, quant a la periodicitat de les series i a la desagrega-
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ció subsectorial. En conseqüencia, un primer objectiu deis equips integrats en el Projecte Hispalink va ser 
elaborar una base de dades regionals que permetés construir els models econometrics. 

Les variables introdu"ldes havien de ser les referidas al valor afegit i l'ocupació a nou branques productivas, 
tot i seguint la desagregació sectorial utilitzada perla Comunitat Económica Europea en el projecte Hermes. 
lnicialment, a causa deis problemas sorgits de la regionalització deis «altres serveis destinats a la venda>> i 
deis «no destinats a la venda>>, la desagregació emprada ha estat únicament a vuit branques, i considera el 
sector <<resta deis serveis>> com la suma deis dos abans esmentats. De tates maneres, durant 1991 s'ha 
avan¡;at en aquella regionalització, cosa que permet que en algunes comunitats es treballi amb una des
agregació económica en nou subsectors. 

Addicionalment es construeix la serie <<consum>>, tant perles unitats no residents com perles residents. Dins 
aquestes últimes se subdivideix el consumen dos subsectors: <<aliments i begudes>> i <<resta de grups>>. 

La metodologia utilitzada en l'elaboració de les series s'ha fet d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
Regionals lntegrats (SEC) i, sobretot, en !'etapa inicial, s'ha dut a terme mantenint contactes amb l'lnstitut 
Nacional d'Estadística. 

Com ja s'ha comentat en l'apartat anterior, !'operativa emprada s'ha basat en l'encarrec a cada equip per
tanyent al Projecte, de l'elaboració d'una serie macroeconómica concreta pera tates les comunitats autó
nomas. Amb aquest procediment s'assegurava la congruencia de les dades regionals amb el total nacional 
i, també, s'aprofitaven les economies d'escala, generadas per l'aprofundiment que cada equip realitzava en 
una determinada variable. 

L'assignació a cada equip de la serie que cal elaborar es va realitzar d'acord ambla importancia que cada 
subsector tenia en la comunitat corresponent, o bé amb l'interes o coneixement previ que l'equip tingués. 
En concret, fou: 

Agricultura, ramaderia i pesca 

Energia 

Béns de consum 

Béns intermedis 

Béns d'equipament 

Construcció 

Transports i comunicacions 

Altres serveis destinats a la 
venda i serveis no destinats a la venda 

Equip Universitari 

C.Valenciana 

Andalusia 

Catalunya 

Galícia 

Aragó 

Castella-Lieó 

Múrcia 

Madrid 

La regionalització de la variable «consum>>, s'encarrega a l'equip universitari de Canarias. 

Pel que fa a les series de «valor afegit>>, la regionalització s'ha realitzat mitjan¡;ant indicadors sectorials. El 
període temporal estudiat, de 1970 a 1990, pot subdividir-se en tres parts: 
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De 1970 a 1979. Pera aquests anys, els equips han hagut de construir unes series históriques mit
jan¡;ant indicadors. 
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De 1980 a 1987. Pera aquest període, les dades finalment emprades són les de la Comptabilitat Regio
nal d'Espanya (CRE). Pera 1988, es disposen de dades únicament desagregades a sis branques i, per 
tant, en algunes d'aquestes també és possible utilitzar la dada oficial corresponent a l'any esmentat. 
Existeix l'acord d'anar procedint progressivament a la substitució de les dades elaborades pels equips 
Hispalink pera les de la CRE, a mesura que es vagin fent públiques. 

De 1988 a 1990. L'elaboració es torna a efectuar a partir deis indicadors. Prendre coma punt de re
ferencia les dades de la CRE ha motivat que les dades corresponents als períodes 1970-79 i 1988-90 
s'hagin hagut d'ajustar respecte a les primeres. 

Existeix l'acord de treballar amb dades a pessetes constants i a preus de mercat. El fet de no disposar de 
deflactors regionals sectorials condueix a la utilització deis nacionals, malgrat que aixo suposi qué en alguns 
casos s'estigui acceptant una hipótesi poc realista. 

El valor d'aquests deflactors, els VAB i en general tates les variables nacionals utilitzades és el de la base de 
dades nacionals del Centre L.R. Klein. 

Per cloure el comentari al voltant de les series de VAB, cal assenyalar que en elllibre editat pel Consell Su
perior de Cambres de Comer<; d'Espanya i la Cambra de Bilbao, titulat Banco de Datos Regional i presentat 
en el decurs de les Primeres Jornades Hispalink que van tenir lloc a Bilbao el1988, pot trabar-se l'exposició 
realitzada pels diferents equips en la qual es detalla la metodología emprada per elaborar cadascuna de les 
series. lgualment s'hi presenten les equivalencies entre I'R-9 i les diferents classificacions nacionals d'activitats 
economiques. 

Pel que fa referencia a les dades de <<població ocupada» inicialment els equips integrats en el Projecte van 
seguir una metodología similar a la presentada pel cas del VAB: elaboració a partir d'indicadors. L'any 1989, 
pero, s'abandonara aquesta via de treball. Des d'aleshores, mitjan<;:ant un conveni amb I'INE, aquesta insti
tució proporciona les dades trimestrals de l'enquesta de població activa corresponent a assalariats i ocu
pats per sectors i regions, amb un nivell de desagregació de I'R-17. L'INE ha proporcionat la informació des 
de l'any 1975, d'aquesta manera únicament s'ha hagut d'homogene"ltzar la serie antiga -base de dades re
gionals inicial- amb la nova -INE- per tal de disposar de dades des de 1970. 

Aquesta informació i, en concret les dades corresponents al segon trimestre de cada any són les que s'utilitzen 
en el Projecte Hispalink. 

Les xifres sobre «consum», s'han elaborat per als residents i no residents, a partir de les enquestes de pres
supostos familiars i d'indicadors de consum nacionals i provincials. El detall de la metodologia emprada es 
pot trabar, també, en la publicació Banco de Datos Regional abans referenciada. 

L'objectiu del Projecte és anar ampliant el nombre de variables incloses i la seva desagregació. En aquest 
sentit, cal assenyalar que als equips universitaris que progressivament s'han anat incorporant, els ha estat 
encarregada l'elaboració d'una nova serie regionalitzada pera les disset comunitats autonomes. Així, Astú
ries esta treballant sobre la variable <<renda>>; l'equip de la Universitat d'Aiacant, sobre les d'exportacions i 
importacions; i el de les llles Balears sobre el turisme. Com es pot observar, els objectius refents a l'ampliació 
de la base de dades, com ja s'ha comentat, són tant el de desagregar més el VAB i l'ocupació del sector 
terciari74 com el de poder explicar el producte regional brut, no sois a partir deis seus components d'oferta 
sinó també deis de demanda. 

La terminología comuna utilitzada en la base de dades regionals i, en general, en qualsevol model del Pro
jecte Hispalink és la següent: 
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a. Caracters que simbolitzen les distintes comunitats autónomes: 

Andalusia AN 

Aragó AR 

Astúries AS 

Balears BL 

Canaries CN 

Cantabria CB 

Castella-Lieó CL 

Castella -la Manxa CM 

Catalunya CT 

b. Caracters que simbolitzen les variables: 

Valor afegit 

Ocupació 

Consum 

V 

E 

e 

c. Caracters associats a cada subsector: 

Agricultura, ramaderia i pesca A 

Energía E 

Béns de consum e 
Béns intermedis Q 

Béns d'equipament K 

Construcció B 

Transports i comunicacions z 
Altres serveis destinats a la venda L 

Serveis no destinats a la venda G 

C.Valenciana 

Extremadura 

Galícia 

Madrid 

Múrcia 

Navarra 

País Base 

LaRioja 

Aquests dos últims, sota l'epígraf de «resta de serveis>> tenen assignat el caracter «S>>. 

cv 
EX 

GA 

MT 

MC 

NA 

PV 

R1 

Pera la variable «consum>>, les unitats residents s'expressen amb REA peral consumen Aliments i Begu
des i, amb RER pera la resta de consum. Les no residents es notaran amb els caracters REO. 

En general, per simbolitzar qualsevol variable, se seguira el següent ordre: 

Camps assignats 

1. Caracter de la variable 1 (\!,E, C) 

2. Caracter del sector (A ... G) 

3. Caracter de la regió 2 (AN ... Rl) 

4. Caracters per termes constants 2 (80 ... ) 

Les variables nacionals emprades en l'especificació del model segueixen la notació del model Wharton-UAM 
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8. El model Hispalink de Catalunya i la seva base de dades 

8.1 Antecedents i objectius 

Una vegada presentades les característiques generals del Projecte Hispalink, en successius capítols 
s'analitzara amb detall el model constru'lt pera la comunitat catalana. Aquest ha estat elaborat per l'equip 
del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, que 
participa en el Projecte ambla col.laboració de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya. 

Els antecedents del model vigent, seguint la techic<:fecohometrica, cal trabar-los en éls estúdis'realitzats 
des de l'any 1985, que possibilitaren la construcció d'un primer model pera Catalunya. En aquest, les dues 
característiques basiques eren la periodicitat trimestral i l'especificació del bloc «producció», a partir de l'estudi 
d'un índex de producció industrial pera Catalunya75 . 

Aquestes dues característiques impossibilitaven la seva integració dins el Projecte Hispalink. Aquesta cir
cumstancia va conduir a reformular el model inicial i elaborar-ne un altre, el qual es presenta en aquest tre
ball. 

En les distintes Jornades Hispalink efectuades, l'equip de Barcelona ha presentat successives revisions de 
la base de dades regionals per a Catalunya, i també de les prediccions de les variables corresponents als 
dos blocs d'equacions que actualment té el model, com ara són els de VAB i de mercat de treball. 

La desagregació sectorial és la corresponent als vuit subsectors presentats en el capítol 7, jaque el sector 
terciari se subdivideix en dos: transports i comunicacions, i resta del serveis. 

Els blocs d'equacions i les variables explicatives incloses, hauran d'anar creixent en futures versions del model 
a mesura que es vagi disposant d'una base de dades cada vegada més completa. 

Actualment s'esta treballant per incorporar-hi, a curt termini, el bloc de consum. 

De moment, l'objectiu basic és predir el comportament de les variables «valor afegit brut>>, «població 
ocupada>>, «atur>>, «taxa d'atur>> i «població activa>>, de l'economia catalana a cinc anys vista, i actualitza 
dues vegades l'any els resultats, a mesura que es vagi disposant d'informació sobre l'evolució económica 
internacional, nacional i regional. 

Dins aquest objectiu es traba també l'estimació deis valors de VAB subsectorial per als anys sobre els quals 
la CRE no proporciona informació oficial -el retard en l'aparició de resultats és de tres anys aproximada
ment. 

Com ja s'ha comentat, la modelització econometrica regional, en general, i el projecte Hispalink, en particu
lar, realitzen revisions contínues de la seva base de dades i de les prediccions. És per aixo que és quasi im
possible presentar, en un treball com aquest, l'última versió del Projecte. 

Aquesta circumstancia ha condüft al fet que en les pagines que segueixen es mostri la metodología de tre
ball emprada i, complementariament, les especificacions, estimacions i previsions que es van obtenir en un 
moment determinat de la vida del Projecte Hispalink a Catalunya. 

En concret, es presenten els resultats que es van obtenir l'any 1990. En aquell moment es disposava 
d'informació oficiai-CRE- fins a l'any 1986 o 1987, segons els subsectors, i d'indicadors fins el1989. El model 
econometric havia de donar prediccions per al període 1990-94. 
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En un capítol final del treball, es presentaran les últimes previsions realitzades per l'equip Hispalink de Cata
lunya. 

8.2 La base de dades regionals per a Catalunya 

De moment, les variables regionals incloses en la base de dades són les corresponents als blocs de <<pro
ducció>> i <<mercat de treball>>. En aquest apartat s'estudiara la metodología emprada en l'elaboració de les 
series temporals des de 1970, fins a l'actualitat. 

Previament a aquesta analisi, es recordaran alguns aspectes sobre la desagregació·sectorial emprada, analoga 
a la del model HERMES. En el quadre 8.1 es recull el pes específic de cada sector a l'economia catalana per 
a les dues principals variables: VAB i població ocupada. S'ha pres coma any base 1986, jaque és l'últim 
sobre el qual es disposa de dades oficials d'ambdues variables. 

Quadre 8.1 
Percentatge de participació subsectorial a l'economia catalana. 1986. 

VAB població ocupada 

Agricultura, ramaderia i Pesca 2.50 5.91 

lndústria 40.08 37.51 

-Energía 4.32 0.99 

- Béns d'equipament 11.40 11.76 

- Béns intermedis 7.97 5.04 

- Béns de consum 16.38 19.67 

Construcció 6.43 6.15 

Serveis 50.99 50.43 

- Transport i comunicacions 5.43 5.50 

- Resta deis serveis 45.57 44.92 

Total 100.00 100.00 

Font: elaboració propia a partir de CAE i EPA. 

Comes pot observar, el sector més rellevant és el terciari, amb un 51% de participació en el VAB total ca
tala. Considerant amadament el subsector <<resta de serveis>> ja s'assoleix el 45.6% -superior per exemple, 
al total industrial-, fet que confirma la necessitat d'anar tendint progressivament a la seva desagregació. 

Pel que fa al sector industrial cal ressaltar el pes que té, sobretot, el subsector de béns de consum, seguit 
del d'equipament i de l'intermedi. Quant al subsector de la construcció s'ha d'assenyalar que, sens dubte, 
aquest percentatge és superior en l'actualitat, a causa del creixement del VAB en els últims anys. 

Per últim, destacar el poc pes del sector agrícola, ramader i pesquer a Catalunya, si el comparem amb el 
VAB deis altres sectors. El nivell de població ocupada en aquesta activitat és més del doble que el de la 
participació del seu VAB en el total catala. En el quadre 8.2 es recull el percentatge de participació del sub
sector a Catalunya respecte al total nacional. 
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En termes comparatius respecte a l'activitat del conjunt de I'Estat, com es pot observar, Catalunya té un 
pes rellevant, i destaca el sector industrial -i especialment, el subsector de béns de consum. En canvi, cal 
remarcar la poca importancia relativa del sector d'agricultura, ramaderia i pesca, respecte a la mitjana. Les 
dificultats de modelització d'aquest sector -que s'estudiaran en propers apartats-, es relativitzaran, quant a 
la seva trascendencia en els resultats globals, amb motiu de l'escas pes específic del sector primari catala, 
observat en quadres anteriors. 

Quadre8.2 
Percentatge de participació de l'economia catalana en el total nacional. 1986 

,_VAB . P. ocupada . 

Agricultura, ramaderia i pesca 7.20 6.04 

lndústria 23.84 25.48 

-Energia 16.53 11.86 

-Béns d'equipament 23.92 27.44 

-Béns intermedis 23.95 21.69 

-Béns de consum 26.84 27.11 

Construcció 14.33 13.62 

Serveis 16.65 16.04 

-Transport i comunicacions 16.05 15.93 

-Resta deis serveis 16.73 16.06 

Total 18.05 16.55 

Font: elaboració propia a partir de CAE i EPA. 

Cal ressaltar que, malgrat que el sector terciari catala representa un 51% del VAB total a Catalunya, el seu 
percentatge de participació en el total nacional és inferior a la mitjana. 

El sector industrial és l'únic que presenta un percentatge de participació superior a la mitjana catalana. En 
concret, la població ocupada a Catalunya en aquest sector representa un 25% del total nacional, quasi 10 
punts percentuals per sobre de la mitjana nacional. 

8.2.1 Bloc de valor afegit 

En l'apartat 7.3 s'han presentat els tres subperíodes en que se subdivideix l'elaboració de les vuit variables 
de valor afegit, corresponents als diferents subsectors economics en els quals s'ha desagregat l'economia 
catalana. 

El primer, 1970-1979, és fruit de la metodologia emprada pels diferents equips universitaris del Projecte, a 
partir d'indicadors76

• En realitat, per tal d'obtenir la base de dades d'aquest primer període, s'ha utilitzat la 
informació disponible -procedent de publicacions de distintes entitats privades i públiques, com I'INE, 
CAMPSA, SEOPAN, CTNE, distints ministeris, etc.- per regionalitzar el VAB nacional de cada subsector. 

El segon, 1980-1987, correspon a les dades proporcionades perla Comptabilitat Regional d'Espanya, amb 
un nivell de desagregació sectorial de disset subsectors. Pera l'any 1987, pero, únicament es disposa de la 
informació deis subsectors agrícola, ramader i pesquer, energetic, resta de la indústria, construcció, serveis 
no destinats a la venda, total de serveis destinats a la venda77 i el total regional. La desagregació de la resta 
de subsectors industrials i de serveis ha estat estimada a partir deis indicadors, prorratejant la divergencia 
sorgida entre la nostra estimació i la de la comptabilitat regional, peral citat any 1987. 
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El tercer, 1988-1989, és aquell que elabora l'equip Hispalink de Catalunya directament, utilitzant coma com
plement la informació que proporcionen els diferents equips universitaris d'altres comunitats autonomes
sobre la variable assignada a cadascun d'aquests. 

La metodologia seguida es basa en la utilització d'indicadors d'activitat. En concret, pera cada subsector 
es troba !'indicador sintetic que és el que millar explica el comportament de la variable V*CT80 -sent «*•• el 
caracter corresponent a cada subsector-, a partir de models de regressió lineals múltiples. El període mos
tral arriba fins el1987. Utilitzant les prediccions de !'indicador sintetic fins el1989, s'obtenen les estimacions 
del VAB regional peral període 1988-89. 

Els indicadors re{lionals emprats, de periodicitat mensual o _trimestral, en ocasions no són .coneguts. en la .. 
seva totalitat anual. És per aixo que, en alguns casos, cal completar els últims mesos de les series d'indicadors 
regionals. Pera la realització d'aquest treball s'utilitza, tant la informació disponible sobre l'evolució futura 
de la serie -a través de l'opinió d'experts, enquestes d'opinions empresarials, altres estudis disponibles, etc.-
' com la predicció d'una serie temporal amb models ARIMA, seguint la metodologia Box-Jenkins. Una ve
gada completades les series d'indicadors, es procedeix a l'estimació del VAB regional. 

La base de dades catalana utilitzada en el moment d'escriure aquest capítol, arriba fins a l'any 1989. No s'hi 
han introdu'lt encara les primeres estimacions corresponents a l'any 1990, a través deis indicadors, ja que 
d'aquests, en alguns casos, no es coneixen les dades fins al desembre. Comes comentava anteriorment, 
aquest fet no hauria de ser un obstacle pera la realització de l'estimació fins el1990, si s'utilitzessin algunes 
de les tecniques predictives assenyalades en el paragraf anterior, com per exemple la metodologia Box-Jen
kins. Pero les especials circumstancies de 1990 han desaconsellat aquest procediment. La predicció, se
guint aquesta metodologia, podria representar una important font d'errors, que es traslladarien a les dades 
deis indicadors, referits a l'any 1990, calculats d'aquesta manera. Les dades sorgides de les enquestes de 
conjuntura, mostren un refredament significatiu de l'activitat económica del segon semestre de l'any res
pecte al primer, que no queda del tot recollit en la predicció serie-temporalista. 

Aquest raonament s'ha vist confirmat pel fet d'haver-se observat un cert canvi en la ponderació deis indica
dors sobre el VAB deis diferents subsectors, motivat pel canvi de tendencia produ'lt durant el 1990. A partir 
de 1990, s'ha preferit continuar efectuant les prediccions, emprant el model econometric Catalunya i, en tot 
cas, utilitzar les primeres estimacions a través deis indicadors com un complement a la informació derivada 
del model econometric. 

Les estimacions del VAB subsectorial, a pessetes constants i a preus de mercat, calculades a partir 
d'indicadors -variables sobre les quals es disposa d'informació temporal més contínua-, s'han obtingut a 
partir deis següents indicadors sintetics78

: 

Indicador sintetic del subsector agricultura, ramaderia i pesca 

ISACT80= 67829.18 + 16.80132 V AAG80 - 12279.64 01976 -11200.08 
01977 - 10704.28 01986 

on VAAG80: valor afegit brut real espanyol del subsector agricultura, ramaderia i pesca (en milers 
de milions de PTA de l'any 1980). 

01976, 01977, 1986: variables fictícies que prenen el valor 1 en l'any assenyalat. 

ISACT80: indicador sintetic del VAB d'agricultura, ramaderia i pesca a Catalunya (en milions 
de PTAdel'any1980). 
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Indicador sintetic del subsector energia 

ISECT80= 

on IPIEN: 

EECT: 

1927 4.22 + 265.2925 IPIEN + 1199.167 EECT + 0.001772656 PE LEC 

índex de producció industrial espanyol de la branca d'energia (base 1 00=1972) 

població ocupada al subsector energetic (en milers) 

PELEC: producció bruta d'electricitat (en milers de kW/h) 

ISECT80: indicador sintetic del VAB d'energia a Catalunya (en milions de PTA de l'any 1980). 

Indicador sintetic del subsector béns d'equipament 

ISKCT80= 

on CELEC: 

36940.92-0.0034923 CELEC + 250.5917 VABE80 + 0.2193257 
PVEH - 1.292803 MVEIN 

consum d'electricitat (en milers de kW/h) 

VABE80: valor afegit brut real espanyol a preus de mercat del subsector de béns d'equipament ( 
en milers de milions de PTA de l'any 1980) 

PVEH: producció de vehicles (en unitats) 

MVEIN: nombre de vehicles industrials matriculats (en unitats) 

ISKCT80: indicador sintetic de VAB de béns d'equipament a Catalunya (en milions de PTA de l'any 
1980). 

Indicador sintetic del subsector béns intermedis 

ISQCT80= 

on VABIO: 

IPIBI: 

F: 

ISQCT80: 

50681.17 + 0.5242874E-02 CELEC + 366.3644 VABI80 -1890.81 
IPIBI -7063.98 F 

valor afegit brut real espanyol a preus de mercat del subsector de béns intermedis (en 
milers de milions de PTA de l'any 1980) 

índex de Producció Industrial espanyol de les indústries extractives transformació de 
productes no energetics. lndústria química. Base 1972=100 

variable fictícia que val 1 des de 1970 fins a 1979. 

indicador sintetic de VAB de béns intermedis a Catalunya (en milions de PTA de l'any 
1980). 

Indicador sintetic del subsector béns de consum 

ISCCT80= 

on CELEC: 

VAC80: 

IPICV: 

IPIT: 

0197*: 

ISCCT80: 

0.1157044E-02 CELEC + 51.52572 VAC80 + 472.67341 
IPICV+ 3084.814 IPIT + 73896.0 01975 + 56770 01976 +63216 01977 

consum d'electricitat (en milers de kW/h) 

valor afegit brut real espanyol a preus de mercat del subsector de béns de consum (en 
milers de milions de PTA de l'any 1980) 

índex de producció industrial espanyol del cah;:at vestit i altra confecció textil. Base 1972 
=100 

índex de producció industrial espanyol del textil base 1972 =1 00 

variable fictícia que val1 l'any esmentat 

indicador sintetic de VAB de béns de consuma Catalunya (en milions de PTA de l'any 
1980). 
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Indicador sintetic del subsector construcció 

ISBCT80= 1 08613.4 + 0.58052370E-01 CCEM + 0.4934458E-02 PCEM -0.44 78341 E-02 CELEC + 
0.4983316 OBLICAP 

on CCEM: consum de ciment (en milers de tones) 

PCEM: producció de ciment (en milers de tones) 

CELEC: consum d'electricitat (en milers de kW/h) 

OBLICAP: obres licitades per I'Administració Pública (en milions de PTA). . 
ISBCT80: indicador sintetic del VAB de la construcció a Catalunya (en milions de PTA de l'any 1980). 

Indicador sintetic del subsector transports i comunicacions 

ISZCT80= 0.1 082284E-02 TRBBAR + 0.5250378 TELEF + 92.31877 
VATC80- 0.24365 MVEIN 

on TRBBAR: tones de registre brut entrades al port de Barcelona (en tones metriques) 

TELEF: 

VATC80: 

MVEIN: 

ISZCT80: 

nombre de conferencies telefoniques (en milers de trucades) 

valor afegit brut real espanyol a preus de mercat del subsector de transports i comuni 
cacions (en milers de milions de PTA de l'any 1980) 

nombre de vehicles industrials matriculats (en unitats) 

indicador sintetic del VAB de transports i comunicacions a Catalunya (en milions de PTA 
de l'any 1980). 

Indicador sintetic del subsector resta deis serveis 

ISCT80= 

on CELEC: 

-81258.96 + 0.01503416 CELEC- 0.6008540E-01 DEPBANP- 97458.92 01980 + 
191.4854 VASE80 - 0.1168934E-01 PENT 

consum d'electricitat (en milers de kW/h) 

DEPBANP: total de diposits en la banca privada (en milions de PTA) 

01980: 

PENT: 

VASE80: 

ISSCT80: 

variable fictícia que val 1 a partir de 1980 

persones procedents de l'estranger entrades perles fronteres catalanes (en unitats) 

valor afegit brut real espanyol a preus de mercat del subsector resta de serveis (en mil 
ers de milions de PTA de l'any 1980) 

indicador sintetic del VAB de la resta del sector serveis a Catalunya (en milions de PTA 
de l'any 1980). 

La metodologia emprada consisteix a regressar el valor afegit subsectorial a Catalunya a preus constants, 
en funció deis distints indicadors, utilitzant dades peral període 1970-87. Determinada la ponderació de 
cadascun deis indicadors i, a partir deis corresponents valors peral període 1988-89, s'obtenen les estima
cions del VAB a Catalunya per als diferents subsectors. 

Cal assenyalar les dificultats trobades en el calcul de !'indicador sintetic del subsector agrícola, ramader i 
pesquer, donada l'aleatorietat de la serie analitzada. Finalment, i davant els escassos resultats obtinguts amb 
els indicadors emprats, s'ha preferit realitzar les estimacions del VAB a Catalunya a partir d'allo que va suc
ceir al conjunt de I'Estat, i corregir tres períodes que presentaven uns valors allunyats de la resta79

. 
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Altres subsectors en els quals ha estat especialment dificultós arribar a obtenir uns bons indicadors, que 
permetin estimar de manera fiable el valor afegit brut, són l'energetic i els de béns de consum. Per contra, 
els subsectors del terciari -tran§ ports i comunicacions, i resta de serveis-, són els que millar s'ajusten. 

L'especificació de !'indicador sintetic esta en contínua revisió, en funció de tota nova informació rebuda, al
hora que intenta per a cada ocasió aquella combinació lineal d'indicadors que proporcioni una millar esti
mació del VAS sectorial. És per aixo que addicionalment als indicadors presentats fins a aquest moment, 
existeixen d'altres que també es consideren en el moment de la selecció. 

En l'annex 3 es recull el conjunt de regressions realitzades pera l'obtenció de les estimacions deis VAS 
subsectorials peral període 1988-89. Es pot observar l'alt ajust assolit, abans citat, i tamb.é posar de mani
fest !'existencia de la multicolinealitat entre els regressors d'algunes equacions, fet que condiciona la inter
pretació associada a l'estadístic «t-Student>> sobre la significació real de les esmentades variables. 

Els valors de les taxes de creixement resultants de la utilització deis esmentats indicadors, queden recollits 
en el quadre 8.3 del qual es despren el dinamisme de la taxa de creixement de l'economia catalana durant 
els tres períodes, superiors en tots els casos a les taxes del conjunt de I'Estat. L'expansió de la demanda 
interna -tant en consum com en inversió- ha estat un deis factors destacats en aquest comportament. En 
concret, s'ha de ressaltar la inversió en construcció i el consum en béns perdurables. 

Per subsectors, destaca la variabilitat en els percentatges presentats pel sector primari al llarg deis anys, 
condicionats per factors no estrictament economics -principalment climatics. Aquest comportament repro
dueix la tendencia nacional, encara que amb unes taxes de creixement general superiors en el primer cas. 

Quadre8.3 
Taxes de creixement del VAS a Catalunya i a Espanya (1987-1989) 

Catalunya Espanya 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Agric., ram. i pesca 15.7 1.6 -0.9 9.6 3.7 -4.0 

lndústria 5.6 4.0 3.6 5.0 4.2 4.0 

-Energia 3.2 9.9 6.4 -0.4 1.5 5.1 

-Séns equipament 12.6 9.7 5.6 12.3 7.7 7.5 

-Séns intermedis 0.8 3.2 2.7 -2.3 2.7 4.0 

-Séns de consum 3.5 -1.6 1.5 5.7 2.6 0.4 

Construcció 16.8 11.6 19.0 10.4 12.5 12.4 

Serveis 4.3 5.6 5.7 4.5 4.6 5.3 

-Transp. i comun. 2.6 10.3 6.1 3.1 9.4 6.7 

-Resta serveis 4.5 5.1 5.6 4.7 4.0 5.9 

Total 5.9 5.3 5.7 5.5 5.0 5.0 

Font: elaboració propia a partir de la base de dades regionals Hispalink i la base de dades nacionals Ceprede 

Quant a la indústria, malgrat presentar uns percentatges elevats, cal assenyalar el menor ritme de creixe
ment enfront de l'altre gran sector, el terciari. La tendencia és clarament de desacceleració global de l'activitat 
industrial, encara que a nivell subsectorial existeixen diferents tipus de comportaments. 
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El subsector energetic presenta unes taxes de creixement superiors a la mitjana nacional. Cal destacar-ne 
la variabilitat, circumstancia que es dóna amb més freqüencia que en d'altres sectors. 

En general, el subsector més dinamic ha estat el de béns d'equipament, amb uns increments percentuals 
superiors als de la resta deis sectors industrials. Encara que amb unes taxes de creixement en clara desac
celeració, aquest subsector és un deis que més contribueix al creixement de l'economia catalana, malgrat 
presentar unes taxes inferiors a les de la construcció. De totes maneres, l'activitat siderometal.lúrgica és una 
de les més dinamiques al llarg deis tres anys analitzats. 

Per contra, el subsector que travessa una situació més crítica és el de béns de consum. Després d'una taxa 
de creixementfavorableJ'any 1986, amb un 3 .. 5%,.es.passa.auna.situació.en.la.quaLel.compor:tament del. 
subsector, en general, esta per sota de la mitjana industrial catalana. L'evolució és descendent fins el1988, 
i s'observa un repunt l'any següent. La diversitat d'activitats incloses dins el subsector condueix al fet que el 
seu comportament sigui el resultat d'evolucions desiguals. Així, «fusta i mobles» i «paper i arts grafiques» 
presenten una tónica més favorable que la mitjana industrial, mentre que «pell, cal<;:at i confecció•• i, sobre
tot, el textil, estan en una situació pitjor que la mitjana. Altres, com per exemple l'alimentari, es comporten 
de manera similar a aquesta. 

La millora observada l'any 1989, pot ser deguda, en part, a la lleu recuperació del textil, especialment cen
trada entre el darrer trimestre de 1988 i el segon de 1989, coma conseqüencia de l'augment del consum 
privat. 

El subsector de béns intermedis presenta una tendencia favorable, encara que amb unes taxes de creixe
ment variables. El gran saltes produeix l'any 1988, amb un augment significatiu respecte a l'any anterior. 

El sector motor de l'economia o, coma mínim, aquel! que de manera destacada presenta unes taxes de 
creixement molt superiors a la resta, és el de la construció. Aquest fenomen es dóna tant a nivel! regional 
com nacional, encara que en el primer de manera més accentuada. Per les dades disponibles, a nivel! ca
tala, sembla observar-se un cert alentiment del creixement l'any 1988, originat en les obres públiques i no 
en el sector de l'jhabitatge, principalment, -tant nova construcció com rehabilitació- que continua presen
tant una destacada dinamicitat. 

Finalment, el sector serveis presenta unes taxes de creixement elevades i similars a les nacionals -llevat de 
l'any 1988. El subsector de transports i comunicacions és més dinamic que el de la resta de serveis, encara 
que el pes específic d'aquest últim comporta que les taxes globals del terciari li siguin més properes. 

Aquesta informació desagregada a nivel! sectorial significa estar davant d'unes taxes de creixement de 
l'economia catalana que, comparadas ambles nacionals, situen Catalunya en uns valors cinc decimes de 
punt per sobre. 

8.2.1 Bloc del mercat de treball 

El segon gran grup de variables incloses en la base de dades regionals Hispalink són les de població ocu
pada deis vuit subsectors, l'atur, la població activa i la taxa d'atur. 

Gracies a l'acord existent entre el Projecte Hispalink i l'lnstitut Nacional d'Estadística, mitjan<;:ant el qual aquest 
últim proporciona la informació trimestral sobre aquelles variables, únicament ha calgut completar les series 
per als primers anys de la década deis setanta. La metodología utilitzada ha estat la mateixa que en el cas 
del VAB, ésa dir, regionalitzant els totals nacionals a través d'indicadors. 

Les dades emprades en la base de dades són les de l'enquesta de població activa, desagregada a vuit sub
sectors. 
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Existeix l'acord entre tots els equips participants en el Projecte, de treballar ambles dades corresponents al 
segon trimestre de cada any -igual com succeeix en el model nacional Wharton-UAM. Aquest fet, juntament 
amb la majar celeritat en la difusió de les dades oficials de població ocupada, permet que en el moment 
d'escriure aquest capítol80 ja es disposi de les dades corresponents a 1990, perla qual cosa la base de da
des regionals d'aquest segon bloc arriba fins a aquest any. 

De tates maneres, pera aquest any únicament es disposa de la informació desagregada en quatre sectors, 
de manera que ha estat necessari repartir el total sectorial industrial i de serveis, a partir del pes relatiu de 
cada subsector segons les prediccions obtingudes a partir del model Catalunya. 

L'evolucióobservada a partir de les dades de valor afegit es veu confirmada, en general, en les depoblació 
ocupada, tant alllarg del temps com respecte als totals nacionals. Una explicació de les divergencies, en tot 
cas, podria ser el distint significat de les dues dades anuals. Mentre la dada de VAB es refereix al període 
gener-desembre, la de mercat de treball és la del segon trimestre. 

El fort creixement del sector de la construcció, la davallada del primari, el comportament erratic de l'energia, 
l'empitjorament deis béns d'equipament, el creixement deis béns intermedis, la davallada deis béns de con
sum l'any 1988 i la seva lleu recuperació, i el millar comportament global deis serveis davant la indústria, 
són algunes de les característiques principals del quadre 8.4. 

Quadre8.4 
Taxes de creixement del mercat de treball a Catalunya i a Espanya (1987 -1990) 

Catalunya Espanya 

1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 

Població ocupada 

Agric., ram. i pesca -12.1 -4.0 -4.8 -13.6 -1.7 -3.0 -4.0 -6.6 

lndústria 3.5 1.6 5.5 4.4 4.3 2.6 2.3 3.7 

-Energia 10.1 1.0 24.8 2.8 -7.3 -0.1 3.5 3.0 

-Béns equipament 3.8 4.0 3.1 7.6 7.8 2.9 3.9 4.4 

-Béns intermedis -5.1 3.6 23.0 5.4 -5.5 5.2 4.4 3.0 

-Béns de consum 5.2 -0.2 1.8 2.1 6.8 2.0 0.5 3.5 

Construcció 24.9 13.2 8.8 13.6 13.0 8.4 10.9 10.5 

Serveis 5.8 4.5 9.8 4.8 5.4 4.7 6.1 3.8 

-Transp i comun 7.0 7.7 18.3 5.4 1.5 0.5 11.2 3.1 

-Resta serveis 5.6 4.1 8.7 4.7 5.9 5.2 5.6 3.8 

Total 5.0 3.6 7.9 4.5 4.6 3.4 4.2 3.0 

Població activa 4.9 1.5 0.8 2.6 3.7 2.4 1.0 1.7 

Atur 4.6 -6.1 -28.0 -9.1 0.4 -1.3 -11.9 -4.6 

Taxa d'atur -0.2 -7.5 -28.5 -11.5 -3.0 -3.6 -12.8 -6.2 

Font: EPA i elaboració propia a partir de la base de dades regionals Hispalink. 
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Globalment considerada, l'economia catalana presenta unes taxes més favorables que les nacionals, i es fa 
més significativa aquesta diferencia durant els dos últims anys. 

A nivel! agregat, l'any 1988 presenta la taxa de creixement més baixa deis quatre anys, confirmant el queja 
s'havia obtingut en el quadre 8.3 a partir de l'analisi deis valors afegits. 

Per cloure el comentari referit al quadre 8.4, avan<;:arem les primeres dades sobre el comportament de l'any 
1990. S'observa un fort descens en el volum d'ocupació respecte al1989, que passa del8% al4.5%, fet 
que representa el primer indicador del canvi de tendencia que s'ha produ"it durant 1990, i que es veura co
rroborat més endavant -quadres 9.13 i 9.14 - quan es presentin les seves taxes de creixement. 
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9. Especificació, estimació i validació. Predicció a mitja termini 

Una vegada presentada la base de dades regionals en el capítol anterior<l1, en aquest s'analitzara el procés 
d'especificació, estimació i validació del model econometric catala, que finalitzara ambla realització d'una 
de les seves tasques: fer previsions del comportament de les macromagnituds a Catalunya. 

Com ja s'ha assenyalat, consta de dos blocs d'equacions -VAS i mercat de treball- que donen lloc a un model 
d'equacions simultanies d'estructura recursiva en blocs. Comes veura posteriorment, aquest fet facilitara la 
seva estimació i solució. 

9.1 Valor afegit brut 

Quant a l'especificació del primer bloc del model, cal assenyalar que esta format per vuit equacions de com
portament i quatre identitats comptables. A les primeres, es regressa el valor afegit brut a preus constants 
de 1980 -V*CT80- pera cadascun deis vuit subsectors ja esmentats. 

Les identitats permeten calcular el valor afegit brut total regional i sectorial, i també la definició d'una varia
ble que actua com a explicativa en una de les equacions de comportament. 

Oesprés de realitzar diverses proves sobre les variables que serien útils per explicar les endógenes, es va 
arribar a les especificacions citades en el cuadre 9.1. El seu detall exhaustiu i les estimacions resultants es 
recullen en 1' annex 4. 

VACT80 

VECT80 

VKCT80 

VQCT80 

VCCT80 

VBCT80 

VZCT80 

VSCT80 

VBIENI 

VINCT80 

VSECT80 

= 

= 

= 

VABCT80 = 

Quadre 9.1 82 

a
0 

PPRIAG + a1 V AAG80 + u1 

b
0 

+ b
1 

NTOT + b
2 

01985 + b3 VECT80(-1) + b4 VAEN80 + U2 

c
0 

+ c
1 

VABE80 + c
2 

EEBE + c3 ANY + c4 VKCT80(-1) + u3 

d
0 

+ d1 VABI80 + d
2 

VBIENI + d3 VQCT80(-1) + d4 019709+ d5 ANY + d6 EEBI + U4 

e
0 

+ e1 VAC80 + e
2 

019757 + u5 

f0 + f1 VACST80 + f2 VBCT80(-1) + f3 ANY + u6 

g
0 

+ g1 VATC80 + g
2 

YOH80 + g3 VZCT80(-1) + U7 

h
0 

+ h
1 

VASE80 + h
2 

EETSE + h
3 

PPRISV + h
4 

O+ U8 

VECT80 + VKCT80 + VCCT80 

VECT80 + VKCT80 + VQCT80 + VCCT80 

VZCT80 + VSCT80 

VACT80 + VECT80 + VKCT80 + VQCT80 + VCCT80 + VBCT80 + VZCT80 + VSCT80 

En l'especificació del bloc de valor afegit, poden comprovar-se les característiques generals de la modelit
zació econometrica regional i, en particular, deis models uniregionals -vegeu capítol2. 

Les equacions inclouen poques variables explicatives, sent aquestes majoritariament d'ambit nacional o 
endógenes retardades. El nombre d'observacions a partir del qual es realitza l'analisi és redu"it, jaque com
pren el període 1970-89, pero suficient pera realitzar l'estudi. 
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La introducció de variables fictícies s'ha realitzat en aquelles equacions en les quals la variable endógena 
presentava alguna observació atípica o algun <<salt•• motivat, previsiblement, per les distintes metodologies 
emprades en la construcció de la serie. 

En la tria de l'especificació correcta, s'ha intentat escollir finalment aquella que presentés un millar ajust i 
una millar capacitat predictiva, ja que aquesta és la finalitat basica pera la qua! s'ha elaborat el model. 

En les seves successives versions, hi ha hagut algunes modificacions quant a l'especificació, fruit de les 
contínues revisions i actualitzacions que s'han de realitzar en els models d'ambit regional. Aquelles, pero, 
no han modificat la relació causal basica i les interrelacions existents presentades. 

En alguns models econometrics regionals, la dificultat d'especificació del valor afegit agrari condueix a la 
seva consideració com a exogen. En el present cas s'ha preferit endogene"ltzar aquesta variable. Els argu
ments que han condu"lt a procedir d'aquesta manera han estat el seu poc pes relatiu en el total catala i el fet 
d'haver aconseguit explicar el 60% del seu comportament. El metode d'estimació utilitzat ha estat el de la 
maxima versemblanc;:a. 

Quant al subsector energetic, cal assenyalar que la variable fictícia D1985 introdülda corregeix el baix valor 
que presenta !'endógena pera l'any 1985. La variable dependent retardada, el valor afegit energetic i el su
matori deis VAB nacionals -llevat de !'agrícola-, són les explicatives d'una equació, en la quall'endogena ha 
estat difícil de modelitzar per les fluctuacions que presenta i el fort creixement associat als últims anys. Da
vant la correlació serial deis residus, el metode d'estimació emprat ha estat el de la maxima versemblanc;:a. 

El subsector de béns d'equipament, malgrat presentar un bon ajust, superior al 90%, és un deis que ha tin
gut majors variacions en l'especificació associada a les diferents versions del model Catalunya. El propi com
portament temporal de la serie ha contribu"ft a aquest fet. En successives versions, s'haura de dedicar una 
atenció prioritaria, tant pel que fa referencia a l'estimació del VAB pera períodes ja passats -a partir 
d'indicadors-, com futurs -a través del model multiequacional de regressió. El metode d'estimació emprat 
també ha estat el de la maxima versemblanc;:a. 

La regressió associada al VAB del subsector béns intermedis és la que presenta un majar nombre de varia
bles explicatives, tates significatives. S'inclou la fictícia D19709 per recollir el canvi metodologic en la cons
trucció de la serie entre 1979 i 1980. A més, coma regressor també hi figura la resta del VAB industrial ca
tala. La introducció d'aquesta última variable impedeix la recursivitat del bloc de VAB, i passa a ser un mo
del integrat simultani. El metode d'estimació emprat ha estat deis mínims quadrats ordinaris -MQO. 

Un subsector particularment significatiu dins el sector industrial, pel seu percentatge total de participació, 
és el de béns de consum. L'erratic comportament de la serie en diferents anys al llarg de tot el període tem
poral, ha generat que la seva modelització sigui complexa. Finalment, s'ha introdu"ft la variable fictícia D19757 
per tal de recollir l'anomal valor peral període 1975 a 1977. Malgrat aixo, és un subsector del qua! en futures 
versions caldra realitzar una revisió. El metode 

d'estimació ha estat el de la maxima versemblanc;:a. De moment, coma explicativa hi figura la variable del 
VAB nacional del propi subsector. El fet que el VAB catala tingui un pes molt destacat en el del conjunt de 
I'Estat -tal com s'ha visten el quadre 8.2- fa que aquesta especificació sigui idonia. 

En el sector de la construcció el valor afegit ve explicat, fonamentalment, pel seu valor regional retardat i pel 
VAB sectorial nacional. De la mateixa manera que en el subsector de béns d'equipament, és rellevant la 
variable tendencia amb un parametre, estimat negatiu, fruit del fort descens que presenta !'endógena des 
de mitjans deis setanta fins a mitjans deis vuitanta. El metode d'estimació també ha estat els MQO. 

90 lnstitut d'Estadística de Catalunya-Hisp/91 



Quant als subsectors del terciari i pel que fa referencia al de transports i comunicacions, destaca l'alt nivell 
d'ajust assolit, facilitat perla seva tendencia creixent molt uniforme. El metode d'estimació ha estat els MQO. 

Finalment, quant a la resta del sector serveis, l'ajust assolit també és molt alt i, igual que en casos anteriors, 
s'ha hagut d'incorporar una variable fictícia per tal de recollir el canvi metodologic en la construcció de la 
serie. El metode d'estimació ha estat el de la maxima versemblanga. 

9.2 Mercat de treball 

L'especificació del segon gran bloc d'equacions del model, anomenat genericament «mercat de treball», inclou 
l'analisi de dos grans grups de variables endogenes. 

D'una banda, i en primer lloc, s'estudia la població ocupada per als vuit subsectors en els quals s'ha dividit 
l'economia. Posteriorment, en el segon, s'analitzen les variables atur, població activa i taxa d'atur. 

En el quadre 9.2 es presenten les especificacions d'aquest segon bloc del model. Pera un major detall deis 
resultats que se n'han derivat, es remet el lector a l'annex 5. 

Cal ressaltar que el període mostral emprat en aquest bloc inclou també l'any 1990, a diferencia de l'associat 
al primer que finalitzava el 1989. La raó que ho explica és la disposició de les dades reals de població ocu
pada peral segon trimestre de 1990, que són les que s'inclouen en la base de dades regionals i nacionals 
de cada any. 

Malgrat tot, en el moment d'escriure aquest capítol no es coneixia la desagregació subsectorial de la pobla
ció ocupada industrial i deis serveis. És per aixo que s'ha realitzat una primera predicció del 1990 per als 
quatre subsectors industrials i els dos de serveis, i la diferencia obtinguda entre el valor sectorial total predit 
i el proporcionat per I'EPA s'ha prorratejat entre tots aquests en cada cas. 

Coma variables explicatives del comportament de la població ocupada, s'han mostrat útils tant variables 
de valor afegit -nacionals i regionals contemporanies- com variables de població ocupada -nacionals i re
gionals retardades. En general, s'assoleixen uns bons nivells d'ajustos encara que menors als del primer bloc. 
A mesura que es disposi d'una base de dades regionals més amplia, es podra precisar i diversificar més el 
conjunt de regressors utilitzats, i així aconseguir un grau d'ajust i qualitat predictiva superior. 

El segon bloc esta constitu"lt per un total de nou equacions de comportament i cinc identitats comptables 
que estan recollides al quadre 9.2. 
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Quadre 9.2 

EACT = a0 + a1 VABCT80 + a
2 

EEAG + a
3 

019770 + u
1 

EECT b
0 

EKCT(-1) + b
1 

VINCT80 + b
2 

VAEN80 + u
2 

EKCT = c
0 

+ c1 VKCT80 + c
2 

EEBE + c
3 

019705 + u
3 

EQCT d
0 

EEBI + d
1 

VQCT80 + d2 019808 + u
4 

ECCT e
0 

EEC + e
1 

ECCT(-1) + u
5 

EBCT f
0 

+ f1 EBCT(-1) + f
2 

VBCT80 + f
3 

VACST80 + u
6 

EZCT = g
0 

+ g
1 

VATC80 + g
2 

VZCT80 + 9
3 

01984 + g
4
'EETC +'U

7 

ESCT h
0 

EESE + u
8 

EINCT EECT + EKCT + EQCT + ECCT 

ESECT EZCT + ESCT 

ECTOT EACT + EECT + EKCT + EQCT + ECCT + EBCT + EZCT + ESCT 

EUPCT = iO + i1 EUPCT{-1) + i2 EL+ i3 EUP + u9 

ELCT = EUPCT + ECTOT 

EUPRCT EUPCT 1 ELCT 

Pel que fa al sector agrícola, com a variables explicativas de la seva població ocupada, s'hi inclouen el valor 
afegit regional total i el nombre d'ocupats del sector en el conjunt nacional. El signe negatiu del parametre 
associat a la variable VABCT80, confirma l'evolució antagonica del nombre d'ocupats respecte al nivell 
d'activitat global de la regió. La part explicada pel model arriba al97% sent un deis percentatges més alts. 
El metode d'estimació ha estat el deis mínims quadrats ordinaris (MQO). 

La variabilitat observada en el comportament de la serie EECT, amb contínues oscil.lacions, ha dificultat 
l'obtenció d'un bon ajusten la segona equació, referida al subsector energetic. Coma variables explicativas 
hi figuren el valor afegit nacional del subsector, el sumatori deis VAB industrials regionals i, de manera un xic 
sorprenent, la població ocupada en els béns d'equipament del període anterior. Aquesta, és una de les que 
té majar poder explicatiu sobre l'endogena. Caldra estudiar amb detall les circumstancies que originen aquest 
resultat i analitzar si és fruit del relativament escas nombre d'observacions emprades, o d'una certa com
plementarietat entre els subsectors. El metode d'estimació és el de maxima versemblanc;:a. 

Per explicar la població ocupada en el subsector béns d'equipament, s'inclouen el valor afegit regional i el 
nombre d'ocupats en l'ambit de I'Estat. Addicionalment, s'incorpora una fictícia per recollir el canvi metodo
logic en l'elaboració de la base de dades. Es pot observar el descens en el nombre d'ocupats des de 1976 
fins el 1984, per canviar radicalment l'evolució des d'aleshores fins el 1990. L'estimació ha estat realitzada 
amb el metode directa deis MQO i l'ajust és del 85%. 

Per explicar el nombre d'ocupats en el sl1!bsector deis béns intermedis, es propasa una equació amb el mateix 
ti pus de regressors que !'anterior, ésa dir, una fictícia, el valor afegit regional i l'ocupació nacional. L'estimació 
es realitza per maxima versemblanc;:a i l'ajust assolit és elevat. 

Hi ha altres sectors que també presenten certes analogies en l'especificació. En concret, els de béns de 
consum i construcció amb un comportament alllarg del temps més definit -més monoton-, que permeten 
incloure com a explicativa la propia variable dependent retardada un període. A la resta de variables, 
s'observen més diferencies, encara que basicament es continuen emprant els valors afegits subsectorials 
regionals i nacionals i la població ocupada nacional. L'ajust en ambdós casos és superior al 95%. L'equació 
associada als béns de consum s'ha estimat per Cochrane-Orcutt i la de la construcció per MQO. 

92 lnstitut d'Estadística de Catalunya-Hísp/91 



Als dos subsectors del terciari es produeixen forc;:a diferencies entre les especificacions finalment escolli
des, sent conseqüencia, en gran mesura, de la propia evolució temporal de les dues series: la referida als 
transports i comunicacions presenta una variabilitat important que no es reprodueix en el de la resta de ser
veis. 

La població ocupada nacional de cada subsector figura com a explictiva i ha anat succeint en la majoria 
d'equacions abans esmentades. Per últim el subsector, resta de serveis, és !'única variable explicativa, i arriba 
a assolir un ajust del95%. El metode d'estimació emprat en ambdós casos és el de la maxima versemblanc;:a. 

Finalitzada l'especificació de les vuit equacions de comportament associades a les poblacions ocupades 
deis vuit subsectors economi.cs, s'.inclouen les identitats.comptables.per:.obtenir eLnombred:ocupats.en el 
sector industrial, en el de serveis i en el conjunt de l'economia regional. 

Una vegada .calculada la població ocupada totai-ECTOT- dins el bloc de mercat de treball es passa a espe
cificar aquelles equacions que permetran la predicció de les altres variables endogenes. 

De l'estudi i recopilació deis diferents enfocaments utilitzats pera la seva especificació en els models eco
nometrics regionals publicats, se'n despren la diversitat de possibilitats aplicades83

. En uns casos, l'equació 
de comportament inclou l'atur com a variable dependent i s'obté la resta -població activa i taxa d'atur- a 
partir d'identitats. En altres casos, la variable dependent, explicada a partir de l'equació de comportament, 
és qualsevol de les altres dues variables. 

Peral cas del model Catalunya, l'enfocament finalment seleccionat ha estat el primer deis que s'han citat, 
ésa dir, aquell que explica l'atur a partir d'una equació de comportament. Les raons que han condu"1l a aquesta 
conclusió són el millar ajust i la millar capacitat predictiva conjunta mostrada per aquest enfocament enfront 
deis altres. Cal remarcar el fet de la millora global associada a aquesta especificació, encara que a nivell 
individual alguna variable endógena pogués sortir més beneficiada seguint un altre criteri. 

9.3 Estimació i procés de validació 

9.3.1 Estimació 

Els metodes d'estimació utilitzats, com ja s'ha assenyalat en l'apartat anterior, han estat els mínims qua
drats ordinaris, el de Cochrane-Orcutt i el de la maxima versemblanc;:a. En conseqüencia, s'han emprat meto
des directes en lloc deis d'informació limitada o completa, que proporcionen estimadors amb millors pro
pietats asimptotiques. 

La naturalesa recursiva del model i all6 ja comentat a la primera part del treball -capLtol 6- sobre els distints 
metodes d'estimació deis models regionals, condueix a que en aquesta primera etapa del Projecte s'utilitzi 
l'enfocament directe. Els treballs previs realitzats per l'equip de Catalunya84 i també altres experiencies d'altres 
equips universitaris85 han condu"lt, de moment, a rebutjar metodes d'estimació més complexos, pels escas
sos resultats que permeten assolir. 

Cal recordar algunes de les característiques generals deis metodes d'estimació d'informació limitada i/o 
completa que ens porten a l'estimació per metodes directes: 

- la millora deis estimadors a nivel! asimptotic 

- la necessitat de tenir un majar nombre d'observacions per tal de poder-los aplicar 

- la transmissió, a la totalitat del model, deis errors associats a una equació 
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Altres característiques aplicades a la modelització regional que porten a aquesta mateixa practica són: 

- la bonesa de les estimacions i prediccions derivades de l'estimació directa 

- la naturalesa recursiva deis models 

- l'escas nombre d'observacions 

9.3.2 Validació mostral 

La validació de les diferents-especificacions s'ha realitzat utilitzant els estadístios habituals associats als 
residus obtinguts. Específicament, cal ressaltar la importancia de validar la capacitat predictiva deis dos blocs 
d'equacions i, també, la consideració simultania de totes les equacions de cada bloc. En una primera etapa, 
pera l'especificació inicial de l'expressió que explicara el comportament de cada variable endógena, els ins
truments de validació poden referir-se a"illadament a cadascuna d'aquestes. Pero, pera la consideració de
finitiva del model, interessa analitzar la validesa global de les prediccions sorgides de cada bloc d'equacions. 
És per aixo que s'ha de realitzar la simulació conjunta del model i analitzar els resultats derivats. 

En els annexos 6 i 7 es presenten alguns deis resultats que permeten realitzar aquesta analisi. Malgrat no 
utilitzar estadístics que valorin conjuntament les diver-gencies entre els valors reals i ajustats, per a cada 
variable s'analitza el coeficient de correlació entre el valor real i el simulat, !'error quadratic mitja, el coefi
cient de Theil i els seus distints components, la regressió de Minzer i Zarnowitz, l'analisi grafica deis residus 
i l'analisi deis «turning points» o canvis de tendencia, etc. 

Addicionalment, es pot utilitzar !'error percentual absolut mitja -EPAM-, jaque en el valor obtingut es corre
geix la variabilitat associada a les unitats de mesura. Així mateix es pot procedir a una primera qualificació 
de l'ajust assolit, en tant que existeix un cert acord en considerar coma molt bo l'ajust associat a un EPAM 
inferior a 1'1% i debo el situat entre 1'1% i el 3%. 

Quadre 9.3 
Validació mostral- EPAM 

VACT80 6.51 % EACT 3.36 % 

VECT80 2.75 % EECT 9.95 % 

VKCT80 2.73 % EKCT 3.28 % 

VQCT80 1.60 % EQCT 3.82 % 

VCCT80 2.16 % ECCT 1.52 % 

VBCT80 1.98 % EBCT 4.25 % 

VZCT80 1.86 % EZCT 3.80 % 

VSCT80 0.44 % ESCT 2.14 % 

VINCT80 1.22 % EINCT 1.44 % 

VSECT80 0.47 % ESECT 1.78 % 

VABCT80 0.67 % ECTOT 0.94 % 

EUPCT 18.31 % 

EUPRCT 17.44 % 

ELCT 1.25 % 
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Es pot observar com l'ajust és superior en el bloc de valor afegit que en el de mercat de treball, i el més 
elevat quant més agregat sigui el sector analitzat. En aquest sentit, cal destacar que el VAB total presenta 
un EPAM del 0.67% i els dos grans sectors economics -industrial i serveis- obtenen un 1.22% i 0.47%, res
pectivament. 

El sector de la construcció no assoleix el 2% i el que presenta un pitjor ajust és el primari -6.51%. Aquest 
últim resultat és habitual en els models econometrics regionals, donada la variabilitat de la serie original i, en 
conseqüencia, la dificultat d'especificació de l'equació que expliqui el seu comportament i sigui útil als efec
tes predictius. L'escas pes del sector primari en el VAB catala relativitza aquest resultat. 

El nivell d'ajust assolit en els subsectors industrials i de serveis és menor que. el total sectorial -encara que 
en cap cas se supera el3% d'EPAM-, perla qual cosa sembla necessari aprofundir en l'especificació asso
ciada a aquells. 

El segon bloc d'equacions assoleix un ajust menor, atesa la majar variabilitat de les series en comparació 
ambles de valor afegit. L'EPAM associat a la població ocupada total s'apropa a 1'1 %, mentre que els co
rresponents als quatre grans sectors economics són del 3.36%, 4.25%, 1.44% i 1.17%. Cal destacar el fet 
que els dos millors ajustas s'obtenen amb els sectors de majar pes en l'economia catalana, com són !'industrial 
i el terciari. 

Del conjunt de resultats en destaquen els corresponents a la població ocupada del subsector energetic i a 
la població aturada. En el primer cas ve donat per la forta oscil.lació de l'esmentada serie els anys 1977, 
1978, 1980 i 1985. Exceptuant-los, els resultats són satisfactoris. El model no aconsegueix explicar el com
portament deis citats anys. En el segon, el període inicial1973-1978, amb un nivell d'atur quasi constant 
respecte al creixement observat posteriorment, és la causa de I'EPAM presentat. Ates l'objectiu predictiu 
de la modelització efectuada, no han de preocupar excessivament aquests desajustas quan vénen donats 
per aquest tipus de factors. Com es mostrara en l'apartat següent, aquestes variables no seran les que pre
sentin pitjors prediccions respecte a les restants del bloc. 

9.3.3 Validació de la capacitat predictiva. Predicció ex-post 

Un segon tipus d'analisi que ha de superar el model especificat si el seu objectiu principal és la predicció, 
sera el de la bonesa de la capacitat predictiva. 

Per aixo es reestima el model fins el1987, ambla finalitat d'obtenir les prediccions conjuntes de les varia
bles endogenes deis dos blocs per als anys 1988 i 1989. El coneixement preví d'aquestes observacions 
permetra avaluar la bonesa de les prediccions mitjangant I'EPAM de predicció i les taxes reals i predites de 
creixement de les variables -vegeu quadre 9.4. 

Alguns aspectes que convé ten ir presents a l'hora de jutjar els resultats, són els relatius al canvi que sembla 
observar-se en el comportament de les variables pera 1988-89, respecte a anys anteriors. Llevat deis sub
sectors agrícola i béns <le consumes produeix un augment molt significatiu de la taxa de creixement del 
VAB. En les series de població ocupada, es produeix un fort augment el 1989 en els sectors energetic, béns 
intermedis, i transports i comunicacions, i creixements notables el 1988 i 1989 en els de construcció, béns 
d'equipament i resta de serveis. 

En segon lloc, i peral bloc de VAB, la comparació no es realitzara respecte a valors de VAB definitius sinó 
amb estimacions realitzades per l'equip Hispalink de Catalunya a partir deis indicadors de con juntura. 

En tercer lloc, ha de considerar-se l'escas nombre d'observacions disponibles pera l'estimació, cosa que 
en limita la bonesa i, en conseqüencia, tots els resultats que se'n derivin. 

Un últim aspecte a tenir en compte és que donat l'escas nombre d'observacions disponibles, no existeixen 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-Hisp/91 95 



molts graus de llibertat per ampliar o modificar el període predictiu. Aixó su posa una limitació en l'analisi rea
litzada, sobretot si es tenen en compte els punts anteriors. 

En el quadre 9.4 es pot observar l'acceptable capacitat predictiva del modelen alió que fa referencia als dos 
grans sectors económics i al total. En concret, el bloc de VAB I'EPAM pera la variable VABCT80 és sois del 
0.17%, predint unes taxes de creixement per als anys 1988 i 1989 del5.46% i 5.76%, davant unes taxes 
reals del 5.3% i 5.7%, respectivament. El sector industrial -VINCT80- obté un EPAM del 0.34%, i presenta 
unes taxes estimad es de 4.36% i 3. 73% davant unes de reals del4.0% i 3.6%. El sector serveis -VSECT80-
també presenta una capacitat predictiva elevada, encara que inferior a la del sector industrial -EPAM de 
1'1.06%. L'error es concentra el1988, amb una taxa predita del4.47% davant d'una de real del 5.6%, jaque 
per 1989 ambdós percentatges coincideixen. 

Quadre 9.4 
Validació postmostral. 1988-1989 

Taxa creixement Taxa creixement EPAM mitja 
real(%) predit (%) (%) 

1988 1989 1988 1989 

VACT80 1.60 -0.90 4.87 -5.39 2.08 

VECT80 9.90 6.40 13.32 4.53 2.19 

VKCT80 9.70 5.60 6.17 6.88 2.68 

VQCT80 3.20 2.70 4.30 5.83 2.54 

VCCT80 -1.60 1.50 0.56 -0.15 1.33 

VBCT80 11.60 19.00 18.84 19.83 6.89 

VZCT80 10.30 6.10 6.55 6.76 3.08 

VSCT80 5.10 5.60 4.22 5.57 0.82 

VINCT80 4.00 3.60 4.36 3.73 0.34 

VSECT80 5.60 5.70 4.47 5.70 1.06 

VABCT80 5.30 5.70 5.46 5.77 0.17 

EACT -4.00 4.80 -4.05 -1 O. 71 7.83 

EECT 1.00 24.80 0.88 6.97 0.77 

EKCT 4.00 3.10 5.66 5.61 2.61 

EQCT 3.60 23.00 3.81 15.72 2.94 

ECCT -0.20 1.80 1.39 0.81 1.14 

EBCT 13.20 8.80 13.17 19.56 5.46 

EZCT 7.70 18.30 -2.24 13.18 11.17 

ESCT 4.10 8.70 5.94 6.08 1.22 

EINCT 1.60 5.50 3.02 4.39 0.83 

ESECT 4.50 9.80 5.04 6.81 1.36 

ECTOT 3.60 7.90 4.48 6.15 0.83 

EUPCT 6.10 -28.00 -13.98 -21.00 4.46 

EUPRCT -7.50 -28.50 -14.42 -21.91 4.24 

ELCT 1.50 0.80 0.51 1.16 0.82 
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L'alt EPAM associat al sector de la construcció -VBCT80- ve donat pel desajust entre el valor real i l'estimat 
de l'any 1988 en que es produeix un canvi de tendencia, s'observa un descens en la taxa de creixement del 
VAB que no queda recollit pel model. El1989, ambdues taxes se situen al voltant del19%. En el sector agrí
cola, el model encerta la tendencia, pero no la seva magnitud. L'escas pes del sector en el total catala i la 
dificultat de la seva modelització condueixen a acceptar I'EPAM del2%. 

En l'analisi subsectorial de la indústria i el terciari, es pot observar la major magnitud deis EPAM i, en con
seqüencia, el menor ajust. Aixo condueix al fet que s'hagi de pensar a mi llorar els resultats derivats de l'analisi 
subsectorial, i a establir dos nivells de validesa en les prediccions proporcionades pel model: un d'inicial, 
destacable pels grans agregats sectorials, i un altre de menor amb relació a la seva desagregació subsecto
rial. 

Peral bloc de mercat de treball, les conclusions són similars a les del bloc anterior, encara que el percentat
ge d'error és superior. L'esmentat resultat coincideix amb el menor ajust obtingut en les regressions referi
des a variables de població ocupada -motivat, en gran mesura, perla seva major variabilitat. Els EPAM deis 
grans sectors se situen al voltant de 1'1 %, encara que el desajust entre les taxes de creixement reals i predi
tes és més gran que en el bloc anterior. A nivel! subsectorial, els desajustes són majors, encara que única
ment s'obtenen EPAM superiors a tres en !'agrícola, construcció, i transports i comunicacions. En aquest 
últim, !'error és molt significatiu, jaque és conseqüencia de l'aleatorietat de la serie original i de la seva difícil 
modelització. 

En general, sí que s'aconsegueix predir el signe de la taxa de creixement i el seu augment o disminució res
pecte al període precedent. Les excepcions es donen en els subsectors de béns de consum i, transport i 
comunicacions -error en el signe de la taxa de creixement per 1988-, construcció -on es preve u el 1989 una 
taxa major a la de 1988 quan succeeix el contrari- i agricultura -on es preveu un descens de la població ocu
pada el 1989 i succeeix el contrari. 

9.4 Analisi comparativa entre diversos metodes d'estimació 

En aquest apartat s'intentara realitzar una comparació de la bonesa deis distints metodes d'estimació apli
cats al model econometric regional, el qual estudia el comportament de les macromagnituds de la comuni
tat catalana. Com s'ha comentat, !'estructura causal del model influeix en les propietats associades als dis
tints metodes d'estimació, per la qual cosa, en primer lloc es presentaran les interrelacions existents entre 
les variables del model. 

9.4.1 Estructura causal 

A l'analisi realitzada en els apartats 9.1 i 9.2, es constata que el model Catalunya esta constitu"il per 26 equa
cions: 17 de comportament i 9 identitats comptables distribu"ides en dos blocs d'equacions -valor afegit brut 
i mercat de treball, formats per vuit i nou equacions de comportament, respectivament. 

El primer bloc, a la vegada, es pot desagregar en set subblocs recursius. Els cinc primers, formats cadas
cun per una de les següents variables endogenes: VACT80, VBCT80, VZCT80, VSCT80 i VSECT80. El se
güent -referit al sector industrial- és interdependent i esta format per quatre equacions de comportament i 
una identitat. L'últim bloc és una identitat comptable, amb una estructura recursiva que el diferencia deis 
anteriors. Amb aixo, s'obté una matriu 8

11 
de parametres associats a les variables endogenes de valor afe

git, triangular en blocs i una matriu 2:
11 

de variancies i covariancies deis termes de pertorbació diagonal, ja 
que no existeix cap coeficient de correlació fora de la diagonal principal que sigui estadísticament distint de 
zero86 . En conseqüencia, el bloc de VAB presenta una estructura <<recursiva en blocs». 
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El de mercat de treball, a nivell intern, presenta recursivitat en cada equació del bloc, donada la triangularitat 
de la matriu de parametres 822 de les endógenes i la diagonalitat de la matriu de variancies i covariancies 
2,22

87
• Per tal d'analitzar !'estructura causal global del model, s'hauran d'analitzar-se les matrius 8 i L., que 

s'inclouen en les equacions deis dos blocs: 

Atesa la triangularitat en blocs de B i la diagonalitat d'I,
11 

i 2,
22

, la recursivitat estricta en blocs del model, 
dependra de les característiques d'I,21 -covariancies deis termes de pertorbació entre les equacions del pri
mer i segon bloc. 

De la seva analisi -vegeu quadres 9.5 i 9.6- se'n despren la flexible diagonalitat d'I,, per la qual cosa es pot 
dubtar de la total recursivitat en blocs del model. 

Quadre9.5 

1 
1 

1 
1 

+ + 1 
1 

1 
1 + 

1 
+ + + 1 
+ + + + 1 

+ + + + + + + + 1 
+ 1 

8 = + 1 
+ 1 

+ 1 
1 

+ 1 
+ 1 

1 
+ + + + 1 

+ + 1 
+ + + + + + + + 1 

1 
+ + 1 

+ + 1 

De tates maneres, existeixen condicionants a aquesta afirmació que s'han d'explicitar i que són: 

98 

l'escas nombre d'observacions ambles quals es realitza el calcul deis coeficients de correlació. 

havent realitzat una analisi entre els residus de les distintes equacions del model, sembla difícil col.legir 
que existeixi una clara correlació serial entre ells. 

en la majoria de les ocasions, les series de residus correlacionats corresponen a variables de sectors 
sense una clara interrelació económica, cosa que pot fer pensar que siguin altres les causes de la corre
lació mostral obtinguda. 
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Quadre 9.6 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

+ * 

2:= & * 

+ * 
* 

+ * 

+ + * 
* 

& + * 
* 

* 

&: significatiu a 1'1% 

+: significatiu al 5% 

* : variancies 

Per tot aixo, l'únic bloc clarament no recursiu és l'associat a les equacions del valor afegit industrial. El de 
mercat de treball, malgrat tot, també s'ha estudiat a partir del suposit menys restrictiu, és a dir, sense impo
sar la condició de recursivitat. 

9.4.2 Metodologia utilitzada 

L'estudi es realitza comparant metodes de diferents enfocaments: mínims quadrats directes -MQO, MQG o 
MV-, d'informació limitada -MQ2E i VI- i d'informació completa -MQ3E. El període d'estimació recull els anys 
1973 a 1989 -ambdós inclusivament. La selecció del millar metode es realitza a partir de l'analisi deis esta
dístics que comparen els valors reals amb els ajustats obtinguts de la solució multiequacional conjunta per 
a cadascun deis dos blocs. No s'ha de perdre de vista que les distintes equacions formen part d'un model 
d'equacions simultanies que s'han de resoldre conjuntament, als efectes d'obtenir les prediccions de les 
macromagnituds. 

En referencia als mínims quadrats directes, cal assenyalar que l'estimació de cada equació es realitza sense 
tenir en compte les característiques deis regressors. És per aixo que, per detecte, s'han utilitzat els MQO i, 
pera aquelles equacions en les quals s'ha detectat correlació serial en els residus, s'ha estimat per Cochra
ne-Orcutt o maxima versemblanga. 

Respecte als metodes d'informació limitada, s'ha descartat l'aplicació deis mínims quadrats indirectes per 
!'habitual sobreidentificació existent en els models regionals. L'estudi s'ha centrat en els MQ2E i en les va
riables instrumentals. En el primer d'aquests, MQ2E, i quant al bloc de valor afegit, únicament ha calgut la 
reestimació de la variable endogena VQCT80, ja que és l'única que té com a regressor una altra variable 
endogena. En canvi, peral bloc de mercat de treball, s'ha realitzat la reestimació de sis de les nou equacio
ns de comportament, pel fet que es treballa sota el suposit més general de no independencia de les ende
genes del bloc de VAB, respecte als termes de pertorbació de les equacions del segon bloc. 
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En els dos casos es presenta el problema de l'excessiu nombre de regressors presents en la forma redu"lda 
del model amb vista a obten ir les estimacions inicials de les endogenes. Les solucions que s'han adoptat en 
altres treballs han estat: 

a) l'aplicació de la tecnica multivariant de l'analisi de components principals per reduir el nombre de re
gressors. 

b) la selecció, únicament, d'un subconjunt de variables predeterminades, d'acord amb un criteri ben defi
nit -com per exemple escollir aquelles que presentin una major correlació amb l'endogena i menor entre 
si-. 

e) l'especificació al maxim del model per blocs d'equacions, de manera que es permeti la definició de blocs 
recursius. 

En el nostre cas, s'han experimentat les tres vies. Una vegada especificat el model en blocs recursius, con
tinuaven mantenint-se dos blocs integrats: el del VAB industrial i el del mercat de treball -si se suposa que 
I.

12 
és distinta zero. Per tal de disminuir el nombre de regressors es realitza una analisi de components prin

cipals pera cadascun deis casos, seleccionant-se els sis primers components que expliquen el97.5% i el 
95.1% de la variabilitat associada a les variables inicials. 

El baix nivell d'ajust assolit amb els estimadors bietapics obtinguts per aquesta vía, ha condu"lt al fet que 
finalment s'utilitzin com a regressors de les equacions destinades a obtenir una estimació inicial de les Y 
ajustades al conjunt de variables predeterminades de cada equació, més els quatre primers components 
principals -que recullen el 91.5% i el 93% de la variabilitat inicial. 

Ates el nivell de correlació serial existent en algunes equacions del model, cal assenyalar que en els esmen
tats casos s'ha substitu"lt el metode deis MQO pel de la MV en la segona de les etapes del procés d'estimació 
per MQ2E. 

Un altre metode d'estimació d'informació limitada que s'ha aplicat, i que en alguns casos coincideix amb 
!'anterior deis MQ2E, és el de les variables instrumentals. Coma instruments s'utilitza el conjunt de varia
bles predeterminades de cada equació i els quatre primers components principals ja assenyalats, amb la 
finalitat d'evitar els mateixos problemes que s'han apuntat anteriorment pel cas deis bietapics. Ates el pro
blema de la correlació serial existent en alguna de les regressions estimades per VI, s'utiliza el metode de 
les VI amb un esquema AR(1 ). 

Així mateix no s'ha inclos, en l'estudi, el metode de la maxima versemblan<;:a informació limitada -MVIL- a 
causa de les seves dificultats d'aplicació en el model Catalunya. En el bloc de mercat de treball, no complia 
les restriccions basiques que ha de ten ir qualsevol metode d'informació limitada, i en el bloc de valor afegit, 
els resultats no milloren, ni els bietapics ni les variables intrumentals. 

Per últim, també es presenten els resultats associats a l'enfocament d'informació completa, utilitzant coma 
metode d'estimació el deis mínims quadrats en tres etapes. Aquest sera l'únic cas amb que es procedeix a 
una estimació conjunta de tots els parametres de cada bloc interdependent del model. 

L'aplicació del procés trietapic requereix la definició previa d'un conjunt d'instruments. lnicialment es va pensar 
en utilitzar el conjunt de components principals obtinguts, pero els deficients resultats van conduir a intro
duir coma instruments la totalitat de variables predeterminades. Peral bloc de mercat de treball, el nombre 
d'observacions era menor que el d'instruments, perla qual cosa, finalment, han estat seleccionades per l'estudi 
únicament les primeres predeterminades. 
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9.4.3 Analisi deis resultats 

9.4.3.1 Bloc de valor afegit 

Com ja s'ha comentat, el bloc de valor afegit presenta una estructura recursiva, tot existint un únic bloc inte
grat per a les equacions del sector industrial. Aquesta circumstancia explica la igualtat de resultats obtin
guts pera les variables deis sectors agrícola, construcció, transport i comunicacions, i serveis -VACT80, 
VBCT80, VZCT80 i VSCT80-, i confirma la suficiencia de !'estimador MQD -vegeu quadres 9.7 i 9.8-. 

És per aixo que l'analisi deis resultats ha de centrar-se, quasi exclusivament, en -el bloc industrial. Global
ment considerat -VINCT80-, el metode directa no és el millor, jaque tant els MQ3E88 com el de VI en supe
ren els estadístics obtinguts. Aixo confirmaría la millora deis resultats en utilitzar metodes d'estimació més 
complexos que els MQD pera aquellas equacions en les quals existeixi interdependencia89 • 
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Quadre 9.7 
Analisi comparativa entre els diversos metodes d'estimació. VAB 

MQD MQ2E VI 
r AQEQM THEIL r AQEQM THEIL r AQEQM THEIL 

VACT80 0.1631 7093.461 0.0847 0.1631 7093.461 0.0847 0.2124 6718.051 0.0802 
VECT80 0.9735 3746.583 0.0309 0.9735 3746.583 0.0309 0.9673 4181.338 0.0345 
VKCT80 0.9634 10063.688 0.0281 0.9634 10063.688 0.0281 0.9522 11442.189 0.0319 
VQCT80 0.9827 3732.336 0.0172 0.9829 3699.609 0.0170 0.9812 3848.669 0.0177 
VCCT80 0.9200 13955.041 0.0295 0.9200 13955.041 0.0295 0.9089 12867.289 0.0272 
VBCT80 0.9880 7221.448 0.0293 0.9880 7221.448 0.0293 0.9880 7221.401 0.0293 
VZCT80 0.9926 2915.706 0.0196 0.9926 2915.706 0.0196 0.9926 2915.683 0.0196 
VSCT80 0.9964 9580.777 0.0073 0.9964 9580.777 0.0073 0.9965 9438.691 0.0072 
VINCT80 0.9764 18151.045 0.0156 0.9761 18225.275 0.0156 0.9729 17969.543 0.0154 
VSECT80 0.9970 10576.463 0.0073 0.9970 10576.460 0.0073 0.9970 10529.067 0.0072 
VABCT80 0.9937 24614.227 0.0084 0.9937 24737.410 0.0084 0.9926 25366.377 0.0086 

VI(AR) MQ3E 
r AQEQM THEIL r AQEQM THEIL 

VACT80 0.2829 8670.827 0.1036 0.1631 7093.461 0.0847 
VECT80 0.9697 4037.118 0.0333 0.9719 3890.395 0.0321 
VKCT80 0.9522 11442.189 0.0319 0.9525 1402.373 0.0318 
VQCT80 0.9815 3883.246 0.0179 0.9828 3691.904 0.0170 
VCCT80 0.8698 17325.558 0.0367 0.9556 9578.168 0.0203 

" VBCT80 0.9880 7221.448 0.0293 0.9880 7221.448 0.0293 ~ 

~ VZCT80 0.9926 2915.706 0.0196 0.9926 2915.706 0.0196 "-
¡ti VSCT80 0.9964 8699.366 0.0074 0.9964 9580.777 0.0073 ¡¡; 
"- VINCT80 0.9711 20180.462 0.0173 0.9802 15426.176 0.0132 ~-
¡¡· 

VSECT80 0.9969 10643.521 0.0073 0.9970 10576.490 0.0073 "' "-ro 
VABCT80 0.9919 30158.847 0.0102 0.9933 24354.622 0.0083 () 

~ 

"' e 
:J 
'< 

"' :\:: 
¡¡;· 
12. 
~ 



Quadre 9.8 
Jerarquia de metodes d'estimació. Bloc VAB 

VACT80: VI, MQD-MQ2E-MQ3E, VI(AR) 

VECT80: MQD-MQ2E, MQ3E, VI(AR), VI 

VKCT80: MQD-MC2E, MC3E, VI-VI(AR) 

VQCT80: MQ3E, MQ2E, MQD, VI, VI{AR) 

VCCT80: MQ3E, VI, MQD-MQ2E, VI(AR) 

VBCT80: MQD-MQ2E-VI-VI{AR)-MQ3E. 

VZCT80: MQD-MQ2E-VI-VI(AR)-MQ3E 

VSCT80: VI, MQD-MQ2E-MQ3E, VI(AR) 

VINCT80: MQ3E, VI, MQD, MQ2E, VI(AR) 

VSECT80: VI, MQD-MQ2E-MQ3E, VI(AR) 

VABCT80: MQ3E, MQD, MQ2E, VI, VI(AR) 

De totes maneres, s'ha de relativitzar aquesta mi llora, jaque els estadístics obtinguts en ambdós casos són 
molt similars. En una analisi comparativa entre els MQD i els MQ3E mitjangant I'EPAM -vegeu quadre 9.9-, 
es pot observar aquesta circumstancia i, també, els bons resultats generals obtinguts, sobretot en els sec
tors agregats i el total regional-en el quaii'EPAM no arriba a 1'1 %-. 

Per subsectors, els metodes di rectes obtenen millors ajustos en l'energetic i el de béns d'equipament -VECT80 
i VKCT80-, mentre que en el de béns intermedis -VQCT80- i de consum -VCCT80- s'obtenen pels MQ3E. 
Aixo és motivat pel fet de ser VQCT80 la variable que inclou com a regressor una altra endógena del model. 

La millora relativa aconseguida en VQCT80 i VCCT80 és superior a la perdua en VECT80 i VKCT80, la qual 
cosa condueix al fet que en el conjunt industrial hi hagi una lleu mi llora amb la utilització deis trietapics. Da
vant la igualtat de resultats obtinguts en els restants sectors, aquella diferencia es trasllada al total del valor 
afegit -VABCT80-, encara queja s'ha assenyalat que és mínima. Deis resultats obtinguts, difícilment es pot 
concloure que calgui utilitzar, de manera obligada, els metodes d'informació completa en contraposició als 
di rectes. 

Quadre 9.9 
Error percentual absolut mitjá Bloc de valor afegit (%) 

MQD MQ3E 

VACT80 6.72 6.72 

VECT80 2.45 2.55 

VKCT80 2.48 2.74 

VQCT80 1.46 1.36 

VCCT80 2.25 1.61 

VBCT80 2.02 2.02 

VZCT80 1.71 1.71 

VSCT80 0.43 0.43 

VINCT80 1.14 1.11 

VSECT80 0.46 0.46 

VABCT80 0.62 0.64 
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En tot cas, a mesura que es puguin realitzar estudis complementaris en els quals es vagi ampliant l'ambit 
mostral, i fins i tot es pugui coneixer la bonesa predictiva resultant deis esmentats metodes90, es podran 
extreure conclusions de majar interes per al futur. 

9.4.3.2 Bloc de Mercat de Treball 

En el segon bloc del model s'inclouen les equacions de comportament referidas a les variables de població 
ocupada en els distints subsectors i de població aturada. 

L'analisi comparativa deis distints metodes d'estimació es realitza sota l'ampli supósit deno recursivitat entre 
els blocs de valor afegit i mercat de treball, encara que en l'analisi efectuada a partir deis quadres 9.5 i 9.6, 
aquest fet no es pot descartar totalment. En el cas de recursivitat, no hi hauria inconvenient teóric per utilit
zar els MQD en tates les equacions del segon bloc. Aquí s'ha preferit partir del suposit més general i, en tot 
cas, els resultats ja conduiran a les solucions més simples. 

En els quadres 9.1 O i 9.11 es presenten els resultats corresponents als distints metodes d'estimació. Mal
grat existir una majar varietat en la jerarquía d'estimadors, les conclusions finals que se'n deriven no dife
reixen de les ja assenyalades peral bloc anterior. Atesa !'estructura recursiva de la variable EUPCT respecte 
tates les anteriors, és aquesta l'única en la qual s'obtenen els mateixos resultats mitjanc;:ant els diferents 
metodes d'estimació. 

Pera les variables de població ocupada, els mínims quadrats directes són els que obtenen millors resultats 
en agricultura -EACT-, béns d'equipament -EKCT- i de consum -ECCT-, i els pitjors en els béns intermedis
EQCT. Aquest sector determina el comportament del total industriai-EINCT- i, també, el de resta de serveis 
-ESCT- determina el del sector serveis -ESECT. Els MQ3E tornen a ser el metode alternatiu als MQD, so
bretot pels resultats que obtenen en els sectors de la construcció i resta de serveis. 

Peral conjunt de la població ocupada -ECTOT-, el millar metode és el deis MQD encara que cal remarcar 
que obtenen resultats inferiors als d'informació completa i limitada en els dos grans sectors com són !'industrial 
i els serveis. 

De tates maneres, en l'analisi del quadre 9.1 O es pot observar la similitud entre els distints estadístics asso
ciats als diferents metodes d'estimació, circumstancia que relativitza les conclusions que es puguin derivar 
de la jerarquía de metodes presentada en el quadre 9.11. 
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:¡- Quadre 9.10 ~ 

S Analisi comparativa entre els diferents metodes d'estimació. Mercat de treball c. 
m 
~ 

"' c. 
§_' MQD MQ2E VI ¡;· 

"' AQEQM THEIL AQEQM THEIL AQEQM THEIL c. r r r "' o 
!'l. 

"' EACT 0.9755 5.25642 0.0410 0.9754 5.26749 0.0847 0.9755 5.25788 0.0410 
¡: 
::J 
'< 

"' EECT 0.6378 2.71423 0.1346 0.6501 2.67877 0.1329 0.6496 2.69311 0.1336 ::i:: 
¡¡;· 

EKCT 0.9296 9.33728 0.0414 0.9267 9.49447 0.0421 0.9296 9.33765 0.0414 -g_ 
~ EQCT 0.9733 4.83938 0.0461 0.9735 4.75699 0.0453 0.9737 3.67375 0.0350 

ECCT 0.9857 7.84766 0.0194 0.9857 7.84766 0.0194 0.9853 7.93373 0.0196 
EBCT 0.9880 7.33340 0.0408 0.9881 7.59448 0.0410 0.9881 7.38195 0.0410 
EZCT 0.8878 4.58663 0.0421 0.8640 5.32169 0.0410 0.9074 4.23019 0.0388 
ESCT 0.9674 18.97291 0.0244 0.9674 18.97291 0.0244 0.9655 19.76734 0.0254 
EINCT 0.9843 13.90235 0.0184 0.9847 13.76944 0.0183 0.9853 13.40113 0.0178 
ESECT 0.9739 17.88328 0.0202 0.9765 17.33121 0.0195 0.9714 18.83258 0.0212 
ECTOT 0.9924 20.22463 0.0104 0.9913 21.07403 0.0109 0.9919 21.85390 0.0113 
EUPCT 0.9904 25.24563 0.0718 0.9904 25.24563 0.0718 0.9904 25.24563 0.0718 
EUPRCT 0.9933 0.00909 0.0592 0.9933 0.00910 0.0593 0.9934 0.00907 0.0590 
ELCT 0.9521 33.32566 0.0149 0.9524 33.95719 0.0152 0.9533 34.20019 0.0153 

VI(AR) MQ3E 
r AQEQM THEIL r AQEQM THEIL 

EACT 0.9755 5.25788 0.0410 0.9752 5.27655 0.0412 
EECT 0.6472 2.69348 0.1336 0.6185 2.78148 0.1380 
EKCT 0.9296 9.33765 0.0414 0.9293 9.40486 0.0417 
EQCT 0.9737 3.67375 0.0350 0.9768 4.07455 0.0388 
ECCT 0.9806 9.06253 0.0224 0.9857 7.88610 0.0195 
EBCT 0.9881 7.38195 0.0410 0.9874 7.32504 0.0424 
EZCT 0.9189 3.88543 0.0356 0.8843 4.62669 0.0424 
ESCT 0.9655 19.74104 0.0254 0.9681 18.49312 0.0238 
EINCT 0.9857 13.14630 0.0174 0.9846 13.73526 0.0182 
ESECT 0.9707 19.94639 0.0225 0.9745 17.24617 0.0194 
ECTOT 0.9892 23.58580 0.0122 0.9920 20.63661 0.0106 
EUPCT 0.9904 25.24563 0.0718 0.9893 26.51751 0.0754 
EUPRCT 0.9934 0.00905 0.0589 0.9920 0.00993 0.0646 

~ ELCT 0.9530 35.88994 0.0160 0.9516 35.14697 0.0157 o 
(Jl 



Quadre 9.11 
Jerarquia de metodes d'estimació. Bloc mercat de treball 

EACT: MQD, VI-VI(AR), MQ2E, MQ3E 

EECT: MQ2E, VI, VI(AR), MQD, MQ3E 

EKCT: MQD, VI-VI(AR), MQ3E, MQ2E 

EQCT: VI-VI(AR), MQ3E, MQ2E, MQD 

ECCT: MQD-MQ2E, MQ3E, VI, VI(AR) 

EBCT: MQ3E, MQD, VI-VI.(AR), MQ2E 

EZCT: VI(AR), VI, MQD, MQ3E, MQ2E 

ESCT: MQ3E, MQD-MQ2E, VI(AR), VI 

EINCT: VI(AR), VI, MQ3E, MQ2E, MQD 

ESECT: MQ3E, MQ2E, MQD, VI, VI(AR) 

ECTOT: MQD, MQ3E, MQ2E, VI, VI(AR) 

EUPCT: MQD-MQ2E-VI-VI(AR), MQ3E 

EUPRCT: VI(AR), VI, MQD, MQ2E, MQ3E 

ELCT: MQD, MQ2E, VI, MQ3E, VI(AR) 

El quadre 9.12 confirma la similitud de resultats derivats de metodes d'estimació tan allunyats entre si com 
són els directas i els d'informació completa, els quals, a més, són els que obtenen millors resultats globals. 

Quadre 9.12 
Error percentual absolut mitjá Bloc mercat de treball (%) 

MQD MQ3E 

EACT 3.42 3.44 

EECT 10.25 10.14 

EKCT 3.34 3.45 

EQCT 4.13 3.40 

ECCT 1.55 1.60 

EBCT 3.95 3.82 

EZCT 3.54 3.46 

ESCT 1.99 1.90 

EINCT 1.47 1.47 

ESECT 1.71 1.66 

ECTOT 0.92 0.91 

EUPCT 11.82 18.54 

EUPRCT 10.90 17.44 

ELCT 1.26 1.41 

Cal assenyalar que els mals percentatges associats a la població ocupada del subsector energetic i a la taxa 
d'atur global vénen donats per l'atípic de l'observació associada a algun any concret. Aquesta circumstan
cia podria conduir a la reespecificació de les citades equacions incloent, per exemple, variables fictícies. Peró 
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el fet d'estar interessats en aquest treball exclusivament perla comparació entre els distints metodes 
d'estimació91

, ha condu'il a no modificar l'especificació i a centrar-se en l'analisi entre estadístics. 

D'altra banda, malgrat el fet que el subsector que presenta majors divergencies entre els estimadors sigui 
EQCT -en favor deis d'informació limitada i completa- i aquest sigui un deis subsectors que presenta una 
majar correlació serial interequacional en els residus, no creiem que sigui suficient com per poder derivar 
afirmacions categoriques sobre el lligam entre ambdós fenomens. Existeixen altres variables amb correla
ció interequacional-com ECCT, EZCT i EACT- en les quals no es manté aquesta millora obtinguda amb els 
estimadors d'informació completa. 

9.4.4 Conclusions 

A la vista deis estadístics que s'han anat obtenint, sembla necessari, en primer lloc, destacar la similitud de 
resultats associats als diversos metodes d'estimació. Aixo pot venir donat tant pels escassos avantatges 
comparatius associats a metodes més complexos que els MQD, com a !'estructura recursiva del model. 

En l'analisi de la matriu de correlacions entre els residus deis dos blocs, s'observa una certa significació 
estadística que impediria pensar en la recursivitat abans enunciada. De tates maneres, l'escas nombre 
d'observacions, la manca de sentit economic de les correlacions obtingudes entre alguns subsectors i els 
resultats derivats de l'analisi de correlacions ja apuntada, introdueixen suficients elements d'incertesa com 
per treure conclusions definitives sobre !'estructura causal del model i, per tant, sobre el significat final de la 
igualtat de resultats associats als distints metodes d'estimació. 

En tot cas, de moment, no sembla necessari utilitzar metodes d'estimació més complexos que els MQD en 
aquest model que, d'altra banda, presenta unes característiques generals -quant a especificació, volum de 
la mostra, etc.-, representatiu del conjunt de models econometrics regionals existents. 

9.5 Prediccions pera l'economia catalana peral període 1990-1994 

A partir del model econometric presentat en apartats anteriors, s'esta ja en disposició de presentar-ne les 
previsions resultants pera l'economia catalana peral període 1990-94. 

El modeles nodreix de tot un conjunt de suposits i previsions de l'evolució de l'economia nacional i interna
cional, derivades deis projectes de modelització Wharton-UAM i Link, respectivament. Aquesta informació 
s'incorpora al model mitjanc;ant els valors que prenen les variables exogenes en el període 1990-94. Pre
sentada, aquesta última, el novembre de 1990, té en compte els esdeveniments ocorreguts durant aquel! 
mateix any i, per tant, és una previsió corregida gracies al coneixement de que es disposa sobre aquest. 

A causa de les característiques de la modelització regional els resultats vénen molt mediatitzats pels nacio
nals. És per aixo que en aquest apartat -i al llarg de tot el treball-, s'estan donant els valors nacionals que 
han de ser el punt de referencia obligat amb el qual comparar els regionals. 

L'any base a partir del qual s'ha realitzat la predicció varia per als dos blocs d'equacions. En el primer -VAB
és 1989 i en el segon -mercat de treball- és 199092

• 

La solució del model d'equacions simultanies s'ha fet en dues etapes per la naturalesa recursiva en blocs 
del model. Els resultats obtinguts estan recollits en els quadres 9.13 i 9.14 en que, també, es mostren també 
les taxes de creixement nacionals. 
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9.5.1 Analisi de l'any 199093 

En primer lloc, pera l'any 1990, s'obté una taxa de creixement del VAB total del3.9%, en comparació a un 
increment nacional del3.3%, cosa que confirma que l'economia catalana, malgrat tot, continua conservant 
un comportament més dinamic que la mitjana nacional. Ha estat una constant deis últims anys en créixer al 
voltant de 0.5 punts per sobre d'aquella. Aquesta tendencia es preveu que continu·i enguany encara que la 
diferencia minvará A partir de l'any 1992, Catalunya creixera, aproximadament, al voltant de la mitjana na
cional. 

De tetes maneras, s'observa una important desacceleració de l'activitat respecte als últims anys, en els quals 
la taxa de creixement de l'economia catalana s'havia situat per sobre del5%. Les mesures d'ajustintrodu"fdes 
pel govern i l'empitjorament de les expectativas, accentuades a partir de l'estiu, són les causes generals 
d'aquest comportament. 

Pel que fa al VAB valorat a preus de mercat i a pessetes constants de 1980, i comenc;:ant l'estudi per sec
tors, cal assenyalar que !'agrícola presenta una taxa de creixement negativa l'any 1990. És l'únic que té un 
signe indicador de no haver assolit un nivel! de valor afegit igual que el de l'any anterior. El resultat podria 
haver estat pitjor si no hagués estat per la producció ramadera que ha compensat, parcialment, el compor
tament de !'agrícola. 

El sector industrial, presenta un creixement global del2.9%. Aquest resultat prevé d'un relativament impor
tant ritme d'activitat en els subsectors energetic i béns intermedis, i d'una baixa taxa en béns de consum, 
mentre que el de béns d'equipament es comporta segons la mitjana industrial. De tetes maneras, cal apro
fundir en els valors presentats pels diferents subsectors, jaque s'observen canvis importants respecte al 
comportament d'anys anteriors. Així, el de béns d'equipament presenta una clara desacceleració. Des de 
1987 -vegeu quadre 8.3-, s'observa una disminució de la taxa de creixement del seu VAB que continua l'any 
1990 i que sembla que continuara en un futur immediat. La menor demanda interna en béns perdurables i 
en la inversió, fruit de l'empitjorament de les expectativas, contribueixen a aquest resultat94• La 
siderometal.lúrgia n'és l'activitat més representativa. Una dada que matisa !'anterior argument és l'augment 
de la inversió estrangera l'any anterior. 

El subsector de béns intermedis, continua la seva tendencia positiva, augmentant-la de manera considera
ble. L'alta taxa de creixement presentada per aquest subsector, i també l'estimació obtinguda a través deis 
indicadors peral mateix any, pot fer pensar que la citada taxa presenti un cert biaix a l'alc;:a. De tetes mane
res, l'evolució positiva del subsector és inqüestionable, amb les taxes de creixement més altes dins el sec
tor industrial. 
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Quadre 9.13 
Previsions del comportament del VAB pm a Catalunya (1990-1994) 

(en taxes de creixement) 

1990 1991 1992 1993 

Agric., ram., i pesca -1.2 -0.3 -0.3 -0.2 

lndústria 2.9 2.0 1.8 1.9 

-energia 6.5 4.4 4.0 3.5 

-béns d'equipament 2.5 0.8 0.6 1.0 

-béns intermedis 6.0 5.0 4.5 4.1 

-béns de consum 0.6 0.6 0.8 1.0 

Construcció 14.8 7.7 5.2 5.1 

SeNeis 3.0 3.1 2.6 2.8 

-transp. i com. 4.9 3.8 3.6 3.3 

-resta deis seNeis 2.7 3.1 2.5 2.8 

Total 3.9 3.0 2.5 2.6 

Font: elaboració propia. 

Previsions nacionals 

Total 3.3 2.7 2.5 2.6 

1994 

-0.6 

1.8 

3.2 

0.7 

3.9 

1.0 

5.3 

3.1 

2.9 

3.2 

2.8 

2.7 

Dins l'activitat industrial també cal remarcar el manteniment de l'atonia en els béns de consum. Malgrat tot, 
es preveu una millora en el seu futur comportament, encara que amb unes taxes de creixement baixes, si
tuades al voltant de 1'1 %. En aquest subsector, es combinen activitats que presenten mals resultats -textil, 
pell i confecció- amb d'altres que tenen un ritme de creixement positiu -aliments, fusta i mobles. 

La menor demanda interna -tant en consum com en inversió- és la causant d'aquest empitjorament global 
deis resultats associats al sector industrial. 

El sector de la construcció presenta una desacceleració de quatre punts respecte a l'any 1989, pero conti
nua sent el motor de l'economia catalana. Durant 1990, l'obra pública ha pres el relleu de la construcció re
sidencial. La rapida evolució descendent prevista per als anys 1991 i 1992, pot estar sens dubte relaciona
da amb aquest fet, a mesura que vagin finalitzant les obres amb vista als Jocs Olímpics95 • 

Cal remarcar que tradicionalment les prediccions del projecte Hispalink peral sector de la construcció han 
estat més optimistes que les proporcionades per altres institucions. Aquesta diferencia es manté en aquest 
treball. El que sí que es dóna en totes aquestes és una desacceleració d'aproximadament cinc punts per
centuals. 

Cal recordar que les previsions presentades s'han d'emmarcar en un ambit més general en que s'inclouen 
les nacionals i internacionals. El fet que la previsió nacional ja sigui del 9% i la consideració de l'actual con
juntura en la qual es troba immergida Catalunya, fa pensar que la dada per a la nostra comunitat haura de 
ser superior a la mitjana nacional -com així apareix en el nostre model- tal com ha succeH durant els últims 
anys96 • 

El sector seNeis és el més perjudicat respecte a anys anteriors. Presenta taxes de creixement positives pero 
clarament inferiors. El subsector més afectat ha estat el de resta de seNeis, amb un descens 
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d'aproximadament tres punts. Les activitats més perjudicades han estat el comen;: i l'hoteleria, lligades a la 
crisi turístic. Així comes comentava anteriorment el biaix a l'alc;:a en alguns subsectors, pera aquest s'hauria 
de realitzar un comentari en sentit contrari. A través deis indicadors, no sembla observar-se un descens tan 
pronunciat. 

Respecte a les dades nacionals, assenyalem el millor comportament de l'economia catalana en els sectors 
industrial -en tots els subsectors- i la construcció, davant la situació menys falaguera en agricultura, rama
deria i pesca i els serveis. 

Utilitzant les estimacions calculades pel VAB de 1990 a partir deis diversos indicadors regionals disponibles, 
es confirmen plenament les taxes de creixement presentades pels subsectors béns d'equipament, béns 
de consum, agricultura i transports i comunicacions. Així mateix es ratifica el creixement del subsector béns 
intermedis i el descens de la resta de serveis, encara que les tendencies són més accentuades per als dos 
casos en el model Catalunya que a partir deis indicadors. 

Els dos subsectors amb una major disparitat en els resultats són l'energetic i el de la construcció. El primer, 
a partir deis indicadors, presenta unes taxes de creixement superiors i el segon, inferiors. La dificultat de 
modelització del VAB energetic fruit de les contínues i fortes variacions en les seves taxes de creixement, i el 
canvi produ"il en el ti pus de construcció -disminuint la construcció residencial privada i augmentant notable
ment la pública- podrien ser les causes d'aquestes divergencies97• 

Quadre 9.14 
Previsions del comportament del mercat de treball a Catalunya (1990-1994) 

(en taxes de creixement) 

1990 1991 1992 1993 

Població ocupada total 4.5 2.7 2.1 2.1 

Agricultura, ram. i pesca -13.6 -7.2 -7.8 -8.7 

lndústria 4.4 2.4 1.5 1.6 

-energia 2.8 10.5 2.1 2.2 

-béns d'equipament 7.6 2.5 1.6 1.8 

-béns intermedis 5.4 1.5 1.3 1.5 

-béns de consum 2.1 2.1 1.5 1.5 

Construcció 13.6 12.6 8.3 6.3 

Serveis 4.8 2.0 2.0 2.3 

-transp. i comunicac 5.4 3.1 2.8 3.2 

-resta deis serveis 4.7 1.9 1.9 2.1 

Atur -9.1 -11.1 -8.1 -8.3 

Població activa 2.6 1.1 1.1 1.2 

Taxa d'atur -11.5 -12.1 -9 -9.3 
Font: elaboració propia. 

Previsions nacionals 

1990 1991 1992 1993 

Població ocupada 3.0 1.5 1.2 1.3 

Atur -4.6 -1.2 0.0 -0.1 

Població activa 1.7 1.1 1.0 1.1 

Taxa d'atur -6.1 -2.3 -0.9 -1.2 

Font: CEPREDE. 

1994 

2.1 

-9.9 

1.8 

1.7 

1.9 

1.6 

1.8 

5.7 

2.3 

3.5 

2.2 

-9.7 

1.2 

-9.1 

1994 

1.4 

-0.3 

1.1 

-1.4 
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Les taxes de creixement de la població ocupada corresponents a l'any 1990 confirmen, a grans trets, les 
estimacions obtingudes del VAB. 

En el sector agrícola -l'únic que presenta una taxa de creixement negativa- es dóna un fort descens en el 
nombre d'ocupats, comparable al de l'any 1987. 

El sector industrial, presenta un percentatge de creixement similar al de serveis, i s'observa, en ambdós casos, 
una disminució respecte a l'any 1989. El fet que el sector serveis presentés en aquest any una taxa de creixe
ment -9.8- molt superior a la industrial -5.5-, sembla confirmar el pitjor comportament relatiu del terciari res
pecte a !'industrial durant 1990. 

El sector de la construcció presenta una taxa de creixement de la població ocupada del13.6%, superior a 
la de l'any anterior, cosa que pot fer pensar en la validesa de l'alta taxa de creixement de valor afegit estima
da. 

Respecte als subsectors industrials, cal destacar l'evolució positiva -encara que amb unes taxes menors a 
la resta deis sectors- deis béns de consum des de 1987 fins a l'any 1990, confirmant les estimacions obtin
gudes de valor afegit. Alhora, l'alt creixement de la població ocupada l'any 1989 en el subsector de béns 
intermedis s'ha vist corroborat l'any 1990, encara que amb unes taxes molt menors. Pels resultats obtinguts 
sembla que, als efectes de producció, l'increment en la població ocupada s'ha manifestat al següent perío
de. D'altra banda, el descens en el valor afegit del subsector béns d'equipament no ha impedit que el creixe
ment de la població ocupada continu"i sent alt. 

Pel que fa als subsectors de serveis, la desacceleració en la producció es veu confirmada a partir de les 
dades de població ocupada, i s'observen millors resultats parcials en el subsector de transports i comuni
cacions que en el de la resta de serveis. 

Globalment considerades tates les variables del bloc de mercat de treball -atur, població activa i ocupada
pera l'any 1990, semblen confirmar el millar comportament de l'economia catalana respecte a la mitjana de 
I'Estat, sent la diferencia rellevant i significativa. 

9.5.2 Previsions per a 1991 i tendencias a mitja termini 

Les previsions de l'economia catalana amb vista a l'any 1991 i els següents tenen fonament en les hipótesis 
previes establertes en els models nacionals i internacionals als quals s'ha lligat el corresponent a Catalunya. 

A partir d'aquest suposit, es pot afirmar que Catalunya creixera més que el conjunt de I'Estat durant l'any 
1991. El model nacional preveu un creixement al voltant del2.7%, mentre que en el catala s'estima un aug
ment del 3%. El menor dinamisme associat a aquestes taxes, comportara una disminució del diferencial de 
creixement del qual gaudia la nostra comunitat respecte a la mitjana nacional. Es mantindra, per tant, la des
acceleració de l'activitat productiva iniciada el 1990 -encara que cada vegada sera menor-, per encetar-se 
una recuperació a partir de 1993. 

Per sectors, el primari obtindra enguany resultats millors que el 1990 i en el futur es mantindran taxes quasi 
nul.les. Cal tenir en compte, pero, que les característiques d'aquest sector que el !liguen a fenomens im
previsibles -climatics, etc.- pot fer variar forya aquesta previsió. 

El sector de la construcció continua sent el que presenta una majar taxa de creixement el 1991, encara que 
amb un fort descens respecte a l'any 1990. Per primera vegada en molts anys, durant el1991 no s'assoliran 
els dos dígits. Una dada que confirma aquest fet és la disminució del nombre d'habitatges projectats i ini
ciats, que s'arrossega des de la segona meitat de 1989 i, sobretot, des de la primera de 1990. 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-Hisp/91 111 



Un altre sector que es desaccelera és !'industrial, en perdre un punt percentual i en situar-se al voltant del 
2%. Particularment destacada és la disminució en el subsector béns d'equipament, que continua ambla 
rapida desacceleració, i arriba a créixer durant 1991 i 1992 menys d'un punt. La disminució de la inversió en 
aquest tipus de béns és un fet causat, principalment, pel comenta! empitjorament de les espectatives, el 
menor creixement de l'excedent empresarial i l'augment deis costos laborals. 

L'energetic i el de béns intermedis també creixeran menys, pero continuaran mantenint taxes elevades. El 
de béns de consum, manté l'atonia encara que presenta una lleu recuperació. 

El sector serveis, en canvi, conserva el ritme de creixement de 1990, tot i que s'observa una lleugera recu
peració del subsector resta de serveis. El seu major pes relatiu dins el sector compensara la .desacceleració 
en el de transports i comunicacions. En tots els casos, el comportament del terciari sera millor que !'industrial. 

Sobre els resultats presentats en el quadre 9.13, caldria ten ir en compte que no recullen els efectes diferen
cials específics que es produiran l'any 1992 com a conseqüencia deis Jocs Olímpics. Donades les seves 
propies característiques, el model econométric regional, que lliga la seva evolució al comportament nacio
nal, no recull de manera adequada els fets puntuals que es produeixin independentment en una comunitat 
autónoma, sinó que únicament considera els efectes conjunts. Perla simplicitat momentania del model, els 
efectes regionals només s'introdueixen mitjangant les variables retardades i, és ciar, que aquesta no és la 
manera idonia per tal de recollir els efectes concrets que es produiran el1992, sobretot centrats en el sector 
terciari. 

La desacceleració de l'activitat productiva anira acompanyada d'un empitjorament de les variables del bloc 
mercat de treball. Com a dada significativa es pot citar que el creixement de la població ocupada passi del 
4.5% el1990 al2.7% el1991 i la tendencia sigui situar-se al voltant d'un 2%. 

Els sectors en els quals es concentrara aquest descens són !'industrial i el terciari, amb disminucions en tots 
els subsectors llevat de l'energetic i del de béns de consum. Amb vista a 1992, aquest descens continuara a 
la indústria pero no al sector serveis. 

A la construcció, l'any 1991, s'alentira el nombre d'ocupats encara que a un ritme quasi menyspreable si es 
compara amb els abans comentats. Aquesta minva en la taxa de creixement sera més importan! l'any 1992, 
malgrat que se situ"l en uns valors molt destacats en comparació als altres sectors. 

Tant en l'evolució del nombre d'ocupats com en el d'aturats, es preveu que Catalunya tingui uns resultats 
més satisfactoris que el conjunt de I'Estat. En el nombre d'ocupats, el creixement percentual és més elevat, 
aproximadament un punt, mentre que en l'atur el descens previst se situa al voltant de vuit punts. Respecte 
al1990, l'atur disminueix no tant per l'augment de la població ocupada sinó perla desacceleració de !'activa. 
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1 O. El model de congruencia: el lligam entre els diferents models 
regionals98 

10.1 Presentació del model 

El projecte de modelització regional Hispalink, com ja s'ha assenyalat, esta format pel conjunt de models 
uniregionals que expliquen i prediuen el comportament de les variables macroeconomiques de les diverses 
comunitats autonomes espanyoles. 

Malgrat la interrelació metodológica i la base de dades existent entre els distints models, no és fins a l'aparició 
del model de congruencia que passa a existir una connexió real i explícita entre aquells. 

En aquest sentit, el model de congruencia pot ajudar a: 

a. Proporcionar estimacions preliminars de les dades regionals de valor afegit a partir de les dad es agre
gad es nacionals. Aquestes estimacions poden ajudar els distints equips regionals a l'hora de propasar 
els valors per als anys ja transcorreguts sobre els quals encara no es disposa d'informació oficial de la 
comptabilitat regional. 

b. Integrar les estimacions parcials de regions o sectors dins el context general99• 

c. Elaborar una primera proposta de prediccions regionals ex-ante, per tal que serveixin de punt de referencia 
a les prediccions més ajustades que s'efectu"in amb el model econometric, des de cadascuna de les 
regions. 

d. Integrar les prediccions ex-ante disponibles, de les regions amb equip, dins un esquema global que per
meti disposar, finalment, de prediccions per a tates les regions, de manera que siguin coherents amb 
les nacionals. 

El model de congruencia es basa en la relació matricial: 

on Y= vector (17x1) deis valors afegits estimats en pessetes constants de 1980 per a les disset re
gions (realment divuit en incloure's Ceuta i Melilla). 

X= vector (9x1) deis valors afegits estimats en pessetes constants de 1980 per als nou sectors (da
des nacionals). 

B= matriu (17x9) deis coeficients de distribució regional deis valors sectorials (amb suma igual a 1 
per als coeficients de cada columna). 

En conseqüencia, per tal d'aplicar el model es necessiten: 

a. Els valors afegits nacionals deis diferents subsectors coneguts mitjanc;:ant la Comptabilitat Nacional 
d'Espanya i les previsions realitzades pel model Wharton-UAM 

b. Els coeficients de repartiment. Donada la seva variabilitat en el temps, cal disposar d'un procediment de 
calcul. 

En el suposit de coneixer els elements deis VAB nacionals, l'objectiu se centra en coneixer B, pera cadas
cun deis moments del temps en els quals s'apliqui el model, jaque els coeficients de distribució regionals 
no són constants. 
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En conseqüencia, s'ha d'arribar a coneixer la matriu V de variació deis coeficients que, per definició, sera: 

amb la suma nul.la per a cadascuna de les nou columnes corresponents a cada sector. 

La dinamització deis coeficients de repartiment, es podra realitzar de dues maneres diferents, segons la uti
lització que es vulgui donar al model de congruencia i la informació de que es disposi. 

Així, per exemple, per tal de proporcionar unes prediccions preliminars ex-ante del VAB de les distintes re
gions i ajudar els distints equips regionals a realitzar les seves a partir deis models econometrics, s'haura de 
fer una dinamització automatica deis coeficients de distribució. 

Aquesta dinamització es fara partint de les taxes de variació del VAB regional de l'any anterior, i es corregi
ran a través de la relació entre la taxa sectorial de l'any actual i la que resultaria pera l'any anterior, ja amb 
els pesos regionals de l'any actual -i no del previ-100• 

Així, sigui r"<
1
¡ la taxa de variació de l'any «k-1 ,, a l'any «k» del VAB dins la regió <<i» del sector <<j»; r<i la mateixa 

taxa de creixement sectorial a nivell nacional; bk;¡• el coeficient de repartiment de l'any <<k» pel sector <<i» de la 
regió <<j». Aleshores: ates que no es coneixen r2

1
¡ i r2¡, en el model de congruencia s'utilitza l'expressió: 

A 

o 
bl .. = bo .. l+r ii 

lJ lJ A 

l+ro. 
J 

on ro j és la taxa mitjana de creixement del VAB del sector <<j» calculada amb els coeficients de pondera
ció b0

1¡ (de l'any <<Ü» i no de l'any anterior, com és en el cas del calcul de rD¡)· 

O' aquesta manera s'assegura que la mitjana de les taxes regionals coincidira amb la mitjana sectorial agre
gada establerta. En altres ocasions, per exemple quan es valen obten ir les mateixes prediccions, peró ja in
tegrant la informació proporcionada pels diferents equips Hispalink sobre la seva comunitat, o bé quan es 
vol incorporar la informació de l'equip responsable d'alguna variable pera tates les comunitats autonomes, 
es disposa d'informació addicional sobre les taxes de creixement de les variables regionals. La introducció 
d'aquesta informació, requereix recalcular les taxes de variació de les regions per aquelles sobre les quals 
no es disposa d'una valoració exogena, per tal que els resultats associats a les diferents comunitats coinci
deixin amb els totals nacionals. 

El reajust de les taxes no determinades de manera exogena pels experts (rDba80Sup6(=)
1
¡), es realitza ajus

tant les taxes sectorials r1¡, amb un factor ri tal que: 

fl. = ( 
J 

- rl.) 
J 

on la notació << .. »es refereix sois als sectors pels quals les estimacions exogenes són ja donades. O' aquesta 
manera s'obtenen unes taxes de creixement que, pera cada sector, coincideixen amb els totals regionals101 • 
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10.2 Mecanisme de transmissió de la informació 

Una vegada els diferents equips regionals han obtingut unes estimacions deis VAB subsectorials correspo
nents a la seva comunitat autónoma, s'inicia un procés iteractiu de consultes fins que s'arriba als resultats 
definitius. 

En primer lloc, l'equip Hispalink encarregat d'homogene'ftzar les estimacions regionals amb les nacionals envia 
a cada regió un full -vegeu quadre 10.1- en el qual figuren, per als diferents subsectors: 

Les estimacions previes donades pel projecte Hispalink a !'informe anterior; és a dir, sis mesos abans. 

Les estimacions de la comptabilitat regional d'Espanya, en el casque existeixin. Normalment, en utilit
zar el model de congruencia per tal d'estimar els VAB de períodes passats, pero propers al moment pre
sent, sobre els quals encara no es disposa d'estimacions de la CRE, en aquesta columna no hi figura
rien dades. 

Les estimacions sectorials, subministrades pels equips que són responsables de cada variable. Cal re
cordar que cada equip proporciona informació sobre una variable per a totes les comunitats autono
mes. Així, en aquesta columna es recollirien les estimacions de l'equip de la C. Valenciana peral sub
sector agrícola; d'Andalusia peral de l'energia; de Galícia per als béns intermedis; d'Aragó per als béns 
d'equipament; de Catalunya per als béns de consum; de Castella-LLeó pera la construcció; de Múrcia 
per al de transports i comunicacions; i de Madrid per als altres serveis destinats a la venda i els serveis 
no destinats a la venda. 

Quadre 10.1 
Estimació de taxes de variació real de valors afegits regionals 

Sectors 

Agricultura 

Energia 

Béns intermedis 

Béns d'equipament 

Béns de consum 

Construcció 

Transport i comunicació 

Serveis dest. venda 

Serveis no dest. venda 

Total 

Total* 
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any......................... comunitat. ................... . 

Estimacions Estimacions Estimacions Estimacions Estimacions Estimacions 

previes 

-2.1 

3.8 

5.8 

6.1 

2.9 

5.9 

6.9 

4.0 

4.0 

4.6 

CRE sectorials congruencia nacionals revisad es 

-2.0 

3.3 

1.0 

3.9 

1.0 

9.1 

3.5 

3.1 

3.2 

3.4 
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Les estimacions del model de congruencia, que són aquelles que s'obtenen directament del model de 
congruencia utilitzant !'estructura de l'any anterior i la informació sectorial elaborada pels equips Hispa
link. 

Les estimacions nacionals que corresponen a les taxes de creixement deis VAB sectorials nacionals, 
proporcionades perla comptabilitat nacional d'Espanya i, en el seu detecte, pel Centre de Predicció 
L.R.Kiein (CEPREDE). Les dades oficials s'utilitzaran per als anys ja passats, mentre que les de CEPRE
DE seran per als períodes sobre els quals s'hagi d'elaborar una predicció ex-ante. 

Finalment, les estimacions revisades, on cada equip anotara les taxes de creixement resultants del seu 
treball, a partir del model econometric regional en el qual s'haura tingut en compte tota la informació 
procedent del quadre anterior. 

La informació recollida en aquesta última columna del quadre 10.1, procedent de totes les comunitats auto
no mes amb equip Hispalink, sera la que s'introduira en el model de congruencia, amb l'objectiu 
d'homogeneitzar-les, per tal d'arribar a unes estimacions finals coherents amb les nacionals. 

El procés sera iteractiu, de manera que l'equip Hispalink encarregat d'homogene"itzar totes les previsions 
regionals, reenvia als equips de cada comunitat els resultats derivats del model de congruencia, per tal que 
s'estudii la informació i s'aproximin les divergencies que poguessin existir entre ambdues. 

1 0.3. Experiencies empíriques 

A títol d'exemple, a continuació es presenten alguns deis resultats que semestralment proporciona el pro
jecte Hispalink i que s'obtenen del tractament conjunt que es realitza de la informació elaborada pels dis
tints equips regionals mitjanc;ant el model de congruencia102

• 

Un primer tipus d'analisi comparativa entre les distintes comunitats autonomes es pot realitzar a partir del 
quadre 1 0.2, en el qual es recullen els percentatges de participació de cadascuna d'aquestes en el valor 
afegit nacional. El fet que el projecte Hispalink realitzi estimacions del PIB regional més enlla del que publica 
la Comptabifitat Regional, permet observar l'evolució més recent de totes les comunitats autonomes. 

Durant la década deis vuitanta, malgrat que no ha canviat la posició relativa de les diferents comunitats au
tonomes, sí que s'observen alguns canvis significatius en els percentatges de participació. 

A continuació, en els quadres 1 0.3 i 1 0.4 es recullen, respectivament, les estimacions deis coeficients de 
distribució regional i els coeficients de distribució sectorial del valor afegit bruta preus de mercat pera l'any 
1991, que resulten del model de congruencia. 
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Quadre 10.2 
Regions ordenadas per participació en el Valor Afegit Nacional 

No 
ordre 

Catalunya 
2 Madrid 
3 Andalusia 
4 Com. Valenciana 
5 País Base 
6 Castella i Lleó 
7 Galícia 

1980 

8 Castella-La Manxa 
9 Aragó 

10 Canarias 
11 Astúries 
12 Múrcia 
13 Balears 
14 Extremadura 
15 Navarra 
16 Cantabria 
17 La Rioja 

(18,7%) 
(14,3%) 
(13,4%) 

(9,8%) 
(7,3%) 
(6,4%) 
(6,4%) 
(3,7%) 
(3,3%) 
(3,1 %) 
(3,0%) 
(2,4%) 
(2,1 %) 
(1 ,7%) 
(1 ,7%) 
(1 ,5%) 
(0,9%) 

Font:: Pera 1980 i 1985, /NE. Comptabilitat Regional d'Espanya. 

Pera 1990. Projecte Hispalink. Marq 1991. 

1985 

Catalunya (18,0%) 
Madrid (14,2%) 
Andalusia (13,7%) 
Com. Valenciana (9,7%) 
País Base (7,0%) 
Castella-Lieó (6,6%) 
Galícia (6,4%) 
Castella-La Manxa (3,6%) 
Aragó (3,4%) 
Canarias (3,3%) 
Astúries (3,0%) 
Balears (2,4%) 
Múrcia (2,3%) 
Extremadura (1 ,9%) 
Navarra (1 ,5%) 
Cantabria (1 ,4%) 
La Rioja (1 '1 %) 

1990 

Catalunya (18,2%) 
Madrid (14,6%) 
Andalusia (14,2%) 
Com. Valenciana (10,1%) 
País Base (6,4%) 
Castella-Lieó (6,4%) 
Galícia (6,2%) 
Castella-La Manxa (3,6%) 
Canarias (3,4%) 
Aragó (3,4%) 
Astúries (2,7%) 
Balears (2,6%) 
Múrcia (2,4%) 
Extremadura (1 ,8%) 
Navarra (1 ,6%) 
Cantabria (1 ,3%) 
La Rioja (0,9%) 



~ 

~ 
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Quadre 10.3 
Coeficients de distribució regional del VABpm constants 1991 

Comunitats A E Q K e B z L G TOTAL 

Andalusia 0.247262 0.137635 0.127841 0.090087 0.108242 0.213692 0.119641 0.121563 0.185449 0.143699 

Aragó 0.036939 0.036534 0.030203 0.059571 0.032940 0.028260 0.023449 0.029269 0.033113 0.033294 

Astúries 0.021564 0.068467 0.091516 0.012919 0.012686 0.029240 0.021795 0.021448 0.030063 0.027634 

Balears 0.011830 0.008396 0.004113 0.001083 0.013040 0.026541 0.022714 0.046798 0.015949 0.025577 

Canaries 0.038802 0.035525 0.008701 0.002109 0.020375 0.037537 0.044237 0.042483 0.041311 0.033759 

Cantabria 0.012098 0.002227 0.024004 0.009044 0.012702 0.011877 0.017221 0.012556 0.012717 0.012641 

Castella-Lieó 0.117200 0.076724 0.045456 0.079189 0.061609 0.067707 0.051749 0.050335 0.066996 0.063003 

Castella-La Manxa 0.079213 0.068877 0.035774 0.012295 0.029623 0.052580 0.035357 0.028039 0.036637 0.036047 

Catalunya 0.075010 0.185785 0.241740 0.235755 0.249677 0.156322 0.160846 0.189659 0.124178 0.181381 

Com. Valenciana 0.093829 0.055641 0.092250 0.113570 0.136367 0.091391 0.093988 0.097546 0.098593 0.099644 

Extremadura 0.038688 0.034693 0.003305 0.001742 0.009767 0.025060 0.018843 0.017689 0.022660 0.018151 

Galícia 0.121174 0.115374 0.045152 0.048967 0.041346 0.051933 0.060716 0.060006 0.067074 0.062599 

Com. de Madrid 0.006546 0.031792 0.094422 0.159898 0.113051 0.116851 0.215124 0.184462 0.168430 0.146474 

Regió de Múrcia 0.046277 0.052658 0.016431 0.006626 0.021073 0.027779 0.028319 0.021878 0.022436 0.023945 

~ Com. Foral Navarra 0.014544 0.001071 0.021850 0.031227 0.022301 0.015270 0.021576 0.012316 0.012312 0.016071 

S: País Base 0.023776 0.087299 0.114333 0.129975 0.075570 0.040963 0.055700 0.053855 0.050806 0.064316 o, 
m 
~ 

La Rioja 0.015026 0.000523 0.002756 0.005911 0.039164 0.005006 0.006441 0.006490 0.006268 0.009354 "' Q_ 

§: 
¡¡· 

Ceuta i Melilla 0.000214 0.000771 0.000143 0.000023 0.000459 0.001980 0.002274 0.003600 0.004997 0.002402 "' Q_ 
<1> 

o 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fu' 

§ 
'< 

"' :!: 
¡¡;· 

1<. 
~ 
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Quadre 10.4 "-
~-
¡¡- Coeficients de distribució sectorial del VABpm constant 1991 "' "-
"' () 
!'l. 
"' Comunitats A E Q K e B z L G TOTAL ¡: 
:J 
'< 

"' ± 
¡¡;· 

"- Andalusia 0.101384 0.041352 0.048073 0.058431 0.070509 0.151452 0.053618 0.301079 0.174098 1 ~ 

Aragó 0.065371 0.047376 0.049019 0.166763 0.092609 0.086445 0.045358 0.312881 0.134172 1 

Astúries 0.045977 0.106969 0.178950 0.043574 0.042972 0.107763 0.050792 0.276234 0.146764 

Balears 0.027252 0.014172 0.008689 0.003949 0.047726 0.105687 0.057192 0.651204 0.084124 

Canarias 0.067722 0.045432 0.013928 0.005824 0.056494 0.113242 0.084388 0.447881 0.165083 1 

Cantabria 0.056390 0.007607 0.102606 0.066682 0.094058 0.095690 0.087731 0.353517 0.135714 

Castella-Lieó 0.109606 0.052577 0.038986 0.117148 0.091535 0.109449 0.052896 0.284346 0.143454 

Castalia-La Manxa 0.129477 0.082496 0.053627 0.031790 0.076924 0.148558 0.063169 0.276839 0.137115 1 

Catalunya 0.024366 0.044222 0.072018 0.121144 0.128852 0.087775 0.057109 0.372150 0.092359 

Com. Valenciana 0.055482 0.024108 0.050026 0.106229 0.128103 0.093410 0.060744 0.348413 0.133481 

Extremadura 0.125586 0.082522 0.009841 0.008947 0.050370 0.140613 0.066857 0.346843 0.168417 1 

Galícia 0.114053 0.079572 0.038975 0.072906 0.061826 0.084492 0.062463 0.341161 0.144548 

Com. de Madrid 0.002633 0.009371 0.034833 0.101745 0.072246 0.081248 0.094583 0.448210 0.155126 

Regió de Múrcia 0.113874 0.094946 0.037079 0.025791 0.082382 0.118156 0.076166 0.325195 0.126407 

Com. Foral Navarra 0.053323 0.002878 0.073469 0.181099 0.129891 0.096773 0.086462 0.272746 0.103354 1 

País Base 0.021781 0.058602 0.096058 0.188352 0.109984 0.064865 0.055773 0.298016 0.106565 

La Rioja 0.094646 0.002418 0.015926 0.058901 0.391907 0.054506 0.044345 0.246945 0.090403 1 

Ceuta i Malilla 0.005261 0.013857 0.003218 0.000903 0.017897 0.083957 0.060959 0.533363 0.280581 1 

Total 0.058920 0.043174 0.054036 0.093204 0.093606 0.101845 0.064400 0.355907 0.134904 

~ 

~ 

c.o 



De la seva analisi se'n despren el pes que té cada sector regional en el VAB sectorial nacional i, també, el 
pes que té cada sector regional en el VAB regional total. 

Una vegada analitzada de manera genérica el conjunt de característiques regionals, es passa a presentar 
en el quadre 10.5 les taxes previstes de creixement pera l'any finalitzat -en aquest cas 1991- i, també, la 
contribució que realitza cada sector al creixement regional (quadre 1 0.6). Aquests guarismes s'han de com-
parar amb els nacionals resultants del model Wharton-UAM al qual es !liguen els models regionals. 

Quadre 10.5 
Taxes de variació regionals/sectorials d'experts i mantingudes corregides 1991 

Comunitats A E Q K e B z L G Total 

Andalusia 4.7 0.0 1.3 5.0 -0.4 6.3 2.7 1.1 5.6 3.2 

Aragó -1.0 3.7 0.7 2.9 1.5 7.4 3.5 3.3 4.0 3.1 

Astúries 6.1 -1.4 -2.4 2.4 -0.9 8.4 3.2 3.3 5.4 2.4 

Balears 3.1 3.2 3.4 -1.0 2.5 -0.2 -0.6 3.9 7.3 3.3 

Canaries 6.7 1.5 2.2 -3.6 0.7 1.7 2.2 1.6 5.2 2.5 

Cantabria -0.5 3.5 -1.4 -1.0 1.0 5.0 3.0 3.3 4.2 2.3 

Castella-Lieó 0.2 0.4 1.1 3.9 1.1 4.9 2.1 1.7 3.5 2.2 

Castella-la Manxa 2.3 3.2 0.9 0.9 1.8 6.0 3.1 3.3 3.3 3.3 

Catalunya 1.7 4.0 2.0 1.5 1.3 5.2 4.0 4.2 4.3 3.3 

Com. Valenciana -3.0 -0.1 1.4 3.3 1.4 7.9 1.5 3.0 3.0 2.6 

Extremadura -0.2 3.6 2.0 -2.7 5.2 6.5 5.1 5.2 0.1 3.5 

Galícia 1.3 4.3 2.7 5.1 2.8 3.6 4.9 4.7 4.7 4.0 

Com. de Madrid 1.6 4.9 0.9 -3.2 2.5 6.5 3.8 4.9 1.8 3.2 

Regió de Múrcia 3.2 3.7 1.0 2.3 1.8 6.8 3.4 3.5 3.4 3.6 

Com. Foral Navarra -2.6 1.8 -1.4 2.1 -0.6 8.4 3.8 5.7 1.8 2.9 

País Base 5.1 2.2 0.2 0.1 1.0 5.8 3.8 4.7 3.1 2.7 

La Rioja 4.3 3.8 0.5 3.5 1.4 4.4 3.5 3.7 2.6 2.7 

Ceuta i Melilla 2.9 3.4 1.1 1.7 2.0 .62 4.0 4.1 1.5 3.5 

Total 2.0 2.3 0.8 1.5 1.3 58 3.2 3.5 3.8 3.1 
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Quadre 10.6 
Contribució sectorial al creixement regional. 1991 

Comunitats A E Q K e B z L G Total 

Andalusia 0.5 0.0 0.1 0.3 -0.0 0.9 0.1 0.3 1.0 3.2 

Aragó -0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.6 0.2 1.0 0.5 3.1 

Astúries 0.3 -0.2 -0.5 0.1 -0.0 0.9 0.2 0.9 0.8 2.4 

Balears 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 2.5 0.6 3.3 

Canaries 0.4 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.2 0.7 0.8 2.5 

Cantabria -0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.5 0.3 12 0.6 2.3 

Castella-Lieó 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 05 0.5 2.2 

Castella-la Manxa 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.9 0.2 0.9 0.5 3.3 

Catalunya 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 1.5 0.4 3.3 

Com. Valenciana -0.2 -0.0 0.1 0.3 0.2 0.7 0.1 1.0 0.4 2.6 

Extremadura -0.0 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.9 0.3 1.8 0.0 3.5 

Galícia 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 1.6 0.7 4.0 

Com. de Madrid 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.5 0.4 2.1 0.3 3.2 

Regió de Múrcia 0.4 0.4 0.0 0.1 0.2 0.8 0.3 1.1 0.4 3.6 

Com. Foral Navarra -0.1 0.0 -0.1 0.4 -0.1 0.8 0.3 1.5 0.2 2.9 

País Base 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 1.4 0.3 2.7 

La Rioja 0.4 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 0.2 0.9 0.2 2.7 

Ceuta i Melilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.4 3.5 

Total 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.2 0.2 0.5 3.1 
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Per últim, en el quadre 1 O. 7 es recullla contribució de cada regió al creixement nacional, desagregant la in-
formació a nivell sectorial. El mateix tipus de resultats es podrien mostrar per als anys següents, ja que re-
cordem que el Projecte té com a un deis objectius la predicció ex-ante a quatre-cinc anys vista. 

Quadre 10.7 
Contribució regional al creixement sectorial. 1991 

Comunitats A E Q K e B z L G Total 

Andalusia 1.1 0.0 0.2 0.4 -0.0 1.3 0.3 0.1 1.0 0.5 

Aragó -0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Astúries 0.1 -0.1 -0.2 0.0 -0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 

Balears 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.1 0.1 

Canaries 0.2 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

Cantabria -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 

Castella-Lieó 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 

Castella-la Manxa 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 

Catalunya 0.1 0.7 0.5 0.4 0.3 0.8 0.6 0.8 0.5 0.6 

Com. Valenciana -0.3 -0.0 0.1 0.4 0.2 0.7 0.1 0.3 0.3 0.3 

Extremadura -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 01 

Galícia 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 

Com. de Madrid 0.0 0.2 0.1 -0.5 0.3 0.8 0.8 0.9 0.3 0.5 

Regió de Múrcia 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Com. Foral Navarra -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

País Base 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

La Rioja 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ceuta i Melilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 2.0 2.3 0.8 1.5 1.3 5.8 3.2 3.5 3.8 3.1 
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11. Perspectives del model Hispalink de Catalunya 

11.1 Analisi de les darreres estimacions disponibles 

Com ja s'ha comentat en capítols anteriors, per tal de manten ir vi u un model econometric regional, es re
quereix que en períodes no massa llargs de temps es vagi revisant la informació estadística disponible i s'hi 
incorpori la nova que vagi sorgint de publicacions oficials. Aquesta actualització, juntament amb els treballs 
complementaris que es puguin anar realitzant, pot conduir a modificacions en l'especificació del modelo en 
els metodes d'estimació emprats. En tots els casos, aixo generara unes revisions de les previsions presen
tades. 

Pel que fa al model Catalunya, semestralment s'ha de procedir a l'actualització de la base de dades regio
nals i, a partir d'aquesta, revisar les prediccions ex-ante realitzades. 

Aquest fet comporta que les especificacions, estimacions i previsions recollides en capítols anteriors s'hagin 
d'entendre en referencia al període en el qual han estat elaborades. Per finalitzar aquest treball, es mostren 
les darreres estimacions disponibles, corresponents a les presentades a les VI Jornades Hispalink que van 
tenir lloc a Palma de Mallorca els dies 17 i 18 d'octubre de 1991. 

En el quadre 11.1 es recullen les taxes de creixement catalanes del valor afegit brut a preus de mercat, sor
gides de l'última informació disponible de la comptabilitat regional d'Espanya i de les últimes estimacions 
realitzades. Entre parentesi, hi figuren les taxes nacionals, a fi de tenir un punt de referencia. Cal assenyalar 
que no s'hi observen modificacions significatives respecte a les ja presentades en capítols anteriors. 

El nou conjunt d'informació disponible, tractada dins el model de congruencia, permet realitzar una analisi 
comparativa amb alió esdevingut a la resta de I'Estat espanyoll'any 1990 i ambles perspectives per als anys 
1991 i 1992 

11.1.1 Analisi comparativa amb la resta de I'Estat a comenc;aments deis noranta 

Comparativament, respecte a d'altres comunitats autonomes, Catalunya presenta uns resultats globals lleu
gerament superiors als de la mitjana nacional. En concret, aixo es produeix en els sectors industrial -per a 
tots els subsectors llevat de l'energetic- i serveis. En canvi, la situació és menys falaguera a Catalunya en el 
primari i la construcció103• 
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Quadre 11.1 
Taxes de creixement del VAB a Catalunya (1986-1990) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Agric., Ram., Pesca 10.1 15.7 1.6 -0.9 0.6 

(-9.1) (9.7) (3.7) (-4.0) (2.8) 

lndústria 6.0 5.5 3.7 3.6 2.3 

(5.7) (5.0) (4.8) (4.0) (1.6) 

Energia 21.5 3.2 9.4 4.2 2.0 

(9.0) (-0.4) (2.9) (5.2) (3.2) 

Béns equipament 0.3 12.6 9.7 5.7 3.1 

(7.2) (12.m3) (9.8) (7.5) (2.3) 

Béns intermedis 8.6 0.8 3.8 5.1 3.6 

(4.6) (-2.3) (2.7) (4.0) (0.8) 

Béns de consum 5.4 3.5 -2.6 0.8 1.0 

(3.6) (5.6) (2.6) (0.4) (0.6) 

Construcció 8.9 16.8 11.6 16.5 9.2 

(5.9) (1 0.4) (12.5) (12.4) (1 0.4) 

Serveis 2.0 4.3 5.6 5.7 4.6 

(3.0) (4.5) (4.6) (5.5) (3.9) 

Transports i comunicacions 1.6 2.6 10.3 6.1 4.9 

(1.8) (3.1) (9.4) (6.7) (4.1) 

Resta serveis 2.0 4.5 5.1 5.6 4.5 

(3.2) (4.7) (4.0) (5.1) (3.8) 

TOTAL 3.6 5.9 5.2 5.5 4.0 

(3.2) (5.5) (5.2) (5.0) (3.7) 

Font: elaboració propia a partir de la base de dades regionals Hispalink i la base de dades nacionals Ceprede. 

Entre paréntesis hi figuren les taxes de creixement nacionals. 
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Per comunitats i basant-se en les previsions presentades pel projecte Hispalink -vegeu quadre 11.2-, s'observa 
la dinamicitat de Catalunya, encara que es veu superada perles comunitats d'Andalusia, Galícia i Madrid. 
En aquestes últimes té un pes important el creixement regional del subsector deis serveis destinats a la ven
da. 

Quadre 11.2 
Estimació del creixement del VAS regional per a 1990 

Comunitats 

Andalusia 

Aragó 

Astúries 

Balears 

Canaries 

Cantabria 

Castella-Lieó 

Catalunya 

C. Valenciana 

Galícia 

Madrid 

Múrcia 

TOTAL 

Font: Hispalink i elaboració propia. 

Taxa de creixement 

4.9 

3.8 

3.5 

1.0 

-1.2 

3.2 

3.4 

4.0 

3.1 

4.2 

4.6 

3.9 

3.7 

El quadre 11.3 recull la contribució de cada sector al creixement total de 1990 en el cas de Catalunya i Es
panya. A la nostra comunitat es distribueix en un 0.01, 0.9%, 0.8% i 2.4% respectivament per als sectors 
primari, industrial, construcció i de serveis. Comparant-lo amb els de la mitjana nacional- 0.2, 0.4%, 1.0% i 
2.1 %-, s'observa com el majar creixement diferencial a Catalunya ve donat pel majar dinamisme deis sec
tors industrial i serveis. 

Quadre 11.3 
Contribució sectorial al creixement regional. 1990104 

Comunitat A E Q K e B z L G TOTAL 

Catalunya 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.8 0.3 1.5 0.6 4.0 

Total 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 1.0 0.3 1.1 0.7 3.7 

Font: Hispalink. 

Alhora, la contribució de Catalunya al creixement nacional el1990 ha estat del 0.7%, igual que les comuni
tats de Madrid i d'Andalusia. Entre les tres, aporten 2.1 punts deis 3.7 totals de creixement nacional, ésa 
dir, un 57%. Les següents comunitats autonomes són la valenciana i la gallega amb una aportació de tres 
décimes en cada cas. 
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11.1.2 Perspectivas per a 1991 i 1992 

Les previsions per a 1991 i 1992, són lleugerament més optimistes que les presentades en el capítol 9, ja 
que l'entorn nacional i internacional a partir del qual s'han revisat -maig del1991- també ho era. En aquest 
sentit, cal ressaltar el canvi de tendencia que s'observa en l'any 1992, en el qual s'espera una recuperació 
de la taxa de creixement presentada l'any anterior. 

La rapida resolució de la guerra del Golf Persic ha generat unes noves expectatives, més optimistes -encara 
que es manifesten amb un cert retard-, que justifiquen la revisió a l'alga de les previsions de creixement ob
tingudes l'any anterior. El manteniment d'un alt nivell en la inversió estrangera i una certa relaxació de la política 
monetaria són indicadors positius de les perspectives de la nostra economia per enguany i peral futur pro
per1os. 

Així dones, es confirma que Catalunya creixera més que el conjunt de I'Estat durant 1991 i 1992. El model 
nacional preveu un creixement del 3.1% i 3.4%, respectivament, mentre que en el catala s'estima un aug
ment del 3.3% i 3.75%. Es mantindra, per tant, durant bona part de 1991, la desacceleració de l'activitat 
productiva iniciada el1990 -vegeu quadre 11.4-, i s'observara una lleu recuperació durant la segona meitat 
de l'any, que es donara també el 1992 i que situara l'economia catalana en taxes de creixement més prope
res a les de 1990, sense arribar, en cap cas, a les de finals deis vuitanta. 

El sector industrial, globalment, modera la taxa de creixement de l'any anterior, com a conseqüencia d'una 
disminució en els subsectors béns d'equipament i intermedi. La disminució de la inversió en el primer ti pus 
de béns és un fet causat, principalment, pel comentat empitjorament de les expectatives, el menor creixe
ment de l'excedent empresarial i l'augment deis costos laborals. 

L'energetic i el de béns intermedis mantenen unes taxes per sobre de la mitjana industrial, mentre que els 
béns de consum mantenen l'atonia encara que presenten una lleu recuperació. 

Quadre 11.4 
Taxa de creixement del VAB a Catalunya 1991 i 1992 

Agricultura, ramaderia i pesca 

lndústria 

- Energia 

- Béns d'equipament 

- Béns intermedis 

- Béns de consum 

Construcció 

Serveis 

- Transports i comunic 

- Resta deis serveis 

Total 

Font: elaboració propia. 

1991 

1.7 

1.8 

4.0 

1.5 

2.0 

1.3 

5.2 

4.2 

4.0 

4.2 

3.3(") 

1992 

1.6 

2.5 

4.2 
3.1 

2.5 

1.5 

3.8 

4.7 

3.8 

4.8 

3.7n 

n Les taxes de creixement de referencia, presentad es pel Centrr L. R. Klein peral conjunt de I'Estat, són del3.1% i 3.4%, respec
tivament, per als anys 1991 i 1192. 
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L'any 1992, s'observa una certa recuperació de l'activitat industrial centrada, fonamentalment, en el sub
sector béns d'equipament. 

El sector serveis, en canvi, el 1991, continua mantenint en major mesura el ritme de creixement de 1990. El 
manteniment de la taxa en el subsector resta de serveis compensara la desacceleració en el de transports i 
comunicacions. Tal com ja es presentava en el capítol9, el comportament del terciari sera millor que !'industrial. 

El 1992, el subsector transports i comunicacions tindra un creixement set decimes superior al del conjunt 
de I'Estat i el de resta de serveis, amb un 4.8%, presentara una millora significativa respecte a l'any 1991, en 
part com a conseqüencia deis esdeveniments que trindran lloc a la nostra comunitat. 

En termes comparatius respecte a les altres comunitats autonomes, i pel que es refereix a l'any 1991, Cata
lunya presenta una taxa de creixement més alta que la major part de comunitats, únicament superada per 
Galícia i Múrcia. El1992, a més de les ja citades, també creixen més que Catalunya les d'Andalusia i Ma
drid, encara que la diferencia, com a maxim, és de dues decimes. 

Catalunya 

Espanya 

Catalunya 

Espanya 

Font: Hispalink. 

Quadre 11.5 
Contribució sectorial al creixement regional. 1991 i 1992 

A 

0.0 

0.2 

A 

0.0 

0.1 

E 

0.2 

0.2 

E 

0.2 

0.1 

Q 

0.1 

0.0 

Q 

0.2 

0.1 

K 

0.2 

0.1 

K 

0.4 

0.3 

1991 

e B z 
0.2 0.4 0.2 

0.2 0.6 0.2 

1992 

e B z 
0.2 0.3 0.2 

0.2 0.5 0.2 

L 

1.5 

1.2 

G TOTAL 

0.4 

0.5 

3.3 

3.1 

L G TOTAL 

1.7 0.5 3.7 

1.2 0.6 3.4 

En el cas catala -vegeu quadre 11.5-, s'observa com la contribució al creixement regional del sector indus
trial i serveis és superior a la mitjana estatal. Així, el 1991 el sector serveis, amb un percentatge de participa
ció del 51% en el VAB regional, aporta més de la meitat -64%- al creixement regional, mentre que !'industrial, 
amb un 38% aporta un 21%. Per subsectors, el de béns intermedis, el d'equipament i el de serveis desti
nats a la venda són els que tenen una participació superior a Catalunya que a Espanya, en termes relatius. 
Respecte als mateixos percentatges de l'any 1990, es pot observar com augmenten la seva contribució els 
subsectors energétic i béns de consum, mentre que la disminueixen els béns d'equipament, intermedis, 
construcció, transports i comunicacions i serveis no destinats a la venda. 

El1992, respecte a 1991, augmenten la seva participació el de serveis i els de béns intermedis i d'equipament, 
mentre que la disminueix el de la construcció. 

Quant a la contribució de les diferents comunitats autonomes al creixement nacional, assenyalar que, el1991, 
Catalunya hi contribueix amb un 0.6%, sent la que major aportació té, seguida de les de Madrid i Andalusia 
-0.5%- i la Comunitat Valenciana -0.3%. El1992, Catalunya aporta un 0.7%, també seguida de Madrid i 
Andalusia -0.6%- i de la C. Valenciana -0.3%. Comes pot observar, a l'any 1992 el creixement esconcen
trara en major mesura en les tres comunitats autonomes citades en primer lloc. 
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11.2 Línies d'aven<; 

A partir de l'analisi realitzada fins al moment, s'ha mostrat l'estat actual del projecte de modelització regio
nal a Catalunya, que es podria resumir en: 

La construcció d'una base de dades regional que arriba fins a l'any 1990 pera la variable valor afegit i 
fins a l'any 1991 pera la del bloc mercat de treball. 

L'especificació d'un model econometric regionals, compatible amb models nacionals i internacionals 
existents, que proporciona prediccions a curt i mitja termini del PIB regional i del mercat de treball. 

El lligam i l'homogene"ització d'aquestes prediccions amb que s'obtenen a les restants comunitats auto
nomas, amb l'objectiu final d'aconseguir regionalitzar les prediccions nacionals. 

Del treball continuat amb el model Catalunya, se'n despren tot un conjunt de línies d'aven<; que a continua
ció s'expliciten per tal de copsar la potencialitat d'aquests ti pus de modelitzacions. 

Una primera tasca inherent a qualsevol model, és la realització de contínues revisions i actualitzacions de la 
base de dades regionals i nacionals, que permeten la revisió de les prediccions resultants del model eco
nometric Catalunya. 

Una segona via de treball, aniria encaminada a generar uns escenaris alternatius quant al context nacional i 
internacional, que permetin l'obtenció de previsions pera l'economia catalana. En aquest sentit, la informa
ció resultant del model seria més rica, ja que a més del que es podria anomenar com a escenari normatiu -
el més probable- es podria proporcionar informació sobre l'evolució económica catalana en situacions en 
que el context nacional i internacional fos més o menys optimista que el previst. Pera la realització d'aquest 
objectiu, s'hauria de !ligar el model regional a un model nacional que presentés aquests escenaris alterna
tius, o bé incorporar explícitament en el model regional tot un conjunt de variables que fossin instruments 
de política económica, de manera que la seva variació generés aquests distints escenaris. 

Aquesta última via, estaria relacionada amb el ti pus d'especificació que proposava Engle per tal que el mo
del fos més útil pera l'analisi política. 

Finalment, una tercera línia d'aven<; consistiria en la incorporació de noves variables endógenas al model. 
En aquest sentit, existeix el proposit tant de modelitzar el PIB regional també pels seus components de de
manda, com d'ampliar !'actual desagregació del sector terciari, jaque a Catalunya aquest cobreix més del 
50% del total d'activitat. 

Tal com ja s'ha comentat en els capítols dedicats a l'analisi de les especificacions deis models regionals 
existents, la incorporació de noves variables endógenas es veu limitada per les dificultats de regionalitzar
ne algunes. En aquest sentit, tant l'obtenció de la inversió regional i de la despesa pública, com el calcul de 
les exportacions-importacions entre les distintas regions presenten problemas motivats tant per la dificultat 
d'obtenció de la informació estadística, com per alió estrictament conceptual de regionalització d'activitats 
d'ambit supraregional. 

Pera tates les variables, hi ha constitu"its grups de treball dins el projecte Hispalink, o a nivel! de l'equip Ca
talunya, per tal d'avan<;ar en la solució d'aquests problemas i poder acabar presentant unes estimacions 
del PIB regional pel costat de la demanda. El consum privat és la variable de la qual no s'ha fet esment fins 
ara i sobre la qual més avan<;ats estan els projectes per a la seva incorporació al model Catalunya. 
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Annex 1. Variables del model Hispalink a Catalunya 





Variables endogenes106 

EACT: població ocupada al sector agrícola. 

EECT: població ocupada al subsector energetic. 

EKCT: població ocupada al subsector de béns d'equipament. 

EQCT: població ocupada al subsector de béns intermedis. 

ECCT població ocupada al subsector de béns de consum. 

EBCT: població ocupada al sector de la construcció. 

EZCT: població ocupada al subsector de transports i comunicacions. 

ESCT: població ocupada al subsector resta de serveis. 

ECTOT: població ocupada total. 

EUPCT: població aturada. 

EINCT: població ocupada a la indústria (sense construcció). 

ESECT: població ocupada al sector serveis. 

ELCT: població activa. 

EUPRCT: taxa d'atur. 

VABCT80: valor afegit brut total. 

VACT80: valor afegit brut del sector agrícola. 

VECT80: valor afegit brut del subsector energetic. 

VKCT80: valor afegit brut del subsector de béns d'equipament. 

VQCT80: valor afegit brut del subsector de béns intermedis. 

VCCT80: valor afegit brut del subsector de béns de consum. 

VBCT80: valor afegit brut del sector de la construcció. 

VZCT80: valor afegit brut del subsector de transports i comunicacions. 

VSCT80: valor afegit brut del subsector resta de serveis. 

lnstitut d'Estadística de Catalunya-Hisp/91 141 



VBIENI: valor afegit brut deis subsectors energetic, béns de consum i béns d'equipament. 

VINCT80: valor afegit brut total de la indústria (sense construcció). 

VSECT80: valor afegit brut del sector serveis. 

Variables exógenes nacionals 107 

EEAG: població ocupada al sector agrícola. 

EEBE: població ocupada subsector de béns d'equipament. 

EEBI: població ocupada subsector de béns intermedis. 

EEC: població ocupada al subsector de béns de consum. 

EESE: població ocupada subsector resta de serveis. 

EETC: població ocupada subsector de transports i comunicacions. 

EETSE: població ocupada subsector resta de serveis. 

EL: població activa. 

EUP: població aturada. 

NTOT: valor afegit brut nacional llevat del sector agrícola. 

PPRIAG: índex de preus percebuts pels agricultors. 

PPRISV: índex de preus deis serveis destinats a la venda. 

VAAG80: valor afegit brut del sector agrícola. 

VABE80: valor afegit brut del subsector de béns d'equipament. 

VABI80: valor afegit brut del subsector de béns intermedis. 

VAC80: valor afegit brut subsector de béns de consum. 

VACST80: valor afegit brut del sector de la construcció. 

VAEN80: valor afegit brut del subsector energetic. 

V ASESO: valor afegit brut del subsector resta de serveis. 

VATC80: valor afegit brut del subsector de transports i comunicacions. 

YDH80: renda nacional bruta disponible deflactada. 
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Variables exogenes fictícies 

ANY: 

0: 

019808: 

01984: 

019709: 

019757: 

01985: 

019705: 

019770: 

variable tendencia 

Opera 1970-1979 

1 per a 1980-1994 

O per a 1980-1988 

1 per a la resta 

1 pera 1984 

O per a la resta 

1 pera 1970-1979 

Opera 1980-1994 

1 pera 1975-1977 

O per a la resta 

1 pera 1985 

O per a la resta 

1 pera 1970-1975 

O per a la resta 

1 pera 1977-1980 

O per a la resta 

Variables endogenes regionals retardades108 

EBCT(-1): població ocupada al sector de la construcció retardada un període. 

ECCT(-1 ): població ocupada al subsector de béns de consum retardada un període. 

EKCT(-1): població ocupada al subsector de béns d'equipament retardada un període. 

EUPCT(-1): població aturada retardada un període. 

VBCT80(-1): valor afegit brut del sector de la construcció retardat un període. 

VECT80(-1): valor afegit brut del subsector energetic retardat un període. 

VKCT80(-1): valor afegit brut del subsector de béns d'equipament retardat un període. 

VQCT80(-1 ): valor afegit brut del subsector de béns intermedis retardat un període. 

VZCT80(-1): valor afegit brut del subsector de transports i comunicacions retardat un període. 
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Annex 2. Descripció deis indicadors 





Peral calcul deis valors afegits bruts deis anys 1988 i 1989 s'han utilitzat els següents indicadors: 

Sector agrícola 

01976: 

01977: 

01986: 

VAAG80: 

fictícia amb valor 1 el 1976 i O a la resta. 

fictícia amb valor 1 el 1977 i O a la resta. 

fictícia amb valor 1 el 1986 i O a la resta. 

valor afegit brut real nacional del sector agrícola a preus de mercat. 

Subsector energetic 

EECT: 

IPIEN: 

PELEC: 

població ocupada a Catalunya del subsector energetic. 

índex de producció industrial nacional de productes energetics. 

producció d'electricitat bruta mesurada en borns de generador. 

Subsector béns d'equipament 

CELEC: 

MVEIN: 

PVEH: 

VABE80: 

consum d'electricitat. 

matriculació de vehicles industrials. 

producció de vehicles. 

valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector béns d'equipament. 

Subsector béns intermedis 

CELEC: consum d'electricitat. 

0197079: fictícia amb valor 1 el 1970-1979 i O a la resta. 

IPIBI: índex de producció industrial nacional en indústries extractives i transformats de productes no 
energetics. lndústria química. 

VABI80: valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector de béns intermedis. 

Subsector béns de consum 

CELEC: 

01975: 

01976: 

01977: 

IPIT: 

IPICV: 

VAC80: 

consum d'electricitat. 

fictícia amb valor 1 el 1975 i O a la resta. 

fictícia amb valor 1 el 1976 i O a la resta. 

fictícia amb valor 1 el 1977 i O a la resta. 

índex de producció industrial nacional del subsector textil. 

índex de producció industrial nacional del calgat, vestit i altres confeccions textils. 

valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector de béns de consum. 
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Sector construcció 

CCEM: consum de ciment. 

CELEC: consum d'electricitat. 

OBLICAP: obres licitades per I'Administració Pública. 

PCEM: producció de ciment. 

Subsector transports i comunicacions 

TRBAR: 

MVEIN: 

TELEF: 

tonatge de registre brut entrat al port de Barcelona. 

matriculació de vehicles industrials. 

total nombre de conferencies telefóniques interurbanes i internacionals sortides. 

Subsector resta de serveis 

CE LEC: consum d'electricitat. 

DEPBANP: dipósits de la banca privada 

019809: 

PENT: 

VASE80: 

fictícia amb valor 1 el 1980-90 i O a la resta. 

nombre de persones procedents de l'estranger entrades per les fronteres catalanes. 

valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector resta de serveis. 

lnformació addicional sobre els indicadors 

CCEM (consum total de ciment): 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

Subdirección General de Industrias de la Construcción. Dades publicades per la Cambra 
Oficial de Comen;, lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

tones. 

7-8 mesas. 

* Observacions: inclou alió que han produ"lt les fabriques catalanes, les de la resta d'Espanya i les 
d'importació. 

CELEC (consum d'electricitat): 

* Font: companyies electriques catalanes (Fuerzas Eléctricas de Cataluña,SA, Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana,SA i Hidroeléctrica de Cataluña,SA). Dades publicades per 
la Cambra Oficial de Comerc;, lndústria i Navegació de Barcelona. 

* Periodicitat: mensual. 

* Unitats: megawats/hora. 

* Retard: 6-7 mesas. 

* Observacions: són les dades mensuals de facturació que faciliten les companyies electriques per a les 
quatre províncies catalanes. Aquestes dades s'han d'analitzar amb cura, jaque les com
panyies llegeixen els comptadors per períodes generalment superiors a un mes. Per tant, 
el total anual no presenta perill, pero sí l'analisi mensual. 
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DEPBANP (dipósits de la banca privada): 

* Font: Boletín Estadístico del Banco de España. Dades publicadas per la Cambra Oficial de 
Comen;:, lndústria i Navegació de Barcelona. 

* Periodicitat: trimestral. 

* Unitats: milions de pessetes. 

* Retard: 1-2 trimestres. 

* Observacions: inclouen els dipósits en pessetes ordinarias, pessetes convertibles, estalvi de l'emigrant i 
dipósits del sector públic a la banca. 

La serie es trenca a partir del segon trimestre de 1983 en que s'exclouen els dipósits del 
sector públic, i s'inclouen els dipósits en moneda estrangera deis residents. 

Al mes de mar9 de 1986 s'inclou el valor efectiu de les cessions temporals d'actius del sector 
privat i s'exclou l'estalvi deis emigrants. 

EECT (població ocupada a Catalunya al subsector energetic): 

* Font: elaboració propia a partir de la base de dades Hispalink i l'enquesta de població activa. 

* Periodicitat: trimestral. 

* Unitats: nombre de persones. 

* Retard: 5 mesas. 

IPIBI (índex de producció industrial en indústries extractives i transformats de productes no energetics. 
lndústria química): 

* Font: Boletín Estadístico del Banco de España. 

* Periodicitat: mensual. 

* Unitats: índex base 100 = 1972. 

* Retard: 3-4 mesas. 

IPICV (índex de producció industrial del calvat, vestit i altres confeccions textils): 

* Font: Boletín Estadístico del Banco de España. 

* Periodicitat: mensual. 

* Unitats: índex base 100 = 1972. 

* Retard: 3-4 mesas. 

IPIEN (índex de producció industrial de l'energia): 

* Font: Boletín Estadístico del Banco de España. 

* Periodicitat: mensual. 

* Unitats: índex base 1 00 = 1972. 

* Retard: 3-4 mesas. 
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IPIT (índex de producció industrial del textil}: 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

Boletín Estadístico del Banco de España. 

mensual. 

índex base 100 = 1972. 

3-4 mesas. 

MVEIN (matriculació de vehicles industrials}: 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

Ministerio de Industria y Energía. Dades publicadas per la Cambra Oficial de Comen;:, 
lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

nombre de vehicles. 

3-4 mesas. 

* Observacions: són els vehicles matriculats cada mes a les prefecturas provincials de transit. L'any 1988 hi 
ha un canvi en la metodologia. 

OBLICAP (obres licitadas per I'Administració Pública): 

* Font: SEOPAN. Dades publicadas perla Cambra Oficial de Comen;:, lndústria i Navegació de 
Barcelona. 

* Periodicitat: trimestral/mensual. 

* Unitats: milions de pessetes. 

* Retard: 2-3 mesas. 

* Observacions: inclouen tots els anuncis de licitació que es publiquen al BOE, butlletins i revistes autonó
miques i provincials que afecten les obres de I'Estat i els serveis comercials inclosos als 
Pressupost General de I'Estat, els organismes autónoms industrials i comercials, RENFE i 
la Seguretat Social. 

Les xifres de licitació estan lleugerament sobrevaloradas a causa de, llevat de la contrac
tació directa, normalment es produeix una reducció pressupostaria i perque de vegades 
alguns concursos quedan deserts. 

PCEM (producció de tates les fabriques de ciment de Catalunya): 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 
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Subdirección General de Industrias de la Construcción. Dades publicadas per la Cambra 
Oficial de Comen;:, lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

tones. 

7-8 mesas. 
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PELEC (producció d'electricitat bruta mesurada en borns de generador). 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

companyies electriques catalanes (Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA, Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana SA i Hidroeléctrica de Cataluña SA. Dades publicadas per 
la Cambra de Comer<;:, lndústria i Navegació de Barcelona 

mensual. 

megawats/hora. 

2-3 mesos. 

* Observacions: es considera únicament la producció efectuada perles centrals, tant hidrauliques com ter
miques situadas a Catalunya. 

PENT (nombre de persones procedents de l'estranger entradas per les fronteras catalanes): 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

Movimiento Turístico. Secretaría General de Turismo. Dades publicadas perla Cambra de 
Comer9, lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

nombre de persones. 

1-2 mesos. 

* Observacions: inclouen els estrangers provistos de DNI o passaport, els espanyols residents a l'estranger, 
els qui estan en transit per ports marítims i els autoritzats per 24 hores en alguns aeroports. 

Problema: no es coneix la seva destinació. 

PVEH (producció de vehicles): 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

* Retard: 

Ministerio de Industria y Energía. Dades Publicadas per la Cambra Oficial de Comer9, 
lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

nombre de vehicles. 

3-4 mesos. 

* Observacions: és el total de vehicles fabricats en centres productius que les empresas automobilístiques 
tenen localitzades a Catalunya. 

TELEF (nombre total de conferencies telefóniques interurbanas i internacionals sortides): 

* Font: 

* Periodicitat: 

* Unitats: 

CTNE SA. Dades publicadas per la Cambra de Comer9, lndústria i Navegació de Barcelona. 

mensual. 

* Retard: 

nombre de trucadas. 

3-4 mesos. 

* Observacions: s'inclouen tant les trucadas automatiques com manuals. 
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TRBAR (tonatge de registre brut entrat al port de Barcelona): 

* Font: Port autónom de Barcelona. Dades publicades per la Cambra de Comen;, lndústria i 
Navegació de Barcelona). 

* Periodicitat: mensual. 

* Unitats: tones. 

* Retard: 1 mes. 

* Observacions: és la capacitat que té un vaixell considerant la carrega que pot desplagar, l'avituallament i 
la tripulació, tot aixó mesurat en tones Moorson. 

VAAG80 (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del sector agrícola): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980). 

VABE80 (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector béns d'equipament): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980). 

VABI80 (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector de béns intermedis): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980). 

VAC80 (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector de béns de consum): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980). 

VACST80 (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del sector de la construcció): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980). 

V ASESO (valor afegit brut real nacional a preus de mercat del subsector resta de serveis): 

* Font: CEPREDE. 

* Periodicitat: anual. 

* Unitats: milers de milions de pessetes (any 1980) 
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Annex 3. estimacions de les regressions amb indicadors 





ID 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
197 6 
1977 
1978 
1979 
1910 
1981 
1982 
1913 
1984 
1985 
1986 
1987 

ACTUAL 

11256.1250 
78123.5000 
86532.3125 
86802.6250 
71999.6175 
72859.9375 
73214.2500 
83495.6175 
83715.5000 
96310.9375 
818(1.1!15 
91372.1125 
13694.1759 
85303.1250 
82845.5000 
74511.7500 
86240.6175 

AGRICULTURA 
::::::::::: 

EQUATION l 

"'"'"'" 
•ETHOD OF ESTI.ATION = ORDIIARr LEAST SQUARES 

DEPENDENT VARIABLE: VACTIO 

SUN OF SOUARED RESIDUAL$ : 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : 

•EAN OF DEPENDENT VARIABLE : 
STAIDARD.DEVIATION = 

R-SOUARED = 
~ AD1USTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC : 
F-STATISTICI ~. 12) : 

LOG OF LilELIHOOD fUNCTION : 
IUIBER Of OBSERVATIOIS : 

ESTINATED 
VARIABLE commm 

e 67129.11 
VAAGBO 16.10132 
01976 -12279.64 
01977 -11200.01 
01916 -10104.21 

0.260116E+09 
4656.41 
12115.3 
6117.39 

o.mm 
0.420612 

2.~117 

3. 90313 
-164.743 

17 

STAIDARD 
ERROR 

16010.31 
15.10221 
mo.m 
4m.m 
4135.676 

~LOT Of ACTUALI') AND fiTTEDI+I VALUES 

mm 
12118.2025 + 

82127.7202 
832!9. 7565 + 

14459.1259 
14425.5232 
72859.9375 + 

73214.2500 + 

15549.5339 
14711.1456 • + 

15864.1597 
14151.3216 
83906.3641 
14909.7384 + 

16379.8702 + 
16956.3245 
74511.7500 + 

!6885 .1691 •• 

T-STATISTIC 

4.236571 
1.063226 

-2.542162 
-2.319331 
-2.213605 
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PLOT Of RESIDUALSIO) 

RESIDUAL 

-1632.0775 + o : + 

-4104.2202 O+ + 

3242.5560 O+ 
2m.m1 + o + 

-5m.am o + + 

0.0000 + e 
0.0000 + o 

-2053.1464 + o 1 
1 

-925.6456 + o: + , 10446.1771 + 1 + o 1 

-2310.1411 + o 1 + 1 

1466.4414 + 1 + o 1 

-1214.1634 + o : + 

-1076.7452 + o: 
-mo.aw O• • 

0.0000 . + o + 

-644.4116 + o: 
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ID 

1m 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1m 
1977 
1m 
1979 
1980 
1981 
1982 
1m 
1984 
1985 
1986 
1987 
1m 
1989 

156 

::::::: 

EQUATION ............ 
NETHOD OF ESTI.ATION = QRDINARY LEAST SQUARES 

DEFEHDENT VARIABLE: VECTBG 

SUN OF SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 

MEAN OF DEFENDENT VARIABLE : 
STANDARD DEVIATIO~ = 

R-smm = 
AD!USTED R-SQUARED = 

DURBIN·WATSON STATISTIC = 
F-STATISTICI 3. 161 = 

LOG QF LIKELIHOOD FUNCTION = 
NUNBE?. OF OBSERVATICNS = 

VARIABLE 
Esrr•mo 

COEFFICIENT 

FHEC 
mr 
IFIEN 

19274.22 
0.1772656H2 

1199.167 
265.2925 

0.661571E•09 
6464.22 
HDii2. 
24967.9 

0.943554 
o. 932970 

2.3055 
89.1522 

-201.628 
20 

STANDARD 
ERROR 

9276.557 
o.wmoe-o3 
m.m1 
42.19018 

?LOT OF ACTUALI'/ AND FITTEDI•I VALUES 

ACTUAL · mm 

59878.4180 58940.6007 •• 
63751.9336 mo1 .a m . • 
74585.3750 87069 .117ó 
89449.8750 9!78Ué65 '• 
1D2379.5é25 i67!9.3701 
89516.93755 98099.5366 
103356.;250 1D2034.i301 •• 
107217.0000 100853.5ó41 
113588.5625 118178.1640 • • 
119374.4375 117257.7041 •' 
116064.9375 117733.0562 '• 
123215.1875 122940. 93!3 •• 
123559.0~00 122272.0297 •' 
13!913.0625 116910.5527 
120919.3150 11&398.8753 •• 
106081.4375 114437.6384 
128&66.6815 1275!é.74.i.i •• 
132990.3750 1:3632.1445 
145482.8750 147943.38Cl 
151639.7500 151661.6704 

• 

i -STATISTIC 

2.077734 
3.970123 
2. 590905 
6.211015 

•• 

PLOT OF RESIDUALSIO/ 

RESIDUAL 

m.un :o + 

4(50,9023 O• 
-12483.7426 o 
:2339.9915 + o : • 

5590.1924 • 
-am.m1 o • 
1321.1949 :e + 

6363. 4359 •O 
-4519.6015 +O 
2116.7334 ; D • 

-1668.1117 • G , 
f • 

274.2492 o + 

12i6.970.i !O . 
15002.5091 + o 
252U997 : o • 

-&356. 2009 o + 

1279.9442 • ;o • 
-641.7695 • o; 

-2460.5051 • o ; + 

-21.9204 
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ID 

1m 
1971 
1972 
197 3 
1174 
1m 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
i 981 
1m 
1983 
1984 
1985 
1m 
198i 

BÉNS EOU!PAIIENT 
::::::::::::::: 

EOUATIJH 3 ............ 
IIETHOD QF ESTINATIO~ = ORDIIAR~ LEAST SQUARES 

SUN OF SQUARED RESIDUAL$ = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 

NEAN OF DEPENDENT_ VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SOUAREú = 
ADJUSTED R·SQUARED : 

DURBIN·WATSOH STATISTIC : 
~-STATISTICt 4. 131 = 

LOG OF LIIELIHOOD FUNCTION : 
NUNBER OF OBSERUAi!OIS : 

0.336750HO 
16094.7 
mm. 
413!0.0 

o.mm 
o.wm 

1. 77:1 
H. 7621 

-196.964 
18 

mrm: 
m mm 

com¡crm 
STAIDARD 

moe i-STATISTIC 

eme 
mm 
?VEH 
NJHH 

36UU2 
·0.3U2314H2 

m.5917 
0.2193257 
-1.mm 

34110.08 1.059014 
0.3B02994E·02 ·0.9183066 
60.19071 4.115429 

0.1191231 1.141161 
0.9371525 -1.371471 

'LOi OF ACTUALI'l ~ND FITiEDI•I VALUES 

ACTUAL FiiiEú 

244316.1875 249181.5572 •• 
251624.6250 254005.al:i •• 
298167.óf75 310560.:22: 
311019.3125 350113.1291 
387557.ói75 3i4830.491: • 
Hm5.im 372411.1868 
354816.6875 .l67710.97i0 • 
349597.1875 379753.3605 
371897.3125 357918.6614 
346276.1875 3292i0.7376 
33l977.937: 332256.i45: 
314393.1250 308725.3895 .. 
303746.7500 301649.4137 •• 
305456.6250 319149.6952 
336177.ói75 330431.009~ • 1 

339217.7500 332761.ó333 
340191.7500 348287.78~: 

383018.0000 384822.61:1 '• 
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' 

PLOT OF RE5IDUALSI0i 

RESIDUAL 

-m.l.369i . o ; 
-23!0.3937 a: 

·12393.1351 o 
30906.1134 
12721.1964 o 
·1476.061 8 • o 

-12194.2895 • 
-30156.17300 
13971.6511 o 
17065.4499 • o 
6721.7922 o 
3667.7355 o • 

·4902.6637 r. . 
' ' 

-14293.0702 
5746.6i79 o 
6456.1167 ~ o 

-8096.0335 • o ' 
' -1804.6131 o: • 
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ID 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1910 
1981 
1912 
1913 
1914 
1m 

·1m 
1987 

158 

BÉIS IITERIEDIS 

fQUATIOI 4 ............ 
IETHOD OF ESTIKATIOI = OIDIIAIY LEAST SQUARES 

DEPEIDEIT UARIABLE: UQCTIO 

SUI Of SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR Of THE REGRESSIOR = 

MEAN OF DEPEIDEIT VARIABLE = 
STAIDARD DEUIATIOR : 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-wATSON STATISTIC = 
F-STATISTICt 4, 111 : 

LOG Of LICELIHOOD FUNCTIOI = 
RUMBER OF OBSERUATIONS = 

ESTIKATED 
VARIABLE commm 

e 50681.17 
eme O. 5242174E-DZ 
UABUO 366.3644 
f -1063.910 
!PIBI -1!90.113 

0.3G74UE+09 
5216.17 
205031. 
mrr.5 

o. 965033 
o. 952311 

2.1UO 
75.1961 

-156.173 
16 

STAIDARD 
ERROR 

20f05.44 
o.mo1m-o2 
17.30602 
5f54.6U 
560.7357 

PLOT Of ACTUALI'I AND FITTEDI•I UALUES 

ACTUAL FITTED 

152122.3150 151043.1976 •• 
162471.1875 169722.8857 
170770.7500 175116.1417 
199589.7500 1199~5.8148 
202583.7500 199610.9602 + • 

204305.4315 210771.9786 + 

215133.2500 216511.5960 + 

221213.4375 216009.6629 + 

201425.0000 209661.9637 •• 
209400.3125 204341.1272 + 

209060.2500 201961.9500 + 

211912.6175 216359.5918 + 

216569.2500 214339.i066 •• 
218955.7500 217~05.7573 •• 
237730.3750"239363.1414 
239549.9375 241162.0175 

T-STATISTIC 

z.mm 
3.511301 
4.19U25 

-1.116219 
-3.372021 

PLOT Of RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

1779.1774 + o • 
-7251.6982 o + 

-UI6.0917 o + 

9633.9352 + 

2972.7198 + o + 

-6466.5411 o + 1 + 1 

-1455.3460 + o ; + 

5203.7746 + + o 
-1236.9637 + o : + 

5051.4153 + +O 

91.3000 + o 
-4446.9043 o + 

2229.6434 + 1 o + 1 

1549.9927 + ; o + 

'• -lm.m4 + o ; + 
•• -1612.0100 + o ; 
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BEIS COISUI 
::::::::::: 

EQUATION 5 ............ 
IETHOD OF ESTIIATION = ORDINARY LEAST SQUARES 

DEPEIDENT ~ARIABLE: VCCTIO 

SUI Of SQUARED RESIDUAL$ • 0.52W6E+09 
STANDARD ERROR Of THE REGRESSION : 7619.03 

lEAN Of DEPENDENT VARIABLE : i67W. 
STANDARD DEVIATION = 30746.7 

R-SQUARED = 0.964125 
ADIUSTED R-SQUARED : 0.940208 

DURBIN-WATSON STATISTIC = 1.1712 
HTATISTJCI 6. 91 : 39.2134 

LOG Of LIKELIHOOD FUNCTION = -161.115 
IUIBER Of OBSERVATIOIS : 16 

ESTillA m STAIDARD 
VARIABLE comicmr ERROR T -STATISTIC 

eme O.li57044H2 0.6ZZ93UE-02 0.1157393 
m1o 51.52572 1%9.5145 0.3971373 
mcv 472.6134 601.1%14 0.7772612 
mT 3014.114 767.7342 4.01&015 
01975 73196.01 U17. 917 7.526641 
Dl976 5677U3 11139.21 5.096416 
Dl977 63216.22 9242.733 6.U9560 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI+I VALUES PLOT Of RESIDUALSIOI 

ID ACTUAL mm RESIDUAL 

1972 446242.5000 441315.5026 4926.9914 + O+ 

1973 463266.1875 451314.4362 4951.7513 + O+ 

1974 W061.1875 454690.7348 -7629.5473 o + 1 + 1 

1975 510509.0000 510509.0000 + 0.0000 + o + 

1976 524611.5625 524611.5625 0.0000 + o + 

1977 521207.0625 521207.0625 + 0.0000 + o 

1978 463130.1250 460129.731~ + ' 3000.3165 + o + 

1979 471690.5625 479117.1834 • + -7496.6209 o + • 
1980 465503.9375 463413.4433 •' 2030.4942 • : o + 

1981 425810.6175 421411.5161 •• -2670.1216 + o + 

1m 424137.1750 434162.9475 • • -10725.0725 o + + 

1983 449111.5625 444510.3244 + • ml.2311 + O+ 

1914 441312.3750 434137.1029 + IWU7ZI + ' + o 1 

1985 451139.1250 449373.5479 •• 1165.5771 : o + 

1916 475564.6175 476724.9519 •• -1160.2644 + o: • 
1987 49201f.9375 196123.6119 ' + -4104.7514 + o + 
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CONSTRUCCI! 
::::::::::: 

EOUATION 6 ........... 
NETHOD GF ESTINATION = ORDIIARf LEAST SOUARES 

DEPENDERT ~ARIABLE: ~BCTBO 

SU~ OF SOUARED RESIDUAL$ : 0.119U6f+IO 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSIOI : m7.3Z 

~EAN OF DErENDENT U~RIABLE ~ 245567. 
STANDARD DEUIATION = 41046.8 

R-SOUARED = 0.167594 
ADJUSTED R-SQUARED = 0.956792 

DURBI8-WATSON STATISTIC : 1.6715 
F-STATISTICI 4. 121 : 19.5744 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION : -177.716 
NUIBER OF OBSERVATIORS : 17 

ESTINAm STANDARD 
VAWBLE COEFFICifNT ERROR T -STATISTIC 

e 108613.5 21320.52 3.135154 
m~ 0.5105235HI O.SII2164f-02 11.20013 
m~ o.mum-oz 0.22700Z4H2 2.173747 
eme -O.WI341E-02 o.umm-oz -2.aomo 
OBLICAP o.m3316 0.2600109 1.916063 

?LOT OF ACTUAL(') ARD FITTEDf•l VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ID ACTUAL FiiTED RESIDUAL 
o 

1971 254158.0625 260911.9065 ' . -61S3.WO +O 1 
1 

1972 210919.9315 281773.0010 -153.0635 + o; 
1973 30589!.9375 309048.2115 ' + -3149.2740 + o ; + 

1974 325640.6250 322424.4473 •' 3216.1177 ; o + 

1975 3(0516.1500 291193.4755 + 13323.2745 • o 
1976 299690.8150 2J6671.46jl + 13019.4119 + + o 
1977 271694.8125 286274.0935 -14579.2!10 o + 

1978 258127.7500 216213.1132 -1ao15.m2o 
1979 253796.8750 246818.9153 6977.9597 + O• 
1980 222275.9375 212523.1775 9752.7600 + 1 + o 1 

1911 195939.6875 198587.3715 '• -2647.6140 + o ; + 

1912 212444.5000 204178.1469 7665.7531 + o 
1913 205121.0000 208315.1037 '• -2594.1037 + o ; + 

1914 115584.6815 18t371.1796 -716.4921 + o; + 

1m 176036.0000 178943.2846 '• -2907.2146 + o ; + 

1986 191697.3750 196235.3843 ' + -4531.0093 + o 1 + 1 

1m 223902.5000 2215t3.3774 •• 2339.1226 + ; o + 
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IL 

..... , 
; i .' 4 

1 9 f 5 

, ... 
. ';!t. 

: :s.: 
'384 
1985 
~ 986 
1987 

TRANSPORTS I CO.URICACIOIS 
:::::::::::::::::::::::::: 

EQUATIOH 7 ........... 
METHOD OF ESTINATIOH : ORDINARY LEAST SQUARES 

DEPENDENT VARIABlE: VZCTIO 

SUK OF SQUARED RESIDUALS : 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : 

NEAN OF DEPENDENT VARIABLE : 
STANDARD DEVIAiiOH = 

R-SQUARED : 
AD1USTED R-SQUARED : 

DUREIN-WATSON STATISTIC = 
F-STATISTICI 3, 101 = 

LOG OF LIKELIHCOD FUNC7ION = 
NU~BER OF OBSEiVATIONS : 

VARIABLE 
mm m 

comrcrm 

ACTUAL 

TRBBAR 
NUEIN 
TELE'F 
mm 

FI~TH 

14r;,5.?37~ :44E;7.7:!~ 

i485~2.5QCO i4é34~.:2i: 

147:~~.75~D ;,!~!~.2901 

:54iiO.JCJO 15Z0~0.352E 

155806.000& 156027.6902 
15936 •. 2500 1609ói.7151 
161910.6875 159842.0485 
166120.3125 167481 .i271 
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0.10!22UH2 
-C.243ó531 
U2503i3HI 
92.31877 

O. 7iiOJIE+OI 
2794.66 
141131. 
19671.7 

UH595 
o.mm 

2.1929 
211.374 

-iZS-606 
14 

srmm 
moR 

0.2!20004H3 
o .11BG21: 
O.Z31H27HI 
21.9873f 

.. 
• . 

·' 

T-STATISTIC 

3.s.:1Uí 
-1 .. 368675 
z.mw 
U9i716 

'· 
• • 
•' 

'• 

?LüT ,. .r mrm~s:c1 

R:SIDUA~ 

27·".;:;; +G 
-!:sz.m:1 
mum o • 
115UW 
-:ósum - ~ • 
-!250.7295 o • + 

-2l50.i655 + 

~706.5724 + o • 
165.4592 o + 

2909.6471 + 1 + o 
-221.6902 + o; 

-1603.4651 + o + 

206i .6390 O+ 
-!361.4146 + o 
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smm 

EOUAiiON .. , .••.....• 
~IRST-OROEP. SERIAL CORRE~ATION OF iHE cRROF. 

DEFENDENT VARIABLE: VSCT!O 

SU~ OF SQUARED RESIDUAL$ = 0.603560E+09 
STANDAF.O eRROR OF THE RE¡RfSSION ·: 7761.91 

~EA~ OF uEFENDENT VARZABLE : O .193111 E•07 
STANDkRD DEVIAiiO~ : 339916. 

R-SQUARED : o. 999667 
AOJUSTEL R-SOUARED : 0.999500 

üUiSin-WATSON STATISTIC = 2.0342 
F-ST ATISTICI ' 1 o 1 : 5741.08 . ' 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION : -162.513 
HU~BER OF OBSERVATIONS : 1 ó 

mm m STANDARD 
VARIABLE comrcrm ERROR T ·ST ATISTI C 

e -81254.96 76971.19 ·1.055706 
eme o.1mmc-or 0.337i333H2 USOI72 
üEPBANP -0.600!540HI 0.1920397HI -E.I2UOI 
01m -91458.92 10737.67 -9.076354 
VASW 191.4854 17.10671 11.19359 
PEHi -O. JI U9HHI 0.22i77i2H2 -5.109464 

PLOT JF ACTUAL(') AND FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

iD ACTUAL FITTEL RESIDUAL 

1972 99209.i.6t75 99870~.439C •. -661 S. 7SI5 Ú• 

197.i I07g740.00DG107é268.0118 •• 3471.9112 o • 
i 9 7 4 113415.i.OOOOII39267.783t -srrum +O + 

1975 1161 w. oaoo 1 161 201. 9 rr é •• 6613.0184 •O 
1976 1221867.00001224330.1261 3536.8731 ú • 

1977 1213324.0000121l0,3.8349 -iiUW o: • 
;m 1 W453.000012S9031 .5620 •• -10571.5620 
1919 1311110.00001313023.554l •' 4146.4456 o + 

1980 120BI02.00001203297.914i mum O• 

1 98! 1219482.00001211066.1464 WUS36 ; o • 
1982 1241S95.000012496D5.l~ti -2010.208i • o ; + 

:m 1264491.00001278i!3.1469 •• -13692.14690 
1984 1308230.00001305j21 .7447 •• 2908.2553 o + 

1985 1332621.00001323071.7423 •' 9549.2577 • o 
IHb 1359380.00001357862.1287 1517.!713 : o + 

1m 1421131.00001424782.6795 + -3651.6195 + o + 
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Annex 4. Estimacions del bloc de valor afegit brut 





ID 
r 911 
1972 
19i3 
1974 
i975 
1976 
1977 
19 7 8 
1979 
1980 
1981 
1982 
! 98 3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
!989 

EQUATION 
•••••••••••• 
FIRST-ORDER SERIAl CORRELATZON OF THE ERROR 

MAXINUN LI<ELIHOOD ITERATIVE TECHNZQUE 

CONVERGENCE ACHZEVED AFTER 1 ITERATIOHS 

FINAL VALUE OF RHO : 0.535133 
STANDARD ERROR OF RHO = 0.193901 

T-STATISTZC FOR RHO = 2.16292 

AGRICULTURA 
::::::::::: 

STATISTICS BASED 01 RHO-TRANSFORNEO VARIABLES 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPEIDEIT VARIABLE: VACTIO 

SUM OF SQUARED RESIDUAL$ : 0.572990E•09 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : 5805.62 

llf.U OF liEPEIDEIT VARIABLE = 40453.0 
'STAIDAID DEUIATION : 9110.76 

R-SQUAIED = 0.622164 
ADIUSTED R-SQUARED = o.mm 

DURBII.WATSON STATISTIC = 1. 7419 
F-STATISTICI 1, 171 : 27.9144 

LOG OF LI<ELIHOOD FUICTIOI = -190.137 
IUIBER OF OBSERVATIOIS : 19 

ESTIIATED STANDARD 
VARIABLE COEFFICIENT ERROR T -STATISTIC 

PPRIAG -70.96130 52.41107 -1.353916 
UAGIO 81.64294 6.349640 13.96031 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 
81256.1250 77537.9443 3118.1101 1 o + 

787 23 .5000 78643.7120 79.7110 b 
86532.3125 79666.8282 6165.4143 1 •0 

86802.6250 88604.5903 -1101.9653 o i 
78999.6875 84840.9547 -5w .2672 
72859.9315 8W2.8038 • -11552.1663 
73284.2500 74615.7193 -1401.4693 oi 
83495.6875 82275.9945 1219.6930 i o 
83785.5000 80291.6006 3493.8994 o + 

96310.9315 8!915..8240 • 1395.1135 1 +O 
81841.1875 82509.1089 •• -661.5214 oi + 

91372.8125 77546.3279 13826.4146 + 

B3694.875ü um.m1 -4792.5971 •O 
85303.1250 88691.2999 -3311.1749 + o + 

82845.5000 88430.0787 -m u m 
H5 JI. 1500 75657 .m o • + -1145.2730 oi 
86240.6875 85712. o 132 + • m. 6743 i o 
87989.6250 90526.0059 -2536.3109 + o 1 + 

86771.6875 8WU633 2358.2242 ¡ o + 

DURBINfl9701 T-STAT F~R ARII/ = -1.20157 
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ID 

1972 
1973 
f 974 
1975 
1976 
1977 
1978 
rm 
1m 
1 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
rm 
1988 
1989 

166 

EOUATIOH ............ 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATIOH OF THE ERROR 

CONVERGENCE ACHIEVED AFTER 3 ITERATIONS 

FIHAL VALUE OF RHO : -0.539292 
STANDARD ERROR OF RHO : 0.253558 

T-STATISTIC FOR RHO = -2.12690 

ENERGIA 
::::::: 

CURRENT SANPLE: 1971-1919 

STATISTICS BASED 01 RHO-TRANSfORNED VARIABLES 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENDEIT VARIABLE: VECTIO 

SUN Of SQUARED RESIDUAL$ = 
.STAIDARD ERROR Of THE REGRESSION = 

· · IIEAN Of. DEPEIDEIT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADIUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC = 
F-STATISTICI 4, 131 = 

LOG Of LI«ELIHOOD FUICTION = 
IUNBER OF OBSERVATIOIS = 

VARIABLE 

e 
ITOT 
VECTIDI-1 1 
DI9B5 
mm 
RHO 

ESTINATED 
COEffiCIENT 

-2m5.26 
3.632254 

u mm 
-23417.63 
60.61115 

-o .5392919 

0.219944EtD9 
4722.65 
175533. 
30101.1 

o. 912022 
0.976491 

2.4965 
177.530 

-174.!94 
lB 

STANDARD 
moR 

1453.406 
1.457953 

0.!632234E-DI 
5104.119 
25.4U52 

o.msm 

T -ST ATISTIC 

-3.211319 
2.491338 
5.112762 

-4.601638 
2.371160 

-2.126199 

PLOT OF ACTUALf'J AND FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALS(O) 

ACTUAL mm RESIDUAL 

74585.3150 80173.7038 ' -5511.3218 o + + 
1 

89449.8750 89822.6758 •• -372.1008 O¡ 
102379.5625 95210.3310 7169.2315 o 
89516.93755 95943.3162 -6426.4387 o 1 

+ 
103356.1250 102591.7727 764.3523 io 
107217.0000 104372.6656 + ' 2144.3344 o + 
113588.5625 111805.0309 •' 17&3.5316 o + 

119374.4315 115056.4720 4317.9655 •O 
116064.9375 118319.5087 ' + -2254.5712 + o 1 

123215.1875 123124.2333 •• -509.0458 01 
123559.0000 123149.9361 409.0639 io • 
131913.0625 124218.7848 7694.2777 + • 
120919.3750 125749.5207 ' . -4130.1451 o + + 

106081.4315 108225.7158 •• -2144.3313 + D 
128866.6875 124890.4162 • ' 3976.2113 + 

132990.3750 137832.1626 • + -4W .1116 o + 

146181.0625 148043.5857 ' + ·1162.5232 + a 
155:12.2~00 155641.2383 -121.9113 + 
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ID 

1972 
1973 
1974 
19 7 5 
197 6 
1977 
1978 
1 97 9 
1980 
1981 
1982 
1983 
'984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

B. EQUlPAifENT 
::::::::::::: 

CURRENT SANPLE: 1970·1919 

EQUATIOH 3 ............ 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

COHVERGENCE ACHIEVED AFTER 3 ITERATIONS 

FINAL VALUE OF RHO : ·0.259274 
STANDARD ERROR OF RHO : 0.224264 

T~STATISTIC FOR RHO = ·1.15611 

STATISTICS.BASED OH RHO·TRANSfOINED VARIABLES ..............•.... ,,,,,,,,,,,,,,,, ......... . 
DEPENDENT VARIABLE: VICTIO 

SUN OF SQUARED IESIDUALS : 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : 

NEAN OF DEPENDENT VARIABLE : 
STANDARD DEVIATION : 

R-SQUARED : 
AD1USTED R-SQUARED : 

DURBIN·WATSON STATISTIC : 
F·STATISTICf 4, 131 = 

LOG OF LI<ELIHOOD fUNCTI08 = 
NUNBER OF OBSERVATIOIS : 

VARIABLE 

e 
VA BEBO 
EEBE 
ANY 
VKCT!OI-1 1 
RHO 

ESTIIIATED 
comrcmr 

0.2022599E+08 
299.7439 

-272.846! 
-1016&.34 
O. 313BISO 

-0.2592737 

0.232162t+IO 
13383.7 
mm. 
47312.8 

0.931108 
0.919910 

1.1723 
49.1618 

·193.644 
11 

STANDARD 
ERROR 

3306650. 
37.17085 
87.06411 
1661.099 

o. 1466375 
0.2242637 

T -STATISTIC 

6.116762 
8.063950 

-3.133!36 
-6.121455 
2.140074 

-1.156111 

PLOT OF ACTUAL/') AND F!TTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUAlSfO) 

ACTUAL FITTEO RESIDUAL 

298167.6875 305163.1079. • -6995.4204 • o 
38)019.3125 369240.8560 1177!.4565 
387557.6875 381372.8360 • • 6114.!515 
364935.1250 373445.5089 • • -8510.3839 + o 
354816.6875 360642.3341 •• -5825.6466 + o 
349597.1875 369225:6833 + ·19628.4958 o 
371897.3125 361283.2663 10614.0462 
346276.1875 331057.0685 15219.1190 
331977.9375 327925.9724 11051.9651 
314393.1250 316085.5800 •• -1692.4550 
303746.7500 316l79.7618 -12633.01 u O+ 
305456.6250 318492.0979 -13035.4729 O• 
336177.6815 313314.1133 22!S3.5742 
339217.7500 336745.4049 •• 2472.3451 
340191.7500 355793.6743 -15601 .9W o + 
383018.0000 384191.6175 •• -1773.6115 
420312.9375 414232.2040 + • 6010.7335 
444049.0000 444607.6628 ·S5i.6628 • 
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o • 

+ o 
1 o 

0: 

O 

Q¡ + 
1 o • ó + 
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ID 

1910 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
197 6 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
rm 
1989 

168 

B. COISUN 
::::::::: 

CURRENT SANPLE: 1970-1919 

EQUATION 4 ............ 
FIRSi-ORDER SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

NAXINUN LilELIHOOD ITERATIVE TECHNIQUE 

CONVERGENCE ACHIEVED AFTER 3 ITERATIOIS 

FINAL VALUE OF RHO = 0.546217 
srmm moR OF RHO = 0.190375 

T-STATISTIC fOR RHO = 2.16153 

STATISTICS BASED ON RHO-TRANSFORNED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENDENT VARIABLE: VCCTIO 

SUN OF SQUARED RESIDUAL$ = 0.25HI2t•IO 
STANDARD EiROR OF THE REGRESSION = 12305.2 

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 220752. 
STANDARD DEVIATION = 37026.9 

R-SQUARED = 0.902109 
AD1USTED R-SQUARED = o.uom 

DURBIN-WATSON STATISTIC : 1.6993 
F-STATISTICI 2, 171 : 77.5151 

LOG OF LilELIHOOD fUICTION : -215.216 
NUNBER OF OBSERVATIOIS = 20 

ESTINATED STAIDARD 
VARIABLE COEFFICIEIT ERROR T-STATISTIC 

e ZIIUU 40125.67 7.025211 
Dr9757 64365.49 9661.724 6. 661905 
VAC80 104.0160 23.11711 4.354414 

PLOT uF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 

412189.7500 408928.8806 •• 3160.&694 + 

418823.0625 420548.6945 •• -1725.6320 + 

446242.5000 432058.4331 14114.0669 
463266.1815 445321.0588 17945.1217 • 
447061.1875 456410.8736 -9349.6161 +O 

5105G9.0000 509803.4613 •' 705.5317 
524611.5625 518606.3615 + • 6005.1950 
521207.0625 525418.2721 • + -4211.2096 • o 
463130.1250 460348.6319 •• 2111.m1 + 

471690.5625 465149.3462 6W .2163 + 

465503.9315 464205.8606 •' 1291.0769 
425BIO.ó815 460002.4351 -34191.74760 
424137.8750 440225.1603 -16017.2153 o • 
449171.5625 443352.2348 5119.3277 
448312.3750 455063.7574 -6751.3124 • o 
451139.1250.457356.4020 ' . -6217.2770 + o 
475564.6875 463908.1693 11656.5112 • 
492018.9375 484344.8422 7674.0953 
484185.6875 492614.9302 -1429.2427 + o 
49l586.9375 486361.6693 • • 5225.2612 

o 
1 o + 

o 
+O 
+ o 
+ 

o + 

o + 
+ 

o + 

o + 

o + 

+ 

o • 
+ 
+ 

o 
o + 

+ 

o + 
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ID 

1971 
rm 
197 3 
19 7 4 
1975 
1916 
1971 
1978 
1979 
1980 
1981 
19i2 
19!3 
1984 
1985 
1986 
1m 
1m 
1989 

::::::::::a1: 

EQUATIOW ........... 
METHOD OF ESTIMATION = ORDIWARY LEAST SQUA~ES 

NOTE: Ltggta 4tptA4tAt VllitbLtl41 Plt4tftt 
DEPENDENT VARIABLE: VQCTIO 

SUM OF SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATIOR = 

R-SQUARED = 
AD!USTED R·SOUARED = 

DURBIN·WATSON STATISTIC : 
F·STATISTICI 6, 121 = 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION = 
NUMBER OF OBSERVATIOIS = 

e 
mm 
VBIEHI 
VQCTBO!·II 
Dl9709 
ANY 
mr 

ESTUATED 
COEFFICIENT 

·O .1217315E+OI 
(2.35606 

-o.5115659E·OI 
0.4065350 
23042.95 
6521.320 
16U653 

PLOT OF ACTUALf') ARD FITTEDI•I VALUES 

ACTUAL mm 

144445.3150 144362.8801 ~ 

152822.3750 151078.2701 •• 
162471.1875 165281.1160 •• 
110170.1500 116326.0606 • . 
1~9589.7500 191729.1871 
202583.7500 205851.ii51 • + 

204305.4375 203305.4641 •• 
215133.2500 211832.5533 •• 
221213.4315 223561.!962 • + 

208425.0000 206449.1033 •• 
209400.3125 201720.3793 
209060.2500 211180.0690 •• 
21f912.6875 213890.2388 •• 
216569.2500 219334.8229 •• 
218955.7500 222)08.4311 • + 
231130.3150 230490.8000 
239549.9315 236574.0881 
241309.9375 "246189.9261 
254080.9375 254555.97i8 

DURBINI19701 T-STAT FOR ARIII = -1.05122 
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0.250315E+09 
4567.87 
206U9. 
30374.7 

0.914923 
0.9773!5 

2.3125 
130.653 

-112.704 
19 

STAIDARD 
ERROR 

2111721. 
27.92027 

O .3419650E·OI 
0.1220026 

6297 .U3 
1423.617 
60.74599 

+ • 

T-STATISTIC 

-umu 
l. 517036 

-1.516430 
3.332183 
3.658864 
uaom 
2. 773275 

PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

12.4949 + 

1744.1049 + 

-2115.9215 +O 
-5555.3106 o + 

7860.5629 
-3268.1351 

999.9734 
3300.6967 

-2w.m1 + o 
1975.2967 + 

1679. 9332 
-2119.8190 + o 
-1977.5513 + o 
-2165.5729 •O 
-5652.6811 O+ 
7239.5150 
2975.84!8 
1120.0101 

• + -w5.om o + 

o 
o + 

i o + 

1 

1 
1 

1 + 
1 o + 
1 o 
1 + : 
1 o + 
1 

o + 

+ 

+ 

1 

O• ! 
i o + 
1 
1 • 

169 



ID 

'971 
'97 2 
1973 
'974 
1975 
1976 
1m 
1978 
1979 
1980 
i 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19U 
1989 

170 

CONSTRUCCZO. 
::::::::::: 

EQUATION ........... 
NETHOD OF ESTINATION = ORDINARY LEAST SQUARES 

NOTE: L4ggta 4tDtft4tat vA•¡AbLti4J Plt4tat 
DEPENDENT VARIABLE: VBCTIO 

SUILOF SQUARED RESIDUALS = O. 9S8034E+09 
STANDARD moR OF THE ·REGRESSION = 7991.11 

NEAN OF üEPENDEHT VARIABLE = 248508. 
STANDARD DEVIATION = 46120.5 

R-SQUARED = U7S721 
ADJUSTED R·SQUARED = o. 970165 

DURBIN·WATSON STATISTIC = 2.3967 
F-STATISTIC/ j' 1 S 1 = 200.937 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION = -195.451 
NUNBER OF OBSERVATIONS = 19 

ESTIIIATED STANDARD 
VARIABLE ca m mm ERROR 

e 1329501. 1136507. 
VACSTBO 190.3222 16.25354 
VBCTBOI·l 1 0.30!8916 o. Hwm-o1 
ANY -4255.311 573.8656 

?LCT OF A:TUAL/'1 AND FITTEDI•I ~ALUES 

ACTUAL mm 

254758.0000 257184.2296 '• 
2!0919.9375 281888.1566 
30589!.9375 306477.0!4! '• 
325640.6250 322390.5369 •' 
310516.7500 311577.4615 '• 
2!9690.8750 293252.4705 •• 
271694.8125 28155C.E142 
mw. 15oo mm. !716 •• 
253796.4750 236216.9444 
222275.9375 226818.3145 l. 

195939.6475 212290.:957 
212444.5000 206390.7626 • 1 

205721.0000 207497.5131 '• 
1!5584.6!75 185717.1529 
176036.0000 180503.3250 •• 
191697.3750 187542.8863 • 1 

223902.5000 214666.2499 . • 
249777.3125 255542.7281 • + 

297234.9375 298531.3018 •• 

DURBINI19701 T·STAT FOR AR/l 1 : -O.i2014ó 

T ·STATISTIC 

7.329035 
11.70959 
U7W6 

-u1m1 

PLGT OF RESZDUALS/01 

RESIDUAL 
o 

-2426.2296 • o 1 

-961.2191 + o i 
-578.1473 o 
3250.0111 i o • 

-1060.7115 üi 
6431.4045 1 O+ 

·9155.5017 o + 
1 

1 + 

2507.5784 1 o + 

17579.9306 
-4542.3770 • o 

·16351.2082 O + ¡ 
6053.7374 ¡ O+ 

-1776.5131 o¡ + 

-132.4654 o 
-4467.3250 + o 

1 

+ 

mum o • 
9236.2501 + 1 +O 

-5765.4156 +O ¡ 
-1296.3643 + o¡ 
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ID 

19i! 
1 97 2 
1973 
¡;74 
19 7 5 
1976 
1977 
:m 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
í98é 
i 98 7 
1988 
198 9 

TRANSPORTS I CO~UIICACIOIS 
:::::::::::::::::::::::::: 

CURRENT SAMPLE: 1971·1919 

EQUATION ........... 
~ETHOü OF ESTI~ATION : ORDINARY LEAST SQUARES 

NOTE: L4gged ~tptn~tnt V4~i4b!tl4/ p~t4tnt 
DE?ENDENT VARIABLE: VZCTIO 

SUM OF SQUARED RlSIDUALS : 0.141067E+09 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 3066.67 

MEAN OF DEPENDERT VARIABLE : 136499. 
STANDARD DEVIATION : 33846.3 

R-SQUARED : o. 993159 
AD!USTED R·SQUARED : 0.991791 

DURBIN·WATSON STATISTIC = 2.06i5 
F-STATISTICI 3. 151 : 725.170 

LOG OF LIIELIHOOD FUNCTION : -177.253 
NUNBER OF OBSERVATIONS : 19 

ESTIRATED STANDARD 
VARIABLE comrcmT moR 

,• -i9143.03 15366.33 -VATC!O 15.01970 36.11121 
YDH80 U05093 2.037977 
mmr -r 1 0.2821693 0.2005206 

?LOT QF ACTUALI') AND FITTEDI•) VALUES 

ACTUAL FITTED 

70770.5000 i1W.7161 . 
19237.5000 19U1.3911 
90048.8125 87960.4814 •' 
101069.3125 101030.3549 
107341.6875 110705.4841 '• 
li3702.8750 119209.3486 . ' 
132910.5625 130197.7547 . ' 
136667.3125 143180.!231 
138392.1815 142045.1763 •• 
141946.9315 143355.3328 
148552.5000 146216.4503 •' 
147130.7500 149014.1984 •• 
154'910.0000 150426.4881 •• 
155806.0000 154359.5009 •' 
159364.2500 158892.2212 •' 
161910.6875 162145.5353 
166120.3125 167273.3672 
183237,3125 180783.0223 •• 
194361.4375 194905.8229 
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T-ST ATI STI C 

-1.245778 
2.351765 
2.112434 
1.410614 

PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

-473.2711 + 
-643. !911 
20U. 3311 

3&.9516 
-3357.7966 O+ 
4493.5264 
2112.8018 

·6512.8 1060 
·3652. 9BU o • 
-1408.8953 o 
2276.0497 

-ruum • o 
4483.5119 
1446.4991 
m.om • 

-834.8478 + 

-1153.0547 
2454.2902 
-544.3854 

o 
01 
oi 

o + 

+ o 
o 

• 
O+ 

i • o 
1 o • 
i o 

o 1 
o ; 

' 
1 0• 

o 1 

171 



ID 

1972 
1973 
1974 
197 5 
197 6 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

172 

RESTA SEUEIS 
aza::::a:a::: 

CURRENT SAMPLE: 1971-1919 

EQUATION 8 ........... 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

NAXINUN LilELIHOOD ITERATIUE TECHNIQUE 

CONVERGENCE ACHIEVED AFTER 2 ITERATIOIS 

FINAL VALUE OF RHO • -0.519417 
STANDARD ERROR OF RHO • 0.219595 

T-STATISTIC FOR RHO • -2.36535 

STATISTICS'BASED 01 RHO-TRAISFORNED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~EFENDENT VARIABLE: VSCTIO 

SUH OF SQUARED RESIDUAL$ • 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION • 

MEAN OF DEPEIDENT VARIABLE • 
STANDARD DEUIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED • 

DURBIN-WATSON STATISTIC = 
F-STATISTICI 4, 131 = 

LOG OF LIKELIHOOD FUICTION • 
IUNBER OF OBSERVATIOIS • 

ESTUATED 

O.IW25E+IO 
8962.54 

O .117712E+07 
313548. 

0.999377 
0.999116 

2.4621 
5198.32 

-116.514 
lB 

VARIABLE COEFFICIENT 
STAIDARD 

ERROR T-ST ATISTI C 

e -298345.1 
VASE80 2U.7779 
ms: -78.22826 
mm -1 OOB.731 
D -906!5.34 

?LOT OF ACTUALI'I ANO FITTEDI•I VALUES 

ACTUAL mm 

992093.6875 989256.3177 • 
1019740.00001078336.0342 
1134153.00001136468.7408 
1167821.00001170420.3424 .. 
1227867.00001226279.1351 
1273324.00001267854.9182 ·' 
1248453.00001271061.8282 ' -
1317110.00001303883.4090 •' 
1208102.00001195872.5606 •' 
121 w2. 00001221 o56.1 m 
1241595.00001251489.4020 
1264491.00001270444.é074 
1308230.00001304246.2281 
1332621.00001329464.9090 
1359380.00001359621.8228 
1421131.00001428857.07~2 
1492968.00001492437.4717 
1577052.00001573381.1139 

54463.31 
". 20954 
13.14169 
135.1706 
1561.133 

'• 
+ 

-5.mm 
25.76180 

-5.mm 
-7.462650 
-10.59181 

+ 

PLOT OF RESIDUALSIOJ 

RESIDUAL 

2837.3698 
1403.9658 

-2315.7408 + 
-2599.3424 • 
1587.8649 
5469.0818 

-22608.82120 
13216.5910 
12229.4394 + 

-1574.1378 • 
-muo2o • 
-5953.6074 +O 
3913.7719 
3156.0910 
-w.ma 

-7726.0762 o 
530.5213 + 

3670.8161 

! o + 
lo • 

o: 
o ¡ 

1 o + 

1 o + 

• 
1 + 

o l 
o i 

1 
+ 

1 o + 

¡ o + 

o 
í 
b + 

i o + 
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Annex 5. Estimacions del bloc de mercat de treball 





ID 

1972 
1973 
1974 
197 5 
1976 
1977 
1m 
1979 
1980 
19!1 
1982 
1983 
1984 
1985 
198 6 
1987 
rm 
1989 
rm 

AGRICULTURA 
:::::u::n 

CURRENT SAMPLE : 1972 TO 1990 

EQUATIO• 1 ............ 
METHOD OF ESTINATI08 = OIDI8AIY LEAST SQUAIES 

ACTUAL mm 
193.3000 195.6079 
193.6000 189. 5464 
182.0000 175.6970 
152.1000 162.2687 
159.1000 156.2293 
134.5000 13!.0599 
121.6000 135.1636 
130.1000 127.2340 
130.1000 121.8425 
·121. 9000 12!.4221 
12UOOO 123.7161 
122.4000 123.39!6 
118.5000 IIU270 
121.1000 117.9551 
JOUOOO 105.6908 
93.10000 roo. 7469 
89. 40000 94.73149 
93.70000 87.41689 
81.00000 79.11509 

DEPENDENT VARIABLE: EACT 

SUN OF SQUARED RESIDUAL$ = 
STANDARD ERROR OF THE REGIESSION • 

MEAN OF DEPENDERT VARIABLE • 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED • 
ADIUSTED R-SQUAIED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC • 
F-STATISTICI 3, 151 = 

LOG OF LI«ELIHOOD FUICTION • 
NUMBER OF OBSERVATIOIS • 

VARIABLE 

e 
VABCTIO 
EEAG 
019770 

ESTINATED 
comrcrm 

66.92169 
-O.I913591E-04 
O.H54660E-OI 
-11 .!5393 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES 

•• 

•• 

•• 

•• 

• • 
+ • 

•• 
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461.146 
5.59015 
130.653 
33.1117 

0.976251 
0.971510 

2.1064 
205.597 

-57.4132 
19 

STANDARD 
ERROR 

26.52153 
0.6727650E-05 
0.3753169H2 
3.195651 

+ • 

•• 

T-STATISTIC 

2.523560 
-u m u 

14.53077 
-3.709395 

PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

•• -2.3079 o 
+ • 4.0536 

6.3030 
-9.56110 

2.&701 
-3.5599 • o 
-8.1636 
2.1660 
8.1515 
u m 
1.0131 

-0.9916 
-0.3270 
3.1449 
0.2092 

-7.6470 o + 

-5.3314 O+ 
6.2232 
l. USO 

o 

O• 
+ o 
+ 

o • 

i 
1 + 

i o + 
j 

jo 
lO + 

ol + 
b 
1 o • 
ó 

+ 

+ o 
o + 

175 



ID ACTUAL 

1972 IUOOO 
1973 17.0000 
1974 16.9000 
1975 . 17.0000 
1976 16.3000 
1977 IUOOO 
1978 27.3000 
1979 23.8000 
1910 19.7000 
1981 23 •. 6000 
1982 22.4000 
1983 18.8000 
1 914 20.0000 
1915 15.5000 
1986 IUOOO 
1 987 19.6000 
1918 19.8000 
1989 24.70a0 
1990 25.3900. 

176 

FITTED 

11.4612 
16.5762 
15.8037 
15.9142 
15.7544 
21.1 m 
23.9308 
21 .. 1510 
21. 7 654 
22.6162 
21.9236 
19.5344 
1 u 645 
17.7410 
20.5919 
20.9280 
20.9620 
22.0Sii 
21 .i867 

ENERSIA 
::::::: 

EQUATION ............ 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

NAXIIUI LIKELIHOOD ITERATIUE TECHIIQUE 

CONVERGENCE ACHIEVED AFTER 2 ITERATIOIS 

FINAL UALUE OF RHO : -0.246702 
STANDARD ERROR OF RHO = 0.242312 

T-STATISTIC FOR RHO: ~1.01713 

STATISTICS BASED ON RHO-TRANSFORIED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENDENT VARIABLE: EECT 

SUI OF SQUARED RESIDUALS : 105.626 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 2. 56937 

lEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 24.4304 
STANDARD DEVIATION : 4.37127 

R-SQUARED = o. 701102 
ADJUSTED R-SQUARED : o. 663739 

DURBIN-WATSON STATISTIC : 2.0449 
F-ST ATISTI C 1 2. 16! : 1&.1333 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION : -43.2112 
NUIBER OF OBSERUATIONS : 19 

ESTIIATED STAIDARD 
VARIABLE comrcmr ERROR T-STATISTIC 

EICTI-I J 0.7559067HI 0.1775509HI 
VINCiBO -0.9090051H5 0.55W36H5 
UAENBO uomm-o1 0.6717525H2 

PLOT OF ACTUAL!') AND FITTEDI•J VALUES 

• + 

•' 

+ ' 

+ 

+ 

• • 

4.257409 
-1 .mm 
2.991500 

PLOT OF RESIDUALSIO) 

RESIDUAL 

-0.6612 
o.ma 
1.0963 
1 .o m 
o. 5456 

-6.74370 
3.3692 
1.9420 

-2.0654 
o. 9138 
0.4164 

-o. 7344 
0.8355 

-2.2410 
-2.7919 
-1.3210 
-1.1621 
2.6412 
3.5033 

o 
+ 01 

io • 
i o + 
¡ o + 

¡o • 

1 • o 
1 O• 

•0 1 o : 
¡0 • 

+ o 1 + 
+ 1 o 
o ¡ 

O• 1 • o 
+ o ¡ 

1 o 
1 ! • o 
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ID ACTUAi 

1972 189.6000 
1973 191.5000 
1974 211.9000 
1975 202.6000 
1976 260.5000 
1977 264.7998 
1978 267.5999 
1979 244.1000 
1980 227.2000 
1981 23UOOO 
1982 207.7000 
1983 195.4000 
1984 ·m. 1ooo 
1m 196.60oo 
1986 210.8000 
1987 218.7000 
1988 227.5000 
1989 234.5000 
1990 252.4000 

FITTED 

177.6675 
188.2551 
212.7241 
216.9528 
259.1587 
258.5656 
255.4991 
244.0036 
237.5283 
230.7B78 
207 .i30.í 
204.90!7 
205.1348 
1!8.!194 
·m. 22o3 
217.3509 
'[27.1329 
238.3378 
250.0207 

a.EOUIPAIIEIT 
::::::z::a:: 

EQUATION j ........... 
IIETHOD OF ESTZIIATION : OIDINAIY LEAST SQUARES 

DEPENDENT VARIABLE: EICT 

SUII OF SOUARED RESIDUALS : 1674.10 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : IO.SU4 

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE : . 221.995 
STANDARD DEUIATION = 27.0027 

R-SQUARED : 0.172446 
ADJUSTED R·SQUARED : 0.146935 

DURBIN·WATSON STATISTIC : 1.6371 
HTATISTICI 3' 151 : 34.1919 

LOG OF LIIELIHOOD FUNCTIOH : -69.5064 
NUIIBER OF OBSERUATZONS = 19 

ESTIIIATED STAIDARD 
VARIABLE coemcmr ERROR T-STATISTIC 

e -43.71119 31.65922 -1.313132 
m no O. 8251 WE-04 o.samm-o4 1.411739 
EEBE 0.2771662 0.34961UE-OI 7. 926070 
019705 -42.00192 6.177213 -6.100627 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES 

+ ' 

•' 

+ 

+ • 

•' 
•' 

' + 

•• 
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PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

11.9325 
3.2443 

-o.aw 
-14.3528 

1.3413 
6.2342 

12.1000 
0.0964 

-10.3283 
4.0122 

-0.1303 
-9.5017 

-25.43410 
7.7106 

13.5796 
1.3491 
o .3671 

-3.1371 
2.3793 

+ 

+ 

o + 

+ 

+ 

O+ 
+ 
+ 

o 
+ 

+ 

+ 

o 
1 + o 
¡ o + 

o + 

i 
i o + 

¡ o + 

1 + o 
o 
1 
1 o + 
o 

! 
O+ 
+ o 

+ o + 

o 

: o \o : 
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ID ACTUAL mm 

1972 125.2000 123.59ó5 
1973 132.:aDO 13UW 
1974 12UOIIO 129.6927 
197 5 13UOOO 134.8142 
1976 131.8000 130.5275 
1977 116.3000 119.8305 
1978 109.9000 116.5179 
1919 111.9000 11·3. 2386 
1910 95.50000 9UBOB6 
1981 92.70000 9UB916 
1912 'o. moo 90.76136 
1983 93.60000 89.35456 
1914 92.90000 92.07736 
1985 91 • 90000 86.92646 
1986 90.40000 92.84846 
1987 85.10000 86.23016 
1988 88.90000 89.57146 
1989 109.3000 106.i650 
1990 115.2200 111.97i0 

178 

:::::::::a:: 

EQUATIOH 4 

"""""' 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATIOI OF THE ERROR 

MAXINUN LifELIHOOD ITERATIUE TECHIIQUE 

CONVERGEHCE ACHIEUED AFTER 3 ITERATIONS 

FINAL UALUE OF RHO = 0.742441 
STANDARD ERROR OF RHO = O .1.56465 

T~STATISTLC FOR IHO = 4.74510 

STATISTICS BASED OH RHO-TRANSFORNED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENDENT VARIABLE: EQCT 

SUN OF SQUARED RESIDUAL$ = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSIOH = 

MEAN OF DEPENDEIT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATIOI = 

R-SQUARED = 
AD1USTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC = 
F-STATISTICI 2, 161 = 

LOG OF LIIELIHOOD FUICTION = 
IUNBER OF OBSERVATIOIS = 

162.999 
3.19178 
29.1136 
15.4329 

0.962204 
o.mm 

1.6239 
202.413 

-47.7711 
19 

VARIABLE 
ESTIMATED 

comrcrm 
STAIDARD 

moR T-STATISTIC 

mr 
VQCTBO 
019!08 

0.1666536 0.1410716E-OI 11.25493 
0.7946660E-04 0.3376145E-04 2.353279 
14.31219 2.434714 5.171217 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES 

+ ' 

•' 

+ 

•' 

' . 
•' 

•• 
•• 

•' 

•• 

• • 

PLOT OF RESIDUALSfOI 

RESIDUAL 

1.6035 
1. 3153 

-5.2927 
-0.4142 
1.2724 

-3.5305 O+ 

-6.61100 
-1.3316 + o 
0.9192 

-1.6191 + o 
-0.3613 + 

u m 
0.1227 
4.9736 

-2.4484 •O 
-0.4302 
-o. 671 • 
u .m 
u m 

o 
o 

oi 
i o 
1 
1 

j 

i 
i o 

ol 
1 

; o 
! 

Gi 
o; 
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• 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ o 
• 

G• 
•O 



.. 

.J ACiliA1. FI~~EJ 

1973 454.2000 m.5428 
1974 m.sm 466. 7964 
1975 466.5999 466.2013 
1976 461.0999 m.mz 
1 977 w.5m 456.2887 
1978 464. o m 446.6231 
1979 444.2600 OU365 
1980 414.8999 415.2797 
1981 405.3999 399.4685 
1982 380.0999 381.7162 
1983 361.2998 365.9691 
1984 344.8999 351."0563 
1985 331.0999 344.5810 
1986 352.5999 346.8308 
1987 370.8999 363.8616 
1988 370.0000 374.6391 
19!9 376.7000 m. 93oo 

:::uu: 

••••••••••• 
F!RSi-~R~cR SERIAL COiRELATION OF iHE ERROR 

CON~E?.GEf.CE ~C~IE~ED AFTER 1 ITERATIOIS 

FINAL ~ALUE OF RHO • ·0.212156 
STA~DARD ERROR OF RHO : 0.261119 

T·SiAiiSTIC FOR RHO: ·1.077l9 

5H7ISTICS iA5E~-illl-tiiHRAI5FOR•Efl UiUBL-tS 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEFENDENT VARIABLE: ECCT 

su-. OF SQUAREü RESIDUAL$ • 996.172 
STA~DARD ERRO~ OF THE REGRESS:ON : 1.! 5219 

NEAN DF üE?E5DENT VARIABLE • 521.!16 
STANDARD DEVIATION : 60.1434 

R-SQUAm • 0.913787 
AD1USTED R·SQüARED • O.U2706 

DURoiN·rATSON STATISiiC • 2.2015 
HiATISTZC: ' !Si • 176.249 ,, 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCiiON : -51.7219 
NUKBER OF GBSERUATIONS : 17 

m mm STANDARD 
VARIABLE cacmczm ERROR T·STATISTIC 

·:· t~w J.2169:!i a.3069533Hr 7.067259 
ECCT!·J.• UBS!557 o.rmm 1.630636 
2H0f .; ; -0.2821562 0.261UU -l. 077319 

PLQT OF ~:rUAlf'! AND FITTEDI•i VALUES 

• • 
+ 

•• 

+ 

• • 

•• 
• + 

• • 
• ' 

•• 
•• 
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PLOT OF RESIDUALSIOi 

RESIDUAL 

3.6572 o • 
-9.1966 O• 
o.m5 
3.7116 i • 1 

-11.6!19 o • i + 

IU76i 
1 o • 1 

7. 3635 + i 
-0.3191 ó + 

5.9314 i O+ 

-l. 6164 o¡ 
-4.6693 + o 
-6.1564 +O 

1 
·13.4111 1 

5.7691 
1 

O• 1 

1.0313 ¡ o 
-4.6391 + o 

1 
-2.2301 o 1 
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ID ACTUAL mm 
1972 212.4000 210.0097 
1973 208.3000 225.8311 
1974 235.4000 m.m1 
1975 234.5000 238.ó726 
1976 23B. so o o 233.9482 
1971 229.2000 218.1925 
1978 213.9000 209.2133 
1919 202.8000 203.2451 
1980 179.2000 178.6197 
1 981 141.7000 151.3217 
1982 144.9000 144.5562 
1983 1 u .. 7000 141.3368 
1984 144.5000 132.5516 
1m 110.2000 124.4665 
1986 110.2000 116.1059 
1987 137.6000 129.4596 
1988 155.8000 147.4669 
1m 169.5000 174.7635 

180 

COISTRUCCIÓ 
::::::a:a:: 

EQUATION 
'"'"""' 

METHOD OF ESTINATION = ORDIIARY LEAST SQUARES 

MOTE: L4ggtd 4tPtftdtftt v4•i4óLtl41 P•t4tftt 
DEFENDENT VARIABLE: EBCT 

SUM OF SQUARED RESIDUAL$ = 1147.09 
STANDARD ERROR OF THE.REGRESSION = 9.05111 

MEAN OF DEFENDfiT VARIABLE : ·171.517 
STANDARD DEUIATION = 43.9291 

R-SQUARED = 0.965034 
ADIUSTED R-SQUARED = 0.957541 

DURBIN·WATSON STATISTIC = 2.1114 
F-STATISTICI 3, 141 : 121.797 

LOG OF LIIELIHOOD FUICTIOI = ·62.9324 
NUNBER OF OBSERUATIONS • 11 

mm m STAIDARD 
UAUABLE COEFFICIENT ERROR 

e 19.91906 29.65925 
EBCT 1·1 1 U209316 0.1072151 
UKCTIO o. 661B614E-03 0.1320617E-03 
UACSHO -o.mi224E·OI 0.290W7E-OI 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES 

•' 

•• 
• + 

+ • 

+ • 

•• 

•• 

+ 1 

• • 
• + 

T·STATISTIC 

0.6739570 
3.926021 
5. 056925 

-2.014415 

PLOT OF RESIDUALStOI 

RESIDUAl 

2.3903 
·17.53110 + 

1.9309 
-4.1726 • o 
4.5518 

11.0075 
4.6867 

-0.4451 
0.5103 + 

-9.6217 o + 

u m 
3.3632 

11.9414 
·14.2665 o 
-5.9059 +O 

8.1404 
8.3331 

-5.2635 + o 

o 
! o 
1 
¡ o 
1 

1 

1 
1 

ó 
o 
1 

ó 

1 

o 
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ID 

1972 
1973 
19H 
19 7 5 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1914 
1985 
1 986 
1987 
1m 
1989 

TRANSPORTS 1 COIUIICACIOIS 
:::::::::::::::::::::::::: 

EQUATION ........... 
FIRST-ORDEK SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

NAXIMUM LIKELIHOOD ITERATIUE TECHIIQUE 

CONVERGENCE ACHIEVED AFTER 2 ITERATIONS 

FINAL UALUE OF RHO = 0.341197 
STANDARD ERROR OF RHO = 0.252604 

T-STATISTIC FOR RHO = 1.35072 

STATISTICS BASED ON RHO-TRANSFORIED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEFENDENT VARIABLE: EZCT 

SUM OF SQUARED RESIDUAL$ = 322.431 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION • 4.91020 

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE • 73.1112 
STANDARD DEUIATION = 11.3987 

HQUARED = o .156170 
AD!USTED R-SQUARED = 0.111915 

DURBIN-WATSON STATISTIC = l. 9921 
F-STATISTICI 4. 131 : 19.0141 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION = -51.5724 
NUMBER Of OBSERUATIONS = li 

ESTillA rED STAIDARD 
VARIABLE comrcmT ERROR T-STATISTIC 

e -82.52856 35.43031 -2.329321 
VATC30 -o. r 369040 o.5mrroE-OI -2.519345 
vzcm 0.1042637H2 0.3675163H3 2.836912 
DI 914 -U74296 4.931315 -1.331264 
me 0.2534141 0.5370501HI 4.711630 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI•I VALUES PLOT Of RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTEL RESIDUAL 

108.2000 105.3740 2.8260 
112.7000 106. ó 111 6.0119 
105.2000 11U173 -&.61730 
106.4000 i05.9134 •• 0.4165 
106.3000 115.0121 -8.71210 
110.1000 11.um • • -2.3477 + o 
91. 60000 94.62677 -3.0267 • o 
105.1000 101.9707 3.1293 
•118.9000 IIUW • 4.1751 
IIUOOO 1, 5. 1201 -0.5201 
115.3000 110.5650 4.7349 
113.0000 110.3012 • 2.691! 
96.50000 9UH92 •• 0.2021 
102.4000 101.8078 0.5922 
9B. 70000 105.5713 -6.8713 o + 

105.6000 105.4237 •• o .1163 
113. 7000 112.2141 • 1 1.4159 
134.5000 132.2070 + • 2.2930 
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ID ACTUAL mm 

1972 m.sooo 6óU615 
1973 705.3999 689.1835 
1914 725.39:9 72U3ó0 
1975 728.2998 71U368 
197 6 761.2998 727.7475 
1977 764.5999 7 63.6345 
1978 734.0000 751.1115 
1979 740.5000 739.506ú 
1980 746.5999 738.5257 
1981 756.7998 735.5084 
1982 740.2000 761.4956 
1983 72U998 140,3992 
1984 742.1998 748.1319 
1985 742.2998 751.9715 
1986 805.5000 8JJ. 2034 
1987 850.7998 856.1413 
1988 885.2998 901.6279 
1m 962.2998 946.2635 

182 

RESTA smm 
::::::::::::: 

EOUATIO~ 8 

"'"'""' 
FIRST-ORDER SERIAL CORRELATION OF THE ERROR 

•AXINUN LIKELIHOOD ITfRATIUE TECHNIQUE 

CONVERGENCE ACHIEUfD AFTER 1 ITERATIONS 

FINAL VALUE OF RHO : 0.613720 
STANDARD ERROR OF RHO = 0.176017 

T-STATISTit fOR RHO = 3.AI531 

STATISTICS BASED ON RHO-TRANSFORNED VARIABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENüENT VARIABLE: fSCT 

SUN OF SOUARED RESIDUALS : 376UO 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 1um 

NEAH OF DEPENDENT VARIABLE : 320.740 
STANDARD DEUIATION : 63.4267 

R-SQUARED : o. 946656 
AD!USTED R·SQUARED : o. 946656 

DURBIN-WATSON STATISTIC • 1.6137 
HTATISTIC! o. 171 : o.m313E•75 

LOG OF LI«ELIHOOD fUNCTION • -73.1735 
NUNBER OF OBSERUATIONS • lB 

ESTINATED STANDARD 
VARIABLE comicmr ERROR T -STATISTIC 

e m o .1630762 0.1753907H2 92.97115 

?LOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

•• -U615 . 
16.2164 
1.4639 

•• 11. 6630 
33.5523 
o. 9654 + 

-17.1115 0• 
o. 9940 

•• B .0742 
21.2914 

-21.2956 o • 
-15.5994 O+ .. -5.3321 • 

•• -9.6717 + o 
•• -5.7034 • 

•• -s.w5 • 
• + -16.3211 O+ 

+ • 16.0363 

o ¡ 
¡ +O 
¡o + 
1 O+ 
1 

ó 
1 + 

o 
1 o + 
1 + 
1 

1 
o 1 

¡ 
o i 
o i + 

1 + 
1 +O 
1 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-Hisp/91 

o 



ID 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 97 9 
1980 
1 981 
1m 
1 983 
1984 
1915 
1986 
1987 
1988 
1989 

POBLACIÓ ATURADA 
:::::::::::::::: 

CURREHT SANPLE : 1913 TO 1919 

EQUATION 9 ........... 
~ETHOD OF ESTr.ATION : ORDIIARY LEAST SQUUES 

ACTUAL 

20.4000 
16.7000 
49. 9000 
77.2000 
79. 9000 
143.3000 
154.2000 
m.2ooo 
325.7998 
m.5m 
469.5000 
475.5999 
506.2998 
m. 7998 
514.5999 
483.0999 
w. 7000 

NOTE: L&ggtd dtptndtnt V4ti&bLtl4) Ptt4tAL 
DEPENDENT VARIABLE: EUPCT 

SUI( OF SQUARED RESIDUAL$ : 9905.60 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION : 27.6031 

I(EAH OF DEPENDENT VARIABLE : 214.171 
STANDARD DEVIATION : 193. 709 

R-SQUARED = o. 913501 
AD1USTED R·SQUARED = o. 979693 

DURBIN·WATSON STATISTIC : 1.6119 
F-STATISTICI 3' 13) : 258.305 

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION = -7!.2469 
IUNBER OF OBSERVATIONS : 17 

fSTIMATED STAIDARD 
VARIABLE COEFFICIENT ERROR 

e 1063.395 214.3271 
EUPCTI-11 0.2420653 o. 2271169 
EL -o.umm-01 O .1620553HI 
EUP o. 1119983 o.mo5m-o1 

PLOT OF ACTUALI*I AND FITTEDI•I UALUES 

FITTED 

39.2689 • • 
26.4855 •• 
60.8994 •• 
8U030 
73.0341 •• 
1 1.5. 7445 
167.W8 •• 
237.6399 • • 
331.8588 
386.9116 + 

m.m4 •• 
500.4125 •• 
542.027 3 
526.9578 • 
481.6543 
450. 7UO 
36!.2299 • + 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-Hisp/91 

T ·ST ATISTIC 

4.961550 
1.065111 

-5.343011 
3. 775466 

PLOT OF RESIDUALSIOI 

RESIDUAL 

-18.1619 + o 
-9.7855 + o 

-10.9994 o 
-7.5030 o 
6.8658 

27.5555 
-13.6298 + o 
21.5601 
-6.0590 + 

40.6113 + 

21.1066 
-24.8126 O+ 

-35.7275 o + 
+ -35.1510 o + 

32. 9455 
32.3519 + 

·20. 5299 +O 

i o 
1 •O 
i 
1 O+ 

o j 
+ 

O+ 

• o 
+ o 
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Annex 6. Validació del bloc de valor afegit brut 





ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1915 
1916 
1917 
1988 
1919 

AGRICULTURA CO~PARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES ......... ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VACT!G 

PREDICTED SERIES: VACT80S 

CURRENT SA~?LE : IS74 TQ 1989 

CORRELATION COEFFICIENT : 0.15~29 

CORRELATION COEFFICIENT SQUARED : 0.02531 
ROOT-MEAN-SQUARED ERROR : 7122.89377 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 5513.47656 
MEAN ERROR : -1366.1968& 
REGRESSION COEFF!CIENT OF ACTUAL ON PREDICTED : 0.21711 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT: 0.01507 
FKACT!ON OF ERROR DUE TO BIAS = 0.03682 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION : 0.05340 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATIOI : 0.9097! 
ALTERNATIUE DECONPOSITION ILAST TWO CONPOIEITSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFEREICE OF REGRESSION COEFFICIEIT FRON UIITY = 0.24211 
FRACTION Of ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE : 0.72107 

PLOT OF ACTUALI'I AND FITTEDI+J VALUES PLOT Of RESIDUALSIOJ 

ACTUAL mm RESIDUAL 

86802. 6ZSO U605.1250 + -1102.5000 + 

71999.6&75 !5807. 2500 -6107.5625 o 
72859.9375 Bi060.5625 • _, 5200.6250 o 
73284.2500 82S30.1i7S -9545.9375 o + 

83495.6175 87391.1250 + -3195.4375 + o 
83785.5000 !2379. 5625 1405.9375 
96310.9375 BBI63.6875 • 1147.2500 
BIW.Ii7S 78146.2500 3694.9375 
91372.8125 75568.3750 + • 15104.4375 + 

83694.8750 10022.1250 3672.7500 
15303.1250 86725.4375 • + -1422.3125 + 

!2W.5000 B9193.i7SO + -6341.3750 
74511.7500 79060.0625 .. -4548.3125 + o 
86240.6875 ur5o.m5 + -1909.7500 + 

81989.6250 9155 l. 0000 + -3561.3750 + o 
86777 .6&75 86329.5625 •• m.rm + 

o 
o + 

+ 

+ 

+ 

+ 

¡o +O 
1 o + 

1 o + 

ol + 

1 

+ 

+ 

o 1 

1 
+ 

o + 
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ID 

1974 
1975 
!976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1m 
1989 

188 

ENERGIA CO~PARISON OF ACTUAL AID PREDICTED SERIES ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VECTID 

PREDICTED SERIES: VECTiOS 

CURRENT SAMPLE : 1974 TO 1989 

CORRELATION COEFFICIENT : 0.97030 
CORRELATION COEFFICIENT SOUARED : 0.94149 
ROOT·MEAN·SQUARED ERROR: 4110.79418 
MEAN ABSOLUTE ERROR : 3214.92111 
HEAN ERROR = 459.59375 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED = 0.94016 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.03393 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.01250 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT ~ARIATION = 0.01554 
FRACTION OF ERROR DUE.TO DIFFEREICE CO~ARIATIOI: 0.97196 
ALTERNATIVE DECO~POSITION ILAST TWO CO~POIEITSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFEREICE OF REGRESSION COEFFICIEIT FROI UIITr : ·o.05903 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL UARIAICE : 0.92147 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI+I UALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 
o 

102379.5625 95209.8125 7169.7500 + 
1 89516.93755 96645.0625 • -7121.1250 o + + 

103356.1250 100116.5625 3169.5625 1 O+ 
107217.0000 106379.1875 •• 137.1125 lo 
113588.5625 111132.1250 + ' 2456.4375 1 o + 1 

119374.4375 115097.1250 4277.3125 ' +O + 

lo 
Jr6064.9375 118153.2500 '• -2018.3125 + o 
123215.1875 1225G1.062S •• 7J 4.1250 + 
123559.0000 123716.3750 -157.3750 ó 
131913.0625 124032.3750 7110.1175 1 

120919.3750 1265i8.2500 ·5638.1150 o + 
lo 

+ 

106081.4375 105797.3125 214.1250 • 
128866.6875 126259.8750 • • 2606.1125 • 1 o + 
132·990.3750 138019.3125 • -5021.9375 o + 1 

+ • 
146181.0625 146930.0000 '• ·7U. 9375 o + 

155512.2500 156764.3125 •• ·1252.0625 o 
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ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 9 7 9 
1m 
1981 
1m 
19!3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1m 
1m 

UOUIPAMENT COPPARISON OF ACTUAL AND FREDICTED SERIES ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: vrCT80 

PRED!CTED SERIES: VKCTBOS 

CURRENT SAMPLE : 1974 TO 19!9 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.95487 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.91177 
ROOT-MEAN-SQUARED ERROR= 11162.78074 
MEAN.ABSOLUTE ERROR = 9115.04618 
MEAN ERROR = -410.51563 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED • 0.96159 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIEIT: 0.03116 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00185 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION = 0.00225 
FRACTION OF ERROR DUE'TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.99590 
ALTERNATIVE DECOMFOSITION fLAST TWO COMPONEITSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROM UIITY = 0.01013 
FRACTION OF ERROR DUETO RESIDUAL VARIAICE • 0.91741 

PLOT OF ACTUAL(') AND FITTEDI+l VALUES PLOT OF RESIDUALSfO! 

ACTUAL FITHD RESIDUAL 

381557.6875 381469.7500 + • 6017.9375 + 

364935.1250 373210.4375 f - -1275.3125 +O 

354816.6875 360695.3750 • • -5171.6175 + o 
349597.1875 370316.7500 -20719.56250 
371897.3125 362988.8125 1901.5000 
346276.1875 332354.1875 13922.0000 
338977.9375 326539.0625 IU38.17SO 
314393.1250 314371.6815 21.4375 
303746.7500 315463.8150. _, 717.1250 O+ 

305456.6250 319226.8125 f -13770.1175 o + 
33611i.6875 315125.9375 21051.7500 + 

339217.7500 336815.1250 +' 2402.6250 + 
34019!.7500 354047.3125 + -13155.5625 o + 

3il018.0000 385449.4375 •• -2431.4315 + 

420312.9375 415589.8125 + • 4723.1250 
444049.0000 444645.6250 + ·596.6250 

o + 

O+ 

! • e 
¡ +O 
o 
! 

1 
¡ o + 

1 + 

o 1 

1 o + 

o 
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ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
1918 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
!984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

190 

B. UTERIIEDIS COIIPARISOK OF ACTUAL AIID PREDICTED SERIES ............. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VQCTBO 

PREDICTED SERIES: VQCTBOS 

CURRENT SAIIPLE : 1974 TO 1919 

CORRELATION COEFFICIEHT = 0.98303 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.96636 
ROOT·IIEAN·SQUARED ERROR= 3111.10311 
IIEAN ABSOLUTE ERROR = 3116.41128 
IIEAN ERROR = 731.09766 
REGRESSION COEFFICIEIIT OF ACTUAL ON PREDICTED = 1.01391 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENi = 0.01709 
FRACTION Of ERROR DUE TO BIAS = 0.03167 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT UARIATION = 0.02647 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COUARIATION = 0.93416 
ALTERNATIUE DECOIIPOSITION ILAST TWO COIIPOIENTSi: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROII UNITY = 0.00522 
FRACTION Of ERROR DUE TO RESIDUAL UARIANCE = 0.95611 

PLOT OF ACTUAL(') AID FITTEDI•) VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

170770.7500 176522.6875 • + ·5751.9375 o + 
1 

199519.7500 193034.5000 ~ 6555.2500 1 

202583.7500 203227.1175 + -643.4315 o 1 

20~305.4375 202413.6875 •• 1 "l. 7500 
1 

o 
215133.2500 211727.5000 + • 3405.7500 
221213.4315 223498.3150 • + -2214.9375 + o 1 

201425.0000 201116.0000 239.0000 io 
209400.3125 206033.4315 • • 3366.1750 

1 + 1 

209060.2500 207.69.2500 •' 1591.0000 
ol 

o 
211912.6175 21229 •. 0000 -381.3125 + 

216569:2500 21951 •. 4315 • + ·3015.1875 + o 1 
211955.7500 223263.5000 -4307.7500 O+ 1 
231730.3750 231172.5625 • • 5157.1125 

1 239549.9375 234!17.1125 • • 5232.1250 + 
2.7309.9375 24.108.8125 + ' 3201.1250 + 1 
25.010.9375 257339.5000 ' + -3251.5625 +O 

1 
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ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1m 
1m 
1984 
1985 
:986 
1987 
1988 
19!9 

B. CON SU~ CONPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VCCT80 

PREDICTED SERIES: VCCTIOS 

CURRENT SANPLE : 1974 TO 1989 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.92350 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.85285 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR= 13568.77667 
NEAN ABSOLUTE ERROR = j905.26172 
NEAN ERROR = -5440.86328 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL OH PREDICTED = 1.21011 
THEIL'S INEQUALITV COEFFICIENT = 0.02871 
FRACTIOH OF ERROR DUETO BIAS= 0.16079 
FRACT!OH OF ERROR DUE TO DlFFERENT VARIAriON = 0.27241 
FRACT!ON OF ERROR DUE TO DlFFERENCE COVARIAriOR = 0.56610 
ALrERNATIUE DECONPOSIT!ON (LASr rvo CO.PONERrSJ: 

FRACriON OF ERROR DUEro DlFFEREHCE OF REGRESS!ON COEFF!CIERT FRON UllrY = 0.12488 
FRACTION OF ERROR DUEro RESIDUAL VARIAHCE = 0.11434 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI+I VALUES PLOT OF RES!DUALSIOI 

ACTUAL FITTEü RESIDUAL 
o 

447061.1175 456410.7500 -9349.5625 + o 1 
510509.0000 514910.9375 • + -mr.m5 + o 
524611.5625 521011.0000 + • 3600.5625 : o 
52~207.0625 523451.2500 '+ -2244.1175 o¡ 
463130.1250 461574.5000 •' ISS5.6250• o 
471690.5625 464299.4375 7391.1250 
465503.9375 460168.i250 5335.8125 + O 

425110.6875 457087.4375 ' -31276.7500 o 
424137.8750 457311.1875 • -33173.31250 
449171.5625 461474.3125 -12302.7500 +O 
448312.3750 461784.5000 -13472.1250 o 
451139.1250 464715.9375 -13576.1125 o 
475564.6875 471324.9375 + • 4239.7500 + o 
492018.9375 482028.6250 9990.3125 1 
484185.6875 487157.2500 • + -2971.5625 + ol 
491586.9375 487984.9375 + • 3602.0000 + 1 o 

+ 

+ 
o + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
o + 

+ 
+ 
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ID 

1974 
1975 
1976 
197 7 
rm 
1919 
1980 
1981 
rm 
rm 
1914 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

192 

CONSTRUCCIÓ COMPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES ........... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VBCT80 

PREDICTED SERIES: VBCTIOS 

CORRELATION COEFFICIEIT = 0.98804 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.97623 
ROOT·NEAN·SQUARED ERROR= 7197.04198 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 4145.16797 
MEAN ERROR = 414.56641 
REGRESSION COEFFICIEIT OF ACTUAL OH PREDICTED = 1.01246 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENi: 0.02915 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00435 
FRACTION OF ·ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION = 0.02421 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.97144 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION ILAST TWO CONPONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUE iO DIFFERENCE OF REGRESSIOR COEFFICIENT FRON UIITY = 0.00615 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE = 0.91950 

PLOT OF ACTUALt'l AND FITTEDI•I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 
o 

325640.6250 322350.!125 •• 32!9.8125 + 1 o + 

310516.1500 310518.3150 + -1.6250 o + 

299690.8150 293213.5000 + • 6477.3750 
1 

O+ 

211694.8125 219503.6250 • + ·7BOB.BI25 o + 

258127.7500 258000.812~ 126.9375 o + 

253196.8750 236138.5000 17658.3750 1 
222275.9375 221307.0625 •' ua.mo ¡o 
195939.6875 211951.6250 -16011.9375 o i + 

212444.5000 211313.6250 •• 1130.1750 + 

ol
0 + 

205721.0000 201107.9315 '• -1316.9375 + 

185584.6875 186108.0000 -523.3125 + ó 
176036.0000 180626.5000 • + -4590.5000 + o 

1 o 
+ 

191697.3750 188i26.2500 •• 2771.1250 + + 

223902.5000 213768.0000 1013UOOO 1 • o 1 

249777.3125 252362.1250 '• ·2514.1125 + o 1 

297234.9375 299291.8125 '• -2056.8750 + o ¡ + 

lnstitut d'Estadística de Catalunya·Hisp/91 



ID 

1974 
1975 
W6 
1977 
1m 
1m 
1980 
1 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

TRAHSPORTS ! COMUNICACIONS COMPARISON OF ACTUAL AID PREDICTED SERIES 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VZCTBC 

PREDICTED SERIES: VZCTBOS 

CURRENT SAMPLE : 1974 TO 19!9 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.99242 
CORRELATION COEFFICIEHT SQUARED = 0.91490 
ROOT-MEAN-SQUARED ERROR= 2937.40203 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 2432.09766 
MEAN ERROR= -15.16016 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED = 1.01049 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.01971 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00084 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERfNT VARIATION = 0.02100 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.97816 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION ILAST TWO COMPONENTSJ: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROM UNITY = 0.00697 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE = 0.99219 

PLOT OF ACTUAL(') AND FITiEDI•1 VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 

101069.3125 101030.0625 • 39.2500 • 
107347.6875 110694.0625 • • -3346.3750 O+ 
123702.8750 120155.5625 •• 3547.3125 + 

112910.5625 129193.9375 • • 3716.6250 + 

136667.3125 142128.3750 • • -sw .omo + 

138392.1875 143589.5000 • • -5197.3125 o 
141946.9375 144825.5625 •• -2i78.6250 +O 
148552.5000 147090.2500 •• 1462.2500 
147130.7500 148600.6875 •• -1469.9375 • o 
154910.0000 150841.8125 4061.1175 
155806.0000 153208.2500 •• 2597.7500 + 

15~364.2500 158156.8750 •• 1207.3750 + 

161910.6875 162403.5000 + -m.BI25 • 
166120.3125 167412.2500 •• -1291.9375 • o 
183237.3125 181147.8750 •• 2089.4375 + 

194361.4375 194314.1250 47.3125 

o 
o 
1 + 

1 

+O 
+ o 

1 

1 

! + 

1 

+ 

o + 

! 
1 + o 
1 O+ 
1 o 1 + 

o: 
1 + 

1 o + 

ó 
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ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
!978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
!984 
1985 
1986 
1917 
1988 
19H 

194 

RESTA DE SERVEIS COHPA?.ISON OF ACTUAL AND FREDICTED SERIES 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SEF.IES: ~SCTBO 

FREDICiED SERIES: VSCTBOS 

CURRENi SAHFLE : 1974 ro 1989 

CORRELATIDN COEFFICIENT = 0.99642 
CORRELAriON COEFFICIENT SQUARED : 0.99286 
ROOT-HEAN-SQUARED ERROR = 9624.56163 
MEAN ABSOLUrE ERROR : 5686.25000 
HEAN ERROR : -94.00000 
REGRESSIOH COEFFICIENT OF ACTUAL OH FREDICrED = 1.00699 
THEIL'S IHEQUALITY COEFFICIEHT : 0.00731 
FRACTIOH OF ERROR DUE ro BIAS = 0.00010 
FRACriON OF ERROR DUE ro DIFFEREHr VARIATIOH : 0.01531 
FRACTION OF ERROR DUE ro DIFFERENCE COVARIATIOH : 0.91459 
ALrERNATIVE DECOHFOSiriOH ILAST TWO COHPONENTSI: 

FRACriON OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSIOH COEFFICIENT FROH UIITY = 0.00665 
FRACTIOH OF ERROR DUE ro RESIDUAL VARIAICE = 0.99325 

PLOT OF ACTUALI'I AHD FITTEDI+I VALUES PLOT OF RES!DUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 
o 

1134153.00001136468.0000+ -2315.0000 :1 
+ 

1167821.00001169217.0000 •• -1396.0000 + 

1227867.00001225553.0000 2314.0000 ¡o + 
1273324.00001269056.0000 •' 4268.0000 1 o + 
1248453.00001273278.0000 -2U25.0000 o 

1 

ol 
1317170.00001290988.0000 26112.0000 + + 
1208102.00001209471.0000 -1369.0000 + 
1219482.0000!220544.0000 -162.0000 + ó 
!247595.0000!251040.0000 -3445.0000 

+ : 1 1264491.00001268654.0000 -4163.0000 
130B230.oooo1302083.oooo 6147.0000 1 o + 

1332621 .00001332ó57.0000 -36.0000 + o 
!359380.00001359602.0000 -222.0000 + • 
!421131.0000142!740.0000 •• -7609.0000 +O i 
1492968.00001488484.0000 muo o o + 1 o + 
1577052.aOOOI575709.00CO 1343.0000 + !o + 
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ID 

1974 
197 5 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1915 
1986 
1987 
19U 
1989 

' 
IN~USTRIA CONPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
"'"'"' 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ACTUAL SERIES: VINCTiO 

PRED!CTED SERIES: VINCT80S 

CURRENT SAHPLE : 1974 TO 1989 

CORRELATION COEFF!CIENT: 0.97517 
CORRELATION COEFFIC!ENT SQUARED = 0.95231 
ROOT-HEAN-SOUARED ERROR = 17566.49571 
HEAN ABSOLUTE ERROR : 13202.00000 
HEAH ERROR : -4130.11500 
REGRESSION COEFFIC!ENT OF ACTUAL ON PREDICTED = 1.05619 
THEIL'S INEQUALITV COEFFIC!ENT = 0.01505 
FRACTIOH OF ERROR DUE TO BIAS : 0.07253 
FRACT!ON Of ERROR DUETO D!FFERENT VARIATION = 0.10106 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.11941 
ALTERNATIVE DECO.POSITIOH ILAST TWO CO.PONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFIC!ENT FRO• UNITY : 0.05014 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE : 0.17673 

PLOT OF ACTUAL/') AND FITTEDI+J VALUES PLOT OF RESIDUALS/0) 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 

1107769.00001109613.0000 '• -1w.oooo + 
1164550.00001177801.0000 • + -13251.0000 + o 
11~5368.00001115120.0000 241.0000 + 
1112326.00001202560.0000 • -20234.0000 O+ 
1163749.00001141423.0000 16326.0000 + 
1158554.00001135249.0000 23305.0000 + 

1128971.00001113046.0000 15925.0000 + 

1072819.00001099993.0000 • -27114.0000 o + 

1060503.00001103960.0000' -43457.00000 
1098453.00001117028.0000 -11575.0000 o 
1121978.00001123053.0000 -1075.0000 + 

1115394.00001130591.0000 ' + -15197.0000 +O 
1182353.00001183504.0000 -1151.0000 + 

1247577.00001239815.0000 •' 7762.0000 
1291989.00001293186.0000 •• 4203.0000 + 

1345229.00001346734.0000 + -1505.0000 + 

o 
o 1 

1 
o 

O+ 
+ o 

1 O+ 

1 
+ 

1 + 

1 
o + 

1 
o 
1 

o + 

10 
o + 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-Hisp/91 195 



ID 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1m 
1989 

196 

SERVEIS CONPARISON OF ACTUAL AID PREDICTED SERIES ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VSECTIO 

PREDICTED SERIES: VSECTBOS 

CURRENT SANPLE : 1974 TO 1919 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.99708 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.99417 
ROOT·NEAH·SQUARED ERROR = 10394.43571 
MEAN ABSOLUTE ERROR= 6143.18150 
MEAN ERROR = ·119.43150 
REGRESSION COEFFICIEHT OF ACTUAL OH PREDICTED = 1.00773 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.00715 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00030 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION = 0.01195 
FRACTIOH OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.91075 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION (LAST TWO COMPONENTSI: 

FRACTIOH OF ERROR DUE TO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROM UMITY • 0.00992 
FRACTIOH OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIAMCE = 0.91971 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

1235222.00001237491.0000+ -2276.0000 + 01 
1275168.00001279911.0000 •• ·4743.0000 + o 1 

1351569.00001345709.0000 5160.0000 1 

1406234.00001398250.0000 •• muooo + 

138SI20.B0001415406.0000 -30216.00000 + 

1455562.00001434577.0000 + • 20915.0000 
1350048.00001354296.0000 '• -ma.oooo + o 1 

1368034.00001367434.0000 + 600.0000 ó 
1394725.00001399641.0000 ·4916.0000 + o 1 

1419401.00001419496.0000 ·95.0000 + o 
1464036.000014SS291.0000 •' 1745.0000 

lo 1491985.00001490813.0000 1172.0000 + 

1521290.00001522005.0000 -71 S. 0000 o 
1517251.00001596153.0000 '• -1902.0000 +O 1 

1676205.00001669631.0000 •• 6574.0000 1 
1771413.00001770Q23.0000 1390.0000 + lo 
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ID 

¡ 174 
197 5 
! 976 
¡;;¡ 
1978 
1979 
1m 
1981 
i982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1m 

V A S TOTAL COMPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: VABCT8C 

PREDICTED SERIES: VABCT80S 

CURRENT SAlmE : 1974 TO 19H 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.99334 
CORRELATIOH COEFFICIEHi SQUARED = 0.98673 
ROOT-MEAN-SQUARED ERROR = 24722.25466 
MEAN ABSOLUTE ERROR : lf501 .06250 
MEAN ERROR = -3B02.il250 
REG~ESS!ON COEFFICIENi OF ACTUAL ON ?F.EDICTED = 1.01967 
THEIL'S INEQUALiiY COEFFICIENT: 0.00839 
FRACTION OF ERROR DUE TO aiAS = 0.0~509 
FRACTION OF ERROR DUE TO DiFFERENT ~ARIATION : 0.0461! 
FRA:TZON OF ERROR DUE TO OIFFERENCE CO~ARIATION = C.!9872 
ALTERHATiJE DECOMPOSITION ILAST T~Q :OMPONENTSI: 

FRA:TICN a: EP.P.OR DUE TO DIFFEF.E~CE OF iEGRESSICN CQEFFZCIENT FRO~ UHITY : 0.02543 
;:ucrm OF Eiioi« 'UE TO RESIDUAL :iARIANCE = 0.91947 

PLCT JF 'CTUALf' 1 AHD F:TTEDI•: VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

AC~UAL rr·~::". 
1 • 1 t "'"" 

RESIDUAL 

2755434.:GGG275!C6i.:OOC -2633. ODOC 
2B292~:.acan2854a:a.Joa~ .. -24103.0000 
290948&.~saa¡;;¡;a:.aa:a -2615.0000 + 

2~:2540.Q0002~é3144.3000 • • -29604.0000 o + 

2890493.G0002908221.0000 • + -17728.0000 +O 
2951699.00002888345.0000 63354.0000 
2797607.00002776814.0000 + • 20793.0000 
2718634.00002757526.0000' • -38192.0000 o + 

2759046.00002790484.DOOO • • -31438.0000 o + 

2807270.00002823654.0000 •• -16314.0000 +O 
2856902.00002851178.0000 muooo + 
2866260.00002891226.0000 • + -24966.0000 O+ 
2969853.00002973497.0000 •• -3644.0000 
3144971.00003137886.0000 •• 70!5.0000 
3311961.00003307331.0000 4630.0000 
3500655.00003502379.0000 • -1724.0000 

o + 

+ 

! 
1 
¡o + 
1 

ol 
1 o • 
lo • 
ó 
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Annex 7. Validació del bloc de mercat de treball 





ID 

1973 
1974 
r 97 5 
i 9 7 6 
1977 
rm 
rm 
rm 
r 98 r 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1988 
1m 
1990 

AGRICULTURA COMPAiiSON OF ACTUAL AND PiEDICTED SERIES ........... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EACT 

PREDICTED SERIES: EACTSf 

CURRENT SANPLE : 1973 TO 1990 

CORiELATIOH COEFFICIENT = 0.98510 
CORRELATION COEFFICIENT SOUARED = 0.97042 
ROOT-MEAN-SQUARED ERROR = 5.07400 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 4.01333 
MEAN ERROR : 0.12820 
iEGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED = 1.01068 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.03117 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00064 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFEREIT VARIAT!ON = 0.02156 
FRACT!ON OF ERROR DUE TO D!FFEREICE COVARIATION = 0.97710 
ALTERNATIVE DECONPOS!TION (LAST TWO CONPONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO D!FFERENCE OF REGRESS!ON COEFFIC!EIT FRON UNITY = 0.00365 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VAR!ANCE = 0.99572 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI•i VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 

193.6000 rauw + • 4.0536 + 

182.0000. 175.6970 + ' 6.3030 
152.7000 162.2688 -9.56110 
159.1000 156.2294 • • 2.1706 
134.5000 m.om '• -3.5599 • o 
127.6000 135.7636 + -8.1636 o 
130.1000 127.2340 •' 2.1660 • 
130.7000 121.8425 a.m5 
1 Z8. 9000 m.mr 0.4779 
124.8000 123.7169 •' 1.0131 
122.4000 123.3986 -0.9916 
118.5000 111.1270 -0.3270 
121.1000 117.9552 . ' 3.1UB 
105.9000 105.6908 0.2092 
93.10000 100.7470 -7.6470 
89.40000 94.73140 • + -5.3314 O+ 

93.70000 87.47690 + ' 6.2231 
81.00000 79.11510 •• I.IW 
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ID 

1973 
i9H 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1m 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1m 
1990 

202 

ENERGIA COMPARISON OF ACTUAL AMD PREDICTED SERIES ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EECT 

PREDICTED SERIES: EECTSI 

CURRENT SAMPLE : 1973 TO 1990 

CORRELATION COEFFICIENT : 0.69100 
CORRELATION COEFFICIENT SOUARED : 0.47749 
ROOT-MEAN-SOUARED ERROR : 2.63620 
MEAN ABSOLUTE ERROR: 1.88542 
MEAN ERROR : -0.03977 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED: 1.11426 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT : 0.12970 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS : 0.00023 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT UARIATION : 0.27345 
FRACTION OF ERROR DUETO DIFFERENCE COUARIATION: 0.72632 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION fLAST TWO COMPONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DZFFERENCE OF REGRESSION COEFFZCIENT FROM UNZTY : 0.00952 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE : 0.99026 

PLOT OF ACTUAL(') AND FITTEDf+) VALUES PLOT OF RESIDUALSfO) 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

17.0000 16.5762 •' o.ma ¡o • 
16.9000 15.6630 1. 2370 + o + 
17.0000 16.2911 o. 7089 1 o + 
16.3000 17.0295 -0.7295 + o ¡ 
14.4000 21.1299 -6.72990 i 
27.3000 21.7742 5.5258 1 

23". 1000 22.1902 1.6097 i o + 
19.7000 21.9296 -2.2296 i 
23.6000 22.8450 0.7550 + 1 o + 
22.4000 21.9991 •' 0.4009 ¡o + 
1uooo 19.5683 -o. 7683 

• 
0 

lo 
+ 

20.0000 19.6961 + ' 0.3039 
15.5000 19. 9160 -4.4160 o + 

1 17.-8000 19.3&86 -I.SU6 + o 
19.6000 19.3645 +' 0.2355 o + 
19.8000 20.6649 • + -O.BU9 + o 1 
H. 7000 21.7925 2.9075 1 +O 1 

25.3900 22.U72 2.5021 1 o 
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ID 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1m 
19 7 9 
1m 
1981 
1m 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

B.EQUIPAMENT CONPARISON OF ACTUAL AID PREDICTED SERIES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EICi 

PREDICTED SERIES: EKCTS1 

CURRENT SANPLE : 1973 TO 1990 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.93593 
CORRELATION COEFFICIENT SQUAREú = 0.87596 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR = 9.22471 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 6.49452 
MEAN ERROR = -0.66286 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL OH PREDICTED = 1.05955 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.04095 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00516 
FRACTION OF ERROR DUE TO DiffERENT VARIATION = 0.10679 
FRACTION Of ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.81104 
ALTERHATIVE DECONPOSITION ILAST TWO CONPONENTSi: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DiffERENCE Of REGRESS!ON COEff!CIENT FROM UIITY = 0.02171 
FRACTION Of ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE = 0.97313 

PLOT OF ACTUALI'J AND FITTEDf+l VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 

191.5000 118.2556 • • 3.2444 
211.9000 212.7240 -o.wo 
202.6000. 216.9528 -14.3528 o + 

260.5000 2S9.15B4 + I.W6 • 
264.7998 258.5654 + 6.2344 
267.5999 m.m8 + 12.1001 
W.IOOO 244.0036 0.0964 + 

227.2000 237.5282 ·10.3282 O+ 

234.8000 230.7878 4.0122 
207.7000 207.8303 -0.1303 + 

195.4000 204.9087 -9.5017 o 
179.7000 205.i3U -25.43410 
196.6000 18UI94 7.7806 
210.8000 191.2203 13.5797 
218.7000 217.3508 •• 1.3492 + 
227.5000 227.1329 0.3671 + 

23UOOO 238.3377 • + -3.8377 + 

252.4000 250.0206 •• 2.3194 + 

o 
i o . 
ó 
i 
io + 
1 o + 
¡ + o 
o 
1 
¡ o . 
ó 
! 

i O+ 
1 

+ o 1 

io + 

b + 

o 1 

jo + 
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ID 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1919 
1980 
1981 
rm 
rm 
1984 
1985 
r 986 
1987 
rm 
1989 
1990 

204 

B.IITERMEDIS COMPARISON OF ACTUAL AND PREúiCTEú SERIES ........ ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, •..................••.. 

ACTUAL SERIES: EOCT 

PREDICTED SERIES: EQCTSI 

CURRENT SAMPLE : 1973 TO 1990 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.96858 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.93114 
ROOT·MEAN·SQUARED ERROR: 4.70144 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 3.15082 
MEAN ERROR= ·1.51193 
RE6RESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PREDICTED = 0.89606 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.04391 
FRACTION OF ERROR DUETO BIAS= 0.11250 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION : 0.01104 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.10946 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION ILAST TWO CO.POIEITSI: 

FRACTION OF ERROR DUETO DIFFEREICE OF REGRESSION COEFFICIEIT FROM UNITY = 0.15040 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE = 0.73710 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

132.3000 130.9146 . ' 1.3153 i o 
12UOOO 128.1162 ·4.3162 •O 1 

13UOOO 138.0187 -3.6187 • a 1 

131.8000 133.2142 •• -1.4142 o ; 
116.3000 J20.U05 -u1os •O 
109.9000 JJ9.9J87 ·10.01870 
JJJ.9000 120.6769 -i.1769 o 
95.50000 101.0912 -5.5972 O• 
92.70000 98.54462 -s.&m O+ 
90. 40000 95.10062 -4.1006 o ¡ 

93.60000 92.84442 0.7556 i o 
9i. 90000 91.51632 . ' 1.3131 ¡ o 

' 91.90000 85.89912 6.0009 1 

90.40000 88.39312 + • 2.0069 1 

85.80000 84.74022 •' r.om + i o 
u. 90000 U.7U52 o .Jl 55 • o 
109.3000 106.6193 2.6201 
JJ5.2200 110.0312 5.rm 
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ID 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1 987 
1988 
1989 
1990 

B.CONSUN CONPARISON Of ACTUAL AID PREDICTED SERIES 
•••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: ECCT 

PREDICTED SERIES: ECCTSI 

CURRENT SANPLE : 1973 ro 1990 

CORRELATION COEFFICIENr = 0.9!641 
CORRELAriON COEffiCIENr SQUARED = 0.97301 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR= 7.56357 

.NEAH ABSOLUrE ERROR= j,03817 
NEAN ERROR = -0.40563 
REGRESSION COEFFICIENT Of ACTUAL OH PREDICrED = 1.03189 
rHEIL'S INEQUALITY COEFFICIEIT = 0.01157 
FRACTION OF ERROR DUE ro BIAS = 0.00218 
FRACTION Of ERROR DUE TO DIFFERENT UARIATION = 0.06937 
FRACriON Of ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.92775 
ALTERNATIUE DECONPOSITION ILAST TWO CONPONENTSJ: 

FRACTION Of ERROR DUE TO DIFFERENCE Of REGRESSION COEFFICIENT FRON UNITY = 0.03319 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL UARIAICE • 0.96393 

Ptor OF ACTUAL(') AID FITTED(+) UALUES PLOr OF RESIDUALSIOJ 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 

454. 2000 m.sm + ' 3.6582 + 
457.5999 467.1504 ' + -9.5505 O• 
466.5999- 465.0828 •' l. S 171 
w .0999 m.om •' 3. 0664 + 

444.5999 456.5059 -11.9060 o + 

464.0999 445.3071 18.7927 
444.2000 439.2105 • • 4.9194 
414.8999 414.7742 • o .125 7 
405.3999 399.2227 . ' 6.1772 
3!0.0999 382.3079 -2.2010 + 

361.2998 365.4314 '• -4.1316 • o 
344.8999 350.7700 1 • -5.1701 • o 
331.0999 JU. 2266 -13.1267 o . 
352.5999 345.8635 • ' 6.7363 
370.8999 365.2002 • ' 5.6997 
370.QOOO 374.4394 1 • -u m + o 
m. 1ooo 378.1621 l. -1.4622 
384.5BH m.ms 1 • -u m • o 
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ID 

1973 
1974 
1975 
i9i6 
1977 
1978 
1979 
1910 
1981 
1912 
1913 
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1 987 
1988 
;m 
1990 
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CONSTRUCCIÓ CONPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EBCT 

PREDICTED SERIES: EBCTS1 

CURRENT SANPLE : 1973 TO 1990 

CORRELATION COEFFICIENT = 0.91070 
CORRELATION COEFFICIERT SQUARED = 0.96177 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR = 8.21134 
MEAN ABSOLUTE ERROR= 7.02604 
MEAN ERROR = -0.60187 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON PRéDICTtD = 0.91151 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.04542 
FRACTION OF eRROR DUE TO BIAS = 0.00541 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERéNT UARIATION = 0.00002 
FRACTION OF ERROR DUE JO DIFFERENCf COUARIATION = O. 99451 
ALTERNATIVE DECONPOSITION ILAST TWO CONPORERTSI: 

FRACTION OF ERROR DUf TO DIFFéRERCE OF REGRESSION COEFFICIEIT FRON UIITY = 0.00810 
FRACTIOI OF ERROR DUE TO RESIDUAL UARIARCE = 0.91579 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI•J UALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

208.3000 225.1310 -17.53100 
235.4000 HO.UU • + -u m • o 
234.5000 240.9659 • • -6.4659 + o 
238. 5000 236.6699 •• 1.1301 + o 
229.2000 217.4221 11.7779 + 1 
213.9000 204.2555 9.6445 
20.2.1000 199.1153 •• 3. 6147 + 

179.2000 177.1611 •• 2.0319 + o 
141.7000 150.4664 -8.7664 o 

1 o 
144.9000 148.2462 .. -3.3463 + 

144.7000 142.7453 •• 1. 9541 + 

144.5000 131.7-218 12.1712 
110.2000 119.0906 -1.1906 
110.2000 119.W2 -9.6412 O+ 
13T.6000 133.5207 • • U793 + 

155.8000 145.7497 1 o. 0502 + 

169.5000 170.:330 -1.0330 + o 
192.5000 200.0W • • -7.SW +O 
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TRANSPOKTS ¡ :OMUNICACIONS COMPARISON Cr ACTUAL AHü PREDICTED SERIES 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EZCT 

PREDICicD SERIES: EZCTS1 

CURREHT SAMPLE : 1973 TO 1990 

COREELATION COEFFICIEHT: 0.92918 
CORRELATIOH COEFFICIENT SQUARED = 0.86338 
ROOT·MEAN-SQUARED ERROR = 4.42515 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 3.64693 
MEAN ERROR = -0.41596 
REGRESSIOH COEFFICIEHT OF ACTUAL OH PREDICTED: 1.01317 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT = 0.03975 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00884 
FRACTION OF ERROP. DUETO DIFFERENi VARIATION : 0.04910 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION : 0.94137 
ALTERNATIVE DECOMPOSITION ILAST TWO CONPONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUE iO DIFFEREHCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROM UNITY = 0.00106 
FRACTION OF ERROR DUETO RESIDUAL VARIAHCE = 0.99011 

PLOT Of ACTUALI'I AND F!TTEDf+l VALUES PLOT OF RESIDUALSfOI 

ID ACTUAL mm RESIDUAL 

1973 112.7000 106.6111 6.0819 
1974 105.2000 111.7398 • -6.5391 o + 
1975 106.4000 IOB.IW •• -1.7Ui + 
;976 106.3000 115.6074 -9.30740 
1977 110.1000 115.6234 -s. 5234 O+ 
1978 91.60000 96.51134 ·4.9113 o 
1979 105.1000 103.ó464 •' 1.4536 
1980 11.8.9000 114.2219 4.6711 
1981 114.6000 113.5264 •' 1. 0736 
1m 115.3000 110.1987 S. 1012 
¡m 113.0000 108.5607 4.4393 
¡ 984 96.50000 94.78337 • • 1. 7167 
1985 102.4000 101. Z221 +' 1.1779 
i986 98. 70000 105.1695 .. ·6.4695 o + 
1m 105.6000 107.6311 ' . -2.0311 + o 
1m 11Uooo 112.9071 •' o. 7929 
1989 134.5000 131.9364 • • 2.5636 
1990 141.7000 141.7387 • -o .o m 

lnstitut d'Estadistica de Catalunya-Hisp/91 

o 

1 
¡ 
i 
1 

1 

i o 
i 
! o 
i 

1 
1 o 
¡ o 

1 

1 

jo 

207 

+ o 

o 

+O 
o 
+ 

+ 



IL 

1973 
1974 
1915 
1976 
1971 
1918 
1979 
1980 
1 981 
1982 
1 983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1918 
1989 
1990 

208 

RESTA SERVEIS COHPARISOH OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: ESCT 

PREDICTED SERIES: ESCiSl 

cmm SAHPLE : 1973 ro mo 

CORRELATiüN CúEFFIC:ENT = 0.97700 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.95453 
ROüi-~EAN-SQUARED ERROR = 19.43778 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 16.03187 
HEAN ERROR = 1.24457 
REG~ESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON ?REDICTED = 0.91497 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT: 0.02463 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00410 
FRACTIQH OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATIDN = 0.08522 
FRACTIDN OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATIDH = 0.91068 
ALTERNATIVE DECOHPOSITION (LAST TWO COMPONENTSI: 

FRACTION OF ERROR DUETO DIFFEP.ENCE OF REGRESSION COEFFICIERT FROM URITY = 0.152!5 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIANCE = 0.14305 

PLQT OF ACTUAL(') AND FiiTEDI•i VALUES PLOT Of RESIDUALS(O) 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 
o 

705.3999 689.6721 • ' 15.7271 • 
1 

O+ 
725.3999 714.7839 • 1 10.6160 • o + 

728.2998 1JO.SU6 • 1 17.7112 1 
761.2998 717.3611 43.9317 

1 764.5999 737.im 27.4211 + o 
734.0000 734.7678 -0.7671 + ó 
740.5000 740.4749 0.0251 o 
746.5999 738.9993 •' 7.6006 

o 1 o 
+ 

756.7998 731.3213 2s.m5 + + o 
740.2000 746.3104 '• -6.1704 • 
724.7998 744.6790 -19.8792 i + 

742.7998 760.8545 -IB.OW 
1 742.2998 763.5618 -21.2620 O• 

805.5000 824.8647 ' + -19.3647 o 
1 

+ 

ISO. 7998 868.6487 ' + -17.1419 o 
m·.2m 913.2356 • -21.9358 o • 1 
962.2998 964.1021 -1.8022 + o¡ o • 
1007.8999 1000.9309 •' 6.9690 + 
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1974 
1975 
19i 6 
197 7 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
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1989 
1990 

INDUSTRIA CONPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EINCT 

PREDICTED SERIES: EINCTS1 

CURRENT SANPLE : 1973 TQ 1990 

CORRELATION COEFFICIENT : 0.95441 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED : 0.91090 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR = 109.20408 
NEAN ABSOLUTE ERROR = 104.48543 
NEAN ERROR = 104.48543 
REGRESSION CDEFFICIENT OF ACTUAL OH PREDICTED: 1.21548 
THEIL'S INEQUALITY COEFFICIENT: 0.12601 
FRACTION OF ERROR DUETO BIAS= 0.91545 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION : 0.03313 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENCE COVARIATION = 0.05142 
ALTERNATIVE DECONPOSITZON ILAST TWO CONPONENTSJ: 

FRACTZON OF ERROR DUE TO DZFFERENCE OF REGRESSZON COEFFICIENT FRON UNZTY = 0.02056 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARZANCE : 0.06399 

PLOT OF ACTUALI'I AND FZTTtDI•J VALUES PlOT OF RESZDUALSIOJ 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 

971.5999 786.3584 IIS.WS 
975.8997 824.2537 + 151.6460 
956.2998 836.3455 119.9543 + 

1012.4998 867.4358 + us.ouo + 

960.19958 857.0120 103.1174 + 

969.19958 842.4998 126.6997 
930.29988 826.1514 104.1414 
86.8.29988 775.3291 + 92.9707 
861.79988 751.4001 110.3991 
802.99988 101 .m o 95.7617 
772.69918 682.7527 89.9470 
735.99988 667.1172 68.1826 
740.69978 638.!611 101.8316 
759.69978 65U655 108.1342 
768.49988 686.6555 11.8442 + 

775".79988 711.4216 64.3712 + 

814.19978 744.9714 69.2213 + 

&33.20978 772.4285 60.7113 

o 
1 
1 + o 
! +O 
1 • o 
1 o 
1 

+ o 

1 

o 
O• 

1 
o 

O+ 

O• 

o + 

o 
o 

o • 
o + 

o + 

o + 
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SERVEIS CORPARISOH OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: ESECT 

PREOICTED SERIES: ESECTSI 

CURRENT SARPLE : 1973 TO 1990 

CDRRELATIOH COEFFICIENT = 0.98232 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.96496 
ROOT·MEAN·SQUARED ERROR = 18.36993 
MEAN ABSOLUTE ERROR = 15.43606 
MEAN ERROR = 0.82853 
REGRESSION COEFFICIENT OF ACTUAL OH PREDICTED = 0.93767 
THEIL'S INEQUALITV COEFFICIEHT = 0.02041 
FRACTION OF ERROR OUE TO BIAS = 0.00203 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFERENT UARIATIOH = 0.05751 
FRACTION OF ERROR DUE iO DIFFERENCE COUARIATION = 0.94040 
ALTERNATIUE DECORPOSITION ILAST TWO CORPONENTS/: 

FRACiiON OF ERROR DUETO DIFFERENCE OF REGRESSION COEFFICIENT FROM UIITY = 0.10824 
FRACTION OF ERROR DUE TO RESIDUAL UARlANCE = 0.11972 

PLOT OF ACTUALI'I ANO FITTEDI+) VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL mm RESIDUAL 
o 

818.0999 796.2832 21.1167 + + o 
830.5999 826.5237 •• 4.0162 + o + 
834.6991 818.7334 + • 15.9663 + O+ 
867.5996 m. 9685 34.6311 + 

874.6991 852.8020 + 21.1977 + o 
m.5m 831.2791 •• -5.6792 o + 
845.5999 844.1213 1.4785 + 

865.4998 853.2283 + • 12.2715 + o + 

87-1.3997 uum 26.5520 + 

855.4998 856.5691 -1.0693 o 
B37. 7998 853.2395 • + -15.4397 +O 

1 
+ 

139.2998 855.6377 • + ·16.3379 o 

1 

W.6997 864.7839 • • ·20.0842 O+ 
904.2000 93o.am -25.8342 o + 

956.3997 976.2198 • • -19.BBOI O• 
1 
1 + 

998.9998 1026.142! • . -27.1431 o + 
1 

+ 

1096.799! IOH.038ó + 0.7612 o + 

1149.5999 1142.6W •• 6.9302 + 
1 o + 
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ID 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1919 
1980 
1981 
1912 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1919 
1990 

OCUPACI( TOTAL CONPARISON OF ACTUAL AND PREDICTED SERIES 
.............. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: ECTOT 

PREDICTED SERIES: ECTOTS1 

CURRENT SANPLE : 1973 TO 1990 

CORRELATION COEFFICIEHT = 0.99283 
CORRELATION COEFFICIENT SQUARED = 0.91571 
ROOT-NEAN-SQUARED ERROR= 20.79117 
MEAN ABSOLUTE ERROR= 17.91338 
MEAN ERROR = -2.33956 
REGRESSIOH COEFFICIERT OF ACTUAL OH PREDICTED = 1.09511 
THEIL'S IHEQUALITY COEFFICIEHT = 0.01061 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.01265 
FRACTIOH OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION = 0.39951 
FRACTIOH OF ERROR DUE TO DIFFEREICE COVARIATIOI = 0.51714 
ALTERNATIVE DECONPOSITION ILAST TWO CONPONEITSI: 

FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFEREICE OF REGRESSIOI COEFFICIEIT FRON UIITY = 0.34017 
FRACTIOR OF ERROR DUE TO RESIDUAL VARIAICE : 0.64641 

PLOT OF ACTUALI'I AID FITTEDI+I VALUES PLOT OF RESIDUALSIOI 

ACTUAL FITTED RESIDUAL 

2014.9998 1998.0190 + • 16.9107 
2051.7996 206 7.3230 •• -1.5234 + o 
2042.4995- 2058.3137 •• -15.1142 + o 
2134.8994 2093.3037 ".5957 + 
2071.4993 2065.3662 + • 13.1331 + 
2035.9995 2013.7981 + 22.2014 
2002.4998 1996.6921 •• 5.1076 + 
1932.6997 1927.5684 •• 5.1313 + 

1898.4995 1875.1365 + • 23.3630 + 
lr25.7996 1835.8403 •• -10.0401 + o 
1773.9995 1802.1362 -28.1367 o + 
1739.7996 1773.3108 -33.5112 o + 

1711.0996 1740.6909 -29.5913 o + 

1791.8997 1106 .. 4317 •• -14.5391 + o 
1182.0996 1!97. 2034 • + -15.1031 + o 
1950.3997 1978.0457 • + -27.6460 o + 
210·5.1997 2099.0200 •' 6.1797 + 
2200.6997 2194.2979 •' 6.4019 

O+ 
+ 

. + 

+ 

o + 

o 
a + 

o 
+O 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

o + 

o + 
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1m 
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FCB~A:ré ATURADA co•PAEISON OF A:TUAL AND FREDICTED SERIES 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACTUAL SERIES: EUPCT 

FREDICiED SERIES: EUFCTSr 

cumr; smLE : 1973 re 1m 

CDRRELATION CQEFFICIENi = 0.99074 
CORRELATION CüfFFIC!ENT SOUAF.ED : 0.9!157 
ROOi·MEAN·SQUARED ERROR : 24.!55~5 

~EA~ ABSCLUTE ERP.OP. = 21 .35745 
MEAN ERROR: 1.?414é 
iE;?.ESSION COEFFICIENT OF ACTUAL ON FREDICTED = 1.00226 
THEIL'S INEOUALITY COEFFICIENT = 0.07312 
FP.ACTION OF ERROR DUE TO BIAS = 0.00291 
FRACTIO~ OF ERROR DUE TO DIFFERENT VARIATION • 0.00714 
FRACTION OF ERROR DUE TC DlFFEREICf CO~ARIAim z .O. U995 
ALTERNATIVE DECO.FOSITIO~ lLAST TWO COMFONENTSI: 

FRACTION OF ERROR ~UE TO DIFFEREICE OF EEGRESSION COEFFICIERT FROM UNZTY • C.~OOZi 
FRACTION Of ERROR DUE TO RESIDUAL ~ARIAICE = l.996!2 

PW OF ACTUAU'I m FITTEDI+l V~LUES PLOT üF RESiuUALSIOi 

A:iUA~ FITTED RESIDUAL 

2UDDú ;; . .teH .. -1!.1696 • o 
1:.7000 31.am .. -rum o 
49.9000 óU74é '· ·IU7h o 
77 .200C su m •• -11.0075 e 1 

'9. 9030 1um .. 4.2001 :o 
143.30GC í14.m; 28.5711 
1sum ióUJ(2 ·- -6.1142 o ¡ 
m.2ooc m.2m •• 19.9342 
m.mt 327 .cm ·1.2W + 
427.5995 m.2101 40.3192 
4é9. 5000 m.6172 30.U2B 
l75.sm m.93i3 •• -rum • o 
so u m Hé.2W ·39.9W o 
m.mB 5:ié.ó22i ·lU2300 
sr4.:m m.so•s 22.0950 
m.m~ 445.4001 37.6997 
Hi.700G 3H.iDl1 •• -11.4048 o 
3ié.WC 29!.6W •• 20.5171 
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.. 
a 

:m 
¡;¡~ 

!77: 
r~'é 
:;¡; 
;m 
!97; 
:m 
:w 
:1Ei 
rm 
'984 
rw 
me 
~957 

:m 
:m 
i990 

CONPAR!SO~ OF ACTUAL AIL PEE~!CTet StEitS 
••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~CTUAL SEi!eS: EUPRCT 

PREDICTEü SERZES: EUPECiS1 

mm: SAifPLE : m: ro mo 

CüRRELAi!ON COEFFICZENT = 0.99354 
COUHATION CúEFFICim SQUAI!tú : UJ113 
l!OOT·NEAN·SOUAl!tD El!ROR = 0.00909 
NEAN A6SOLUTE ERROR : G.OOIOO 
NEAN EiROR : D.OOOBO 
REGRESSIO~ COEFFICIERi OF ACTUAL ON PREDICitD: l.JI~~; 

THEIL'S INEQUAL!TY COEFFICIENi = O.Oóll7 
FRACTION OF ERROR DUE TO BIAS : 0.00772 
FRACTION OF ERROR DUt TQ DIFFEP.E5i VARIATIO~ : G.Olé9ó 
FRACTION OF ERROR DUE TO DIFFEREICt COUAEIATION : D.94532 
ALTERNATIVE üECONPGSITION ILAST TWO CO.POIE~TSI: 

FR~CTION OF ERROR DUE TO DIFFEl!EICE OF EEGRESSION CaEFFIC!ENT FRO• UNii~ : C.OlS:: 
FRACTIO~ úF EUOP. DUE TC EESIDUAL IIAUANCE = C.WH 

PLOT OF A=ruw •; m FITTEDI + 1 mUES PLOT OF m:DUALSiOI 

A:TUA~ F:Tm RESIDUAL 

c.arao u m -u m 
u m UilS • . ·UW . e 
:.c¡3s :.o3a: ·O.GW . ~ 
U3H ~.0404 '· -o.üa:s . a 
Q.~.ié; 0.0;54 a.ao:s 
Q.Gé5i u m Uil~ 
Q 'li:~ ....... uw -~.:a;r e 
Q.!IH ~. ff 04 C.COH 
o. i .¡ :: e. 1 liS '· ·:. OGZO 
1'1 ' .... 
:.. . ::' ~ .l i 42 0.0155 
0.2W ~.rm c.ni 
Uf45 Uf75 '• ·C. 0030 
0.22:2 0.23U ·ú.OI 06 o . 
~. z: 52 0.2290 ·O.Of3i 
O.Hi e. 2w • ' O. OOió 
r.rm a.rm C.OW 
a.:m 0.1461 •• ·0.0041 
e .rm 0.1147 . • e. ow 

,e 

i 

Ú• 

• 
• 

o . 
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Annex 8. El model de congruencia 





1. El model de congruencia 109 

Com ja s'ha assenyalat en el capítol10, el model de congruencia es basa en la relació matricial: 

aon 

Y = vector (17x1) deis valors afegits estimats en pessetes constants de 1980 per les disset re
gions (realment divuit en incloure's Ceuta i Melilla). 

X = vector (9x1) deis valors afegits en pessetes constants de 1980 pels nou sectors econo
mics (dades nacionals). 

B = matriu (17x9) deis coeficients de distribució regional deis valors sectorials (amb suma igual 
a 1 pels coeficients de cada columna). 

Per solucionar el modeles necessita coneixer els elements de 8, alhora que es coneixen els VAB nacionals 
deis diferents subsectors. 

S'ha d'establir un procediment de calcul deis coeficients de repartiment, atesa la seva variabilitat en el temps. 

En el cas que es mantingués constant la matriu de coeficients equivaldria a igualar les taxes de creixement 
de tates les regions pera cada sector, amb la taxa mitjana nacional. 

Aquest fet, posa de manifest que el model de congruencia es pot treballar en termes de coeficients de re
partiment i de taxes de creixement de manera equivalent. 

2. Dinamització automatica de la matriu de coeficients 

Siguin els valors afegits corresponents a cada regió peral sector «j» a l'any 0: 

Xo xo xo _ xo 
lj + 2j + ... + 17j - j 

amb la qual cosa els coeficients de repartiment -dividint per x0i- compliran la relació: 

Pera l'any 1, la relació anterior será 

Dividint per x0 i multiplicant i dividint pel valor afegit regional de l'any 0: 
1 

X11i * xo1i X117i * xo17i- X1¡ 
xo . XO· + ... + xo . XO· - xo. 

1¡ J 17¡ J J 
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s'arriba a una relació en termes deis coeficients de repartiment: 

X11. X117. X1. 
~ * bO .:..:__lLl * bO - .:...:..J 
xo1j 1j + ... + xo17j 17j- xo¡ 

en la qual si es nota per r les diferents taxes de creixement interanuals, s'arriba a: 

Dividint perla taxa global del sector s'obtenen els nous coeficients de repartiment de suma unitaria: 

De !'anterior relació s'evidencia que els coeficients mantinguts constants entre dos anys su posen taxes iguals 
per a tates les regions i iguals a la mitjana nacional 

Una forma automatica molt simple d'establir coeficients de repartiment variables en el temps -i, per tant, 
taxes regionals distintes- consisteix a utilitzar les variacions observades l'últim any o bé les mitjanes d'un 
període. 

Així, a partir d'una matriu V0 de variacions en els coeficients en un any base, es pot calcular: 

En el casque se suposi constant la taxa de canvi deis coeficients d'un any base 0f1=V0), l'element caracte
rístic de la matriu V sera: 

aixó tara que els nous coeficients de variació siguin els següents: 

Substituint (2) en (3), s'obté la condició equivalent en termes de taxes de variació de les variables: 

o bé alllant !'autentica incógnita en la resolució del model: 

el que suposa que la nova taxa de creixement és el producte entre la taxa histórica de variació deis coefi
cients i la taxa -suposadament coneguda- de creixement nacional de cada sector. 
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Ates que la mateixa relació ha de cumplir-se pera l'any O sense alterar la taxa de variació deis coeficients, 
una forma alternativa de calcul, únicament segons les taxes, és: 

No obstant aixo, el procediment anterior no garanteix que r1i sigui una mitjana ponderada de les taxes re
gionals -equació 1- i, en conseqüencia, que la suma deis coeficients de distribució sigui exactament igual a 
1 per cada columna. 

És a dir, es busquen unes taxes regionals per a cada sector -desconegudes- r\, que respectin la taxa de 
variació sectorial (coneguda a príon), r\ 

~)oii (1+r1¡i) = (1+r1i) 
i 

A 

De totes maneres, s'han estimat pel procediment descrita (4) unes taxes, r1j, que poden donar una taxa 
sectorial de creixement, ; 1 j, diferent de la inicialment preestablerta: 

A A (1+rD¡¡) (1+r1¡)" o 
(1+r1i) = ¡bo¡i (1+r1¡i) = ¡bo¡i ((1+rDj) (1+r1i)) = (1+rDj) ~b ij (1+rD¡i) 

1 1 

Pero l'últim sumatori correspon a la taxa de creixement del sector j per l'any base, amb ponderacions de 
l'any base (b0;/ en lloc de les de l'any precedent, com exigeix la relació (1). En altres paraules, si a l'any 1 
s'haguéssin mantingut les taxes de variació del O, la taxa de creixement del sector no hagués coincidit amb 
la de l'any O, llevat del casque totes aquestes taxes fossin iguals entre si i iguals a la mitjana del sector i, 
aleshores, no haguessin canviat les matrius de coeficients de distribució entre l'any -1 i O. 

En resum: 

si: 

( 1+~-)- "bO .. (1+rD··) J -~ IJ IJ 

En conseqüencia, la relació entre la taxa sectorial establerta a priori (r1D i la calculada a (4), ;1 j és: 

Per obtenir, dones, r1i, les taxes regionals establertes a (4) han de multiplicar-se pel factor corrector: 

f.- (1 +rD¡) 
J- A 

(1 +rÜj) 

amb la qual cosa la fórmula correcta de calcul ha de ser: 

( 1 +rD¡¡) 1 ( 1 +rD¡) ..n ( 1 +r1 ¡) 
1+r\j = (1 rO-) (1+r j) A = (1+r~ij) (

1
+Afl¡·) 

+ J (1+r0j) r 
(5) 
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Ésa dir, a manca d'altra informació addicional, s'establiran de forma automatica pera cada regió i sector 
les mateixes taxes de variació de l'any precedent, corregidas perla relació entre les taxes sectorials de l'any 
actual i les que resultarien pera l'any anterior, ja amb els pesos regionals d'aquest any -i no del previ. 

Únicament així, la mitjana ponderada de les taxes regionals coincidira amb la mitjana sectorial agregada 
establerta a priori. 

Alternativament, en termes de coeficients de distribució, els de l'any 1 es poden calcular a partir deis de l'any 
O segons l'expressió (2) o el seu desenvolupament substituint el resultat obtingut a (5): 

3. Dinamització de la matriu de coeficients a partir de l'opinió d'experts 

El procediment dissenyat fins ara és purament mecanic i calcula taxes de variació o coeficients a futur, a 
partir de: 

1. La taxa previa de variació per al sector i regió corresponent 

2. La propia predicció de la taxa mitjana nacional del sector 

Seguidament es mostra la forma d'introduir en el model, exogenament, algunes de les 17x9 = 153 taxes de 
variació que cal calcular, que se suposin conegudes mitjangant alguna via -per exemple que algun expert 
regional o sectorial subministri prediccions o estimacions del passat immediat a partir d'indicadors ja dispo
nibles. 

En aquest cas, el model de congruencia haura de recalcular les taxes de variació de les regions de les quals 
no es disposa d'una valoració exogena, per tal de respectar el valor del total nacional -ja conegut-. 

Als efectes de notació, s'utilitzara una barra sobre les taxes determinadas per experts -que se suposara 
que són les primares- i una doble barra per taxes no establertes per experts, les quals s'han de reajustar per 
mantenir les taxes nacionals de cada sector. 

Així, s'haura de cumplir: 

17 m 17 
_ _Lbo¡i (1+r1¡i) = _ _Lboii (1+r1¡i) + _Lboii (1+r1ii) 
1=1 1=1 m+1 

o bé: 

Ates que si no s'hagués efectuat cap alteració de taxes, la relació establerta seria: 

17 m 17 
(1H1j) = _LbOij (1+r1¡j) = _LbOij (1+r\j) + _LbOij (1+r1¡j) 

i=1 i=1 m+1 
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que es podria notar, de forma agregada, com: 

.. 
(1+r1i) = (1+r 1i) + (1+r1i) 

el problema queda plantejat en com determinar les noves taxes corregides no establertes per experts (rj 1 ) , 
coneguda la resta d'elements. 

Així queda transformat el problema en el seu equivalent de determinar unes noves taxes sectorials (r1. + f) 
1 1 

tals que en aplicar-les el procediment automatic, proporcionin els valors desitjats de les taxes regionals no 
determinad es exogenament (= 1 ") 

r IJ . 

Per aixo, partint d'(1), perles regions les taxes de les quals no estan establertes exogenament: 

17 
(1+r1j) = _¿ boij (1+r1¡j) 

i=m+1 

Si a (5) es calculen les taxes regionals de la taxa sectorial ja incrementada, s'obtindria peral mateix subcon
junt: 

És a dir, les noves taxes regionals són les antigues calculades amb una taxa sectorial r\ corregides pel su
mand que afecta l'increment. 

Substituint a l'expressió precedent: 

i a"lllant f: 
1 

Així dones, peral calcul de les taxes regionals determinad es exogenament, s'haura d'incrementar cada taxa 
sectorial en la diferencia entre les dues taxes sectorials, afectades i sense afectar perles estimacions d'experts, 
pero corregides a més segons la importancia del conjunt de taxes no exogenes a l'any base -ja amb els pesos 
regionals d'aquest any. 

En la practica, aquesta metodologia s'ha mostrat inadequada ja que les regions sense equip Hispalink -i, en 
conseqüencia, sense experts- havien d'assumir !'error comes perles altres regions -jaque comes pot veure 
aquest procés esta predeterminat per l'opinió inicial deis experts regionals. 
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Durant aquests anys, hi ha hagut un <<optimisme» en els equips Hispalink que condu'la a predir la taxa de 
creixement un xic superior a la real, amb la qual cosa el creixement diferencial que quedava pera les comu
nitats autonomes sense equips era més petit. 

La solució adoptada ha estat prefixar també curts valors inicials pera les taxes de creixement de les comu
nitats autónomas sense equip. 
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Annex 9: Base de dades 





S" 
~ 

~ Valor afegit brut a Espanya (preus de mercat) "' ih' 
(en milers de milions de pessetes. Base 1980) ¡¡; 

Cl. 
§.' 
¡;· 

'" Cl. 
ro 

Any VAAG80 VAEN80 VABE80 VABI80 VAC80 VACST80 VATC80 VAG80 VASV80 () 

!!l. 
'" e 
::1 

"< 1964 776.55499 200.21300 415.48801 282.15601 789.11298 824.23297 195.04700 900.15002 2896.64697 '" ± 
¡;r 1965 733.83899 335.26999 493.77499 319.88101 846.62500 921.49402 214.00400 918.91199 3052.07202 1( 
~ 1966 775.48297 356.91901 547.80902 346.48801 946.55500 1031.15100 232.03600 936.39697 3238.60010 

1967 805.91699 361.08600 573.82501 378.67300 996.06300 1065.17603 262.05499 954.53802 2538.60010 
1968 806.89001 397.55399 608.97000 422.98600 1063.27795 1210.03894 275.80701 984.55603 4229.57813 
1969 820.77197 457.63300 716.35602 483.47900 1177.09705 1289.90295 302.14700 1035.98706 4608.09814 
1970 810.50000 472.60000 763.50000 555.70000 1214.10000 1294.00000 364.70000 940.10000 4228.30078 
1971 896.30000 490.40000 811.70000 576.80000 1308.80000 1281.00000 417.90000 977.10000 4384.19922 
1972 892.70000 536.20000 993.90000 649.10000 1439.50000 1392.64294 459.00000 1010.50000 4641.50000 
1973 920.20000 591.60000 1154.60000 756.20000 1494.40000 1501.60000 487.90000 1071.90002 4950.89795 
1974 989.80000 567.20000 1250.20000 833.20000 1541.60000 1566.90000 580.60000 1169.10000 5104.89795 
1975 987.80000 530.00000 1258.40000 822.00000 1547.00000 1500.30000 646.70001 1225.80005 5174.30078 
1976 1030.30000 560.50000 1267.20000 861.00000 1639.40000 1451.00000 707.10000 1308.20000 5323.19922 
1977 991.30000 603.70000 1344.60000 905.50000 1681.30000 1429.50000 778.30000 1379.40000 5483.50000 
1978 1054.70000 629.30000 1328.20000 940.50000 1715.30000 1361.20000 882.10000 1449.20000 5463.80078 
1979 1004.80000 658.80000 1236.70000 936.80000 1747.00000 1303.70000 858.50000 1502.70000 5528.50000 
1980 1073.46204 675.47803 1264.02795 943.47101 1710.28796 1283.72803 876.73602 1565.32703 5545.10889 
1981 971.48000 719.43000 1247.96704 933.71899 1682.31300 1281.07996 900.26000 1615.45000 5570.55078 
1982 956.90000 697.40000 1225.76196 917.95502 1685.36096 1315.31995 906.50000 1683.00000 5696.41016 
1983 1016.62000 680.18000 1261.03699 932.71802 1725.87500 1316.62000 930.12000 1744.42000 5761.96924 
1984 1104.12097 707.81702 1269.75696 942.99103 1729.12500 1235.48706 955.98000 1798.48500 5909.75391 
1985 1138.43103 714.83899 1325.92603 948.81097 1757.45398 1263.23804 991.43597 1874.04297 5999.82813 
1986 1034.84998 779.43000 1421.95801 992.81000 1821.07200 1338.13196 1008.79900 1950.62903 6174.81982 
1987 1134.19604 776.31000 1597.11000 970.30000 1924.02000 1477.50305 1040.13000 2047.28699 6460.47998 
1988 1176.19897 798.82000 1720.73000 996.14000 1973.35000 1662.19897 1138.18994 2129.38989 6715.25977 
1989 1129.19995 840.26001 1850.40405 1036.41296 1981.82300 1868.30005 1214.78406 2228.45288 7069.76221 
1990 1160.31202 867.05298 1893.10400 1044.19299 1993.80396 2062.38696 1264.37598 2352.95288 7302.03516 
1991 1194.66003 897.19397 1932.86304 1052.58496 2026.38196 2198.67798 1304.80896 2443.49194 7545.61719 

Font: CEPREDE (Centre L.R. KLEIN) 

t\) 
t\) 
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1\) 
1\) 
CJ) 

3" 
~ 
e= -e, 
m 
"' ¡¡; 
Q_ 

~ 
¡¡· 

"' Q_ 
<1> 
() 

s-
e 
" '< 

"' :\: 
¡¡;· 

><-
~ 

Any VACT80 VECT80 

1970 - 59878.395 
1971 81256.156 63751.938 
1972 78723.539 74585.398 
1973 86532.328 89449.898 
1974 86802.680 102379.594 
1975 78999.711 89516.969 
1976 72859.977 103356.188 
1977 73284.281 107217.109 
1978 83495.766 113588.648 
1979 83785.523 119374.547 
1980 96311.000 116065.000 
1981 81841.242 123215.180 
1982 91372.844 123559.000 
1983 83694.914 131913.063 
1984 85303.133 120919.422 
1985 82845.508 106081.438 
1986 74511.797 128866.648 
1987 86240.719 132990.328 
1988 87989.719 146181.109 
1989 86778.141 155509.000 
1990 87820.672 168425.344 

Font: CRE i Hispalink 

Valor afegit brut a Catalunya (preus de mercat) 
(en milions de pessetes. Base 1980) 

VQCT80 VKCT80 VCCT80 VBCT80 VZCT80 VSCT80 VABCT80 

150109.719 244316.359 412789.750 229505.953 65184.773 
144445.391 251624.734 418823.156 254757.938 70770.516 
152822.422 298167.781 446242.719 280919.906 79237.547 992092.875 2402792.250 
162471.328 381019.563 463266.219 305898.875 90048.828 10797 40.125 2658427.250 
170770.875 387557,688 447061.281 325640.813 101069.305 1134153.250 2755435.500 
199589.828 364935.281 510509.094 310516.781 107347.672 1167821.375 2829236.750 
202583.891 354816.781 524611.688 299690.844 123702.883 1227867.000 2909489.250 
204305.563 349597.281 521207.063 271694.813 132910.578 1273324.875 2933541 .500 
215133.313 371897.406 463130.219 258127.875 136667.297 1248453.125 2890493.750 
221213.500 346276.219 471690.625 253796.938 138392.234 1317169.125 2951698.750 
208425.000 338978.000 465504.000 222276.000 141947.000 1208103.000 2797609.000 
209400.328 314393.125 425810.719 195939.719 148552.516 1219481.750 2718634.500 
209060.297 303746.750 424137.875 212444.469 147130.813 124 7594.875 2759047.000 
211912.719 305456.625 449171.531 205721.016 154910.047 1264490.750 2807270.750 
216569.266 336177.719 448312.375 185584.703 155806.031 1308229.875 2856902.500 
218955.781 339217.781 451139.156 176036.031 159364.297 1332621.000 2866261.000 
237730.375 340191.781 475564.688 191697.359 161910.688 1359380.125 2969853.500 
239550.000 383018.000 492019.031 223902.516 166120.375 1421131.125 3144972.000 
247310.000 420313.000 484186.000 249777.391 183237.328 1492969.000 3311963.500 
254071.578 444051.219 491584.906 297227.563 194354.922 1577001.000 3500578.250 
278033.438 465207.938 507708.625 342050.000 200013.047 1588607.125 3637866.250 



=> 
~ 

S 
e, 
m 
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1\) 
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Any VACT 

1970 -
1971 38429.620 
1972 32721.439 
1973 40789.609 
1974 43664.352 
1975 46209.301 
1976 46331.660 
1977 60268.262 
1978 77764.617 
1979 84460.000 
1980 96311.000 
1981 87449.000 
1982 117055.000 
1983 112804.000 
1984 126914.000 
1985 126945.000 
1986 130646.000 
1987 147626.000 
1988 157539.438 
1989 170900.000 
1990 175169.750 

Font: CRE i Hispalink 

VECT 

15092.350 
17445.080 
21276.230 
26264.279 
36143.070 
42446.262 
57324.441 
70501.680 
84462.250 

101038.617 
116065.000 
140469.000 
185425.000 
237152.000 
243701.000 
236394.000 
435202.000 
441138.250 
485628.250 
529565.688 
604769.938 

Valor afegit brut a Catalunya (preus de mercat) 
(en milions de pessetes) 

VQCT VKCT VCCT VBCT VZCT VSCT VABCT 

51403.570 69290.560 114512.000 42509.090 18856.000 
51626.230 74007.870 122003.180 51035.660 21125.000 
58476.801 90511.813 140517.375 60411.820 25711.000 250042.313 679658.813 
67363.867 124414.313 164760.625 78282.578 31165.000 306425.625 839465.875 
86203.430 145651.938 179262.625 103794.750 40454.000 376032.375 1011206.563 
99210.117 163228.250 238474.125 119303.656 49454.000 457817.375 1216143.125 

112689.313 187268.750 282833.875 135172.563 66066.000 569770.000 1457 456.625 
135411.688 222878.750 329710.375 153415.188 84046.000 736794.313 1793026.250 
168754.875 282764.750 347560.687 183676.047 100855.000 895499.000 2141337.250 
201912.625 308857.625 406625.625 220445.484 116273.000 1134576.000 2574189.000 
208425.000 338978.000 465504.000 222276.000 141947.000 1208103.000 2797609.000 
239933.000 353774.000 479531.000 203213.000 170978.000 1374422.000 3049769.000 
263832.000 383134.000 537845.000 246784.000 189503.000 1585424.000 3509002.000 
299634.000 428128.000 632986.000 254948.000 226889.000 1798540.000 3991081.000 
349480.000 515784.000 718972.000 245690.000 249165.000 2063982.000 4513688.000 
380405.000 559421.000 786719.000 251684.000 267136.000 2306341.000 4915045.000 
405423.000 606283.000 904486.000 318971.000 285944.000 2568526.000 5655481.000 
420050.938 704906.313 976657.750 433412.594 308120.063 2904355.500 6336267.500 
446468.750 805193.625 1 063998.750 540051.188 358485.500 3254085.000 7111450.500 
480619.594 887298.688 1148298.125 711491.438 402444.906 3706593.500 8037212.000 
535559.125 969991.125 1230401.375 898640.563 447065.188 4097135.000 8958732.000 
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Any 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Font: EPA i Hispalink 

EACT EECT 

- 20.2 
222.6 20.2 
193.3 17.8 
193.6 17.0 
182.0 16.9 
152.7 17.0 
159.1 16.3 
134.5 14.4 
127.6 27.3 
130.1 23.8 
130.7 19.7 
128.9 23.6 
124.8 22.4 
122.4 18.8 
118.5 20.0 
121.1 15.5 
105.9 17.8 
93.1 19.6 
89.4 19.8 
93.9 24.8 
80.7 21.4 
77.2 24.2 

Població ocupada per subsectors per a Catalunya. 2n. trimestre 
(en milers de persones) 

EQCT EKCT ECCT EBCT EZCT ESCT ECTOT 

110.1 211.2 494.8 196.8 102.7 - 1135.8 
120.0 217.0 477.7 199.3 106.3 - 1363.1 
125.2 189.6 460.4 212.4 108.2 659.5 1966.5 
132.3 191.5 454.2 208.3 112.7 705.4 2015.0 
124.4 211.9 457.6 235.4 105.2 725.4 2058.8 
134.4 202.6 466.6 234.5 106.4 728.3 2042.4 
131.8 260.5 461.1 238.5 106.3 761.3 2134.9 
116.3 264.8 444.6 229.2 110.1 764.6 2084.5 
109.9 267.6 464.1 213.9 91.6 734.0 2038.0 
111.9 244.1 444.2 202.8 105.1 740.5 2003.6 
95.5 227.2 414.9 179.2 118.9 746.6 1940.6 
92.7 234.8 405.4 141.7 114.6 756.8 1898.8 
90.4 207.7 380.1 144.9 115.3 740.2 1826.8 
93.6 195.4 361.3 144.7 113.0 724.8 1782.1 
92.9 179.7 344.9 144.5 96.5 742.8 1742.2 
91.9 196.6 331.1 110.2 102.4 742.3 1712.6 
90.4 210.8 352.6 110.2 98.7 805.5 1793.0 
85.8 218.7 370.9 137.6 105.6 850.8 1882.2 
88.9 227.5 370.0 155.8 113.7 885.3 1950.5 

105.0 235.0 377.5 169.9 134.8 964.4 2105.3 
112.6 252.7 391.0 192.5 237.6 1012.3 2200.7 
109.0 243.6 364.7 211.5 130.5 1067.3 2228.1 
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Altres dades del bloc de mercat de treball. 2n. trimestre 

Any Població Població Taxa 
aturada activa Atur 

(1} (1} (2} 

1972 29.0 1995.5 0.0145 
1973 20.4 2035.4 0.0100 
1974 16.7 2075.5 0.0080 
1975 49.9 2092.3 0.0238 
1976 77.2 2212.1 0.0349 
1977 79.9 2164.4 0.0369 
1978 143.3 2181.3 0.0657 
1979 154.2 2157.8 0.0715 
1980 259.2 2199.8 0.1178 
1981 325.8 2224.6 0.1465 
1982 427.6 2254.4 0.1897 
1983 469.5 2251.6 0.2085 
1984 475.6 2217.8 0.2145 
1985 506.3 2218.9 0.2282 
1986 491.8 2284.8 0.2152 
1987 514.6 2396.8 0.2147 
1988 483.1 2433.6 0.1985 
1989 347.7 2453.1 0.1420 
1990 316.2 2516.9 0.1256 
1991 295.3 2523.4 0.1170 
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1970 3695.60010 
1971 3450.69995 
1972 3202.01099 
1973 3180.56689 
1974 2960.69897 
1975 2740.40991 
1976 2657.84399 
1977 2550.50000 
1978 2493.30005 
1979 2358.40000 
1980 2205.50000 
1981 2081.10010 
1982 2010.30005 
1983 2020.10000 
1984 1953.69995 
1985 1941.00000 
1986 1752.50000 
1987 1723.30005 
1988 1671.60000 
1989 1605.10000 
1990 1498.55603 
1991 1459.17004 
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224.90000 
230.60001 
194.82100 
183.30200 
178.89900 
189.50000 
177.39101 
153.00000 
155.50000 
148.06000 
146.45000 
147.00000 
146.77000 
150.49001 
152.45000 
149.71001 
150.07001 
139.11000 
138.99001 
143.80000 
141.67000 
144.36800 

Població ocupada a Espanya 

EEBE EEBI EEC EECST EETC EESE 

1002.82501 525.75000 1650.50000 1073.60000 625.60000 3497.82617 
1075.44995 555.40002 1684.50000 1084.40002 652.60000 3737.35205 
861.80103 578.14502 1679.87000 1195.85999 662.72998 4082.65601 
875.33698 611.95398 1693.72498 1198.19397 635.40698 4249.79492 
961.67102 597.13098 1766.13501 1250.10901 663.04999 4392.73584 
983.66302 641.24799 1745.97400 1228.17896 659.65198 4360.43604 
987.38599 612.50500 1714.24194 1204.32703 654.75000 4397.83203 
986.80000 538.79999 1713.50000 1207.90002 655.50000 4516.64893 
969.10000 528.70001 1663.09998 1172.00000 620.90002 4500.36230 
935.25000 530.96997 1644.90002 1131.40002 629.06000 4534.35889 
914.06000 505.92001 1537.06995 1062.50000 666.04999 4524.75000 
897.06000 490.48001 1486.30005 959.70001 648.81000 4477.39111 
817.40002 470.23001 1421.59998 970.90002 644.90002 4569.29883 
806.34998 455.51999 1358.23999 958.50000 619.19000 4558.80908 
798.02002 445.47000 1305.06006 827.80000 601.05000 4657.75000 
738.25000 410.73001 1287.41003 770.40002 605.03003 4674.27100 
768.27002 416.82001 1300.54004 809.20001 619.51001 5016.89014 
828.15002 394.09000 1388.28003 914.30000 628.83002 5313.27002 
852.34003 414.70001 1416.29996 991.10000 632.29991 5591.36035 
885.70001 433.00000 1423.30005 1100.00000 702.90002 5900.59668 
943.00000 453.30000 1453.10000 1214.60000 718.20001 6080.10791 
975.75098 471.21100 1483.17603 1272.43396 730.78400 6239.04834 
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1965 30.13500 20.84300 31.43900 23.30100 22.14800 11.84000 25.96500 13.54213 "' ± 
¡¡;· 

1966 31.99600 21.71900 32.15600 12. 
<D 

24.08600 22.87500 12.70800 27.19500 15.10345 
~ 

1967 31.59200 22.28600 32.32100 25.10200 23.96300 14.76400 28.15400 21.11682 
1968 33.79400 22.37500 32.74500 26.82800 24.75100 15.86200 29.32700 16.10418 
1969 35.18700 22.87200 33.86700 27.16700 25.73200 16.87700 29.56300 16.82048 
1970 34.75100 25.20500 34.24400 28.36100 27.74100 18.52200 28.92700 20.89512 
1971 37.44900 27.36400 29.41200 29.41200 29.13000 20.03300 29.85000 22.90094 
1972 41.56500 28.52600 38.25800 30.35600 31.48900 21.50500 32.44800 25.20352 
1973 47.13800 29.36200 41.46200 32.65300 35.56500 25.59100 34.60900 28.37957 
1974 50.30300 35.30300 50.47900 37.58200 40.09800 31.87400 40.02600 33.15534 
1975 58.49300 47.41700 49.70700 44.72800 46.71300 38.42100 46.06900 39.20269 
1976 63.59000 55.46300 55.62600 52.77900 53.91300 45.10400 53.40700 46.40323 
1977 82.23900 65.75600 66.27900 63.75300 63.25900 56.46600 63.23500 57.86381 
1978 93.13600 74.35800 78.44200 76.03300 75.04600 71.15700 73.79600 71.72868 
1979 100.80500 84.64000 91.27500 89.19400 86.20600 86.85900 84.01700 86.13746 
1980 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 
1981 106.85200 114.00300 114.58100 112.52600 112.61600 103.71200 115.09600 112.70542 
1982 128.10699 150.07001 126.19900 126.13600 126.80900 116.16400 128.79900 127.07843 
1983 134.78000 179.77901 141.39500 140.16000 140.92300 123.92900 146.45500 142.23433 
1984 148.78000 201.53999 161.37100 153.42599 160.37300 132.38699 159.92000 157.76906 
1985 153.23100 222.84200 173.73599 164.91499 174.38499 142.97301 167.62601 173.06804 
1986 175.33600 337.71500 170.53900 178.21800 190.19200 166.39301 176.60600 188.94833 
1987 171.17900 331.70700 175.35001 184.03999 198.50000 193.57201 185.48000 204.36928 
1988 179.04300 332.20999 180.53000 191.57001 219.75000 216.21300 195.64000 217.96065 
1989 196.93900 340.53699 189.16701 199.81900 233.59100 239.37601 207.06700 235.04066 
1990 199.46300 359.07300 192.62399 208.50700 242.34399 262.72198 223.51801 257.90738 
1991 210.69501 371.10001 202.55701 221.11700 254.89301 289.77200 238.05600 275.91776 
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Notes 





1 Per un majar detall en cadascuna d'aquestes tecniques i de les interrelacions que hi existeixen, vegeu 
Suriñach (1987). 

2 Una explicació de les diferencies que existeixen entre els models económics i els econometrics, i les 
raons que condueixen a utilitzar aquests últims, pot trabar-se en qualsevol manual d'econometria ba
sica. 

3 En el següent capítol s'estudiara l'evolució de la modelització regional des deis primers models fins a 
l'actualitat. 

4 A nivel! regional-estatal, jaque aquest tipus d'analisi es realitza als EUA, on l'estat federat és l'ambit 
geografic equivalent a la regió espanyola o a la comunitat autónoma. En el capítol 3 es tractara el pro
blema terminológic i de classificació deis models regionals. 

5 Un exemple el trobem en el model de Glickman, amb les successives versions de 1971, 1973, 197 4 i 
1977, les quals van més enlla de la millora de les equacions del model inicial en introduir noves varia
bles i una majar desagregació territorial. 

6 Les causes de la divergencia en el plantejament inicial de la modelització regional entre Europa i els 
EUA no estan gaire ciares. Les raons que s'han assenyalat per justificar aquestes divergencies són el 
diferent nivel! d'autonomia de les regions d'ambdós continents i el que alguns autors (p.e. Klein i Glic
kman, 1977) siguin de l'opinió que no tingui massa sentit construir un model pera un país gran com els 
EUA com a suma de cinquanta estats, a causa de les distorsions que hi poden haver. 

7 És lógic pensar que, un cop assolida una certa estabilitat i bonesa en l'especificació, s'aprofundira en 
altres etapes de la metodologia econometrica. 

8 Poca poc, les mancances en aquest camp desapareixen i, fins i tot, en algunes ocasions s'han desen
volupat programes informatics amb una aplicació directa en aquest ti pus de modelització. Aquesta ge
neralització de la introducció de la informatica en els estudis d'econometria empírica ha permes, en 
general, la introducció de les tecniques econometriques en altres camps de l'economia (salut, etc.). 

9 Pel que fa als projectes Wharton-UAM i Hispalink, ambdós tenen la intenció de tenir una continu"ltat 
temporal. 

10 L'SMSA inclou una ciutat de més de 50.000 habitants i el comtat en el qual esta localitzada l'esmentada 
ciutat, més altres comtats que tenen forts lligams amb la ciutat segons un criteri determinat. Una SMSA 
no ha d'estar formada, únicament, per comtats d'un estat. 

11 Segons la terminologia presentada en l'apartat 3.1; ésa dir, estudi d'una zona -estat, SMSA, ... - a ni
vel! agregat, sense tenir en compte, separadament, les seves diferents subarees. 

12 Els models interregionals tenen una representació grafica diferent, tal comes veura posteriorment. 

13 El primer estudi d'aquest tipus, en que una regió -equivalent a una comunitat autónoma espanyola
s'estudia no com un tot sinó com una suma de subarees, és de Baird (1983). És el primer que conté 
lligams entre els seus components subregionals; esta compost per sis models d'arees metropolitanes 
i el total regional. 
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14 Cal pensar que des que Klein va formular aquestes observacions, la modelització regional als EUA ha 
evolucionat considerablement. Amb tot, algunes de les seves apreciacions encara continuen sent vali
des en aquel! país i, evidentment, en majar mesura a Espanya. 

15 Alguns models lligats al Warton Econometric Forecasting Associates (WEFA) són els de Glickman (1973), 
Adams et al (1975), Crow (1973) i Richter (1972). 

16 Alguns d'aquests, en que es pot ampliar la informació sobre aquests models són: Milne et al (1979); 
Bolton (1979, 1980); Ballard i Wendling (1980); Klein i Glickman (1977); Catin (1985); Ballard et al (1979); 
Milne et al (1980); Courbis (1979); Adams i Glickman (1979), i Lyall (1979) 

17 Per exemple, en aquests models és difícil valorar si !'impacte de la política regional tindra algun efecte 
sobre l'economia nacional, quan resulta evident que la localització de lagent i la distribució de l'activitat 
económica al llarg del territori té un impacte en l'economia. 

18 En el Projecte Hispalink, els desajustaments es corregeixen amb l'anomenat «model de congruencia>> 
(vegeu capítol 1 O) 

19 «Pera cada variable, l'elecció de l'aproximació que ha de ser utilitzada no pot ser una decisió arbitraria. 
És necessari determinar, directament a nivel! regional -BU-, les variables que són determinades per un 
mercat regional o que resulten de les decisions d'agents regionals; mentre que una aproximació TD és 
més apropiada per les variables determinad es per un mercat nacional o per agents nacionals ... Una 
aproximació interregional pot ser utilitzada per variables interregionals a !'igual que pera les variables 
determinades en termes d'oportunitats regionals competitives o influenciat per un procés de difusió 
interregional.>> (Courbis, 1982). 

20 Aquesta és la raó perla qual s'ha explicat, amb majar detall, l'opció TD. La BU ha estat considerada de 
manera especial per mostrar-se oposada a !'anterior. 

21 En capítols successius, s'estudiaran models regionals concrets de tates les dimensions. Es veura com 
l'especificació del model haura d'adaptar-se a les característiques própies de cada regió. Aquest capí
tol és tan sois una introducció que pretén ressaltar el factor de la dimensió geografica i económica de 
la regió. 

22 A nivel! espanyol, per exemple, és molt diferent el pes que té la comunitat autónoma catalana enfront 
d'altres de menor activitat económica. La primera sí tindra un feedback regional-nacional rellevant. De 
la mateixa manera, la influencia de tata la comunitat catalana sera majar i diferent de la de la Corpora
ció Metropolitana de Barcelona. 

23 Per exemple, a Delaware, un empresari controla més del13% del total de l'ocupació de I'Estat. 

24 Brooking i Hake (1979) op. cit. 

25 Meissner (1973) parla d'asimetria quan es refereix a la relació que existeix entre predicció i explicació: 
un model pot predir bé, pero no explicar; no obstant aixó, un model que explica bé, també prediu bé. 
L'explicació requereix un contingut informatiu majar. 

26 Les própies empreses nord-americanes van comunicar a Lyall que certes regulacions ambientals ha
vien tingut un impacte decisiu sobre la resolució de localització i expansió urbana. 

27 Aixó no vol dir que els models no siguin útils. S'ha de pensar, a més, que els polítics no són els únics 
clients interessats en aquells i que, obtenen malta informació útil, sobre migracions, preus, consum, 
activitat, etc. 

28 No hem d'oblidar, pero, que una raó, fins i tot més important en aquest casque !'enunciada, de la presen
cia de variables exógenes nacionals és la manca de dades fiables a nivel! regional. 

29 En la primera part assenyalavem que d'un model multiregional se'n pot derivar un altre d'uniregional, ja 
que proporciona prediccions o simulacions pera cadascuna de les regions que inclou. Aquesta equi
valencia és particularment valida en un model top-down. 
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30 Per a un detall més exhaustiu, vegeu Suriñach (1987). 

31 Per saber els sectors exportadors, utilitza el coeficient de localització coma mesura d'especialització 
regional o de concentració. 

32 Bell (1967) assenyala que <<Encara que altament simplificat, el model representa la interacció de la ma
joria de les variables económiques de la regió de Massachussets». 

33 Com a possibles solucions, Bell remarca les diferencies interregionals en la productivitat marginal del 
capital, per un costat, i el clima, salaris i condicions deis mercats de treball, per un altre. 

34 Posteriorment, seran objecte d'estudi en aquest mateix capítol. 

35 Adams et al (1975) assenyalen que en els models nacionals es formulen explícitant importants relacions 
de demanda, no obstant aixó, en els models regionals han d'estar implícitas. Encara que el fons de la 
modelització no canvia, la forma -les relacions que s'estableixen- sí varia, basicament per problemas 
de base de dades. 

36 Aquesta variable mesura el nivell d'activitat tora de la regió que afecta un comtat determinat. La influencia 
entre dues arees varia, directament, amb el nivell d'activitat entre ambdues, i inversament amb la dis
tancia que hi ha entre aquestes. 

Encara que no s'entri en el procediment presentat pels autors, per tal d'aconseguir la unió del sistema 
multiregional, si s'enuncia l'equació general en que s'inclouen aquestes variables interacció, que és: 

A . Xrt + B . Et + C . Grt = Ut 

sent A, B i C: matrius de coeficients 

Xrt: vector de variables endógenas de la regió r 

E: vector de variables exógenes 

Grt: vector d'identitats interacció 

37 Posteriorment, s'estudiran les especificacions de les equacions i les peculiars característiques en la 
construcció d'algunes de les variables, principalment la producció. 

38 Recordem que aquest model és una simple aportació teórica sense que l'autor l'apliqui a cap regió 
determinada. 

39 El PRB és igual al consum, inversió, despasa pública, construcció residencial i a una variable residual 
que recullles variacions en existencias, exportacions netes i discrepancias estadístiques. Es confirma, 
en aquest model, la dificultat que existeix per avaluar els components d'importació i importació de la 
despasa regional, ja que Crow es veu obligat a inclore-les dins una variable residual. 

40 Els models escrits en cursiva són els que segueixen el supósit de la teoria de base económica. 

41 Aixó es deu al fet que només es consumeix una parten productes de la regió i l'altra porció és de pro
ductes fabricats a !'exterior. Segons el preu, es pot produir una substitució d'uns per uns altres. Engle 
creu que han d'afegir-se variables que reflecteixin els costos comparatius interegionals, per explicar el 
comportament fr la producció regional. 

42 A més, poden afegir-s'hi algunas variables fictícies i/o una tendencia!, aquesta última introdu"lda per 
corregir la presencia d'un ••biaix pessimista>> dins les respostes de les enquestes. 

43 Una aplicació pera l'economia catalana, inspirada en aquesta metodologia, es troba a Artis i Suriñach 
(1 987). 

44 En aquestes, hi ha tot un conjunt d'elements teórics que poden trobar-se resumits a Suriñach (1987). 

45 L'autor parla de restriccions ••d'informació>> i de ••formació>> respecte als candidats per ser ocupats. Per 
exemple, el model PROPAGE considera el doble retard produ"it. 

46 Més endavant, es tractara ampliament aquest supósit. 

lnstitut d' Estadística de Catalunya-Hisp/91 237 



47 Engle calcula l'ocupació demandada pera cadascun deis sectors industrials. 

48 Utilitzant l'output retardat respecte a l'ocupació. 

49 Com ja s'ha analitzat en models anteriors, en alguns sectors la variable «productivitat>> ha demostrat 
ser estadísticament significativa. Al de Ballard i Glickman s'utilitza la variable Q (-1) /E coma tal en lloc 
de la proxi <<t>>. Rubin i Erickson han utilitzat també aquesta variable-quocient i ha demostrat ser signi
ficativa en algun sector manufacturer. 

50 L'autor destaca la presencia de la variable DH (durada setmanal de treball) que «Permet recollir els efectes 
sobre l'ús d'un canvi de trajectoria de la durada tendencia! del treball i suposa constant la productivitat 
horaria del treball>> (Catin, 1985). 

51 Es defineix com el quocient entre el nombre d'aturats i la població activa. Alhora, la taxa d'activitat és 
igual al nombre de persones actives entre el total de persones en edat laboral. 

52 Ambdues variables són exogenes. 

53 L'ocupació total figura en poques regressions, coma tal. El més usual és que hi figurin l'ocupació no 
agraria, la industrial o la del terciari -TER1 o TER2- coma explicatives. En poques ocasions aquestes 
variables apareixen retardades en un període. Per a alguna regió económica la variable-quocient entre 
els salaris regional i nacional és significativa . 

54 Els migrants evitaran anar a arees amb altes taxes d'atur i amb un alt creixement de la població, jaque 
aquest fara créixer l'excés d'oferta de treball. Alhora, seran atrets perles zones amb oportunitats de 
creixement en l'ocupació. 

55 Aquesta especificació és la que fa referencia al salari del sector manufacturer. El de la resta de sectors 
s'explica a partir deis salaris del manufacturer-a causa de la influencia que tenen les alces d'aquest en 
la resta de sectors- i a la taxa d'atur regional. 

56 Smith, P.E. (1963): «Econometric Growth model of the US>>; American Economic Review, 53 (pag. 682-
693). 

57 Thompson, W.R. (1965): A preface to Urban Economics; John Hopkins Press; Baltimore. 

58 Alguns deis models en els quals no existeix un tractament endogen de la inversió són els d'Adams (1975), 
Ballard i Glickman(1977), Aznar(1977), Latham (1979), Chang (1979), Rubin i Erickson (1980), Milne (1980), 
Baird (1983) i Catín (1985). 

59 L'autor inclou, també, coma explicativa el tipus d'interes a noranta dies deis pagarés del tresor, pero 
la variable no era significativa. El tipus d'interes tampoc no ho sera en el model de Crow, ressaltant la 
diferencia respecte als models nacionals. 

60 Fisher (1966) demostra que pera un sistema de blocs recursius, només es necessita comprovar la iden
tificació de cada equació respecte al bloc del qual és membre. Per tant, l'estudi és molt més senzill i 
possible d'aplicar en els models econometrics regionals, atesa la recursivitat en blocs de molts d'aquests. 

61 Exemples de models recursius en blocs són els de Bell (1967), Czamanski (1969), Dutta i Su (1969), 
Glickman (1971 ), Duobinis (1981) i Baird (1983) 

62 En principi, el nombre d'observacions ha de ser major,en els d'informació limitada, que el nombre total 
de variables predeterminades -encara que es poden arbitrar solucions altematives-, i en els d'informació 
completa, el nombre d'observacions ha de ser superior al de variables endogenes. 

63 Quant i Summers suggereixen que els resultats deis experiments de Monte Cario són sensibles a les 
variables exogenes utilitzades -possiblement del problema de la multicolinealitat i a !'estructura utilit
zada per generar les dades; Cragg confirma aquesta hipótesi relativa a la dependencia de la validesa 
de !'estimador a altres elements, i assenyala que influeixen en la bonesa deis estimadors el grup exac
te de variables exogenes, els valors reals deis coeficients estructurals, les correlacions entre les pertor
bacions estructurals i les dimensions d'aquestes. 
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64 Adams et al (1975) i Latham et al (1979) utilitzen també el metode directe pels millors resultats obtin
guts enfront d'altres de més complexos. 

65 En aquest sentit, a més de !'evidencia empírica lligada als models regionals, existeix tot un conjunt 
d'experiments de Monte Cario que han tractat d'aportar llum sobre el tema. 

Així, Kmenta (1977), Summers (1965) i Cragg (1967) assenyalen que els MQO tendeixen a presentar un 
majar biaix, pero una menor vari~mcia que els MQ2E o MVIL. Pindyck, per la seva part, arriba a la ma
teixa conclusió ressaltant que les estimacions directes seran inconsistents i esbiaixades i les MQ2E, 
consistents i esbiaixades, sent la variancia del primer menor. No obstant aixo, no hi ha acord sobre 
quin efecte és pitjor. Utilitzant I'Error Quadratic Mitja, com a criteri de comparació, Summers obté que 
l'avantatge derivat de la menor variancia en els MQO no compensa el cost del biaix, mentre que Pin
dyck i Glickman opinen el contrari. 

Així mateix, Quant (1965) i Cragg (1967) coincideixen a assenyalar que en situacions de menor multi
colinealitat, els MQO presenten pitjors resultats que els bietapics. 

66 Anteriorment a aquesta data ja havien tingut lloc reunions i s'havien mantingut contactes sobre la pos
sibilitat de realitzar algun treball de modelització regional com el que finalment s'ha iniciat. 

67 lnicialment s'integren en el projecte onze universitats: 

U. d'Aicala d'Henares 

U. Autónoma de Madrid 

U. de Barcelona 

U. Complutense de Madrid 

U. de La Laguna-Las Palmas 

U. de Málaga 

U. de Múrcia 

U. De Santiago de Compostela 

U. de Saragossa 

U. de Valencia 

U. de Valladolid 

En l'apartat 7.2 es presenten els equips universitaris integrats actualment en el Projecte Hispalink. 

68 Sobre aquests últims, pero s'han de tenir en compte les dificultats existents de moment per obtenir 
estimacions sobre alguns deis seus components com ara la inversió i el comen; exterior entre les dife
rents comunitats autonomes. 

69 En alguns models regionals s'han agregat els serveis no destinats a la venda i els altres serveis desti
nats a la venda en el subsector ••resta de serveis». 

70 Diversos autors (1988): Banco de Datos Regional. Primeras Jornadas Hispalink. Bilbao. Ed. Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y Cámara de Comercio, Indus
tria y Navegación de Bilbao. 

71 La metodologia seguida pera l'elaboració de la base de dades regionals és la mateixa que l'emprada 
a Alemanya per construir la seva Comptabilitat Regional. 

72 En el capítol 1 O es realitza un estudi detallat del model de congruencia. 

73 Els equips de Navarra i País Base han col.laborat en el projecte Hispalink en algunes etapes. En el 
moment d'escriure aquest treball, s'estava procedint a la reorganització interna deis equips i no han 
assistit a les últimes jornades que van tenir lloc a Palma (octubre de 1991). 

74 L'objectiu últim seria treballar amb una desagregació de disset branques, cosa que possibilitaria que 
en cada Comunitat Autónoma es pogués desenvolupar l'analisi deis seus sectors claus. 

75 Pera un majar detall, vegeu Suriñach (1987): ••Un modelo econométrico regional para Catalunya>>. Tesi 
doctoral dirigida pel Dr. Manuel Artís. 

76 Pera l'estudi de la metodologia utilitzada, vegeu Banco de Datos Regional. Hispalink. Bilbao 1988. CSCC 

77 lnclou el subsector transport i comunicacions 

78 Pera un majar detall sobre els indicadors emprats, vegeu l'annex 2. 
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79 Per aquest subsector, addicionalment, cal ten ir en compte les estimacions que proporciona la Conse-
lleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

80 En el capítol 11 s'actualitzara la informació fins a l'any 1991 

81 En l'annex 9 es recull la base de dades del model Hispalink a Catalunya en data d'octubre de 1991. 

82 En l'annex 1 es traben definides les diferents variables exógenes i endógenes incloses en el quadre 
9.1. 

83 Vegeu capítol 5. 

84 La importancia del tema, ha condu"ft a incloure un apartat específic sobre aquest. En el 9.4 s'explica 
algun deis treballs efectuats en aquest sentit. 

85 Pérez, J. i Del sur (1990). 

86 A un nivel! de significació de 1'1 %. Al5% existeix un únic coeficient significatiu, que es pot despreciar 
per l'escas nombre d'observacions utilitzades peral calcul de l'esmentat coeficient (f =17). 

87 A 1'1 %no existeix cap coeficient de correlació significativament distint de zero i al5% només n'existeix 
un. 

88 S'aplica únicament al bloc industrial, tant perque és en aquest on hi ha la interdependencia, com per 
evitar l'incompliment de restriccions deis metodes d'informació completa. 

89 La millora en !'eficiencia deis estimadors sí que apareix de manera inequívoca en utilitzar el metode 
d'informació completa. 

90 En l'actualitat aixó no es pot realitzar per l'escas nombre d'observacions disponibles. 

91 Per fer aquesta analisi, s'ha preferit homogene"ftzar el període mostral ambla finalitat que l'estudi com
paratiu entre els distints metodes fos el més coherent possible. 

92 A causa de la diferent periodicitat de la base de dades regionals. 

93 Recordeu que aquesta analisi és únicament un exemple del tipus de resultats que es poden obtenir a 
partir del model. En el capítol 11, es presenten les últimes revisions presentades a !'octubre de 1991. 

94 Alguns indicadors que corroboren aquest resultat són un descens del 34% i 23% el setembre de 1990, 
respecte al mateix mes de l'any anterior, en la matriculació de turismes i de vehicles industrials, res
pectivament. Així mateix, el principal factor !imitador de la producció assenyalat en les enquestes rea
litzades a les empreses és l'afebliment de la demanda -57%-. 

La producció, malgrat tot, i en termes relatius respecte a altres subsectors és elevada. Per exemple, la 
producció de vehicles industrials fins a l'agost de 1990 ha crescut un 15.4%. 

95 El nombre de projectes visats al Col.legi d'Arquitectes a !'octubre de 1990 havia disminu"it un 26.6% 
respecte al mateix mes de l'any anterior i un 42% des de gener. En canvi, la licitació oficial d'obres 
havia augmentat un 147% en el tercer trimestre del noranta, respecte al mateix període de l'any ante
rior, i un 25.7% des. de genera juny de 1990. 

96 Com s'analitzara posteriorment, una dada addicional que confirmara aquest fet és la majar taxa de creixe
ment de la població ocupada en el sector de la construcció a Catalunya -13.6- respecte a l'espanyola 
-10.5-. 

97 Malgrat tot, com a indicador s'utilitzen les «obres licitades perles administracions públiques••. 

98 Aquest capítol esta inspirat en els treballs de Pulido, A. i Carazo, C. (1991 ): Una primera aplicación del 
modelo de Congruencia Hispalink: estimaciones de contabilidad Regional1987-89 y predicciones 1990-
91; i de Pulido, A. i Fontela, E. (1991): Le Modele Hispalink de I'Economie espagnole. Quatrieme eolio
que de Comptabilité Nationale de I'Association de Comptabilité Nacionale. Paris 4-6 Mais. 

99 Per exemple, quan un equip aporta informació sobre la variable de la qua! és responsable. 
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100 Un detall exhaustiu del mecanisme de calcul deis coeficients de repartiment esta recollit en l'annex 8 
d'aquest treball. 

101 En les últimes ocasions en que s'ha aplicat el model de congruencia, per tal d'evitar que els desajustas 
en les previsions d'aquells equips integrats en el projecte Hispalink recaiguin sobre les regions que no 
disposen d'equip, s'ha preferit també, en aquestes últimes, partir d'una estimació inicial del seu total 
regional. Aquesta taxa de creixement s'ha obtingut de la informació disponible proporcionada per ex
perts regionals. 

102 Els quadres que es presenten en aquesta secció són els que figuren en !'informe semestral de mar<;: de 
1991. 

103 Cal assenyalar que a causa de les especials característiques, ja comentades, que con corren en el sector 
de la construcció a Catalunya, pot ser útil comparar les taxes de creixement del VAB catala i de I'Estat 
sense el citat sector. Els valors de 3.5 % i 3.0 % respectivament, reflecteixen el major creixement de la 
nostra comunitat, més enlla de les tres decimes que es recullen globalment. 

104 La suma deis percentatges de contribució sectorial difereix del total en una décima per efecte de 
l'arrodoniment a un decimal. 

105 Les últimes estimacions de finals de 1991, semblen coincidir en que les perspectives de creixement 
nacional no arribaran on es preveia i, en conseqüencia, també les previsions catalanes haurien de revi
sar-se un xic a la baixa. No obstant aixo, amb vista a l'any 1992 es confirma una certa recuperació. 

106 Totes les variables es refereixen a la Comunitat catalana i les de valor afegit vénen expressades a preus 
de mercat i a pessetes constants de 1980. 

107 Les variables de valor afegit vénen expressades en pessetes constants de 1980 i a preus de mercat. 

108 L'ambit és la Comunitat catalana. Les variables de valor afegit són a preus de mercat i pessetes cons
tants de l'any 1980. 

109 En aquest annex es fa un resum de Pulido i Carazo (1991) on s'explica analíticament el funcionament 
del model de congruencia. 
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