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1. Introducció i metodologia 

Una bona eina per mesurar l'estat del mercat de treball en qualsevol iunbit territorial és l'atur, que 

mesura el nombre de persones que estan en situació de treballar i busquen feina 

En 1 'actualitat hi ha dues fonts d'informació estadística que proporcionen darles sobre l'atur: 

l'Enquesta de Població Activa (EPA) i la del registre d'aturats del Instituto Nacional del Empleo 

(INEM). Hi ha una tercera font d'informació, el Cens de població (que s'elabora des del Instituto 

Nacional de Estadística), pero la seva periodicitat (de deu anys, 1991-2001, amb una renovació 

padronal a la meitat del període, a l'any 1996) no permet fer un anitlisi contÍnu en el temps sobre 

l'atur. 

Les dues fonts d'informació principals, EPA i INEM, mesuren l'atur d'una manera molt diferent: 

l. 	EPA. Aturat és aquell individu que, en el moment de realitzar l'enquesta esta sense feina, en 

busca i esta disponible per treballar. 

2. 	 Aturat INEM. Aturat és aquell individu que esta donat d'alta en una oficina de treball (cal 

tenir en compte, pero, que aquest definició ha variat de forma sensible a partir del mes de 

maig d'enguany, tal i com es comenta més endavant). 

Pero l'objectiu del present estudi no és analitzar les diferencies entre les dues fonts, sinó triar-ne 

una que sigui útil per treballar-hi amb l'eina d'anitlisi que utilitzarem en aquest estudi, com és 

l'Arullisi de Series Temporals. 

1la variable que s'utilitza en el present estudi és la de l'atur registrat, pels següents motius: 

» Actualització periodica (mensual). Aixo ha permes disposar de series que han superat les 100 

observacions (mínim desitjable a l'hora de fer un anitlisi de series temporals), i també ha permes 

comparar resultats (previsions i realitzacions a mesura que ha avan~t el projecte). Aquest 

requisit no el compleix I'EPA, ja que les actualitzacions són trimestrals (i per tant la serie 

disponible no arriba a les 100 observacions). 

» Ámbit territorial for~a desagregat (fins a escala municipal). L'estudi s'ha centrat en el 

municipi de Sabadell1
• L'EPA només"baixa" fins a l'imbit provincial. 

» 	Canvis de mesura de I'atur per part de l'EPA alllarg deIs últims anys (sense anar més lluny, 

en el primer trimestre de l'any 2004 s'ha publicat l'EPA amb una nova revisió), fet que no es 

J La tria d'aquest municipi és deguda a l'experUmcia de l'autor en el mercat de trebaJ/ del municipi descrito 
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produeix en la serie de l'atur registrat (en concret, amb les series que s'ha treballat) i que pennet 

fer-ne un analisi més acurat i més objectiu. 

Aquests requisits han estat clau a l'hora de triar l'atur registrat, ja que amb l'EPA, tot i tenir una 

defmició d'aturat més propera a la realitat2, no tindríem infonnació a nivell municipal, ni una serie 

d'una durabilitat en el temps mínimament desitjable (no s'obtenen més 40 observacions). 

Per tant, tal i comja s'hajustmcat, es treballara amb la sene de l'atur registrat. De quina manera? 

Una manera d'enriquir l'anaIisi de )'atur és creuant aquesta variable amb altres de disponibles. 

L'estudi es centrara en l'analisi de l'atur registrat tot teDÍnt en compte el sexe i l'edat. Per que la tria 

d'aquestes dues variables? 

La justificació de la tria d'aquestes variables ve donat pel motÍu de les diferencies, prou 

significatives, que hi ha en tennes de desocupació segons genere (el nombre d'aturades sempre és 

superior al nombre d'aturats) i segons edat (actualment, l'atur esta incidint de forma molt clara en 

coHectius com els joves o els majors de 45 anys, en concret, les dones majors de 45 anys). Per tant, 

teDÍnt en compte aquests "inputs" previs, s'ha considerat prou important fer l'analisi de l'atur 

registrat sota el punt de vista de les variables sexe i edat, ja que ens podran donar una millor 

infonnació respecte el comportament que segueix la variable de l'atur registrat. 

Cal dir, pero, que el fet de creuar la variable que s'estudia amb aquestes altres variables ha provocat 

que la llargada de la serie sigui diferent. És a dir, en el cas de les serie de l'atur registrat per sexe i 

edat, la disponibilitat de les dades és inferior (en quan a nombre total d'observacions), mentre que la 

serie de l'atur per sexe és superior, tal i com mostra la següent taula: 

2 És a dir, la que s'apropa al concepte d'aturat per la Unió Europea. Sempre s'ha considerat que l'atur registrat 
subestima el total d'aturats que hipot haver en un territori, i és per aixo, que la forma de mesurar-lo es canviara, tal ¡ 
com s'assenyala més endavant. 
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raula 1 Relació de les diferents series a estudiar, segons disponibilitat 

~ atur registrat (maig de 1991 en endavant) 160observacions 
atur registrat masculí (maig de 1991 en endavant) 160 observacions 

~ atur registrat femení (maig de 1991 en endavant) 160 observacions 
,. atur registrat masculí 16-24 anys (man; de 1996 en 103 observacions 

endavant) 
,. atur registrat femení 16-24 anys (mar¡; de 1996 en 103 observacions 

endavant) 
,. atur registrat masculí 25-44 anys (mar¡; de 1996 en 103 observacions 

endavant) 
,. atur registrat femení 25-44 anys (mar¡; de 1996 en 103 observacions 

endavant) 
,. atur registrat masculí 45 anys i més (mar¡; de 1996 103 observacions 

en endavant) 
,. atur registrat femení 45 anys i més (mar¡; de 1996 103 observacions 

en endavant) 

Iot i aixo, en tots els casos es disposa d'una quantitat d'observacions suficient per poder fer un 


analisi de series temporals. 


D'oo s'extreu la ioformació? 


Les dades que s'han utilitzat pel present estudi estan disponibles a la pagina web del Departament 


de Treball, Generalitat de Catalunya3
. 


a. hllp: /1www eont.,l . nctJtUlba!lllodullriol ~ Mh:: uuofl Inltunul Úl':ptaro, ~0~ 
ArcHvo Eclaó4"l Ver F.!IVOntO'J Herrem.el"lta.s Ayudo 

!:lí -

lOO gencat

'.-/'... ..
• ,......;, . 'JI. 

~ .Jll " --- ~ ..... ; JI ./' 

En aquest punt, accedint a l'apartat d'observatoris del treball , accedim a les bases de dades de l'arur 

registrat: 

3 www.gencat.netltreballiindustria 

9 

www.gencat.netltreballiindustria


Roger Roca i Saquero 
Projecte de fi de carrera 
Llicenciatura en Ciencies i Tecniques Estadístiques Analisi de l'atur r 

Oepartamen1 de lr.boll l rndÚilria ~ frl!b4U - Micro50ft Inlcrnll. EIplorer (;J~~, 

.. _ . -- --- - .. . .._-_ . ..-
.w tItP : ffwww . oenc~.~observf!i.or.iQeOerllA/trebel/ndex.htm 

[1m gencat 

,·1-· . '\·.11 d~1 UH al! 

rntliClldo-u de .efe.eru::u 
OwpulOlatw

C.wLl11y.i E.pwrye.tJl 

.. 

:1.............__...1· 


.. lrtemot 

Un cop alla, es pot descarregar una aplicació en Excel, en la que es pot baixar la inforrnació creuada 

amb les variables disponibles: 

El Mlen>.ofl [xcol • Alur u"Ue r;]@J~ 
~ ~dwvo ,-00ón 'J..f!I Insernw E,orm«o ~.wnIent4S Datos "'e:rj:«ld r Ac~ ... - ~ )( 

D té'; dí 'ti éHe.. iiQ I!'i . <1 fJ' ~IOO% • 12). 

Aria! 

i 
2 

... 10 ... 

1l!7 

€ 

5 
6 

7 I 
llltilll peli.we coluegat: 

Abril de 2005 
B 
9 
10 
11 Consulta de 
12 dades 
13" 
U 
15 
16 Sortir17 
16 
19 
20 

1 21
122 
123 
124 
' 25 

I ~ 
26 

29 

3J 

• "\Demandes ,( A).Jda ,( Notei':'me~ / 
~ulo· 4 Alj.r:Jonn:iI5'" 

l5to 
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Canvi en la recollida de la infonnació4 

Des de maig de 2005 hi ha un canvi en la recollida de la informació referent a l'atur regístrat.. 

Aquest canvi (que recull el nou model de gestió que s'anomena Sistema d'Informació deIs Serveis 

Públics d'Ocupació, SISPE) implica una millora de les estadístiques de l'atur, i s'adequa a les 

recomanacions fetes des de la Unió Europea sobre els sistemes d'informació referents al mercat de 

treball. Les modificacions més destacables són: 

1. 	 Creuament amb els fitxers de la Seguretat Social. S'actualitzarit la informació d'aquells 

coHectius que inicialment estan com a ocupats pero amb baixa a la seguretat social. Per 

tant afloraran un nombre de persones que :fins ara no es considera ven com aturats. 

2. 	 A partir d'ara es tindrA en compte el coHectiu de població estrangera, que fins ara no es 

comptabilitzava pel simple fet de ser-ho (sempre i quan reuneixen els requisits per ser 

considerats com a aturats). Aixo és important degut al notable augment de la població 

estrangera des de l'any 2000, i que ha provocat un canvi en la composició i estructura de la 

població. 

Aquest canvi no afecta en el treball desenvolupat per dos motius: el primer és que la informació 

amb la que s'ha treballat són series que finalitzen a mary del 2005, i el segon, i més important, és 

que si es recalculen les series tenint en compte les consideracions de la nova metodología, el perfil 

de la series de l'atur no varia ja que l'únic que es produeix és un canvi d'escala (augmenta el 

contingent d'aturats). 

Que és l'analisi de series temporals? 

Donada una sene temporal Xt es tracta d'obtenir el model ARIMA que millor reflecteix l'evolució 

temporal de la serie. Els models ARIMA són el nuc1i de la metodología Box& Jenkinss per obtenir 

models de previsió en el domini del temps. EIs models ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)s tenen la formulació 

de la següent manera: 

on els polinomis amb ~ corresponen a la part autoregressiva i els polinomis amb e corresponen als 

de mitjanes mobils. 

El procés de modelització te diferents fases, tal i com es detalla en el següent esquema: 

4 Aquest canvi s'ha produn durant l'elaboració d'aquest projecte. 

s Referencia: Box, Jenkins i Reínsel (1994) Time series analysis: Forecasting and control, Prentice-Hall, 1994. 


11 



Roger Roca i Saquero 
Projecte de fi de carrera 
Llicenciatura en Ciimcies i Tecniques Estadístiques Analísi de "atur registrat 

Identificació 

1. 	 Identificació. Estudi de les funcions d'autocorrelació i autocorrelació parcial de la serie 

transformada en estacionaria per establir la forma del model ARIMA que s'estimara. 

2. 	 Estimació. Es fa amb un metode d'optimització no lineal per trobar els estimadors mil.xim 

versemblants deIs parame1res. 

3. 	 Validació. Analisi deis residus per validar les premisses de normalitat i independencia. En 

cas de no validar-se el model obtingut es replanteja la identificació. 

4. 	 Atípics. Detecció i avaluació de residus atípics per obtenir models de previsió més 

correctes/afmats/potents. 
'11111 

5. 	 Previsió. Obtenció de les previsions a llarg termini i avaluació de la capacitat de previsió del 

model. 

El procediment que se seguirA per analitzar les series sera el segñent: la primera fase consistirA en 

un estudi descriptiu de la serie objecte d'estudi; la segona fase tractara l'identificació del model, tot 

triant aquell que l'analisi deIs residus proporcioni un millor resultat; la segñent fase en el procés de 

modelització consistinl en l'analisi de les dades atípiques, per tal de poder oferir un millor ajust de 

la serie a partir del model trobat; la darrera fase consistirA en fer previsions, tant de la serie 

completa, com de la serie amb les realitzacions incorporades. Per seguir tot el procés de 

modelització s'utilitzarit el software de programació R, i diverses rutines que s'adjunten en l'annex. 
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Model de Vector Autoregressiu (VAR) 

Després de l'a.niilisi univariant per cada una de les series es procedira a fer una aproximació aIs 

modelsVAR 

En que consisteixen aquest tipus de models? EIs models V AR és un sistema d'equacions 1inea.ls 

estocastic, on cada variable depen d'observacions anteriors d'ella mateixa i d'observacions anteriors 

d'altres variables del sistema Aquesta eina és útil a l'hora de determinar les relacions entre 

diferents series en el temps i veure quin és el comportament de les series davant les pertorbacions 

específiques d'algunes variables, 

EIs models V AR tenen la formulació de la segñent manera (per dues series de temps XI Y¡ ): 

on 	 Xt=X1,Xt 

Yt = 1; ..Y¡ 
1 Matriu identitat 

Zlt ) = Vector de pertorbacions aleatóries ( Z2t 

Al desenvolupar l'equació descrita, 

X t +'n'Xt_l ++'12'Y¡-l + ... +Zlt 

Y¡ =+'n'Y¡-l +.+':zt·Xt-J +",+Z2t 

La idea és comprovar si l'estimació deIs parametres que relacionen una serie amb una altra és 

( +'12 , +'21) sigllificativa o no. És a dir, si no són significatius podrem assegurar que una observació 

d'una serie X t no depen d'observacions anteriors d'una altra serie Y¡ . 

Per tant, l'objectiu en el segon bloc de l'estudi consist:i.ra en prendre series de l'atur (en funció de 

l'edat) i comprovar si una transmet informació cap al'altre i viceversa 
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2. e o n s i d e r a e ion s p r ev i e s 

Abans d'entrar en la part més técnica de l'estudi, és convenient donar una certa contextualització a 

les series que s'analitzaran, per entendre d'una millor manera la seva evo lució, tendencia i 

característiques. 

Durant la última decada del segle XX i primer quinquenni del segle XXI l'evolució económica 

catalana (i espanyola) ha estat creixent, a excepció de dos moments concrets: el període postolímpic 

(1993) i la petita crisi económica previa a l'entrada de l'euro de tombant de segle (2000-2002). 

Aquest dos moments queden reflectits en alguns deIs indicadors económics habituals per estudiar 

l'evolució económica d'un territorio D'una banda, l'indicador que s'utilitza per mesurar el 

creixement económic en qualsevol iunbít territorial és el Producte Interior Brut (Pffi). Aquest, en tot 

el període estudiat, ha seguit l'evolució que es mostra en la següent taula: 

GrAfie 1 Evolució del Producte Interior Brot catala GrAfie 2 Evolució deis treballadors assalariats, 
(percentatge de variació interanual). 1996-2004 Sabadell,1996-2004 
6,OO,-~----,···---_·_-----~ 55.000 ,..-------~-------------; 

54.000 + ........."",.......................................,..····A 

5,00 f·,···········_··,··,········,·················f 1········,,············································, 53.000 ........................."",..,.,.•..",.",,......;;: .. ;/ 


52.,000 +,.,.,........................................,.../-................,..................................., 

4,00 +···········...···················-1"'····..·······1·,···············..·· .... • ..· ..····················i 51.000 +....·.."..·......·......,......·......··..·..;f....•....·........··,............ • ....,.................{ 


50.000 

3,00 
 49.000 +..,......,...,.........................Jr............................ , ............................ , ....... , 


48.000 +....,..,........_.........""'." ........,.................................................,.........., 

:!,oo 


47.000 +................ 

46.0001,00 f·················..························,······ .. , ..·,·,·,,····,,·············,,··,········· .. ,',·········0 
45,000 t-t .. ,." ........... , ............................................ , ....... , .........,............. · ........ 1 

44.000 L~___~_________..............4 


Font: web de /'Institut d'Estadistica de Catalunya. Font: Anuari Estadistic de Sabade1l2004. 

La serie del Producte Interior Brut (Pffi) a Catalunya és creixent fins a mitjans de l'any 2000, 

moment a partir del qual els creixements interanuals disminueixen dos punts percentuals, situant-se 

en un 2-3% d'increment interanual (fins la darrera dada disponible). És a dir, la serie del Pffi recull 

de forma clara el període de crisí que es va iniciar a finals de l'any 2000 i principis del 2001 i que, a 

quart trimestre del 2004, encara no s'observa un ritme de creixement com el que hi havia abans de 

canviar de segle. 
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Tanmateix, una altra dada que pot ajudar a entendre l'evolució de l'atur en el perlode observat són 

les dades d'ocupació assalariada6
, de Sabadell, en el perlode que va de l'any 1996 al 2004. En 

aquesta serie es pot veure com actualment, a Sabadell, s'ba arribat a un sostre de treballadors 

assalariats (se situa a l'entom deIs 54.000), que amb prou feines fluctua lleugerament amunt o avall 

en els últims trimestres. Aquest fet pot explicar el perque la serie de l'atur s'ha estabilitzat ens els 

darrers dos anys en unes xÍfres que practicament no varien alllarg d'aquest perlode (tal i com es pot 

veure en el grafic 4). 

Esta cIar, dones, que l'atur, com a indicador, no és inherent al que recullen altres indicadors 

económics (aquí se n'han mostrat només alguns), i pot donar una certa idea de la realitat económica 

d'un territori en un perlode observat 

Quina és l'evolució de l'atur registrat en els últims quinze anys? 

A partir de l'estiu de l'any 1992 l'atur repunta, després del decreixement del nombre de desocupats 

(sobretot dones) als anys 1991 i primer semestre del 1992. Fins ben entrat l'any 1994, l'atur creix 

de forma imparable, moment en el qualla sene arriba al seu maxim (al gener de 2004 s'arriba a la 

xifra mAxima de tota la serie observada, amb 14.053 aturats registrats). A partir d'aquest any, l'atur 

decreix de forma contínua fins a l'estiu de l'any 2000, on s'arriba al mínim de tota la serie, amb poc 

més de 5.600 aturats. Des d'aleshores, la xifra de desocupats repunta (s'estableix un cert 

paral'lelisme amb la sene del PIB), no amb la mateixa intensitat en que es va produir a l'any 1992, 

fins I'any 2003, on s'estabilitza fins al primer trimestre d'enguany. Peró les preguntes que cal 

formular-se són: aquesta evolució és la mateixa per una persona major de 45 anys, que per una 

menor de 25 anys? 1 per un home? O una dona? L'atur és el mateix segons l'ocupació del 

demandant? 1 segons el seu nivell d'estudis? 

Obviament, les preguntes que hom es pot formular són diverses, i moltes interessants d'investigar. 

pero, com ja s'ba assenyalat en el capítol anterior, el projecte es centrara en l'atur tot tenint en 

compte el sexe i l'edat. 

Tal i com es veura en els segñents capítols, l'evolució de l'atur deIs últims 4 anys s'explica, 

principalment, a partir de l'evolució que segueix la serie de l'atur registrat masculí i femení pe1 

coHectiu major de 45 anys, el qual no ha parat de créixer en els últims mesos. 1 a més, hi ha 

diferencies segons el sexe en aquest grup d'edat: si bé l'evolució dels homes és decreixent fins a 

mitjans de l'any 2001, en el cas de les dones la serie es manté constant Aixó provoca que el 

6 Les dades oficials d'ocupaci6 d'un territori s'ofereixen amb el Cena de Població. Pero degut a la seva actuolització 
(la darrera dada disponible co"espon al'any 2001) aquí oferim dades d'ocupació només tenint en compte la població 
ocupada assalariada, i no tenim en compte els treba/ladors que trebollen per compte propL 
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diferencial d'aturats entre sexes passi de ser nul a haver 400 dones aturades més que no pas homes. 

Des d'aleshores, les dues series creixen en paraHel fms a l'actualitat. En els grafics segñents es pot 

veure com el coHectiu deIs majors de 45 anys és el que ha incidit de forma més clara en l'actual 

evolució de la serie objecte de l'estudi. 

Grafic 3 Evolució de l'atur registrat pels majors de Grafic 4 Evolució de l'atur registrat juvenil. 

45 anys. Sabadell. 1996-2004 Sabadell. 1996-2004 


1.400 

1.200 

1.000 

eoo 

eoo 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Font: Generalitat de Catalunya. Departament de 

Treball i Indústria. Treball i Indústria. 


L'atur juvenil, si bé en el perlode comprés entre els anys 1996 i 2000 decreix de forma clara i 

continuada, a partir del 2001 fluctua sense una evo lució definida. Per exemple, en la serie de l'atur 

femení juvenil es manté el nombre d'aturades en un tram que osciHa entre les 400 i les 500 

aturades, fet que provoca que la serie de l'atur masculí juvenil superi, en molts moments, la de les 

dones joves. 

Per altra banda, les series de l'atur que més s'apropen a l'evolució de l'atur total registrat són les 

series que agrupen els coHectius entre els 25 i 44 anys. Aquests, ni tenen les fluctuacions deIs més 

joves, ni estan en unes taxes de desocupació com les deIs majors de 45 anys. 
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3. A t U r re gis t r a t 

A partir de la sene de l'atur registrat s'aplicarit la metodologia d'ajust de models ARIMA a les 

dades. En aquest sentit, a continuació es reflecteixen els resultats més interessants, de forma que 

l'anAlisi exhaustiu de les altematives assajades s'inelou en un annex al final de la memoria Totes 

les series ineloses en aquest estudi han estat objecte d'una exploració completa i s'han descartat 

diferents aproximacions que s'han considerat no valides. 

3.1 Anillisi descriptiu de la serie de l'atur 

La primera de les series a analitzar és la de l'atur registrat a Sabadell, en el periode que va compres 

entre maig de 1991 i l'agost del 2004. 

Grafic S Evolució de I'atur registrat. Grafic 6 Descomposició de la serie de I'atur 
SabadelL Maig 1991-Agost 2004 registrat 

Decomposition of additive time series 

al 8 
i!:: fiI / 
(j) -./ 
ti) 

~ ¡~--~----~~~--~ 

i =t--.,.---,--;---;---;--;---,---;---?=;=-:----.---,---1 

o ~ o:; o 
1ij~ 
c: 

o o '" o '" o 
ro g¡ ~ 

~~~~~~~~~-T~ 

o o o ~ o 
ID ~ 

~~~~--~~--~~--~ 1992 1996 2000 2004 
1992 1994 1996 1998 2!XII 2002 2004 

TIme TIme 

Tal i com s'ba indicat anteriorment, i es pot veure en el gnllic 5, la serie de l'atur es divideÍX en 

diferents trams o perlodes en tots els anys observats, fet que pot donar pas un model que contingui 

estacionalitat o no, heterocedasticitat o no, etc. 

Per saber si cal transformar les observacions inicials (és a dir, si hi ha heterocedasticitat), es realitza 

la transformació Box-Cox, així com també un gnllic que relacioni les mitjanes i les variancies (per 

cada 12 observacions): 
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Grafic 7 Diagrama de puno entre Grafic 8 Fundó de versemblan~ en funció 

mitjanes i vanancies del parametre Lambda 
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El grafic 7 mostra com hi ha una certa relació creixent entre les mitjanes i les varifm.cies (aquestes 

estan calculades per cada dotze mesos des de la primera observació). El grafic 8, el de la funció de 

versemblanc;a en funció del par.lmetre Lambda, el zero esta inclos dins l'interval de confianc;a del 

95% pel par.lmetre Lambda. Per tant, aquest cas concret correspon a la transfonnació logarítmica de 

les observacions inicials. 

T ot i que aquesta serie correspon a dades mensuals, la transfonnació evident per eliminar possibles 

patrons estacionals (diferenciar la serie d'ordre 12) ha estat descartada després de fer un anAlisi 

exhaustiu del comportament de la serie (veure annex). Aquest comportament implica que els 

diferents models identificats per a la serie diferenciada d'ordre 12 tenien propietats no desigables, i 

donaven lloc a models no ben especificats iJo degenerats. Aquesta característica ha estat observada 

per a totes les series i podria correspondre a canvis estructurals en la serie. No obstant, en tots els 

models, la part estacional ha estat identificada com un AR( 1) (excepte en 1 'última serie) la qual cosa 

recullla forta component autoregressiva entre els periodes interanuals. 
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3.2 Identificació de] mode): estimació deis parametres i verificació deis residus 

Grafie 9 serie original transformada, Grafie 10 serie transformada i düereneiada 

prenent logaritmes nneop 
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La serie transformada i diferenciada un cop es manté en mitjana al voltant del zero, a excepció de 

les observacions inicials (s' observa una tendencia creixent i decreixent a l'inici). 

En aquest punt, cal dir que es va considerar l'opció de diferenciar més d'un cop, degut a aquesta 

tendencia que s'observa en la serie quan es diferencia un copo Pero si es diferencia més d'un cop 

s'obtenen pitjors resultats: augmenta la variancia. Per tant, i després d'observar el mateix fenomen 

en qualsevol de les altres series del present estudi, es descarta fer més d'una diferenciació. 

Grafie 11 ACF de la serie transformada i Grafie 12 PACF de la serie transformada i 

diferenciada nn eop düereneiada nn eop 
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L' objectiu en aquest punt es modelitzar la serie en la part estacional: el gridic 11 mostra el 

decreixement en l'Acf i el gratic 12 detecta la presencia de dos retards significatius. Per tant, 

s'identifica un model de tipus autoregressiu d'ordre 2 - AR(2) per a la part estacional 

InXt-(O,1,O)(2,O,O)12 
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El següent llistat en codi R inc10u els resultats obtinguts al'executar la rutina en R per modelitzar: 

Call: 
arirna(x = lnobject, 

period = 12)) 
order c(O, 1, O), seasonal list(order c(2, O, O), 

Coefficients: 
sar1 

0.4609 
s.e. 0.0862 

sar2 
0.0877 
0.0925 

sigrna A 2 estirnated as 0.0003848: log likelihood = 397.61, aic -789.23 

El segon pariunetre autoregressiu en la part estacional no és significatiu. 


Per tant, es proposa un model amb només un pariunetre per la part autoregressiva 


LoJ(t~O,1,O)(1,O,O)12 

Call: 
arirna(x = lnobject, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12)) 

Coefficients: 
sar1 

0.5117 
s.e. 0.0683 

sigrna A 2 estirnated as 0.0003872: log likelihood = 397.17, aic = -790.33 

En aquest cas, l'únic parametre del model és significatiu i l'Ale ha disminuit lleugerament. 

En els següents gnliics es presenten els residus generats a partir del model estimat: 

Grilfic 13 ACF deis residus. Model2 Grilfic 14 PACF deis residus. Model2 
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Un cop obtinguda l'identificació de la part estacional, amb l'Acf i Pacf resulta més f'acil identificar 

la part regular: el model que es testara sera un ARMA(1,I) per la part regular, ja que s'observen 

pautes de decreixement en ambdues grafiques LoJ(t~l,l,l)(l,O,O)12 
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El següent llistat mostra els resultat que s'obtenen a l'executar la rutina en R per modelitzar: 

Call: 
arima(x = lnobject, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period 12)) 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.9095 -0.7189 0.5625 
s.e. 0.0502 0.0704 0.0665 

i sigmaA2 estimated as 0.0003246: log likelihood = 410.35, aic = -812.71 

Tots els panimetres són significatius, i l'Ale ha disminurt respecte els models anteriors. 

EIs següents grafics donen una idea de la validesa del model triat: 

Griltic IS ACF deis residus. Model3 Gratic 16 PACF deis residus. Model3 
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Griltic 17 Serie deis residus. Model3 Griltic 18 Normalitat deis residus. Model3 

Normal Q.Q Plot 
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L'anAlisi deIs residus millora, ja que l'Acf i Pacf són compatibles amb un procés de soroll blanc (és 

a dir, que els residus siguin nonnals, independents i homocedAstics), mentre que la possible 

tendencia al principi de la serie deIs residus se suavitza. També es detecta alguna dada atípica en el 

grwc de nonnalitat deIs residus. 
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3.3 Anilisi de dades atípiques 

En aquest punt s'inicia la tercera fase del procés de modelització, que consisteix en detectar o no la 

presencia de dades atípiques. Aquesta fase pot proporcionar un millor ajust pel model triat. 

El següent llistat mostra el resultat d'executar la rutina en R per tal de detectar la possible presencia 

de dades atípiques: 

Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 111 AO 0.03818408 3.92085 

La dada atípica (un outlier additiu) que apareix com a significativa correspon, en la serie temporal, 

al mes d'agost del 2000. La serie original detecta un augment sensible del nombre d'aturats just en 

el moment assenyalat. 

Grafic 19 Serie linealitzada 
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Validació del model triat amb la nova serie linealitzada: 

Call: 
arima(x = objectlin, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12)) 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.9103 -0.7106 0.5770 
s. e .. 0.0495 0.0708 0.0657 

sigma A 2 estimated as 0.0003107: log likelihood = 413.66, aic = -819.32 

Tots els parametres estimats són significatius i l'Ale millora respecte el model sense tenir en 

compte la presencia de dades atípiques 
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Grilfic 20 ACF deIs residus. ModeI serie Grilfic 21 PACF deis residus. Model serie 
linealitzada linealitzada 
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Grilfic 23 Normalitat deis residus. Model 
serie linealitzada 
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Grilfic 22 Serie deis residus. Model serie 
Iinealitzada 

Nonnal Q..Q Plot 
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La serie pels residus mostra una certa tendencia, primer creixent i després decreixent, al principi de 

la serie. 

Aquesta pauta s'ba trobat present (en major o menor grau) en els diferents models assajats. És 

probable que correspongui a un canvi estructural al principi de la serie que no pot ser adequadament 

recollit pels models que ajusten la resta de les dades. 

3.4 Previsió 

Un cop testat i validat el model triat per la serie de l'atur registrat, es procedeix a fer l'anitlisi de 

previsions. Aquesta fase es dividira en dues parts (també per les series següents el procediment sera 

el mateix): 

1. 	 La primera fase del bloc de previsions consistira en fer una comparativa entre les previsions i les 

realitzacions (aquestes són les observacions de la serie de l'atur fins a mary de 2005). 
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2. 	 La segona part consisteix en validar el model obtingut amb la serie original afegint les 

realitzacions obtingudes, i realitzant previsions futures. 

La serie original és la de l'atur registrat des de maig del 1991 fins a l'agost del 2004. Ara, es 

treballara amb la serie actualitzada fins a mar~ del 2005. Per tant, en aquest punt de l'estudi es 

disposa de 7 noves observacions (realitzacions). El que es fara és comparar aquestes realitzacions 

amb una previsió a set mesos de la serie original (que és amb la que s'ha treballat fins ara). 

Grafic 24 serie de I'atur registrat amb les 

noves reaützacions 
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El gnlfic anterior manté l'anatisi descriptiu de l'atur registrat que hem fet en el primer apartat: hi ha 

un cert manteniment en l'evolució de l' atur en els darrers mesos. 

El següent gnlfic assenyala la diferencia que hi ha entre les previsions fetes (són a 18 mesos) i les 

realitzacions, (és a dir, es comparen les observacions i previsions dels mesos que van de setembre 

del 2004 fins a m~ del 2005): 

Grilfic 2S serie de I'atur registrat, Taula 2 Comparativa entre les previsions i les 
realitzacions per I'atur resdsf;ratcomparant previsions i realitzacions 
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Les previsions són a per excés, ja que les realitzacions han estat per sota del que preveu el model 

triat. Únicament, la previsió feta per l'últim mes s'apropa a la realització. 

La segona part del subcapítol de previsions s'inicia comprovant que el model triat per la serie 

original també és aplicable amb la serie actualitzada: 

Call: 

arima(x object, order c(l, 1, 1}, seasonal list(order c(l, O, O}, period 
= 12}} 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.9049 -0.7145 0.5681 
s.e. 0.0524 0.0736 0.0656 

sigrna A 2 estimated as 0.0003279: log likelihood 427.66, aic -847.33 

EIs parametres estimats són significatius. 


L'analisi de dades atípiques torna a oferir els mateixos resultats obtinguts amb la serie sense les 


realitzacions: 


Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 111 AO 0.03817014 935 

Es linealitza la serie actualitzada amb la dada atípica obtinguda, i s'executa la rutina per a la 

modelització de series: 

Call: 
arima(x = objectlin, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12» 

Coefficients: 
ar1 mal sarl 

0.9055 -0.7056 0.5824 
s.e. 0.0520 0.0744 0.0648 

sigrna A 2 estimated as 0.0003145: log likelihood = 430.95, aic = -853.9 

No es perd significació deIs parametres estimats i millora l'Ale. Per altra banda, amb les noves 

observacions els parametres estimats són del mateix ordre que els del model sense aquestes. La 

conclusió aleshores és que el model és estable i es descarta qualsevol canvi estructural. 

El segñent gnüic és el de la serie actualitzada i les previsions (a 18 mesos), amb els intervals de 

confian~a corresponents: 
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Grific 26 serie de I'atur regístrat amb les 

noves prevísions 


§ 
<:> 

..... 
<:> 
<:> 
<:> 
ro 

g 
g 

2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 

Time 

Les previsions indiquen que la serie de l'atur registrat es mantindra més o menys constant en els 

propers mesos, amb una lleugera variació a l'al~a. 

En aquesta primera aproximació de l'atur registrat es corrobora alguna de les hipótesis mostrades 

anteriorment, com és el fet deIs dos canvis de sentit de la serie (anys 1994 i 2000), i l'actual 

manteniment de l'atur iniciat durant l'any 2004. 

3.5 Conclusió 

En aquest aparta! s'ha fixat com a objectiu la construcció d'un model de previsió per a l'atur 

registrat. S'ha seguit la metodologia Box-Jenkins i s'ha validat un model que ha estat enriquit amb 

l'estudi de dades atípiques. Així mateix, s'ha avaluat la capacitat predictiva del model obtingut i la 

seva estabilitat en els mesos que van de setembre de 2004 a m~ de 2005. 
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4. A t U r S e g o n s s e x e 

Aquest capítol intentara detectar quines són les diferencies, si és que n'hi ~ en l'evolució de l'atur 

tenint en compte el sexe de la persona. 1 s'observara quina influencia pot tenir la serie de l'atur 

masculí o femení en l'evolució de la sene de l'atur registrat general. Igual que en el capítol anterior, 

l'analisi exhaustiu de les alternatives assajades s'inclou en un annex al final de la memoria. 

4.1 Anilisi descriptiu de la serie de l'atur masculí registrat 

L'atur masculí registrat segueix una evolució semblant a la de l'atur sense discriminar per sexe, tal i 

com mostren els segñents grMics descriptius: 

Grilfie 27 Evolueió de I'atur maseuli Grilfie 28 Deseomposieió de la serie de I'atur 

registrat. SabadelL Maig 1991-Agost 2004 maseuli registrat 
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Tal i com es pot veure en les grMiques anteriors, l'atur masculí segueix una tendencia paral'lela a la 

de l'atur, amb la lleugera diferencia que en els primers anys (període 1991-1993) la serie de l'atur 

masculí es manté estable (en nombre d'aturats), mentre que en la serie de l'atur hi ha una 

disminució del nombre d'aturats (efecte degut a que la serie en el cas de les dones disminueix, com 

veur'em més endavant). 

Els segñents grMics ajudaran a prendre la decisió sobre si cal o no transformar la serie original: 
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Grafie 29 Diagrama de punts entre Grafie 30 Fundó de versemblan~ en 
mitjanes i vananeies 	 funció del parametre Lambda 
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El diagrama de punts assenyala la relació dependent que hi antre les mitjanes i les variancies, i el de 

la funció de versemblan~a en funció del parametre Lambda assoleix el mitxim en un entom proper 

al zero, el que correspon a la transformació logarítmica de les dades. 

4.2 Identificació del model per l'atur masculí: estimació deis parametres i verificació deis 
residus 

Grafie 31 Serie original transformada, Grafie 32 Serie transformada i 
prenent logaritmes 
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diferenciada un cop 
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En el griillc de la serie transformada i diferenciada un cop es repeteix un patró ja vist en la serie de 

l'atur: la tendencia creixent i decreixent del principi de la serie es fa evident. 
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Grafic 33 ACF de la serie transformada i Grilfic 34 PACF de la serie transformada i 
diferenciada un cop diferenciada un cop 
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Igual que en la serie de I'atur registra!, el gnlfic de l'Acf és decreixent i el de la Pacf detecta dos 

retards significatius. Per tant, s'identmca un model un model de tipus autoregressiu d'ordre 2 

AR(2) per a la part estacional lnXt-(O,1,O)(2,O,O)12 

El segñent llistat mostra els resultats obtinguts al'executar la rutina en R: 
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Call: 
arima(x lnobject, 

period = 12}} 
order c(O, 1, O}, seasonal list(order c(2, O, O}, 

Coefficients: 
sar1 

0.5017 
I s.e. 0.0822 

sar2 
0.1253 
0.0901 

i sigma A 2 estimated as 0.0008723: log likelihood = 331.84, aic -657.67 

El segon parametre autoregressiu en la part estacional no és significatiu. 


Per tant, es proposa un model amb només un parametre per la part autoregressiva (de nou, igual que 


en l'estudi de la sene de l'atur registrat): 


Call: 
arima(x = lnobject, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

period 12}} 

Coefficients: 
sar1 

0.5771 
s.e. 0.0627 

sigma A 2 estimated as 0.0008845: log likelihood 330.88, aic -657.76 

El parametre és significatiu i l'Ale es manté practicament invariable. 
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En els següents grifics es presenten els residus generats a partir del model estimat: 

Grafie 35 ACF deis residus. Model 2 Grafie 36 PACF deis residus. Model 2 
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Obtinguda la identificació de la part estacional, amb l'Acf i Pacf resulta més racil identificar la part 

regular: s'observen pautes de decreixement en ambdues gnüiques, fet que port:ara a testar un model 

ARMA (1,1) per la part regular. És a dir, es testara el mateix model que per la serie de l'atur 

registrat bmJCt-(1,1,1)(1,O,O)12 
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Ca11: 
arima(x = 1nobject, order c(l, 1, 1), seasona1 1ist(order c(l, O, O), 

period = 12)) 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.8956 -0.7048 0.6300 
s.e. 0.0531 0.0746 0.0604 

sigma A 2 estimated as 0.0007453: log 1ike1ihood = 343.56, aic = -679.13 

El model és acceptable, tots els pariunetres són significatius 1 l'Ale ha disminuIt respecte els 

models testats anteriorment. 

Grafie 37 ACF deis residus. Model Grafie 38 PACF deis residus. Model 
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Grilfic 39 Serie deis residus. Model Grilfic 40 Normalitat deis residus. Model 

Normal Q-Q Plot 
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En els gnlfics corresponents a l'Acf i Pacf s'observa com algun residu frega la significació, i en el 

grmc de nonnalitat algun d'ells es podría considerar com una dada atípica. Tot i aixo, es poden 

considerar compatibles amb un procés de soroll blanco Per altra banda, en la serie deIs residus 

s'observa un certa tendencia (creixent) a l'inici de la serie, tal i com s'ha detectat en la sene de 

l'atur registrat. 

4.3 Anitüsi de dades atípiques per l'atur masculí registrat 

$atip 
Obs type_detected W ABS L Ratio 

1 87 AO 0.05181504 3.695501 
2 111 AO 0.04536641 3.346927 
3 60 AO -0.04086224 3.104075 
4 127 AO 0.03731248 2.908377 
5 101 Te -0.04179435 2.891232 

$Final Error Residuals 
[1] 0.02330742 

L'anruisi de dades atípiques detecta la presencia de 4 outliers additius (un d'ells és el maleix que 

apareix en l'estudi de la serie de l'atur) i un canvi transitori: tots ells són canvis bruscs de la serie de 

l'atur masculí en un moment donat, mentre que l'outlier que correspon al canvi transitori és degut a 

que hi ha un descens més acusat del que habitualment es dóna alllarg de la serie en el moment que 

ho recull (octubre del 1999, any en que la serie arriba al seu mínim). Per tant, en aquest punt, es 

detecta un cert patró semblant amb la serie de l'atur sense discriminar per sexe. 
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Grafic 41 serie linealitzada 
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En el quadre següent es mostren els resultats que s'obtenen a l'executar la rutina en R per tal de 

modelitzar la serie objecte d'estudi: 

Call: 
arima{x = objectlin, 

period = 12)) 
order c{l, 1, 1), seasonal list(order c{l, O, O), 

Coefficients: 
arl 

0.8944 
s. e. 0.0525 

mal 
-0.6490 

0.0808 

sarl 
0.7226 
0.0522 

sigma A 2 estimated as 0.0006065: log likelihood = 358.46, aic -708.93 

EIs parametres estimats són significatius i l'Ale millora respecte el model sense tenir en compte la 

presencia de dades atípiques. 

Grafie 42 ACF deis residus. Model serie Grafie 43 PACF deis residus. Model serie. 
linealitzada linealitzada 
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Gri.fic 44 Serie deis residus. Model serie Grific 4S Nonnalitat deis residns. Model 
linealitzada serie linealitzada 

Normal Q-Q Plot 
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Amb la incorporació a l'estudi de les dades atípiques, els grafics corresponents a l'Acf i Pacf 

milloren respecte el model sense dades atípiques, pero la serie deIs residus continua mostrant un 

tendencia en els primers residus (fet ja destacat en el capítol anterior). 

4.4 Previsió per la serie de l'atur masculí registrat 


El següent grafic incorpora les realitzacions per la serie de l' atur masculí registrat: 


Grific 46 serie de I'atur registrat masculí 

amb les noves realitzacions 
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L'evolució de la sene de l'atur masculí registrat confirma la tendencia ja observada en la primera 

part de l'estudi: la sene s'estabilitza després d'un període de creixement. 

El següent grafic i taula comparen la serie original amb les previsions (és a dir, es fa una 

comparativa de les observacions i previsions deIs mesos que van de setembre del 2004 fins a mary 

de12005): 
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Grilfic 47 serie de I'atur regístrat masculí, Taula 3 Comparativa entre les previsions i les 

comparant prevísions i realitzacions realitzacions per I'atur masculí redstrat 
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Les previsions s'ajusten a les realitzacions, l'error és quasi bé inapreciable. 


El següent llistat de resultats mostra la validació del model triat amb les realitzacions incorporades a 


la serie: 


arima(x object, order c(l, 1, 1), seasona1 1ist(order c(l, O, O), period 
= 12)) 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.8934 -0.7002 0.6331 
s.e. 0.0538 0.0756 0.0588 

sigma~2 estimated as 0.0007309: log likelihood = 360.43, aic -712.85 

EIs panlmetres estimats són significatius. El model és acceptable. 

Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 87 AO 0.05199163 3.731302 
2 111 AO 0.04562906 3.385165 
3 60 AO -0.04111094 3.138639 
4 127 AO 0.03757754 2.942300 
5 101 TC -0.04191119 2.912542 

L'arullisi de dades atípiques proporciona els mateixos resultats que amb la serie sense incorporar les 


realitzacions. 


Linealitzant la serie actualitzada amb la dades atípiques obtingudes, els resultats són els següents: 


Call: 
arima(x = objectlin, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12)) 

Coefficients: 
ar1 mal sar1 

0.8907 -0.6417 0.7231 
s.e. 0.0538 0.0828 0.0510 
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sigma A 2 estimated as 0.0005979: log likelihood = 375.64, aic -743.29 

Els parametres estimats no perden significació i l'Ale millora respecte el model sense tenir en 

compte la presencia de dades atipiques. 


El següent gnlfic mostra quina sera l'evo lució de l'atur registrat masculi per als propers 18 mesos, 


amb els corresponents intervals de confianl(a: 


Grafie 48 Serie de l'atur registrat maseulí 

amb les noves previsions 
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Les previsions indiquen que la serie de l'atur registrat masculí tindra una certa tendencia creixent en 

els propers mesos (anMisi lleugerament diferent al que hem trobat per la serie de l'atur registrat). 

En l'anMisi de I'atur masculi s'ha pogut apreciar una diferencia notable respecte la serie de l'atur 

general: les previsions s'han ajustat a les realitzacions. Per tan!, la diferencia que s'ha pogut 

apreciar entre previsions i realitzacions en la serie de l'atur podria ser deguda a la serie de l'atur 

femení registrat. 
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4.5 Anilisi descriptiu de la serie de I'atur femení registrat 

L'atur femení registrat també segueix una evolució semblant a la de l'atur sense discriminar per 

sexe, amb la diferencia que en les primeres observacions de la serie aquesta és decreixent: 

Grafic 49 Evoludó de l'atur femení 
registrat. SabadelL Maig 1991-Agost 2004 
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Grilfic 50 Descomposició de la serie de 
I'atur femení registrat 

Decomposition of additive time series 
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L'evolució de l'atur femení registrat segueix una trajectoria lleugerament diferent a la que marca 

l'atur masculí: hl ha un perlode a l'inici, entre I'any 1991 i 1993 de clar descens de l'atur, a 

diferencia de l'atur masculí, que es manté. La resta de la serie marca la mateixa evolució, pero a una 

escala diferent (el nombre d'aturades és superior a la serie deIs homes en tot el perlode observat). 

Grilfic 51 Diagrama de punts entre Grilfic 52 Fundó de versemblan'r8 en funció 

mitjanes i variancies del parametre Lambda 
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El diagrama de punts mostra una mínima relació entre les mitjanes i variancies (amb una observació 

que pot incidir en el grau de relació entre totes dues), mentre que la funció de versemblanya en 

funció del pariunetre Lambda assoleix el milxim en un entom proper al zero. Per tant, es 

transfonnaran les observacions inicial s tot prenent ellogaritme per cada una d'elles. 
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4.6 Identificació del model per I'atur femenÍ: estimació deis parimetres i verificació deis 
residus 

Gratic 53 serie original transformada, Grltic 54 Serie transformada i diferenciada 

prenent logaritmes uncop 
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En el gnHic 52 es pot veure com la serie mostra una tendencia en les primeres observacions, 

repetint-se la mateixa situació observada en les serie de l'atur i atur masculí. 

Grltic 55 ACF de la serie transformada i Grltic 56 PACF de la serie transformada i 

diferenciada un cop diferenciada un cop 
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L'amllisi deIs grMics d'autocorrelacions i autocorrelacions parcial s és semblant a la de l'atur 

masculí registrat, ambdós són decreixents. En aquest cas, pero, s'observa una diferencia, i és que la 

part estacional només té un retard significatiu (hi ha un segon, pero frega la significació). Per tant, 

es testara el mateix model que en el cas de l' atur masculí (provant un ARMA(1,1) per la part 
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Call: 
arima(x = lnobject, 

period = 12)) 
order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
arl 

0.9250 
s.e. 0.0533 

mal 
-0.8169 

0.0661 

sarl 
0.4871 
0.0735 

sigma A 2 estimated as 0.0002753: log likelihood 424.2, aic -840.4 

Tots els parametres estimats són significatius. 

Grafie 57 ACF deis residus. Model Grafie 58 PACF deis residus. Model 
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Grafie 59 Serie deis residus. Model Grafie 60 Normaütat deis residus. Model 

Normal Q.Q Plot 
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L'analisi deIs residus és favorable: el gnlfic de normalitat s'ajusta prou bé a una recta, i eIs grMics 

corresponent al'Acf i Pacf no mostren retards significatius. Igual que en el cas de la serie de l'atur 

masculí, la serie deIs residus mostra una certa tendencia en els primers residus. Per tant, els residus 

són compatibles amb un procés de soroll blanco 
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4.7 Analisi de dades atípiques per I'atur remení registrat 

$atip 
Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 

1 111 AO 0.02796015 3.201346 

$Final Std Error Residuals 
[1] 0.01604909 

En el llistat anterior apareix la observació 111 corn un outlier additiu. Aquest resultat és el mateix 

que s'obté per la serie de l'atur registrat (sense discriminar per sexe), rnentre que en el cas deIs 

hornes, també apareix junt amb altres darles atípiques. Per tant, aquest rnornent en les series de 

l'atur queda recollit tant en el cas deIs hornes corn en el cas per les dones. 

Grafie 61 Serie linealitzada 
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Call: 
arima(x = objectlin, 

period = 12)) 
order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
ar1 

0.9263 
s.e. 0.0522 

mal 
-0.8151 

0.0654 

sar1 
0.4679 
0.0750 

sigma A 2 estimated as 0.0002688: log likelihood = 426.25, aic = -844.5 

Amb la introducció de les darles atípiques en l' an8.lisi de la serie de l'atur femení, els pariunetres 

estimats pel rnodel no perden significació, rnentre que l'Ale millora respecte el rnodel anterior. 
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Grafie 62 ACF deis residus. Model serie Grafie 63 PACF deis residus. Model serie 
linealitzada Iinealitzada 
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Grafie 64 Serie deis residus. Model serie Grilfie 65 Normalitat deis residus. Model 
Iinealitzada 
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No hi ha canVlS significatius respecte els resultats que s'obtenen amb el model sense dades 

atípiques: en el gnlfic de l'Acf hi ha algun retard que frega la significació i la serie pels residus 

mostra (igual que en la serie de l'atur masculO una tendencia en la serie en els primers residus. 

4.8 Previsió per la serie de l'atur femenÍ registrat 


El grillc següent incorpora les realitzacions per la serie de l'atur femení registrat: 
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Grafie 66 Serie de I'atur registrat femení 

amb les noves realitzacions 
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El griúic anterior mostra com les últimes realitzacions confirmen la constancia en la serie de l'atur 

registrat femení, i a la vegada es detecta de nou la presencia d'estacionalitat. 

Grafie 67 Serie de I'atur registrat femenÍ, Taula 4 Comparativa entre les previsions les 
eomparant previsions i realitzaeions realitza . l'aturClOBS per tiemeDl re2;lStrat 
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L'anMisi és diferent que el fet per la sene de l'atur masculí: en aquest cas, les realitzacions estan al 

límit inferior de l'interval per les previsions, tot i que la darrera realització s'apropa a la previsió 

feta. És adir, la previsió ha estat per excés: les previsions s'han situat per sobre de les realitzacions 

(igual que en la serie de l'atur registrat). 

El següent llistat recull els resultats obtinguts en R al executar la rutina per modelitzar series 

temporals: 
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Call: 
arima(x objeet, order e(l, 1, 1), seasonal list(order e(l, O, O), period 
= 12)) 

Coeffieients: 
arl mal sarl 

0.9194 -0.8168 0.5009 
s.e. 0.0570 0.0697 0.0736 

sigma~2 estimated as 0.0002852: log likelihood 439.93, aie -871. 87 

El model és acceptable, els parame1res són significatius. 

Obs type_deteeted W Ratio 
1 111 AO 0.02719866 3.103668 

L'analisi de dades atípiques detecta la mateixa observació (com a outlier additiu) que la serie que no 

incorpora les realitza.cions. 

Cal1: 
arimalx = objeetl~n, 

period = 12)) 
order e(l, 1, 1), seasonal list{order ell, o, O), 

Coeffieients: 
arl 

0.9211 
s.e. 0.0557 

mal 
-0.8156 

0.0689 

sarl 
0.4844 
0.0751 

i sigma A 2 estimated as 0.000279: log likelihood 441.89, aie -875.79 

L'estimació deis par8me1res introduint-bi les dades atípiques continua sent significativa, i millora 

l'Ale. 

Grafie 68 Serie de ('atur registrat remení 

amb les noves previsions 
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Les previsions (per als propers 18 mesos) indiquen que la serie de l'atur registrat femero es 

mantinc:tra més o menys constant en els propers mesos, també amb una lleugera variació a l'alya 

com en el cas de la serie de l'atur registrat. 
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4.9 Conclusió 

Una diferencia important que es recull en l'arullisi de l'atur en funció del sexe es concentra en d 

bloc de previsions: mentre que l'error de previsió en la sene de l'atur masculi és mínim, en el cas de 

l'atur femeDÍ aquest és destacable. Per tant, la manca d'encert en la previsió en la serie de l'atm' 

registrat es podria explicar a partir de la desviació en la previsió respecte les observacions en la 

serie de l' atur femeDÍ. 
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5. A t U r re gis t r a t s e g o n s s e x e i e d a t 

Aquest capítol de l'estudi es centrara en detectar possibles diferencies en funció del sexe i l'edat 1 

per fer-ho, s'han dividit les series en funció de l'edat (i el sexe) en els segñents tres graos grups: de 

16 a 24 anys, de 25 a 44 anys i de 45 anys i més. Aquesta agrupació per edats és la que més 

habitualment es troba disponible en informes i estudis que es fan sobre el mercat de treball, ja que el 

primer gran grup parla de l'atur juvenil i el tercer gran grup concentra el coHectiu senior deIs 

aturats, cadascun d' ells amb algunes particularitats que ja s'han comentat en el capítol 2. 

5.1 L'atur juvenil 

Una hipótesi previa a considerar és el fet que l'atur juvenil incideix en la serie de l'atur registrat en 

moments de crisi (és el primer coHectiu que surt expulsat del mercat de treball) i en moments 

d'expansió (entren en el mercat de treball amb la mateixa rapidesa amb la que han sortit). Per tant 

cal veure com afecten les fluctuacions de l'atur juvenil en les senes de desocupats, i si els moments 

de més creixement (o decreixement) del nombre d'aturats són deguts a aquest coHectiu. 

5.1.1 Anilisi descriptiu de I'atur juvenil masculí 

Els segñents grMics mostren l'evolució que ha seguít l'atur juvenil masculí en els darrers 8 anys: 

Grafie 69 Evolució de l'atur maseuli Grafie 70 Deseomposició de la serie de 
juvenil SabadelL Ma~ 1996-Setembre l'atnr maseulí juvenil 
2004 
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La serie es divideix en tres parís diferenciades: una primera, que va de l'any 1996 fins al 2000, en 

que hi un descens continu de l'atur, amb una estacionalitat ben marcada, un altre ~ a partir de 

l'any 2000, en que es detecta un repunt de l'atur, i fina]ment un darrer tram, a partir de l'any 2003, 
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en que s' observa una estabilització de la serie de l'atur (en aquests dos darrers trams, l'estacionalitat 

no queda tant ben definida com al principi de la serie) . 

Grilfic 71 Diagrama de punts entre Grilfic 72 Funció de versemblan~ en 

mitjanes i vamncies funció del parilmetre Lambda 
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En els gn'ifics anteriors es pot veure com bi ha una relació creixent i positiva entre mitjanes i 

variancies, mentre que el mirxim en la funció de versemblan~a en funció del pariunetre Lambda 

s'assoleix en el zero. Per tan!, queda justificada la transformació de la serie original tot prenent el 

logaritme per cada una de les observacions. 

5.1.2 	 Identificació del model de l'atur juvenil mascuü: estimació deis parametres i 
verificació deis residus 

Grilfic 73 Serie original transformada, Gritfic 74 Serie transformada i 

prenent logaritmes diferenciada un cop 
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La serie diferenciada un cop es manté en mitjana al voltant del zero, llevat d'algunes ObservaciODS 

puntuals que es desmarquen de la tendencia general (es pot pensar en la possible presencia de dades 

atípiques). 
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Grafic 75 ACF de la serie transformada i Grafic 76 P ACF de la serie transformada i 

diferenciada un cop düerenciada un cop 
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L'objectiu en aquest punt es modelitzar la serie en la part estacional: els dos gnüies anteriors 

mostren, per una banda, un decreixement deIs retards (eada 12) en el gnüie d'autocorrelacions i la 

presencia d'un ÚDic retard signifieatiu en el gnüie d'autocorrelacions parcials. Per tant, s'identifiea 

un model de tipus autoregressiu d'ordre 1 - AR(I) per a la part estacionallnXt-{O,l,O)(l,O,O)u 

El següent llistat en codi R melou els resultats obtinguts al'executar la rutina en R per modelitzar: 

: Call: 
! arima (x lnobject, 

period = 12)) 
order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

¡ Coefficients: 
sarl 

0.5111 
s.e. 0.0841 

sigmaA 2 estimated as 0.003961: log likelihood 135.55, aic -267.1 

L'ÚDie parametre que hi ha és significatiu. 


Per analitzar la hondat de l'ajust del model s'analitza el comportament deIs residus: 
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Grafie 77 ACF deis residus. Model proposat 
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Grafie 79 Serie deis residus. Model 
proposat 
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Grafie 80 Normalitat deis residus. 
proposat 

Normal Q-Q Plot 
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Grafie 78 PACF deis residus. Model proposat 

Model 

L'Acf i Pacf mostren algun residu que frega la significació, mentre que en el grirlic de normalitat es 

poden detectar algunes observacions que es poden tractar com a dades atípiques. Tot i aixó, amb 

l'anilisi de dades atípiques inten1arem millorar els resultats. 

5.1.3 Anilisi de dades atípiques de I'atur juvenil masculí 

El següent llistat en codi R mostra el resultat d' executar la rutina en R per detectar la possible 

presencia de dades atípiques: 

$atip 
Obs type_detected W coeff ABS L Ratio- - 

1 53 AO 0.17161640 3.229258 
2 40 AO 0.14268645 2.784082 
3 2 AO -0.14257764 2.892760 
4 30 Te 0.09300846 2.720286 
5 43 AO -0.14478756 3.187791 
6 66 AO 0.11752080 2.675885 
$Final Std Error Residuals 
[1] 0.04932188 
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Apareixen diverses darles atípiques considerades com a outliers additius, i una observació com a 

canvi transitori (situada, lleugerament, a l'inici de la serie). Linealitzant la serie tenint en compte 

aquestes darles atipiques, la serie pren la forma que s'observa en el següent grafic: 

Grafie 81 serie liDealitzada 

1996 1998 2000 2002 2004 

Time 

Amb la nova serie linealitzada, es testeja el model triat amb el model sense dades atípiques: 

; Call: 
• arima(x objectlin, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(1, o, O), 

period = 12» 

Coefficients: 
sar1 

0.5396 
s.e. 0.0809 

sigma A 2 estimated as 0.003241: log likelihood = 145.54, aic -287.07 

L'únic parfunetre a estimar del model no perd significació i 1'Ale millora respecte el model sense 

darles atípiques. 

Grafie 82 ACF deis residus. Model serie Grafie 83 PACF deis residus. Model serie 
liDealitzada liDealitzada 
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Grafie 84 serie deis residus. Model serie Grafie 85 Normalitat deis residus. Model 
linealitzada serie liDealitzada 

Nonnal Q-Q Plot 

•oo 
NN o o 

•'" Ql 
o :¡¡¡ o 
o 
~ .0c: 

<Il o 
~ 

/ 
~ 

o·"O ::l 
¡¡¡ o 

Ql~ oo o. C!C! E oo <Il 
(/) 

oo 
~~ 

••.c:?c:? 
" 

1996 1998 2000 2002 2004 -2 -1 o 2 


lime Theorelícal Quantíles 


L'Acf i Pacf millora respecte el model amb la serie sense linealitzar, per tant, sembla necessana la 

presencia de dades atípiques a l'hora d'estudiar el model de la serie de l'atur masculíjuvenil. 

5.1.4 Previsió per la serie de I'atur juvenil masculí 

El procediment és el mateix que el que s 'ha utilitzat en les senes de l'atur en funció del sexe. El 

següent grMic incorpora les realitzacions des del mes d'octubre de 2004 i ID.aIY de 2005. 

Grafie 86 serie de I'atur maseulí juvenil 
amb les noves realitzacions 
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Amb el grillc anterior es pot veure com les noves realitzacions mostren un lleuger descens de l'atur 

masculí juvenil. 

El següent grMic assenyala la diferencia que hi ha entre les previsions fetes (són a 18 mesos) i les 

realitzacions (és a dir, es comparen les observacions i previsions deIs mesos que van d'octubre del 

2004 fins a m~ del 2005): 
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GrAfie 87 serie de l'atur mascuU juvenil, Taula S Comparativa entre les previsions i les 
eomparant previsions i reaUizaeioos Uiza . l' tu r . '1rea caoos per a r mascu IjUVeDl 
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L'evolució de l'atur juvenil masculí amb les noves realitzacions se sima, en els darrers tres mesos, 

per sobre de l'estimació feta (durant els tres primers mesos d'enguany l'atur augmenta en aquest 

coHectiu). Les previsions s'ajusten prou a les realitzacions. 

Amb el següent llistat de codi en R es comprova si el model triat per la serie original també és 

aplicable amb la serie actualitzada: 

Call: 
arima(x object, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, Ol, period 
= 12») 

Coefficients: 
sar1 

0.4999 
s.e. 0.0831 

sigma A 2 estimated as 0.003922: log likelihood 144.24, aic = -284.49 

L'únic parametre del model és significatiu. Per tant, no hi ha motius per rebutjar aquest model per 

la serie analitzada (almenys amb les realitzacions obtingudes fins ara). 

Obs type_detected W ABS L Ratio 
1 53 AO 0.17132096 3.214549 
2 2 AO -O .14397567 2.796706 
3 40 AO 0.14216607 2.863545 
4 30 TC 0.09393042 2.722696 
5 43 AO -0.14530157 3.160103 
6 66 AO 0.11859957 2.661889 

El llistat anterior mostra les dades que detectat com atípiques la rutina en R encanegada de fer 

l'arullisi. 1 aquestes són les mateixes que les que resulten en el model sense incorporar les 

realitzacions. 
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Call: 

arima(x objectlin, 
period = 12)) 

order c(O, 1, O), seasonal list(order c(1, O, O), 

, Coefficients: 
sar1 

0.5241 
s.e. 0.0805 

sigma Á 2 estimated as 0.003253: log likelihood 154.15, aic ~ -304.3 

L'únic par3metre del model és significatiu i l'Ale disminueix respecte el model sense tenir en 

compte la presencia de dades atípiques. 

EIs segñents gnllics mostren la serie actualitzada i les previsions (a 18 mesos), amb els intervals de 

confianya corresponents: 

Grilfic 88 serie de l'atur masculí juvenil 

amb les noves previsions 
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Les previsions mostren com la serie de l'atur masculíjuvenil es mantindnl més o menys constant en 

els propers mesos. 

5.1.5 Ani.lisi descriptiu de la serie de l'atur femení juvenil 

La serie de l'atur juvenil femení segueix una evolució moIt semblant a la masculina, sent destacable 

l'evolució constant en el cas de les dones, en contraposició a l'evolució creixent en el cas deIs 

homes 
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Gdfic 89 Evolució de l'atur femení Gdfic 90 Descomposició de la serie de 
juvenil SabadelL Ma~ 1996-Setembre l'atur femenÍ juvenil 
2004 
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La serie queda dividia en dos trams: un primer de descens de l'atur, entre l' any 1996 i 2000, sense 

que s'aprecir l'estacionalitat amb la mateixa c1aredat que en el cas deIs homes, i un segon tram, de 

l'any 2000 en endavan4 en que la sene evoluciona amb lleugeres osciHacions. 

Per saber si cal transformar les observacions inicials rea1itzarem la transformació Box-Cox, així 

com també un gnlfic que relacioni mitjanes i les variancies: 

Gdfic 91 Diagrama de punts entre 
mitjanes i variancies 
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Gdfic 92 Fundó de versemblan~a en 
funció del padmetre Lambda 
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El milxim de la funció de versemblan~a en funció del parametre Lambda és proper al zero (tot i que 

l'interval de Con:fian~ pel parametre Lambda no l'inclou), mentre que el diagrama de punts mostra 

una recta amb una lleugera pendent (influenciada, aixo si, per la presencia d'un punt que pot ser 

considerat com a dada atípica). 

Es realitz.a.r:i la transformació de les dades originals tot prenent ellogaritme de cada observació. 
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5.1.6 Identificació del model de I'atur juvenil femení: estima ció deis parimetres i 
verificació deis residus 

Grafie 93 serie original transformada, Grafic 94 serie transformada 
prenent logaritmes 
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La serie diferenciada un cop es manté en mitjana al voltant del zero, llevat d'algunes observacions 

puntuals que sembla que es desmarquin de la tendencia general (fet que es pot relacionar amb la 

presencia de dades atípiques). 

Els següents grMics mostren l'Acf i Pacfde la serie un cop fetes les transformacions: 

Grafic 95 ACF de la serie transformada i Grafic 96 PACF de la serie transformada i 

diferenciada un cop diferenciada un eop 
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EIs dos ~cs anteriors mostren, per una banda, un decreixement deIs retards (cada 12) en el grMic 

d'autocorrelacions i la presencia d'un únic retard significatiu en el grMic d'autocorrelacions 

parcials. Per tant, s'identifica un model de tipus autoregressiu d'ordre 1 - AR(1) per a la part 

estacional lnXt-(O, 1 ,0)(1 ,0,0)12 

El següent quadre mostra els resultats obtinguts en R a l'hora d'aplicar aquest model per la serie 

objecte de l'estudi: 
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Call: 
arima(x = lnobject, 

period = 12)) 
order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
sarl 

0.3854 
s.e. 0.0895 

. sigma~2 estimated as 0.002552: log likelihood = 158.81, aic -313.62 

L'únic parametre del model és significatiu. És a dir, el model és acceptable. 

EIs següents gnlfics mostren el comportament deIs residus, i la hondat d'ajust del model triat per la 

serie estudiada: 

Grafie 97 ACF deis residus. Model proposat Grafic 98 PACF deis residus. Model proposat 
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Grafie 99 Serie deis residus. Model Grafie 100 Normalitat deis residus. Model 
proposat proposat 

Normal Q-Q Plot 
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Els dos primers gnlfics, corresponents al'Acf i Pacf, són acceptables, mentre que destaca algun 

residu, que podria tractar-se d'una dada atípica. Per tant, els residus poden ser tractats com a soroll 

blanco 
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Cal assenyalar que, a l'hora de justificar la tria d'aquest model, per tal de poder fer un arullisi 

comparatiu acceptable és convenient que les dues series estiguin igual modelitzades. 1, pel vist fins 

ara, aquesta decisió no sembla incorrecta. 

5.1.7 AnaUsi de dades atípiques de l'atur juvenil masculí 

El següent llistat en codi R mostra el resultat d'executar la rutina en R per detectar la possible 

presencia de dades atípiques: 

$atip 
Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 

1 31 Te 0.1084771 3.398411 

$Final_Std_Error Residuals 
tl1 0.041619Q9 

Només apareix una sola observació que pot ser considerada com a dada atípica, situada a l'inici de 

la serie. Aquesta dada atípica (considerada com un canvi transitiu) corregeix un augment que es 

desmarca de l'evolució que segueix la serie de l'atur juvenil femení en els primers mesos de:;: la 

serie. Linealitzant la serie tenint en compte aquestes dades atípiques, la serie pren la forma que 

s'observa en el següent grafic: 

Grafie 101 serie linealitzada 

1996 1998 2000 2002 2004 

lime 

Call: 
arima(x = objectlin, 

period = 12» 
order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
sar1 

0.3535 
s.e. 0.0918 
sigma A 2 estimated as 0.002393: log likelihood 162.26, aic -320.52 
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Amb la serie linealitzada, tot i que el parametre del rnodel perd signiñcativitat, s'aconsegueix 

disminuir lleugerament la variabilitat i l'Ale. 

Tot seguit es rnostren els grMics que analitzen el cornportament deIs residus: 

Gritfic 102 ACF deis residus. Model Gritfic 103 PACF deis residus. Model 
proposat proposat 
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Gritfic 104 Serie deis residus. Model Grilfic lOS Normalitat deIs residus. Model 
proposat proposat 

Normal Q..Q Plot 
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A nivell de residus no hi ha canvis significatius respecte el rnodel de la serie sense linealitzar, 

continua apareixent un retard (llunya) quasi signiñcatiu que amb l'arullisi de dades atípiques no 

s'aconsegueix fer desapareixer. 

Per tant, l'atur juvenil, tant pels hornes corn per les dones, s'ajusta pel mateix model 

InXt-(O,l,O)(l,O,O)12 

amb la diferencia que en el rnodeI en el cas del hornes apareixen dades atípiques que miIIon:u 

l'arullisi, rnentre que en el cas de les dones, l'anaIisi de la serie no fa necessana tenir en c:::ouapfe la 

presencia de dades atípiques (la millora no és significativa, i l'ajust del model ja seria bo scnse taJir 

en cornpte la presencia de dades atípiques). 
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Aquesta diferencia entre totes dues series és probable que vingui donat pel fet que en el periode 

2000-2004 el comportament de totes dues series és diferent: l'atur deIs homes repunta, mentre que 

el de les dones es manté, més o menys, constant. 

5.1.8 Previsió per la serie de l'atur juvenil masculí 

La primera part de l'apartat de previsions s'encarrega d'analitzar la serie tot afegint noves 

observacions a la serie objecte de l'estudi (en concret, s'hi afegeixen les observacions corresponents 

a l'atur juvenil femení des d'octubre de 2004 fins a mar¡; de 2005): 

Grafie 106 Serie de I'atur femení juvenil 

amb les noves realitzaeions 
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Les noves realitzacions mostren un lleuger descens de l'atur femeníjuvenil (assolint-se el mínim de 

la serie estudiada a desembre de 2004). 


El següent gr8fic compara la serie original amb les previsions (és a dir, compara les observacions i 


previsions dels mesos que van d'octubre del 2004 fins a mar¡; del 2005): 


Grafie 107 Serie de I'atur femení juvenil, Taula 6 Comparativa entre les prevísions les 
comparant prevísions i realítzaeions reaIítzaelons per l'atur femem juvenil 
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Les realitzacions són per excés: les previsions se situen per sobre de les realitzacions (és a dir, 

sembla que el descens de l'atur femeDÍ juvenil és més acusat del que es podría preveure en els 

darrers mesos). 

La segona part del bloc de previsions analitza que el model triat per la serie original també és 

aplicable amb la serie actualitzada: 

Call: 
arima(x object, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), period 
= 12)) 

Coefficients: 
sarl 

0.3951 
s.e. 0.0925 

I sigma A 2 estimated as 0.00289: log likelihood = 161.45, aic = -318.9 

L'únic parametre del model és significatiu. Per tant, no hi ha motius per rebutjar aquest model per 

la serie analitzada (almenys amb les realitzacions obtingudes fins ara). L'analisi dels residus mostra 

Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
i 1 106 TC -0.1211784 3.221292 
~ 2 31 TC 0.1073440 3.298993 

una nova dada atípica (observació nO 106), que en el model sense incorporar les realitzacions no 

detectava. 

Call: 

arima(x = objectlin, 
period = 12)) 

order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
sarl 

0.3326 
s.e. 0.0930 

sigma A 2 estimated as 0.002566: log likelihood = 168.19, aic = -332.38 

L'únic parametre del model és significatiu, mentre que l'Ale disminueix respecte el model sense 

tenir en compte la presencia de dades atípiques. 

Els següents grillcs mostren la serie actualitzada i les previsions (a 18 meso s), amb els intervals de 

confian((a corresponents: 
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Grilfic 108 serie de I'atur remenÍ juvenil 

amb les noves previsions 
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Les previsions a 18 meso s ens indiquen un cert manteniment de l'atur registrat femení juvenil (o 

inclús descens). 

5.1.9 Conclusió 

De la mateixa manera que en l'anaIisi de l'atur en funció del sexe (i sense tenir en compte l'edat), 

les previsions per la serie de l'atur femení de les dones joves és més dificil d'ajustar que en el cas 

dels homes. Aquest fet es pot explicar per l'impacte, en el mercat de treball, del coHectiu objecte 

d' estudi: en epoques de erisí o bonanr;a económica, les dones són les primeres en sortir o en entrar 

en el mercat de treball, mentre que el comportament de la serie de l'atur registrat en el cas deis 

bornes entre els 16 i els 24 anys és més regular. 

5.2 L'atur entre els 25 i els 44 anys 

L'atur en aquest tram d'edat és el més impermeable als canvis del mercat de treball, no té les 

osciHacions que presenta l'atur en el trams d'edat més jove, ni l'evolució creixent que presenten les 

senes pels coHectius d'edat més avanr;ada (tal i com és comenta.ra més endavant). 
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5.2.1 Analisi descriptiu de I'atur masculí entre els 25 i els 44 anys 

EIs propers gnüics mostren l'evolució de la serie original i la seva descomposició: 

Grafie 109 Evoluei6 de I'atur maseuli, entre Grafie 110 Descomposieió de la serie de 
els 2S i 44 anys. Sabadell. Mar~ 1996
Setembre 2004 
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L'evolució d'aquesta serie és semblant a la que segueix la de l'atur juvenil masculí: és a dir, un 

primer tram de descens de la serie de l'atur (1996-2000), amb una estacionalitat més o menys 

definida, un segon tram de repunt (2001-2003), i un últim tram (2003-2004) de manteniment. 

Grafie 111 Diagrama de punts entre Grafie 112 Fundó de versemblan~a en 

mitjanes i varianeies funció del parametre Lambda 
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El zero esta inclos en l'interval de con:fian~a per al panlmetre Lambda en el grmc de la funció de 

versemblan~a, mentre que, en el núvol de punts, la pendent entre mitjanes i variancies és prou 

significativa Per tant, és pertinent realitzar una transformació tot prenent el logarltme de les 

observacions inicials. 
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5.2.2 	 Identificació del model de I'afur masculí entre els 25 i els 44 anys: estimació deis 
parilmetres i verificació deis residus 

Grafic 113 serie original transformada, 
prenent logaritmes 
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Grafic 114 serie transformada i 
diferenciada un cop 
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El grirfic de la serie, un cop transformada i diferenciada, sembla que tingui un canvi en la 

variabilitat, i en faria dubtar la homogeneització de la serie. 

Grafic 115 ACF de la serie transformada i Grafic 116 PACF de la serie transformada i 
diferenciada un cop 	 diferenciada un cop 
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El pruner, deIs dos griüics anteriors, mostra un decreixement deIs retards en el griüic 

d'autocorre1acions, mentre que en el grillc d'autocorrelacions parcials es detecta la presencia d'un 

o dos retards significatius. Per tant, el model que s'identifica és del de tipus autoregressiu d'ordre 1 

- AR(l) per a la part estacionallnXt-(O,l,O)(l,O,O)12 

El següent llistat de codi en R presenta els resultats de la modelització: 
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Call: 
arima(x = lnobject, 

period = 12» 
order c(O, 1, O), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
sar1 

0.6782 
s.e. 0.0662 

sigma A 2 estimated as 0.001376: log likelihood 187.57, aic -371.15 

El pariunetre estimat per al model testat és significatiu. Per tanto el model sembla prou bo i, a més, 

permetria la eomparabilitat amb altres models testats per series vistes amb anterioritat. 

Griltic 117 ACF deis residus. Model proposat 1 Grilfic 118 PACF deis residus. Model 
proposat 1 

Series resid Series resld 

q q ........ 

1.() 

o'"o 
tJ.. 
ü 
<:tJ.. oq

Ü o 15 o<: e 
<Xl 
D.. 

ID q'"q 

q q 
~~ , 

o 	 2 3 4 5 o 2 3 4 5 


Lag Lag 


L'Aef i Pacf deIs residus no són acceptables. Hi ha retards molt signifieatius que poden fer sospitar 

en que aquest model no és el millor per aquesta serie. A més el grille de normalitat tampoc és del 

tot acceptabIe. 

Es testeja el següent model (un ARMA (2,1) per la part regular): 

~2,1,1)(1,O,O)11 

Call: 
arima(x = lnobject, 

period 12» 
order c(2, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
arl 

-1. 0697 
s.e. 0.1212 

ar2 
-0.2391 

0.1026 

mal 
0.9127 
0.0646 

sar1 
0.7286 
0.0650 

sigma A 2 estimated as 0.001277: log likelihood 190.68, aic -371. 36 
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El model és acceptable, pero un deIs pariunetres "frega" la significació. A més, l'Ale i la 

variabilitat mil1ore~ pero per molt poco EIs propers grmcs permeten observar els residus, i si el seu 

comportament és l'adient pel model testejat. 

Grafic 119 ACF deis residus. Model proposat 2 Grafic 
proposat2 

120 PACF deis residus. Model 
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Grafic 121 serie deis residus. Model proposat 2 Grafic 122 Normalitat deis residus. Model 
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L'arnUisi deIs residus és millor que en el cas del primer model testat, ja que l'Acf i Pacf, tot i no ser 

del tot desitjables, si que els retards es mouen dins els parametres de normalitat. Per tan!, es pot 

acceptar la condició de soroll blanc pels residus. 

5.2.3 AnAlisi de dades atípiques de l'atur masculí entre els 25 i els 44 anys 

El següent llistat de codí en R mostra aquelles observacions que poden ser considerades com a 

dades atípiques: 
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$atip 
Obs type detected W coeff ABS L Ratio 

1 42 TC 0.02955742 3.083202 

$Final_Std_Error Residuals 
[1] 0.03418722 

Només detecta una única observació, un canvi transitori (un augment de l'atur més elevat de 

1' esperable). 

Gdfic 123 serie Iinealitzada 
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Call: 
arima(x = objectlin, 

period '" 12)) 
order c(2, 1, 1), seasonal list(order c{l, O, O), 

Coefficients: 
ar1 

-1. 0508 
s.e. 0.1244 

ar2 
-0.2085 

0.1033 

mal 
0.9l76 
0.0680 

sar1 
0.7275 
0.0650 

sigma A 2 estimated as 0.001233: log likelihood = 192.51, aic -375.03 

Si es linealitza la serie amb la dada atípica obtinguda millora (lleugerament) l'Aje i la variabilitat, i 

un deIs panlmetres frega la significació. 
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La millora deIs residus no és rellevant a }'hora d'incIoure I'analisi de dades atípiques. 


El segon model testat és molt més acceptable que no pas el primer testat. Per tant, es continua 


r analisi de la serie de l'atur masculí entre els 25 i els 44 anys prenent el model indicat. 


5.2.4 Previsió de l'atur masculí entre els 25 i els 44 anys 

En el proper gratic es mostra la serie objecte d'estudi amb les realitzacions afegides (que van 

d' octubre de 2004 fins a mar~ de 2005). 
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Grilfic 128 Serie de l'atur masculi en el 

tram d'ed.at de 25 a 44 anys 
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La serie segueix una evo lució més o menys constant en els darrers dos anys, després de l'augment 

de l'atur entre els anys 2000 i 2003. El que no s'observa és la presencia d'estacionalitat en les 

observacions, a diferencia del que s'observa en el primer tram de la serie (entre els anys 1996 i 

2000). 

El següent gr3fic compara la sene original amb les previsions: 

Grilfic 129 Serie de I'atur masculí en el Taula 7 Comparativa entre les prevlSlOns i les 

tram d'edat de 25 a 44 anys, comparant realitzacions per )'atur masculí en el grup d'edat de 25 
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Les previsions no preveien les osciHacions tan acusades que ha tingut la serie en els darrers mesos, 

tot i que les realitzacions es mouen dins els parametres estimats. 

La segona part del subcapítol de previsions s'inicia comprovant que el model triat per la serie 

original també és aplicable amb la sene actualitzada. 

En el següent quadre es mostren els resultats obtinguts en codi R, i assenyalen si el model triat per 

la serie sense les realitzacions també és aplicable amb la serie actualitzada: 
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Call: 
arima(x 
= 12» 

object, arder c(2, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), period 

Coefficients: 
ar1 

-1. 0282 
s.e. 0.1187 

ar2 
-0.1975 

0.1008 

mal 
0.9156 
0.0614 

sar1 
0.7169 
0.0660 

siqma A 2 estimated as 0.001312: log likelihood = 200.92, aic = -391.83 

Els resultats mostren que, amb les noves observacions incorporades en la serie objecte d'estudi, un 

deIs parame1res perd significativitat (se situa en elllindar de l'acceptació). Aquest parame1re és el 

que, en la serie original, frega la significació. 

Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 43 AO -0.02864437 3. 6715 

En l'arullisi de dades atípiques es detecta la mateixa dada atípica (observació n° 43), que en el 

model sense incorporar les realitzacions, pero ara la detecta com un outlier additiu. 

Call: 
arima(x = objectlin, arder c(2, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12» 

Coefficients: 
ar1 ar2 mal sar1 

-1.0190 -0.1802 0.9206 0.7118 
s.e. 0.1219 0.1014 0.0652 0.06.68 

Amb la incorporació de la dada atípica ja quasi bé no és acceptable el model (la significativitat és 

d'1,8). 

Grafie 130 serie de I'atur masculi eo el 

tram d'edat de 25 a 44 80yS, amb les noves 

previsioos 
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Les previsions indiquen una certa tendencia a l'al~a de l'atur deIs homes en aquest grup d'edat. 
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L'estudi d'aquesta serie assenyala que la tria del model és valida per la serie amb les observacions 

inicials (sense les realitzacions), pero amb les realitzacions incorporarles, la tria d'aquest model en 

fa discutible la seva aceeptació. 

5.2.5 An.lisi descriptiu de I'atur remení entre els 25 i els 44 anys 

L'evolució de la serie de les dones en aquest tram d'edat és semblant a la deIs homes, pero amb 

alguns matisos: un és la no presencia d'estacionalitat en cap tram de la serie, i un altre és que la 

serie, entre els anys 2000 i 2004, segueix una evolució practicament constant. 

Grafie 131 Evolueió de ('atur remení., entre Grafie 132 Descomposieió de la serie de 
els 25 i 44 anys. SabadelL Mar~ 1996- I'atur femení entre els 25 i 44 anys 
Setembre 2004 
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La serie presenta dos periodes diferenciats: un primer de descens de l'atur (fins a l'any 2000), i un 

segon de manteniment (amb algunes 

estacional). 

Grafie 133 Diagrama de punú entre 
mitjanes i variancies 
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Grafic 134 Funció de versemblan~a en 
funció del parametre Lambda 
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El milxim de la funció de versemblanya un funció del parAmetre Lambda esta lluny del zero, mentre 

que hi ha una lleugera pendent en el diagrama de punts entre mitjanes i variimcies. 

Degut a que I'objectiu és poder comparar la serie amb la deIs homes en el mateix tram d'edat es 

transformaran les observacions inicials tot prenent ellogaritme de les observacions. 

5.2.6 	 Identificació del model de I'atur femení entre els 25 i els 44 anys: estimació deis 
parametres i verificació deis residus 

Grilfic 135 Serie original transformada, Grilfic 136 Serie transformada i 

prenent logaritmes diferenciada un cop 
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La serie de les dones en aquest grup d'edat també té un canvi en la variabilitat (com en el cas deIs 

homes): a partir de l'any 2000 la variabilitat de la serie augmenta 

Grilfic 137 ACF de la serie transformada i Grilfic 138 PACF de la serie transformada i 

diferenciada un cop düerenciada un cop 
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En els dos gr8.fics anteriors es reprodueix el mateix patró que en la serie dels homes: l'Acf 

decreixent, i un (o dos) pariunetres significatius en el grmc d'autocorrelacions parcials. 
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Per tant el 	primer rnodel que s'identifica és el rnateix que s'ha obtingut per la serie deIs bornes 

InXt-(2,1,1)(1,0,0)12 

I Call: 
: 
I 

arima(x lnobjeet, order e(2, 1, 1), seasonal list(order e(l, O, O), 
period == 12» 

Coeffieients: 
arl ar2 mal sarl 

0.0508 -0.0438 -0.3380 0.6269 
s.e. 0.3283 0.1367 0.3115 0.0777 

sigma A 2 estimated as 0.0004509: log likelihood = 245.14, aie = -480.28 

El rnodel provat no és acceptable, ja que hi ha tres pariunetres que no són significatius. 

Per tant es testeja un altre rnodel, en la línia deIs testats en les series de l'atur juvenil 

bmJlr-(0,1,0)(1,0,0)12 

Call: 
arima(x lnobjeet, 

period 12) ) 
order e(O, 1, O), seasonal list(order e(l, O, O), 

Coeffieients: 
sarl 

0.5744 
s.e. 0.0797 

sigma A 2 estimated as 0.000493: log likelihood 241.23, aie -478.45 

L'únic pariunetre del rnodel és significatiu. 

Grafie 139 ACF deis residus. Model proposat 2 Grafie 140 PACF deis residus. Model 
proposat2 
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l'aruUisi deIs residus desaconsella seguir endavant: tant en el gnlfic d'autocorrelacions corn en el 

d'autocorrelacions parcials hi ba retards significatius. 

Es testeja un altre rnodel (un ARMA(l,O) per la parí regular) InXt-(I,I,O)(I,O,O)12 
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I Call: 
; arirna{x = lnobject,
i period 12) )
I 

order c{l, 1, O), seasonal list{order c{l, O, O), 

Coefficients: 
arl 

-0.2534 
s.e. 0.1011 

sar1 
0.6292 
0.0774 

sigrna A 2 estimated as 0.0004589: log likelihood 244.23, aic -482.46 

EIs dos parametres del model són significatius. 

Grafie 141 ACF deis residus. Model proposat 3 Grafic 142 PACF deis residus. Model proposat 3 
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Grafic 143 serie deis residus. Model proposat 3 Grafie 144 Normalitat deis residus. Model 
proposat3 
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L'aruUisi deIs residus millora respecte els models anteriors, tot i que s'observa algun residu que 

frega la significació. 
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Si es comparen els resultats obtinguts amb aquest altre model loJ{t-(O,1,1)(1,O,O)12 

¡ Call: 
i arima(x lnobject, order c(O, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12)) 

: Coefficients: 
mal sarl 

-0.3092 0.6345 
s.e. 0.1003 0.0756 

sigma A 2 estimated as 0.0004514: log likelihood = 244.99, aic = -483.97 

els resultats son practicament identics respecte el model anterior: l'AlC i la variabilitat milloren 

molt lleugerament. 

Grafie 145 ACF deis residus. Model proposat 4 Grafie 146 PACF deis residus. Model proposat 4 
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Grafie 147 Serie deis residus. Model proposat 4 Grafie 148 Nonnalitat deis residus. Model 
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La millora en l'anMisi deis residus és quasi bé inapreciable respecte el model anterior. 


Per tal de poder continuar amb l'arullisi de I'atur de les dones en aquest tram d'edat es seguin\ 


l'arullisi amb I'últim deIs models provats ja que és el que té millor AlC i variabilitat. 
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5.2.7 Analisi de dades atípiques de l'atur femení entre els 25 i els 44 anys 

En l'aniIlisi de dades atípiques 

$atip 
Obs 

1 78 
2 67 
3 41 
4 95 

type_detected 
AO 
TC 
TC 
AO 

W coeff 
0.04330246 

-0.02913746 
0.02880723 
0.04853197 

L Ratio 
2.633107 
2.680118 
2.744950 
2.767348 

$Final_Std_Error Residuals 
[1] 0.01844104 

es detecten dos outliers additius (un d'ells molt semblant que el que es detecta en el cas deis homes) 

idos canvis transitoris. 

Grafic 149 serie linealitzada 
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El següent quadre mostra els resultats obtinguts al modelitzar la serie linealitzada: 

Call: 
arima(x objectlin, order c(O, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

period = 12» 

Coefficients: 
mal sar1 

-0.3175 0.6351 
s.e. 0.1009 0.0765 

sigma A 2 estimated as 0.0004181: log likelihood 248.88, aic = -491. 77 

EIs dos parametres del model són significatius, i la variabilitat i l'Ale disminueixen. 
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Grafic 150 ACF 
proposat 

deis residus. Model Grafic 151 
proposat 

PACF deis residus. Model 
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Grafic 152 serie deis residus. Model Grafic 153 Normalitat deis residus. Model 
proposat proposat 

Normal Q-Q Plot 
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Es continua observant en els residus un canvi (de nivell) en la serie, a partir de l'any 2000. Pero el 

comportament deIs residus millora respecte el model sense tenir en compte les dades atípiques. 

5.2.8 Previsió de l'atur femení entre els 25 i els 44 anys 

El proper gnliic s'observa la serie objecte d'estudi amb les realitzacions afegides (que van d'octubre 

de 2004 fms a mary de 2005). 
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Grafie IS4 Serie de I'atur femení en el tram 

d'edat de 2S a 44 anys 
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La serie, amb la incorporació de les realitzacions, mostra una tendencia decreÍXent de l'atur per 


aquest coHectiu d'aturats (a diferencia de totes les series estudiades fins ara). 


El següent grafic i taula comparen observacions i previsions: 


Grafie ISS serie de I'atur femení en el tram Taula 8 Comparativa entre les preVlSlons i les 
d'edat de 2S a 44 anys, eomparant realitzaeions per I'atur femeni en el grup d'edat de 2S 
previsions i realitzaeions a 44 anys 
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Les observacions han estat molt per sota de les previsions, fins al punt en que s'han simat por sota 

de l'interval de conflanya per a les previsions. Aquest fet és degut a que el model no ha previst el 

descens del nombre d'aturats en el darrer trimestre de l'any 2004. 

En aquest punt de l'apartat de previsions s'inicia comprovant que el model triat per la serie original 

també és aplicable per la serie actualitzada. 

Mes Previsi6 Realitzaeió 

Octubre 04 1.931 1.831 

Novembre04 1.933 1.810 

Desembre04 1.941 1.777 

GenerOS 1.928 1.832 

FebrerOS 1.996 1.918 

Ma~OS 1.963 1.948 
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Call: 
arima(x 

12) ) 
object, order c(O, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), period 

Coefficients: 
mal 

-0.1811 
s.e. 0.1151 

sarl 
0.6116 
0.0811 

sigma A 2 estimated as 0.0005007: log likelihood = 254.3, aic = -502.6 

Un deIs dos parametres estimats ha perdut significació, fins al punt que l'acceptació del model és 


dubtosa. 


El següent quadre mostra els resultats de l'anillisi de dades atípiques. 


Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
.1 108 LS 0.03713503 2.661147 
,2 102 TC 0.04056861 3.060402 

3 68 AO 0.04663934 2.775559 
4 78 AO 0.04591599 2.831202 
5 41 TC 0.03128690 2.913282 

Call: 
arima(x = objectlin, 

period = 12» 
order c(O, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 

Coefficients: 
mal 

-O .1738 
s.e. 0.1187 

sarl 
0.6068 
0.0798 

sigma A 2 estimated as 0.000439: log 1ikelihood = 261.46, aic = -516.91 

EIs resultats no varíen respecte el model sense incorporar dades atípiques: hi ha un parametre que 

frega la significació. 

Grafie 156 Serie de I'atur remení en el tram 

d'edat de 25 a 44 anys, amb les noves 

previsions 
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Les previsions indiquen una certa tendencia a la baixa de l'atur de les dones en aquest grup d'edat, 

seguint la línia marcada per les observacions en els darrers mesos 

5.2.9 Conclusió 

En l'estudi de l'atur femení entre els 25 i els 44 anys, es reprodueix el mateix problema que s'ha 

detectat en la serie dels homes pel mateix grup d'edat: la tria del model és vMida per la sene amb 

les observacions inicials, pero amb les realitzacions incorporades, la tria d'aquest model gairebé no 

és acceptable (és a dir, és probable que amb més realitzacions el model més vMid sigui un altre i no 

pas el triat). 

1, com en el cas del coHectiu jove, les previsions pels homes són molt més ajustades que en el cas 

de les dones. 

5.3 L'atur en el col-lectiu senior: 45 anys i més 

L'atur deIs majors de 45 anys7 és el que, a priori, explica el creixement de l'atur en els darrers anys 

a Sabadell (tal i com es comenta en el capítol de consideracions previes). Tot i aixo, caldra 

discriminar en funció del sexe per veure si aquest creixement ve donat per l'evolució de la serie en 

el cas deis homes o de les dones. 

5.3.1 Anilisi descriptiu de I'atur masculí deis majors de 45 anys 

EIs propers gnUics mostren l'evo lució de la serie original i la seva descomposició: 

Grilfic 157 Evolució de I'atur masculí deis Grilfic 158 Descomposició de la serie de 
majon de 45 anys. Sabadell. Mar~ 1996- I'atur masculí deis majon de 45 anys 
Setembre 2004 
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7 A partir d'aquest punt s'esment.ara el coHectiu objecte d'estudi d'aquesta manera 
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Respecte a les altres series de l'atur en el cas deIs homes, la diferencia més significativa que es pot 

observar és eI destacable augment deis aturats a partir de l'any 2002, arribant-se, al mes de setembre 

del 2004, al mateix nombre d'aturats que hi havia a l'any 1998. 

Grilfic 159 Digrama de punú entre 
mitjanes i vaNndes 
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Grilfic 160 Fundó de versemblan~a en 
funció del parilmetre Lambda 
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La relació de dependencia entre mitjanes i variimcies és mínima, mentre que la funció de 

versemblan~a en funció del parametre Lambda pren eI seu milxim allunyat pel valor Lambda = O, 

tot i que l'interval de con:fian~a l'inclou. Per tan!, no es transformaran les observacions inicials, 

trencant amb la dinfunica treballada fms ara amb les anteriors series. 

5.3.2 	 Identificació del model de l'atur masculí deis majon de 45 anys: estimació deis 
parimetres i verificació deis residus 

Grilfic 161 serie diferenciada un cop 
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No s'observen grans variacions alllarg de la serie un cop diferenciada, sembla que la mitjana es 

manté aproximadament constant. 

78 



Roger Roca i Saquero 
Projecte de fi de carrera 
Llicenciatura en Ciencies i Tecniques Estadístiques Analisi de l'atur registrat 

Grafic 162 ACF de la serie diferenciada un Grific 163 PACF de la serie diferenciada un 
cop cop 
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En aquest punt, l'objectiu és veure quin model ajusta millor la serie en la part estacional. 1 amb els 

dos grilles anteriors es pot veure com, en el primer d'ells, hi ha un deereixement dels retards, 

mentre que en el grMie d'autocorrelacions parcials es detecta la presencia d'un retard signifieatiu. 

Per tant, es proposa un model amb només un parametre per la part autoregressiva 

Xt-(O,1,O)(1,O,O)12 

Call: 
arima(x 
= 12» 

objeet, order e(O, 1, O), seasonal list(order e(l, O, O), period 

Coeffieients: 
sar1 

0.5487 
S.e. 0.0836 

sigma A 2 estimated as 584.9: log likelihood -471.83, aie 947.66 

L 'únie parametre estimat del model és signifieatiu. 


En els següents gn\fies es presenten els residus generats a partir del model estimat: 
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Grafie 164 ACF deis residas. Model proposat 1 Grafie 165 PACF deis residus. Model 
proposat 1 
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Un cop obtinguda l'identificació de la part estacional, amb l'Acf i Pacf resulta més racil identificar 

la part regular, el model que es testara sera un ARMA (1,1) per la part regular (s'observen pautes de 

decreixement en ambdues gnlfiques) Xt-(l,l,l)(l,O,O)ll 

Call: 
arima(x 
= 12}} 

object, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O}, period 

Coefficients: 
ar1 

-0.8936 
s.e. 0.1499 

mal 
0.9329 
0.1204 

sar1 
0.5557 
0.0856 

sigma A 2 estimated as 580.7: log likelihood = -471.43, aic = 950.86 

Tots els parametres estimats són significatius, pero l'Ale empitjora respecte el primer model testat 

(que només consistia en estimar la part estacional). 

Grafie 166 ACF deis residus. Model 
proposat2 
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Grafie 167 PACF deis residus. Model 
proposat2 
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Grafic 168 serie deis residus. Model Grafic 169 Normalitat deis residus. Model 
proposat 2 proposat 2 

Normal Q.Q Plot 
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Tot i al presencia d'algun retard significatiu en els grafics d'autocorrelacions i autocorrelacions 

parcials, es pot considerar compatible amb un procés de soroll blanco També es detecta la possible 

presencia d'alguna dada atípica. 

5.3.3 Anitlisi de dades atípiques de l'atur masculí deis majors de 45 anys 

El següent llistat en cadi R intenta mostrar la presencia o no de dades atípiques. 

$atip 
Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 

1 6 AO 20.33715 2.712774 
2 56 AO -20.58888 2.842554 
3 89 AO 31. 39697 2.654927 

I SFinal Std Error Residuals 
: [1] 21.58i91 

Apareixen tres dades atípiques (totes elles de tipus additiu). 

Grafic 170 Serie linealitzada 
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1 Call: 

1 arima (x = objectlin, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, O, O), 


I period = 12)) 

I
ICoefficients: 
, 
I 

ar1 mal sar1 
-0.655 0.7607 0.5616 

s.e. 0.299 0.2506 0.0827 

sigrna A 2 estimated as 561.2: log likelihood = -469.85, aic = 947.7 

Amb la linealització la variabilitat disminueix i l'Ale també, mentre que els panlmetres del model 


estimats són significatius. 


Els propers grilfics mostren l'anaJ.isi deIs residus pel model testat. 


Grafic 171 ACF deis residus. Model serie 
Iinealitzada 
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Grafic 173 Serie deis residus. Model serie 
Iinealitzada 
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Grafic 172 PACF deis residus. Model serie 
Iinealitzada 
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Grafic 174 Normalitat deis residus. Model 
serie Iinealitzada 
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Hi ha una lleugera millora deIs grillcs Acf i Pacf respecte el model sense incorporar dades 

atípiques. 
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5.3.4 Previsió de I'atur masculí deIs majors de 45 anys 

En el proper gnlfic es mos1Ia la serie objecte d'estudi amb les realitzacions afegides (que van 

d'octubre de 2004 fins a mare; de 2005). 

Grafic 175 Serie de I'atur masculi deis 
majors de 45 anys 
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Amb les darreres realitzacions de la serie objecte d'estudi incorporades es detecta un alentiment del 

creixement del nombre d'aturats, després d'un creixement sostingut en els últims dos anys. 

El següent pas en l'arullisi de previsions consisteix en comparar la serie original amb les previsions: 

Grafic 176 Serie de l'atur masculi deis Taula 9 Comparativa entre les previsions i les 

majors de 45 anys, comparant previsions i realitzacions per I'atur deis bomes de 45 anys i més 

realitzacions 


Mes Previsió Realització 

Octubre 04 1.390 1.390 

Novembre04 1.375 1.366 

Desembre04 1.389 1.380 

Gener05 1.423 1.408 

FebrerOS 1.426 1.381 

Mar~05 1.420 1.383 

o o 
o 
~ 

2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 

Les observacions s'han aproximat a les previsions, i només en les darreres realitzacions hi ha una 

lleugera desviació a l'ale;a 

El següent bloc consisteix en comprovar si el model triat per la serie original és vaJid per la serie 

amb les realitzacions. 
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Call: 

arima(x object, order c(l, 1, 1}, seasonal list(order c(l, O, O), period 

= 12}} 


Coefficients: 
arl mal sarl 

-0.8943 0.9354 0.5540 
s.e. 0.1412 0.1119 0.0813 

sigma A 2 estimated as 557.9: log likelihood = -496.85, aic = 1001.71 

El model queda validat amb la incorporació de les realitzacions: e1s parametres són significatius i 

del mateix ordre que els del mode1 sense la incorporació d'aquestes. La conclusió que es pot 

extreure és que el model és estable i es descarta qualsevol canvi estructural. 

L'anMisi de darles atípiques queda reflectit en el segñent quadre de resultats amb codi R: 

Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 6 AO 19.88414 2.744576 
2 56 AO -19.89532 2.840842 

L'anitlisi de darles atípiques detecta les dues mateixes darles atípiques (dos autliers additius) que en 

el cas de la serie original. 

Call: 
arima(x = objectlin, order c(l, 1, 1), seasonal list(order c(l, o, O), 

period = 12)} 

Coefficients: 
arl mal sarl 

-0.6998 0.7916 0.5398 
s.e. 0.3201 0.2697 0.0800 

sigma A 2 estimated as 547.1: log likelihood = -495.76, aic = 999.51 

Amb la incorporació de les darles atípiques es perd significació en e1s parametres estimats 

(augmenta sensiblement la variabilitat deIs parametres estimats), pero encara es poden considerar 

significatius. 
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Grafic 177 Serie de I'atur masculí deis 

majon de 45 anys, amb les noves previsions 
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Les noves previsions ens indiquen que la serie de l'atur per aquest coHectiu es manté en el mateix 

nivell en els propers mesos, amb una molt lleugera tendencia a l'al~a 

5.3.5 AniUsi descriptiu de l'atur femení de les majors de 45 anys 

El següent aruUisi correspon a la serie de l'atur femení en el mateix tram d'edat de la serie estudiada 

en el punt anterior: 

Gr8fic 178 Evolució de I'atur Cemení de les Grafic 179 Descomposició de la serie de 
majon de 45 anys. SabadelL Mar~ 1996- I'atur Cemení de les majon de 45 anys 
Setembre 2004 
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La serie de l'atur femení en el tram d'edat indicat és la única que segueix una evolució de diferent a 

1a resta de series estudiades fins ara Aquesta presenta una evolució més o menys constant (hi ha un 

Deugeríssim ascens i posterior descens en la serie) en el període 1996-2002. A partir de l'any 2002, 

l'augment de l'atur en aquest grup d'edat és constant, a la vegada que no s'observa estacionalitat. 
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Aquest canvi de nivell en la serie fa considerar la hipOtesis de la possible presencia d'algun "level 

shift" en l'anaJisi de dades atípiques. 

Grafic 180 Diagrama de punts entre Grafic 181 Fundó de versemblan~ en 

mitjanes i variancies funció del parametre Lambda 
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El maxim en la funció de versemblan~ en funció del parametre Lambda no és proper (ni a l'entom) 

del zero,mentre que en el diagrama de punts es detecta la presencia d'un punt que esbiaixa la 

conc1usió que se'n podria extreure a simple vista (és a dir, que hi ha una relació creixent entre les 

mitjanes i les variancies). Seguint el criteri utilitzat fins ara en tot l'anaJisi, no transformarem les 

observacions, per poder fer la comparativa amb la serie masculina del mateix tram d'edat. 

5.3.6 	 Identificació del model de l'atur femení de les majors de 45 anys: estimació deis 
parametres i verificació deis residus 

Grafic 182 serie diferenciada un cop 
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Amb la diferenciació de la serie, tal i com s'observa en el gnlfic anterior, sembla que la mitjana es 

manté a l'entom del zero. 
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Grafic 183 ACF de la serie diferenciada un Grafic 184 PACF de la serie diferenciada un 
cop cop 
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En els grilles anteriors no s'observa cap patr6 d'estacionalitat, confinnant-se el ja vist en el grille 

descriptiu de la serie. 

Per tant, i a diferencia del model proposat en el eas deIs homes, la proposta de model per les dones 

en aquest tram d'edat és sense part estacional (un ARMA(I,I» Xt--{l,l,l) 

Call: 

arima(x = object, order c(l, 1, 1) l 


Coefficients: 
arl mal 

-0.8107 0.9080 
s.e. 0.1872 0.1416 

sigma A 2 estimated as 406.3: log likelihood = -451.16, aic 908.32 

Els dos parfunetres estimats en el model s6n significatius. 

Grafic 185 ACF deis residus. Model Grafic 186 PACF deis residus. Model 
proposat proposat 
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Grafie 187 serie deis residus. Model GrMie 188 Normalitat deis residus. Model 
proposat proposat 
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Th90relical Quantiles 

En l'anMisi de residus s'observa algun retard que frega la significació, i per tant caldra fer l'anaJisi 

de dades atípiques per tal de comprovar si aquest fet es produeix per aquest motiu, o bé, perque la 

tria d'aquest model no és la més indicada per la serie que s'esta analitzant. 

5.3.7 Analisi de dades atípiques de I'atur femení de les majors de 45 anys 

1996 1998 2000 2002 2004 

Time 

Obs type_detected W_coeff ABS_L_Ratio 
1 68 LS 40.54970 5.178987 
2 53 Te 44.04982 3.391512 
3 101 AO 50.49091 3.146333 

L'anMisi de dades atípiques detecta tres dades atípiques, i les tres diferents: un outlier additiu, un 

canvi transitori i un canvi de nivell. Per tant, es confirma la hipbtesi previa de la probable presencia 

d'un outlier de tipus canvi de nivell, per l'evolució que segueix la serie de l'atur femení en aquest 

grup d'edat. 

Grafie 189 Serie linealitzada 

1996 1998 2000 2002 2004 

Time 
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La serie queda corregida (de manera sensible) amb el canvi de nivel1. 

Ca11: 
arima(x object1in, order c(l, 1, 1» 

Coefficients: 
arl mal 

0.9685 -0.8941 
s.e. 0.0444 0.0794 

sigma A 2 estimated as 338.2: log 1ike1ihood - 4 4 1. 92, aie "" 8 8 9 . 8 3 

Amb la incorporació de les dades atípiques els parametres estimats continuen sent significatius, i la 

variabilitat i l'Ale disminueixen respecte el model sense dades atípiques. 

Grafic 190 ACF deis residus. Model serie Grilfic 191 PACF deis residus. Model serie 

linealitzada linealitzada 
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Grilfic 192 Serie deJs residus. Model serie Grilfic 193 Normalitat deis residus. Model 
Iinealitzada 
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EIs resultats no aconsegueixen "fer desapareixer" la presencia d'algun retard significatiu que hi ha 

en les gr3.fics Acfi Pacf.. Si es fa de nou l'an8lisi de dades atípiques8 

• El que es fa és un nou anAlisi de dades atípiques, baixant el nivell de rvA fins a 2.6 
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Obs type_detected W coeff ABS L Ratio 
1 68 LS 40.54970 5.178987 
2 53 TC 44.04982 3.391512 
3 101 AO 50.49091 3.146333 
4 85 TC 36.78095 3.069071 
5 8 TC 33.32356 2.920184 
6 89 AO 41.47039 2.974622 
7 76 AO -40.76401 3.058676 
8 63 TC -29.21621 2.897438 
9 40 TC -27.62979 2.846198 

n'apareixen més, i s'ba de tenir en compte que moltes d'elles són canvis transitoris. 

Gritfic 194 Serie Iinealitzada 
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La nova serie presenta correccions respecte la serie original. 

Ca11: 
arima(x object1in, order c{l, 1, 1)) 

Coefficients: 
ar1 mal 

0.9504 -0.8277 
s.e. 0.0594 0.1121 

sigma A 2 estimated as 245.1: 10g 1ike1ihood = -425.52, aic 857.03 

La disminució en la variabilitat del model és molt més significativa que no pas amb la serie 

linealitzada anterior. Els par8metres del model estimat són significatius. 
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Grafie 195 ACF deis residus. Model serie Grafie 196 PACF deis residus. Model serie 
Iinealitzada 2 Iinealitzada 2 
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Grafie 197 Serie deis residus. Model serie Grafie 198 Normalitat deis residus. Model 
Iinealitzada 2 serie Iinealitzada 2 

Nonnal Q.Q Plot 
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Time Theoretical Quantiles 


EIs gratics d'autocorrelacions i autocorrelacions parcial s no mostren cap retard significatiu. 

Per tant, en l'estudi de la serie de l'atur femení en les dones majors de 45 anys s'ha de tenir present 

la presencia de dades atípiques en l'anhlisi. 

A diferencia que en el cas deIs homes, l'estudi de les dades atípiques es fa necessari a l'hora 

d'obtenir un bon ajust del model. 

5.3.8 Previsió de l'atur femenÍ de les majors de 45 anys 

En el següent gratic apareixen incorporades les realitzacions corresponents als mesos que van 

d'octubre de 2004 a m~ de 2005. 
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Grilfic 199 serie de I'atur remení de les 

majors de 45 anys 


o o o 
N 

-
(ij o 

ü 
'" g
L{) '" ih 
ID o 
c: o .g <D 

o o 
'<T 

1996 1998 2000 2002 2004 

Time 

Amb la incorporació de les realitzacions es nota un cert alentiment (igual que en el cas dels homes) 

del creixement del nombre d'aturades. 

Tot seguít, es mostra el grclfic que compara la serie original amb les previsions: 

Grilfic 200 Serie de l'atur remení de les Taula 10 Comparativa entre les previsions i les 
majors de 45 anys, comparant previsions i realitzacions per I'atur de les dones de 45 anys i més 
realitzacions 

Mes Previsió Realització 
Octubre 04 1.951 1.991 

Novembre 04 1.960 1.992 

Desembre04 1.969 1.944 

Gener05 1.978 1.999 

Febrer05 1.986 1.991 

Mar~05 1.993 2.006 

o o 
N 
N 

o o o 
N 

o o 
00 
~ 

o o;e 
o o 
:! 

2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 

Time 

El model ajusta prou bé previsions i realitzacions, i a la vegada mostra unes pauta de creixement 

quasi bé lineal de l'atur en aquest col·lectiu pels propers mesos. 

El següent quadre en codi R comprova si el model triat per la serie original també és aplicable amb 

la serie actualitzada: 

"'
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Call: 

arima(x = abject, arder c(l, 1, 1» 


Caefficients: 
arl mal 

-0.2872 0.3251 
s.e. NaN NaN 

sigma"2 estimated as 446.6: lag likelihaad -482.73, aic 971. 46 

Obs type detected W caeff ABS L Ratia 
1 65 LS 12.88064 4.184950 
2 106 AO -61.48132 3.305583 
3 53 TC 41.53594 3.154158 
4 85 TC 35.61238 2.799896 
5 68 AO 46.97798 2.830402 
6 107 TC 34.26303 2.731949 
7 101 AO 42.43067 2.731442 
8 8 TC 30.22634 2.718506 

Amb l'arullisi de dades atípiques continuen apareixent el canvi de nivell que apareixia en la serie 

sense les incorporacions. 

Call: 
arima(x = abjectlin, arder c(l, 1, 1» 

Caefficients: 
arl mal 

0.9510 -0.8623 
s.e. 0.0548 0.0915 

sigma"2 estimated as 336.3: lag likelihaod 467.55, aic 941.1 

EIs resultats amb la incorporació de les dades atípiques ens milloren l'analisi de la serie que estem 

estudiant. 

Grafie 201 serie de I'atur femení de les 

majors de 45 anys, amb les noves previsions 
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Les previsions pels propers mesos indiquen un creixement de l'atur continu i lineal. 
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Tot i que en els últims mesos incorporats en l'aniilisi de la serie de l'atur femení d'aquest grup 

d'edat han ralentitzat el creixement de la serie, les previsions continuen sent de creixement del 

nombre d'aturats. 

5.3.9 Conclusió 

A diferencia de les series anteriors estudiades (en funció del sexe), les previsions fetes per ambdues 

series han estat for~a precises, sobretot en el cas de les dones. A més, les prediccions apunten a un 

creixement sostingut de I'atur deIs majors de 45 anys en els propers mesos. 
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6. T a u 1 e s r e s u m del' a n a1i s i u n i v a r i a n t 

En la taula següent es mostra un resum de tot l' arullisi fet fins ara per cadascuna de les series. En 

ella s'hi reculll'equació del model triat final per cada una de les series, valors atípics variancia, 

Ale, etc. 

Aquesta taula permet:ra, d'una manera més cómode, comparar els models per les series, així com 

també comparar darles atípiques entre cada model. 
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Taula 11 R, . de les se ----. -- --- -- ~~ 

Serie X, 

Atur 

Atur 
hornes 

Atur 
dones 

Atur 
hornes 16
24 anys 

Atur 
dones 16
24 anys 

Atur 
hornes 25
44 anys 

Perlode Model Equació 

Maig 1991 (1- <1>¡ B¡2 )(1- lfJ¡ B)/)'ln XI =(1 + B¡ B)Z, 
Agost 2004 

ARIMA(1, 1,1),(1,0,0)12 (1- 0,5625BI2 )(1 +0,9095B)/)'lnX, =(1- 0,7189B)Z,
rn=8.965,61 
s=2.361,71 (1- 0,577BI2)(1 + 0,9103B)/)'In linX, =(1- 0,71 06B)Z, 

(1- <1>1 BI2 )(1- lfJI B)/)'ln XI =(1 + BI B)Z, 
Maig 1991 

(1- 0,63B I2 )(1 + 0,8956B)/)'ln XI =(1- 0,7048B)Z,Agost2004 
ARIMA( 1,1,1 ),( 1,0,0)12

rn=3.735,7 
s=I.253,43 

(1- 0,7226BI2 )(1 + 0,8944B)/).lnlinX, =(1- 0,649B)Z, 

Maig 1991 (1- <1>1 BI2 )(1- lfJ¡ B)/)'ln XI = (1 + BI B)Z, 
Agost2004 

ARIMA(1,I,I),(1,O,o)12 (1- 0,4871B I2 )(1 + 0,925B)/)'lnX, =(1- 0,8169B)Z,
rn=5.229,91 
s=1.214,60 (1- 0,4679BI2 )(1 + 0,9263B)/)'lnlinX, =(1- 0,8151B)Z, 

(1- <1>I BI2 )/)'lnX, =ZI 

Mar~ 1996 (1- 0,511IBI2 )/)'lnX, =ZI 
Set. 2004 
rn=511,64 

ARIMA(O, 1 ,0),(1 ,0,0)12 

s=200,68 

(1- 0,5396BI2 )/)'lnX, =ZI 

Mar~ 1996 (1- <1>IBI2)/)'lnX, =ZI 
Set. 2004 

ARIMA(O, 1 ,0),(1 ,0,0)12 (1-0,3854BI2 )/)'lnX, =ZI
rn=611,68 
s=287,74 (1- 0,3535B12 )/)'ln XI =ZI 

(1- <1>IBI2)(1- lfJIB  lfJ2B2)/). In XI = (1 +B¡B)Z, 
Mar~ 1996 (1- 0,7286BI2 )(1 + 1,0697B + 0,2391B2)/)'ln XI =(1 + 0,9127B)Z,Set. 2004 

ARIMA(2,1, 1 ),(1 ,0,0)12
rn= 1.350,26 
s= 337,89 (1- 0,7275B I2 )(1 +1,0508B + 0,2085B2)/)'lnX, =(1 + 0,9176B)Z, 

Variancia AIC VA Atlpics 
0.0003246 -812.7 2.8 Agost 2000 AO 3.921 

0.0003107 -819.32 

0.0007453 -679.13 2.7 Agost 1998 AO 3.696 
Juliol2000 AO 3.347 
Maig 1996 AO 3.104 
Des. 2001 AO 2.908 
Oct. 1999 Te 2.891 

0.0006065 -708.93 

0.0002753 -840.4 3 Agost 2000 AO 3.201 

0.0002688 -844.5 

0.003961 -267.1 2.5 Agost 2000 AO 3.229 
Juliol1999 AO 2.784 
Maig 1996 AO 2.893 
Set. 1998 Te 2.720 
Oct. 1998 AO 3.188 
Set. 2001 AO 2.676 

0.003241 -287.07 

0.002552 -313.62 2.7 Oct. 1998 Te 3.398 

0.002393 -320.52 

0.001277 -371.36 2.5 Set. 1999 Te 3.083 

0.001233 -375.03 
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0.000451 -483.97 2.5 Set. 2002 AO 2.633 (1 <D1B I2 )i11nX, =(1+01B)Z,

Mar~ 1996 Oct. 2001 Te 2.68Atur 
Set. 2004 (1- 0,6345B12 )i11n X, =(1- 0,3092B)Z, Agost 1999 Te 2.745dones 25 ARlMA(O,l, 1 ),( 1 ,0,0)12
m=2.226,77 Febrer 2004 AO 2.767 44 anys 
s=429,11 0.000418 -491.77(1- 0,6351B12 )i11n X, =(1- 0,3175B)Z, 

950.86580.7 2.5 Set. 1996 AO 2.713 (1- <DIB12)(1- rplB)i1ln X, (1 +OlB)Z,
Mar~ 1996 Gener 2001 AO 2.843 Atur 
Set. 2004 (1- 0,5557Bt2 )(1 + 0,8936B)i1In X, =(1 + 0,9329B)Z, Agost 2003 AO 2.653 homes45 ARlMA(I,1,1),(I,0,0)12
m=1.245,83

anys i + "s=I77,5174 947.7561.2(1- 0,5616Bt2 )(1 + 0,655B)i1 In X, =(1 + 0,7607B)Z, 
406.3 908.32 3 Nov. 2001 LS 5.18 (1- rp1B)M, =(1 + O¡B)Zt 

Agost 2000 Te 3.39 
(1 + 0,8107B)Mt =(1 + 0,908B)Zt Agost 2004 AO 3.15 

Abril 2003 Te 3.1Mar~ 1996
Atur Nov. 1996 Te 2.92Set. 2004 

ARlMA(l,I,I)dones 45 Agost 2003 AO 2.97 m=1.585,71
anys i + Julio12002 AO 3.1 s=179,09 

Jooy 2001 Te 2.9 
Juliol 1999 Te 2.85 

245.1 857.03(1- 0,9504B)Mt =(1 0,8277B)Zt 
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7. Models V AR 

Tal i com hem explicat en la part introductoria, tot seguít desenvolupem la metodologia d'anruisi de 

models V ~ en concret, per les series de l'atur registrat per sexe: 

Grittic 202 Serie de I'atur registrat masculi i remeni 
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El següent pas consisteix en diferenciar totes dues series 

Grafic 203 serie diferenciada de I'atur registrat masculi i 

remení 
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En el següent griúic mostrem l'Acf de totes dues series: hi ha dos griúics, el d'homes i el de don~ 

que corresponen a l'Acf original de les dues series independents una de l'altra. EIs altres dos 

grmcs, Homes&Dones, corresponen a totes dues series creuades, i ens donen una idea de la relació 

que hi ha entre una i l'altra. 

Grilfic 204 Grilfics corresponents a J' Acf de totes dues series 
i la seva ioterrelació 
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El següent pas consisteix en veure en quin punt s'assoleix el mínim de tots els punts que 

corresponen a l'Ale per cada un deIs models trobats. 1 aquest és en el model de grau 12: 
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Grafic 205 Evoloció deis diferents AIC obtinguts en 

I'estimació de cada un deis modeIs 
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En la taula que hi ha continuació, mostrem l'estimació deIs parametres per cada un deIs models 

estimats: 


Taula 12 Estimacions deis pari.metres per cada model 

[[1]] 

[, 1] [,2] 
[1, ] 0.3260698 -0.09504554 
[2, ] 0.3043823 -0.21485433 

[ [2]] 
[, 1] [,2] 

[1, ] 0.2009667 -0.16892773 
[2, ] 0.1454445 -0.00997947 

[ [3]] 
[,1] 

[1,] -0.06310351 
[2,] -0.11408598 

[ [4]) 
[, 1] 

[1, ] 0.001791813 
[2,] -0.118316300 

[ [5] ] 
[ ,1] 

[1,] -0.03844778 
[2,] -0.13982969 

[ [6]] 
[,1] 

[1, ] -0.07104262 
[2, ] 0.02057797 

[ , 2] 
0.1696764 
0.1325228 

[,2] 
0.2647399 
0.3554992 

[/ 2 ] 
-0.08525795 

0.07943780 

[,2] 
0.05791526 
0.06099681 

[[7]] 
[ , 1] 

[1,] 0.1163857 
[2, ] 0.1707068 

[[8]] 
[ , 1] 

[1,] 0.15153980 
[2,] 0.03862926 

[ [ 9] ] 
[,1] 

[1,] 0.06730175 
[2,] 0.02332614 

[[10]] 
[, 1] 

[1,] -O .1626735 
[2,] -0.1430069 

[[11]] 
[ , 1] 

[1,] 0.05693177 
[2, ] 0.04660266 

[ [12] ] 
[,1] 

[1,] 0.4847371 
[2,] 0.0841098 

100 


[ ,2] 
-0.1837459 
-0.1082103 

[, 2] 
-0.14806610 
-0.04988007 

[,2] 
-0.14821038 

0.02019401 

[ , 2] 
0.10564553 

-0.04127071 

[,2] 
-0.09229751 
-0.07401981 

[ , 2] 
-0.3270035 

0.1604823 
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El comportament deIs residus és prou acceptable, tal i com es pot veure en el grafic que hi ha a 

continuació: 

Gritfic 206 Residus per les dues series analitzades 
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L'Acf final és molt millor que el que podíem obtenir quan hem fet l'anMisi univariant per a cada 

una de les series: 

Gritfic 207 Acf per a les dues series, un cop estimat i validat 
el mooel triat 
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Amb els resultats obtinguts, la conclusió principal que es pot extreure és que les series de l'atur 

masculí i femení registrat són de transferencia simultimia, és a dir, observacions anterlors de la sene 

de }'atur femení no incideixen en el comportament de l'atur masculí i viceversa, sinó que la 

transmissió de la informació és en el mateix momento 
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8. e o n e 1u s ion s 

8.1 Objectius assolits 

Tot seguit es presenten les principal s conc1usions a les que s'ba arribat després d'haver analitzat les 

diferents series disponibles per l'atur registrat_ 

l. 	El creixement de l'atur registrat en el municipi de SabadeU en el periode 2001-2004 

s'explica a partir del creixement de l'atur registrat en el coHectiu d'aturats majors de 45 

anys. 

Si bé el nombre d'homes aturats majors de 45 anys va disminuir fins ben entrat l'any 2001, en el cas 

de les dones la xifra es va mantenir constant també fins ben entrat l'any 2001, moment en el qua! 

comencen a augmentar, en paral-Iel, el nombre d'efectius de totes dues series fins a l'actualitat. 

Aquest creixement implica direc1ament en el creixement de la serie de l'atur registrat, ja que 

l'evolució de les series en els altres dos grups d'edat tenen uns creixements més sostinguts. 

2. 	 Simultaneitat de les series de I'atur registrat segons el sexe. 

Un altre fet a considerar després de l'anaJisi fet és que, en el cas de l'atur segons el sexe, una serie 

ve explicada per l'altre i viceversa L'atur masculí o femení no ve explicat per moment anteriors de 

l'altra serie, sinó que la informació es transmet en el mateix moment. 

3. 	 Previsió en excés de l'atur registrat. 

Les previsions més acurades es localitzen en les serie de l'atur masculines (independentment del 

grup d'edat), mentre que en les femenines aquestes són per excés (en aquests casos, les previsions 

se situen per sobre de les realitzacions, amb l'excepció de les dones aturades majors de 45 anys, on 

les previsions s'ajusten forya a les realitzacions. Aquest fet s'explica per l'evolució de l'atur femení, 

que ha estat més a la baixa del que es preveia en cadascun deis coHectius analitzats. 
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8.2 Diverses orientacions de I'estudi 

El present estudi s'ha cen1ra.t en l'anAlisi de l'atur registrat a tenint en compte variables com el sexe 

i l'edat (agrupada en tres grans grups), peró no s'ha aprofundit cap altres variables que, 

hipoteticament, poden incidir en l'evolució de l'atur. 

Tot seguit, es presenten una bateria d'indicadors económics que poden incidir en l'evolució de 

l'atur registrat, tot tenint en compte la disponibilitat per cadascuna de les variables económiques 

que es detallen a continuació: 

1. 	 Contractació laboral. El nombre de contractes signats en un mes en un ambit territorial pot 

orientar sobre com evolucionara l'atur registrat, ja sigui en el mateix moment com en 

perlodes posteriors. Avantatge: disponibilitat de la informació en iguals condicions que les 

senes utilitzades en aquest estudi. 

2. 	 Població activa. Un augment de la població activa pot significar un augment del contingent 

d'aturats en un ambit territorial. Desavantatge: manca d'informació actualitzada a escala 

local (la informació prové dels censos). 

3. 	 Població ocupada. Per definició, l'evolució de l'ocupació hauria d'incidir de manera 

inversament proporcional a l'evolució de l'atur registrat. Desavantatge: manca d'informació 

actualitzada a escala local (la informació prové dels censos). 

4. 	 Activitat económica. Una hipótesi a considerar és quin tipus d'evolució segueix l'atur 

registrat en funció de cadascun dels sectors d'activitat económica. Cal tenir en compte que, 

en l'ambit territorial que s'ha treballat (el municipi de Sabadell), el sector terciari té un pes 

molt important dins l'economia de l'ambit territorial analitzat. Avantatge: disponibilitat de 

la informació en iguals condicions que les senes utilitzades en aquest estudio 

5. 	 Moviment natural de la població. Un augment de la població en edats actives pot 

significar, a curt termini, un increment del nombre d'aturats. Desavantatge: la periodicitat 

anual de la infonnació provoca que el nombre d'observacions disponibles sigui insuficient 

per poder fer un anAlisi de series temporals. 

104 




Roger Roca ¡Saquero 
Projecte de fi de carrera 
Llicenciatura en Ciencies i Tecniques Estadístiques Aniilisi de ('atur registrat 

8.3 ReOexió final 

Aquest treball no intenta ser una eina de precisió per a la previsió del nombre d'aturats en els 

propers mesos en el municipi de Sabadell, sinó que a partir d'una serie d'hipOtesis Olegir capítol de 

consideracions previes), s'intenta analitzar si en funció de variables com el sexe i l'edat (dividida en 

tres gran grups) es pot donar una orientació de quina sera la possible evolució de l'atur registrat en 

mesos posteriors (alllarg de l'estudi s'ba pogut comprovar com la previsió del nombre d'aturats en 

un mes concret s'ajustava forya a l'observació final). 

Tanmateix, s'ha pogut comprovar que l'evolució de l'atur masculí explica el femení (i al revés) en 

el mateix moment temporal, i no que l'impacte de la millora de l'atur en una de les dues series 

provoca el decreixement de l'altre en moments temporals posteriors. 
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9. G lo S S a ri 

Assalariats. Persones de 16 i més anys que duen a terme una activitat remunerada per compte 

d'altri. Cal distingir-Ios deIs ocupats en general, concepte que inc10u també els que treballen per 

compte propio 

Enquesta de població activa. Enquesta trimestral, elaborada des de l'Instituto Nacional de 

Estadística, i que serveix per tenir una aproximació del mercat de treball a escala estatal. 

Produde Interior Brut (pm). Suma deIs valors finals deIs béns i serveis produits dins d'un espai 

economic durant un període de temps determinat excloent el consum intermedi utilitzat en la 

producció. Per tant, inclou el que produeixen els factors estrangers ubicats dins aquest espai, pero 

no el que produeixen els factor propis emplayats a l'estranger. El període que es considera és un any 

i la valoració d'aquesta magnitud macroeconomica sol utilitzar-se per mesurar el creixement 

economic . S'anomena brut perque no s'hi dedueixen les amortitzacions. 

Població activa. Persones de 16 a 64 anys que treballen o es troben en situació d'atur. La població 

potencialment activa és aquella que, complint el mateixos requisits, se situa en els 16 o més anys. 

Població inactiva. Persones de 16 a 64 anys que es troben en algunes d'aquestes situacions: 

treballen a la llar, estudiants que no treballen, jubilats o retirats de l'activitat economica, 

incapacitats per treballar. 

Població ocupada. Persones de 16 a 64 anys que treballen per compte propi o d'altri. 

Taxa d'activitat. Relació entre el nombre total de persones actives i el total de persones entre els 

16 i 64 anys. 

Taxa d'atur registrat. Relació entre el nombre d'aturats donats d'alta en una oficina de treball a 

1 'últim dia de ~es respecte el nombre total de persones actives. 

Taxa d'ocupació. Relació entre el nombre d'ocupats respecte el total de persones entre els 16 i 64 

anys. 
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11. Annex 1 

El segñent llistat en codi R mostra la rutina emprada per tal de fer l'anAlisi de series temporals per 

cada una de les series emprades (en aquest cas concret es mostra la rutina corresponent a la serie de 

l'atur): 

atur<-ts(read.table("c:/Arxius Dades/Atur.txt"),start=1991+4/12,freq=12) 

object<-atur 

win. graph () 

plot(object) 

win. graph () 

plot(decompose(object» 


v<-l:length(object) 

win. graph () 

boxcox(object-v) 


x<-apply(matrix(object[l:160],nrow=12),2,mean) 

y<-apply(matrix(object[1:160],nrow=12),2,var) 


lin<-lm(y-x) 

summary(lin) 

win. graph () 

plot (x, y) 

abline(coef(lin» 


lag.max<-60 

seas<-rep(l, .max) 

seas[12*(1: (lag.max/12»]<-2 


win. graph () 

plot(object) 

win. graph ( ) 

acf(object,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas» 

win. graph () 

pacf(object,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(seas» 


lnobject<-log(object) 

win. graph ( ) 

plot(lnobject) 

win.graph () 

acf(object,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas» 

win. graph () 

pacf(object,ylim=c(-1,1},lag.max=60,col=c(seas» 


dllnobject<-diff(log(object),l) 

win. graph ( ) 

plot(dllnobject) 

win. graph () 

acf(dllnobject,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas» 

win. graph () 

pacf(dllnobject,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(seas» 


object.arima<-arima(lnobject,order=c(l,l,l),seasonal list (order c(l,O,O), 
period=12) ) 
.object.arima 
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resid<-object.arima$residuals 

win. graph () 

plot(resid) 

win. graph ( ) 

qqnorm(residJ 

win. graph ( ) 

acf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas)) 

win. graph ( ) 

pacf(resid,ylim=c(-l,l), .max=60,col=c(1,seas)) 


outdetec(object.arima,3.2) 

outdetec(object.arima,3.1) 

outdetec(object.arima,3) 

outdetec(object.arima,2.9) 

outdetec(object.arima,2.8) 

outdetec(object.arima,2.7) 

outdetec(object.arima,2.6) 

outdetec(object.arima,2.5) 

outdetec(object.arima,2.4) 

outdetec(object.arima,2.3) 

outdetec(object.arima,2.2) 


atip<-outdetec(object.arima,2.8)$atip 

atip 

objectlin<-lineal(lnobject,atip) 


plot (objectlin) 

lines(lnobject, col=2) 


objectlin.arima<
arima {objectlin, order=c (1, 1, l),seasonal=list (order=c(l ,O,O),period=12)) 
objectlin.arima 

resid<-objectlin.arima$residuals 

win. graph () 

plot(resid) 

win. graph () 

qqnorm(resid) 

win. graph ( ) 

acf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas)) 

win. graph () 

pacf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,col=c(1,seas)) 


# Segona part del programa on es realitza l'analisi de previsions. 

nous<-c(7505,7284,7181,7144,7404,7564,7608) 

aturactual<-ts(c(atur,nous),start=1991+4/12,freq=12) 

win. graph ( ) 

plot(aturactual) 


pred1<-predict(objectlin.arima,n.ahead=18) 

pr<-pred1$pred 

slf:<-pred1$se 


!#Interva1s i pas a escala logaritmica 

tl<-pr-l. 96*se 

tu<-pr+l. 96*se 
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tl<-ts(exp(t1),start=2004+8/12,freq=12) 

pr<-ts(exp(pr),start=2004+8/12,freq=12) 

tu<-ts(exp(tu),start=2004+8/12,freq=12) 

ts.plot(aturactual,tl,tu,pr,lty=c(l,2,2,l),col=c("black", "blue", "blue", "red"),xl 

im=c(2003,2006)) 


object<-log(aturactual) 


object.arima<
arima (object,order=c (1, 1, l),seasonal=list(order=c(l,O, O},period=12)} 

object.arima 


atip<-outdetec(object.arima,2.8l$atip 

atip 

objectlin<-lineal(object,atip) 


objectlin.arima<

arima(objectlin,order=c(l,l,l),seasonal=list(order=c(l,O,O),period=12)) 

objectlin.arima 


pred1<-predict(objectlin.arima,n.ahead=18) 

pr<-pred1$pred 

se<-pred1$se 

#Intervals i pas a escala logaritmica 

tl<-pr-l. 96*se 

tu<-pr+l.96*se 


tl<-ts(exp(tl},start=2005+3/12,freq=12} 

pr<-ts(exp(pr),start=2005+3/12,freq=12) 

tu<-ts(exp(tu),start=2005+3/12,freq=12) 

ts.plot(aturactual,tl,tu,pr,lty=c(l,2,2,l},col=c("black", "blue", "blue", "red"),xl 

im=c(2003,2006) 


Rutina per detectar la presencia de dades atípiques 

#VERSIÓ MODIFICADA AME AJUDA DEL JOSEP ANTON 


#This program detect the additive outliers (AO), the level shifts (LS) and the 

#innovations outliers (lO) in a time series. 

#The program requires the Pi-weights (piweight[]), the model residuals 

(residuals[]) 

# and the c-weight which are computed recursively from the Pi-weights (e[]). 


#It is necessary to specify the Critical value (crit) which may be positive and 

the 

#number of observations of the time series. 


#The largest absolute likelihood ratio (maxL) among the three likelihood ratios 

#( ao,l_ls and 1 io) is found for each time periodo Information about the time 

at 

#which this value occurs is recorded, and the corresponding coefficient 

estimate, 

#variance, and likelihood value (w, v and L respectively) are recorded. 

#The same computations are performed for the next periodo 


#After t=n, if the largest absolute likelihood ratio (maxL) is less than or 

equal to 

#Cd (crit),the search is stopped. Otherwise, the residual sequence (residuals[]) 

is 
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iadjusted to remove the estimated effect, a new estimated residual variance (va) 
is 
icomputed from the new residual series, and the coefficient variance and 
likelihood 
iratio for the latest detected event are adjusted to reflect this new value of 
va. 

iThe search continues until no value of maxL greater than variable crit is 
found. 

outdetec<-function(object,crit) 
( 

residuals<-object$residuals 

nObs<-length(residuals) 

piweight<-ARMAtoMA(ar=object$model$theta, ma=object$model$phi, lag.max=nobs) 


iresiduals<-resis 

fcrit<-2.5 

fnobs<-length(residuals) 

fpiweight<-pesospi 


m<-length(residuals) 


im and n must have the sarue value 


type<-NULL 

num<-NULL 

wcoeff<-NULL 

LCrit<-NULL 

c<-rep(O,m) 

d<-rep(O,m) 


if (crit<=O) (cat("The Critical value may be positive") t 

va<-mean(residuals A 2) 

c<-cumsum(piweight)-l 


d[1]<-O.7-piweight[¡] 

for (i in 2:m) 

{ d[i]<-O.7*d[i-1]-piweight[i]} 


stderr<-sqrt(va) 


sum1<-1+sum(piweight*piweight) 

sum2<-1+sum(c*c) 

sum3<-1+sum(d*d) 


maxL<-crit+1 

atip<-NULL 


while (maxL>crit) 

{ 	 ka1<-sum1 

ks1<-sum2 
kt1<-sum3 

maxL<-O 

for (i in 1: (m-1» 

{ 
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suma1<-residua1s[i] 
suma2<-residua1s[i] 
suma3<-residua1s[i] 

for(j 
( 

in (i+l) :m) 
suma1<-suma1-piweight[j-i]*residua1s[j] 
suma2<-suma2-e[j-i] *residua1s [j] 
suma3<-suma3-d[j-i]*residua1s[j] 

ka1<-ka1 piweight[m-i+1]*piweight[m-i+1] 
w ao<-suma1/ka1 
v ao<-va/ka1 
_ao<-w_ao/sqrt(v_ao) 

ks1<-ks1 - e[m-i+1]*e[m-i+1] 
w ls<-suma2/ks1 
v ls<-va/ks1 
1_ls<-w_1s/sqrt(v_1s) 

kt1<-kt1 - d[m-i+1]*d[m-i+1] 
w te<-suma3/kt1 
v_te<-va/kt1 
l_te<-w_te/sqrt(v_tel 

if(abs(l_ao»maxL) 
{ maxL<-abs(l_ao} 

t<-i 
w<-w ao 
v<-v ao 
1<-1 ao 
ts<-"AO" 

if(abs(1_1sl>maxLl 
{ maxL<-abs(1_1s) 

} 

t<-i 
w<-w ls 
v<-v ls 
1<-1 ls 
ts<-"LS" 

if(abs (l_te) >maxL) 
{ maxL<-abs(l_te) 

t<-i 
w<-w te 
v<-v te 
1<-1 te 
ts<-"TC" 

# for i=m 
i<-m 

suma<-residua1s[m] 
ka1<-ka1 - piweight[l] *piweight [1] 
w ao<-suma/ka1 
v ao<-va/ka1 
1-ao<-w_ao/sqrt(v_ao) 

suma<-residua1s[m] 
ks1<-ks1 - e[l]*e[l] 
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w ls<-suma/ks1 

v ls<-va/ks1 

1_ls<-w_1s/sqrt(v_1s) 


suma<-residua1s[m] 

ktl<-ktl - d[l]*d[l] 

w te<-suma/ktl 

v te<-va/ktl 

l=te<-w_te/sqrt(v te) 


if(abs(l_ao»maxL) 
{ 	 maxL<-abs( ao) 


t<-i 

w<-w ao 

v<-v ao 

1<-1 ao 

ts<-"AO" 


if(abs(l_ls»maxL) 
{ 	 maxL<-abs(l_ls) 


t<-i 

w<-w ls 

v<-v ls 

1<-1 ls 

ts<-"LS" 


if(abs(l te»maxL) 
{ 	 maxL<-abs( te) 


t<-i 

w<-w te 

v<-v te 

1<-1 te 

ts<-"TC" 


if(maxL > erit) 
if (ts=="AO") 
{ residua1s[t]<-residua1s[t]-w 

for(i in (t+l):m) 

{ residua1s[i]<-residua1s [i]+w*piweight [i-t] 


if(ts=="LS") 
{ 	 residua1s[t]<-residua1s[t]-w 

for(i in (t+l) :m) 
{ residua1s[i]<-residuals[i]+w*e[i-t] 

if (ts="TC") 
{ 	 residuals[t]<-residuals[t]-w 

for(i in (t+l):m) 
{ residuals[i]<-residuals[i]+w*d[i-t] 

val<-mean(residuals A 2) 

l<-w/sqrt(v*val/va) 

va<-val 

stderr<-sqrt(va) 

num<-e (num, t) 

type<-e(type,ts) 

weoeff<-e(weoeff,w) 
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LCrit<-c(LCrit,abs{l» 

atip<-data.frame(Obs=nurn,type_detected=type,W_coeff=wcoeff,ABS_L_Ratio=LCrit) 

return{list(atip=atip,Final_Std Error Residuals=stderr» 

Ireturn(list {atip=atip, Final_Std_Error_Residuals=stderr,resid=residuals» 

} 

Rutina per linealit:zar la serie un cop s'han comprovat la presencia o no de dades atípiques. 

IFunció per linealitzar la serie. 

ITb em servira per incloure atípics a la serie utilitzant: 


I atip<-data.frame(obs=c{lO,23,50),type detected=c{"LS","TC","AO"),w_coeff=c{
0.5,-3,-5.2) ) 

Iw_coeff tenen valors negatius quan vulgui afegir-hi jo l'outlier a la serie. 


lineal<-function{serie,atip) 

{ 

m<-length{serie) 
for{i in l:nrow(atip» 
{ 

t<-atip[i,l] 
ts<-atip[i,2] 
w<-atip[i,3] 
if (ts=="TC") 
{ serie ]<-serie[t]-w 

for(i in (t+l):m) 
{ serie[i]<-serie[i]-w*{O.7 A {i-t» 

if{ts=="LS") 
{ serie[t]<-serie[t]-w 

for{i in (t+l):m) 
{ serie[i]<-serie[i]-w 

} 

if (ts=="AO") 

{ serie[t]<-serie[t]-w 


} 

return (serie) 

} 

Rutina per fer previsions 

object<-log(atur), 
! 
'object. arima<
arima(object,order=c{1,1,1),seasonal=list(order=c{2,0,O),period=12» 
object.arima 

atip<-outdetec{object.arima,2.9)$atip 
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atip 
objectlin<-lineal{object,atip) 

objectlin.arima<
arima{objectlin,order=c{1,l,l),seasonal=list{order=c(2,O,O),period=12» 
objectlin.arima 

nous<-c(7505,7284,7181,7144,7404,7564,7608) 
atur2<-ts(c(atur,nous),start=1991+4/12,freq=12) 

predl<-predict(objectlin.arima,n.ahead=18) 
pr<-predl$pred 
se<-predl$se 
#Intervals i pas a escala logaritmica 
tl<-pr-l. 96*se 
tu<-pr+l.96*se 

tl<-ts(exp(tl),start=2004+8/12,freq=12) 

pr<-ts(exp(pr),start=2004+8/12,freq=12)


I

tu<-ts(exp(tu),start=2004+8/12,freq=12) 
ts.plot(atur2,tl,tu,pr,lty=c(1,2,2,1),col=c("black","blue", "blue", "redlf),xlim=c( 
2003,2006) ) 

object<-log(atur2) 

object.arima<

arima(object,order=c(1,1,1),seasonal=list(order=c(2,0,0),period=12» 

object.arima 


atip<-outdetec(object.arima,2.9)$atip 

atip 

objectlin<-lineal(object,atip) 


objectlin.arima<

arima(objectlin,order=c(1,1,1),seasonal=list(order=c(2,0,0),period=12» 

objectlin.arima 


predl<-predict(objectlin.arima,n.ahead=18) 

pr<-predl$pred 

se<-predl$se 

#Intervals i pas a escala logaritmica 

tl<-pr-l. 96*se 

tu<-pr+l. 96*se 


tl<-ts(exp(tl),start=2005+3/12,freq=12) 

pr<-ts(exp(pr),start=2005+3/12,freq=12) 

tu<-ts (exp(tu),start=2005+3/12, freq=12) 


•. ts. plot (atur2, ti, tu, pr, 1ty=c (1,2,2,1) , col=c ("black", "blue" , "blue" , "red") , xlim=c ( I 
!2003,2006» 
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12. Annex II 

AnaJisi exhaustiu de les altematives assajades per cada una de les series analitzades al llarg de 

l'estudi: 

Atur registrat 


Call: 

arima{x lnatur, order c{l, 

= 12» 

Coefficients: 
ar1 mal 

0.9075 -0.7093 
s.e. 0.0531 0.0764 

sigma A 2 estimated as 

Analisi dels residus 

sma1 
0.4738 
0.0879 

0.0003349: 
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Atur maseulí registrat 

Call: 
arima(x lnaturhomes, order 

period = 12)) 

Coeffieients: 
arl mal smal 

0.8912 -0.6792 0.3455 
s.e. 0.0517 0.0798 0.1481 

sigma A 2 estimated as 0.0005681: 

Analisi deIs res idus 
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Theorelical Quantiles 

e (1, 1, 1), seasonal list(order e(O, O, 4), 

sma2 sma3 sma4 
0.5229 0.6546 0.4736 
0.1877 0.3465 0.2265 

log likelihood 352.55, aie -691.11 

Series aturhomes.arima4$resld 

LL 
U 
« 
~ 

<ll a. 

IQ 
o 

o o ~~~~~~~~~~~~~ 

o 2 3 4 5 

Lag 

1992 1996 2000 2004 

Time 

117 




Roger Roca i Saquero 
Projecte de fi de carrera 
L1icenciatura en Ciimcies i Tecniques Estadístiques Analisi de I'atur registrat 

Atur femeni registrat 

Call: 
arima(x = lnaturdones, order 

period = 12)) 

Coefficients: 
arl mal smal 

0.9289 -0.8176 0.4389 
s.e. 0.0521 0.0657 0.0901 

sigma A 2 estimated as 0.0002767: 

Analisi deIs residus 
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Atur femení 16 a 24 anys 

Call: 
arima{x lndonesjoves, order c{O, 1, O), seasonal list{order c(O, O, 

1), period = 12)) 

Coefficients: 
sma1 

0.3335 
s.e. 0.0861 

sigma A 2 estimated as 0.002637: log likelihood 157.4, aic -310.79 

Analisi deIs residus 

Series Indonesjoves.arima1 $resid Series Indonesjoves.arima 1 $resid 
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Atur maseulí 16 a 24 anys 

Call: 
arima(x = lnhomesjoves, order e(O, 1, O), seasonal list(order e (O, O, 

2), period = 12» 

Coeffieients: 
sma1 sma2 

0.4652 0.3638 
s.e. 0.0967 0.1036 

sigma A 2 estimated as 0.003819: log likelihood 136.78, aie -267.57 

Call: 
arima(x lnhomesjoves, order eCO, 1, O), seasonal list(order e (O, O, 

1), period 12» 

Coeffieients: 
sma1 

0.3675 
s.e. 0.0761 

sigma A 2 estimated as 0.004439: log likelihood 130.68, aie -257.37 

Analisi deIs residus del model lnXt-ARIMA(O, 1 ,O) (0,0,2)~ 
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Atur femení 25 a 44 anys 

Primer model testat 

Call: 
arima(x = dones2544, order c(O, 1, O), seasonal list(order c(O, O, 3), 

period = 12)) 

Coefficients: 
sma1 sma2 sma3 

0.3688 0.2678 0.4141 
s.e. 0.1283 0.1065 0.2156 

sigrna A 2 estimated as 2138: log likelihood -539.83, aic 1087.67 

Analisi dels residus 
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Theoretical Ouantiles 

Segon model testat 

Call: 
arima(x = dones2544, order 

period = 12)) 

Coefficients: 
mal sma1 sma2 

-0.2998 0.6144 0.3396 
s.e. 0.1059 0.1180 0.1075 

Senes dones2544.arima3$resid 
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sigma~2 estimated as 2145: log likelihood -538.88, aic 1085.75 

Analisi deIs residus 
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3 4 5 

Atur masculí 25a 44 anys 

Call: 
arima(x ~ Inhomes2544, 

period = 12)) 

Coefficients: 
smal sma2 

0.4925 0.4838 
s.e. 0.1079 0.1134 

order eCO, 1, O), seasonal list(order c(O, O, 4), 

sma3 
0.3971 
0.1392 

sma4 
0.3159 
0.1651 

sigma~2 estimated as 0.001312: log likelihood 188.54, aic -367.08 

Analisi deIs residus 

122 




Roger Roca ¡Saquero 
Projecte de fi de carrera 
Llicenciatura en Ciencies i Tecniques Estadistiques Analisi de I'atur regfstrat 

Series Inhomes2544.arima4$resld Series Inhomes2544.arima4$resid 
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Atur dones 45 anys i més 


Call: 

arima(x dones45, order c(l, 1,1» 


Coefficients: 
ar1 mal 

-0.8107 0.9080 
s.e. 0.1872 0.1416 

sigma A 2 estimated as 406.3: log likelihood -451.16, aic 908.32 

Analisi dels res idus 
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5 
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Theoretical Quantiles Time 

Atur hornes 45 anys i rnés 

Call: 
arirna (x = hornes45, order e (O, 1, O), seasonal list{order c{O, O, 3), 
period = 12)) 

Coefficients: 
srnal srna2 srna3 

0.4368 0.2792 0.2674 
s.e. 0.1052 0.1138 0.1284 

sigrna A 2 estirnated as 582.2: log likelihood -471. 85, aic 951. 69 

Analisi dels residus 
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Introducció 

L'OBJECTIU del present estudi és obtenir un model que ajusti la serie 
de /'atur registrat, tot tenint en compte dues variables que influeixen 
en la seva evolució : 

16-24onys 
Homes 

SEXE EDAT 25-44onys 
Dones 

45 anys i més 
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Introducció 

"tontextuaUtz-Get6~htstorica ' 
"'::$:.; ' ~~' .... 

- ~~-~----------

Evo/ució d e I 'otur registrot a Sabadell, 
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Infroducció 

Segons el ',SJtxe 

Evolució de I'atur registrat a Sabadell, 


mes de maig de ¡99 ¡ - mes d'agost de 2004 
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Introducció 

Se.gQns .r e,act 

Evolució de I' a tur registro t a Sabade'" 

mes de mar~ de ¡996 - mes de se tembre de 2004 


Franja d 'edal de 16 a 24 anys Franja d 'edal de 25 a 44 anys 
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Infroducció 

Evo/ució de I'otur registrot o Sobodell, 

mes de mort; de 1996 - mes de setembre de 2004 

Franja d'edat de 16 024 anys 
3.600 

3.20{) ~ -
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Infroducció 

Sé90r:1S 'eoat 

Evo /ució de /'otur registrot o Sobodell, 


mes de mort; de 1996 - mes de setembre de 2004 


Franja d'edat de 25 a 44 anys 
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Introducció.•. 

.$egcmsJ.' edat 

Evolució de I'otur registrot o Sobode", 


mes de more;: de ¡996 - mes de setembre de 2004 


Franja d'edat de 45 anys i més 
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Consideracions previes 

Incorporació de la dona en el 
mercat de treball 

L'augment de les taxes d'activitat 
femenines en els darrers 15 anys han 
incidit en I'augment de I'ocupació en 
general. 

laxes d'actlvilal. per sexe, Sabadell 
1986-2001 

.~... _._--------:..;- ---- 
" ...... . .. "' .. ..... 
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Consideracions previes 
Evolucló del Producle Interior Brut 
Catalunya, 1996-2004 

6.00 

L'ougment de I'o tur o partir de I'ony 
2000 va lligot o uno desocceleroció 
en el c reixement económic cotoló. 

''''i!TIl'!flfTPTIT'';!l!:! !l!I!~"!1! 
Evolució deis ocupals assalarlals 
Sabadell, 1996-2004 

Correspondencia de I'otur omb 

etopes exponsives de I'ocupoció 

ossolariodo. 
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Metodologia 
Procés de modelització Box-Jenkins 

l. Identificació-7 establir la forma del model 
ARIMA que s'estimara. 

2. 	 Estimació -7 per móxima versemblan<;:a 
deis parómetres , 

3, 	 Validació -7 Anólisi deis residus per validar 
les premisses de normalitat, 
homocedasticitat i independéncia 

4. 	 Atípics-7 Detecció i avaluació de residus 
atípics, 

5, 	 Previsió-7 Obtenció de les prevlslons i 
a valuació de la capacitat de previsió del 
model. 
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-----------------

Metodología
Idenfificació 

Atur registrat 

Serie original Série transformada 

¡~ La diferenciació logarítmica 
és equivalent a treballar amb,; J\~ ~ els tant per u. 

o ,r 
g 

1006 »:JO 2"" "" 1996 2000 Inicialment es fa una''''' 
Time diferenciació 12, pero s'arriba 

a la conclusió que els models 
PACF~ són poc adients. 

~ ~ 

~ ~ Els grafics d'autocorrelació i 
~ o :; autocorrelació parcial de la 
" o 

serie diferenciada d'ordre 1 
~ 

mostren la presencia 
d' estacionalitat. 

2 3 4 5 2 3 

L"9 L"" 
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Metodología
Esfimació 

Atur registrat 

S'assagen models AR i MA de diferent ordre per la part regular i en tots els 
casos els models obtinguts no són completament satisfactoris (residus, Ale, 
variancia). 

Model ARIMA(I,I,1 ).(1 ,0,0)12
estimat 

Equació (I-O,5625B"XI +O,9095B)~lnX, ~ (I-O,7189B)Z, 
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MefodologioValidació 

Atur registrat 
'PAcF·deis resldus1 
1 ......_~--------~~ 

Els grafics d'autocorrelació i 
autocorrelació parcials són 
compatibles omb un procés 
de soro/l blanc (és a die que 
els residus siguin normols, 
independents i 
homocedastics) . 

o 1 2 3 4 5 

e". 

Si!lre deis resldus 

, 4 

I NOI'malitat deis resldus 

La serie deis residus presenta 
uno oscil iació en els primers 
dos anys, mentre que es 
detecta la presencia 
d'alguna dada atípica. 

_1 _, {I 1 '1 

15Análisi de I'atur registrat 

Validació 

Afur regisfraf 

En I'analisi de dades otípiques es detecta la presencia d'una dada atípica, de 
tipus additiu, que correspon amb 'a observació del mes d'agost de I'any 2000. 

Residus de la sene InealllladaSerie Uneallllada 

'Y'J2 11:B6 2000 XJO.4 

Model amb dades atípiques (l-O,5625B '2 )(1+O,9095B)1lInX, (1 O,7J89B)Z, 
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Metodologia 
Previsió 

Atur reglstrat 
Per tal de comprovar la consistencia del model estimat s'afegeixen realitzacions i 
es comprova la precisió del model trobat. 

Previsions vs realitzacions 

Comparació 
entre previsions i /
realitzacions 2005,0 ""'" 

\~. Previsi6 
7.594

ReatitnKió 
7.5IJ5 

A% 
119 

Od.l>bre04 7.645 7.2&4 496 
Noveqbre04 7611 7.181 607 

Desembre64 7.65<> 7.144 708 
GenerOS 1.162 1.404 4.84 

FobrerOS 7.158 7.564 2.56 
os 7.688 1.608 1.05 
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Les previsions se 
_ 	 situen per sobre de 

les realitzacions. 

La major diferencia 
_es dóna en els 

darrers dos mesos 
del 2004. 
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Metodologia 

Idenfificació 

Atur registrat segons sexe 

Homes Dones 

Serie OIIglnal Serie transformada Serie orialnal Serie transformada 

.I~, 1 . 
, ~i \U~''11' ¡~,

1 	 , '¡lt~1
~~""'~'T~--T-.J 

La principal diferencia entre totes dues series éso a part de I'escala. el punt 
d'arrencada: I'atur masculí es troba en un mínimo mentre que la serie femenina 
se situa a I'altre extremo Després. segueixen una evolució paral ~ela. 
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Metodologia 

Idenfificació 

Atur registrat segons sexe 

Homes Dones 

Per ambdós sexes, els grafics d'autocorrelacions i autocorrelacions parcials de 
les series diferenciades d'ordre 1 mostren la presencia d'estacionalitat. 
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Metodologia 

Esfimació 

Atur registrat segons sexe 

Model 
Equacióestimat 

Homes ARIMA( 1,1,1), (1,0,0) 12 (1-0,63B")(1+ 0,8956B)~lnX, ~(1-0,7048B)Z, 

Dones ARIMA( 1,1,1), (1,0,0)12 (1-0,4871B")(1+ 0,925B)~lnX, ~(1-0,8169B)Z, 

Es monté el potró observot en el cos de la serie de I'atur registrat (serie 
agregada), un AR( 1) per la part estacional i un ARMA( 1.1) per la part regular. 
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Mefodologio 

Validació 

Atur registrat segons sexe 

Homes Dones 

L., 


ACf 

l 
~ ~E···················~

'; ;;====:: 
l" loo l" 

En ambdós casos. els grafics d'autocorrelacions i autocorrelacions parcials són 
acceptables. 
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Metodologlo 

Validació 

Atur registrat segons sexe 

Homes Dones 

~ 

I Serie deis resldus resldus I···serle deis resldus 1Normalltal deis resldus 
l 

i IJ/
;:?~~f2J., 1lm 1995 

T~ 
Tt,&o:)(aIlt;iOulni~ r~ ThB:xe~cIlllC\lam¡1es 

Els resultat són semblants per sexes: s'observa la possible presencia d'alguna 
dada atípica, així com alguna variació en el grafic deis residus (en els primers 
anys). 

El model es va millorar amb la detecció de dades atípiques i ajust de la serie 
linealitzada. 
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Previsió 

Atur registrat segans sexe 

§ 

Homes ~ 

~ _o 
20030 2005,0 "'0<0 
Previsions vs realitzacions 

~ 

~ 
Dones ~ 

"JI"'" 2005.0 '""''' 

T,,* 

Me< 
5.....".04 
Ocluko04 
_..".04 
Deumbre04 

QnerOS 
aJn.r05 
MarcOS 

ReaUtzació 
3.185 
3.<)'.>2 

3.028 
HI4 
3223 
3.266 
3.273 

Metadalagia 

A~. 

0,35 

4,04 
4,69 
3,24 
1,46 
-l,19 
-3,24 

Les prevlslons s'ajusten for¡;:a a 
les realitzacions, 

1,04 

5,41 
8,41 

>,60 
3,16 

Les previsions excés (per 
sobre de les realitzacions), 

Pre'.iJJió 
3.196 

3.217 

3.170 
3.215 
3.270 
3.227 
3161 .. 
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Metadologia 

Atur registrat segons sexe i edat 

16-24 anys 25-44 anys 45 anys i més 

Homes 

Dones 
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Metodo/ogio 

Atur registrat segons sexe i edat 16-24 anys 

Identificadó. Per ambdós sexes es detecta el mateix patró d'estacionalitaf, 
amb un model autoregressiu d'ordre 1 per la part estacional. No hi part regular 
en els models de ,'atur juvenil. 

Model dades atípiques 

Homes ARIMA(O,l ,0),(1 ,0,0) 12 (1-0,5111B")AlnX, =Z, (1-0,5396B")A1nX, ~Z, 

Estimació 

Dones ARIMA(O, LO), (1,0,0) 12 (1-0,38548")1\10 X, =Z, (1-0,3535B")AInX, =Z, 

Validadó. El comportament deis residus millora amb la incorporació de les 
dodes atípiques, tant en el cos deis homes com en el de les dones. 

Previsió. Es reprodueix el patró observat en les series de I'atur desagregades per 
sexe: millor previsió en el cm deis homes que en el de les dones (se situen per 
sobre de les realitzadons). 
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Metodo/ogio 

Atur registrat segons sexe i edat 25-44 anys 

!QstlJ.1iñgKÍ!2. S'identifiquen dos models diferents segons el sexe: per la port 
estadonal, un AR(l) en ambdós casos, mentre que per la part regular, un 
ARMA(2,1) en el cas deis homes i un MA( 1) en el cm de les dones. 

Homes ARIMA{2,1,1 ),(1 ,0,0)12 (1- 0.7286B")(1 + 1,0697B + 0,2391B')AloX, = (1 + O,9127B)Z, 

(1-0.7275B")(1 + 1,0508B+ 0,2085B')l\ln X, ~(1 + 0,9176B)Z,Estimació 

Dones ARIMA(O,l, 1 ),(1,0,0)12 (1-0.6345B")AlnX, ~(1-0,3092B)Z,~ Models 
(1- O,635lB")AlnX, =(I-O.3175B)Z,........... dades 

atípiques 

Validació. El comportoment deis residus millora amb lo incorporadó de les 
dades atípiques, tant en el cas deis homes com en el de les dones. 

Previsió. De nou, les previsions en la serie deis homes són més ajustades a les 
realitzadons que no pos en la serie de les dones. 
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Metodologio 

Atur registrat segons sexe i edat 45 anys i més 

Identificació. Per la part estacional, s'identifica un AR( 1) en els homes, mentre 
que en el cas de les dones no hi ha part estacional. Per la par! regular, si que 
s'identifica el mateix model en ambdós sexes, un ARMA(], 1). 

Homes ARIMA(l, 1,1 ),(1 ,0,0)12 (1-0.5557B")(1 + O,8936B)l>lnX, ~(I+ 0,9329B)Z, 

(1-0,5616B")(1 + O,655B)l>lnX, =(1 + O,7607B)Z,Estimació 
(1 + 0,8107B)l>X, ~ (1 + O,908B)Z ~ ModelsDones ARIMA(1, 1,1) , dades 
(I-O,9504B)l>X, =(1-0,8277B)Z, ~ alípiques 

Validació. En ambdós casos, amb la incorpora ció de dades atípiques, es millora 
el comportament deis residus, 

Previsió. Per ambdós sexes, les previsions s'ajusten prou a les realitzacions, a 
diferencia deis alfres col ieclius per trams d'edat. 
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Conclusions metodologiques 

l. La metodologia Box-Jenkins d'ajust de models ARIMA permet obtenir 
models matematics per construir previsions per a series temporals i en 
particular en aquest treball s'ha posat de manifest la seva pertinenc;:a 
per a la serie de I'atur registrat. 

2. En aquest projecte els models obtinguts amb aquest metodología són 
forc;:a bons. 

3. S'ha extes la metodología classica amb I'estudi de dades atípiques, 
que en totes les series analitzades han propiciat una millors resultats. 

4. Les previsions obtingudes han pogut donar una idea de quina seri 
I'evolució en els següents mesos per cada una de les series analitzades. 
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Conclusions practiques 

l. L'augment de I'atur registrat a Sabadell en els darrers anys ve explicat 
per I'augment de I'atur [principalment femeníl deis majors de 45 anys (el 
canvi de tendencia arrenca a I'estiu del 2001 ,. 

2. A I'hora de fer previsions, s'observa una millor ajust en les series de 
I'atur masculines (independentment del grup d'edat) que no pas en les 
femenines (amb I'excepció de les dones aturades majors de 45 anys). 

3. Quins són els motius del trencament de la serie a partir deis anys 2000 i 
2001? 

3.1. Període de crisi {bursatil)anys 2000-2002. 

3.2. Crisi del sector industrial. 

3.3. Processos de deslocalització deis últims anys. 

3.4. Quin és elllindar de I'atur estructural? 
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Diverses orientacions de l' estudi 
1. Contractació laboral. El nombre de contractes signats en un mes en 
un ambit territorial pot orientar sobre com evoiucionara I'atur registrat. ja 
sigui en el mateix moment com en períodes posteriors 

2. Població activa. Un augment de la població activa pot significar un 
augment del contingent d'aturats en un ambit territorial. 

3. Població ocupada. Per definició, I'evolució de I'ocupació hauria 
d'incidir de manera inversament proporcional a I'evolució de I'atur 
registrat. 

4. Activitat economica. Una hipotesi a considerar és quin tipus 
d'evolució segueix I'atur registrat en funció de cadascun deis sectors 
d'activitat economica. 

5. Moviment natural de la poblaciO. Un augment de la població en 
edats actives pot significar, a curt termini, un increment del nombre 
d'aturats. 
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