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ANNEX 1: METODOLOGIA DE L’ANÀLISI INPUT-OUTPUT 
 

1.1. EFECTES MACROECONÒMICS: L’ÚS DE L’ANÀLISI INPUT-OUTPUT 
 

Per efectuar I’anàlisi de l’impacte produït per les activitats econòmiques desenvolupades en 

un territori es poden emprar diferents instruments i mètodes quantitatius, en funció dels 

fenòmens estudiats i de les variables afectades. En aquest apartat la tècnica estadística que 

s’aplicarà és el model input-output. 

 

L’elecció d’aquest mètode quantitatiu, ideat i desenvolupat per W. Leontief, obeeix al fet que 

permet quantificar els impactes d’un canvi en la demanda o de l’activitat d’un sector productiu 

sobre el conjunt de l’economia. En concret, la taula input-output permet calcular els efectes 

econòmics tant de forma directa com induïda i, al mateix temps, diferenciar les repercussions 

que es produeixen sobre cada un dels sectors productius. Per aquest fet, és habitual la seva 

utilització per efectuar la quantificació de manera detallada de l’impacte econòmic generat per 

una activitat productiva en un territori. 

 

La taula input-output (TIO) consisteix en una representació esquemàtica d’un determinat 

sistema econòmic. Ofereix una visió global, però alhora força desagregada d’una economia 

concreta, i proporciona un coneixement de les interrelacions sectorials que es produeixen tant 

a l’economia domèstica com en relació amb al sistema econòmic exterior.  

 

La seva principal característica és que reflecteix les relacions tècniques existents entre els 

diferents sectors de producció, concretades en les necessitats que un sector té dels inputs 

produïts per la resta de sectors per desenvolupar la seva activitat. Aquestes interrelacions es 

presenten en una matriu o quadre de doble entrada, on es recullen els valors dels fluxos de 

béns i serveis d’una economia dins d’un territori determinat. Les TIO es descomponen en tres 

subtaules: una taula de consums intermedis, una taula d’usos finals i una taula d’inputs 

primaris i de recursos. 
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 BRANQUES USOS FINALS

TAULA I TAULA II

BRANQUES TAULA DE TAULA TOTAL

CONSUMS D'USOS USOS

INTERMEDIS FINALS

TAULA III

INPUTS TAULA

PRIMARIS D'INPUTS

PRIMARIS

TOTAL

RECURSOS

RECURSOS USOS
(columnes) (files)

1. Inputs intermedis 1. Outputs intermedis

2. Valor afegit brut

2. Consum final

3. Producció efectiva (3=1+2) 3. Formació bruta de capital

4. Importacions (Comptables) 4. Exportacions

5. Usos finals
(5=2+3+4)

5. TOTAL RECURSOS 6. TOTAL USOS
(5=3+4) (6=1+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Descripció esquemàtica d’una taula Input-Output. Font: Impacte econòmic de distintes 

alternatives de configuració de les politiques de peatge sobre el transit a Catalunya (2007). 

 

El contingut de la taula admet dues lectures: per una part, la lectura en vertical, o de les 

columnes, reflecteix l’estructura de producció de cada branca productiva, és a dir, les seves 

necessitats d’inputs d’altres branques productives i de factors primaris (bàsicament capital i 

treball).  

 

En sentit horitzontal, les files registren els diferents usos que ha tingut la producció de cada 

sector, que poden ésser intermediaris o finals. Els primers identifiquen la quantitat de 

producció d’un determinat bé emprada en cadascun dels altres sectors productius, mentre que 

els usos finals (demanda final) indiquen el consum final d’aquest bé, així com la seva aportació 

a la formació bruta de capital (inversió) i a les exportacions. Al final de cada fila tindríem, 

doncs, al total d’usos de cada sector productiu, que és la suma dels usos intermedis i dels usos 

finals. 

 

En sentit vertical, les columnes reflecteixen per a cadascun dels sectors els recursos que s’han 

fet servir per obtenir la producció efectiva. També en aquest cas es classifiquen en dues 
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categories. La primera, la dels consums intermedis, representa els recursos que s’han hagut de 

comprar de cada branca productiva. I la segona, la dels inputs primaris, reflecteix els diferents 

elements del valor afegit brut de cada branca i les importacions. Aquestes columnes mostren 

com s’adquireixen els recursos disponibles per cada sector productiu dins de l’àmbit territorial 

que es tracta. 

 

El bloc de consums intermedis recull les transaccions efectuades entre empreses, és a dir, tots 

els subministraments d’inputs destinats a ser incorporats en l’activitat de les unitats de 

producció. Per tant, cada una de les cel·les xij d’aquest bloc presenta els consums que la 

branca corresponent a la columna “j” realitza de la branca corresponent a la fila “i”, o el que és 

el mateix, les vendes que fa la branca de la fila “i” a la de la columna “j” per tal que aquesta 

darrera pugui desenvolupar la seva activitat productiva. Cada cel·la de la taula input-output de 

l’economia catalana que emprarem inclou quatre xifres: el valor total de les transaccions i la 

seva desagregació entre les que corresponen al mercat català, a la resta d’Espanya i a les 

importacions de l’estranger. 

 

El bloc dels usos finals registra les produccions de cada branca productiva que van destinades 

al consum privat, el consum públic, la inversió, la variació d’existències i les exportacions. La 

suma de la demanda final i de les demandes o consums intermedis permet obtenir la utilització 

total dels recursos per a cada una de les branques productives. 

 

El bloc dels inputs primaris inclou la utilització dels factors primaris (capital i treball) per cada 

una de les branques productives. Aquest concepte correspon fonamentalment a la 

remuneració dels assalariats i a l’excedent brut d’explotació de les empreses, i engloba també 

els impostos nets sobre la producció, excloent l’IVA, i les importacions. Per a cada columna 

corresponent a cada sector, la suma dels inputs intermedis i dels inputs primaris proporciona 

el total de recursos dels que ha disposat el sector en l’exercici considerat. Òbviament, la suma 

dels recursos totals de cada una de les branques productives coincideix amb la suma dels usos 

totals d’aquesta mateixa branca. 

 

És convenient recordar que, com tot model que pretén reflectir la realitat econòmica, la taula 

input-output es basa en un conjunt d’hipòtesis simplificadores. Bàsicament en el mètode 

d’elaboració de les taules cal fer referència a tres hipòtesis fonamentals que incorpora: 

homogeneïtat, proporcionalitat i additivitat. 
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L’homogeneïtat implica que els grups de productes que s’engloben en cada una de les 

branques productives són substitutius i/o produïts amb tècniques semblants. Per tant, el 

nombre de branques escollit és crucial a l’hora de construir una taula input-output. Això no 

obstant, la taula input-output catalana corresponent a l’any 2005, que serà la utilitzada per 

efectuar els càlculs, conté 65 branques d’activitat, fet que garanteix una desagregació 

suficientment àmplia de l’activitat productiva. 

 

La hipòtesi de proporcionalitat implica assumir que davant d’increments en la producció d’una 

branca es produeixen increments proporcionals en el nivell d’inputs utilitzats.  

 

Per últim, la hipòtesi d’additivitat suposa que les relacions de producció i distribució que es 

recullen en les taules resulten de la simple agregació de les mateixes, sense que existeixin 

altres tipus de relació d’interdependència. 

 

 

1.2. MESURA DE I’IMPACTE ECONÒMIC 
 

La taula input-output es pot considerar, per tant, com un instrument comptable, atès que 

realitza una representació del conjunt de l’activitat econòmica agrupada en branques 

d’activitat, quantificant les transaccions que es produeixen entre elles, la producció que cada 

una destina a la demanda final i la utilització que es fa dels recursos primaris. Però, a més, la 

taula constitueix un potent instrument de simulació i projecció, que permet analitzar els 

efectes que es produeixen com a conseqüència de variacions en la demanda d’una branca 

sobre la resta. El mètode emprat per efectuar aquest tipus d’anàlisi, que serà l’utilitzat en 

aquest estudi, es desenvolupa a continuació. 

 

De la informació continguda en la taula input-output s’obté un conjunt d’elements que 

integren el model de càlcul emprat per desenvolupar l’anàlisi d’impacte i dels efectes 

multiplicadors d’una inversió o de la despesa en un territori determinat. El model per efectuar 

la quantificació de l’impacte econòmic es fonamenta en la matriu de coeficients tècnics i en la 

matriu inversa de Leontief. 

 

Els coeficients tècnics verticals són la traducció a valors unitaris de les dades que apareixen en 

les columnes de la taula input-output. Aquests coeficients, per tant, defineixen les necessitats 

de consums intermedis que té cada branca productiva per obtenir una unitat de producte. La 

formulació matemàtica dels coeficients tècnics és: 
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xij

aij =
Xj

 

 

 

sent xij la quantitat de productes de la branca “i” emprats per la branca “j” per obtenir la seva 

producció Xj i, per tant, és la necessitat que la branca “j” té dels productes de la branca “i” per 

aconseguir una unitat del bé que produeix. A efectes pràctics, l’obtenció d’aquests coeficients 

suposa tan sols dividir cada una de les cel·les de la taula de consums intermedis pel valor total 

de la producció efectiva a preus de sortida de fàbrica de la branca corresponent. El conjunt 

dels coeficients tècnics per a cadascuna de les branques productives defineixen el que es 

coneix com la matriu de consums intermedis (A). 

 

La matriu de coeficients tècnics proporciona una representació simplificada de les relacions 

tècniques de producció que existeixen entre les diferents branques d’una economia. Aquest 

instrument es configura com una matriu quadrada de “n” files i “n” columnes, sent “n” el 

nombre de branques en les que es desagrega el conjunt de l’activitat econòmica (en el cas de 

la taula input-output de l’economia catalana de l’any 2005 amb una desagregació de 65 

sectors productius).  

 

Així doncs, la matriu de coeficients tècnics fa possible analitzar els efectes que es deriven de 

modificacions en l’activitat econòmica. Aquests efectes es produeixen més enllà de la pròpia 

branca de producció en la qual s’incrementa l’activitat, atès que un augment d’una unitat en la 

demanda final de productes d’una branca “j” implicarà la provisió de tots els inputs intermedis 

necessaris per a que es pugui dur a terme la producció, però, a més, provocarà tota una 

cadena de necessitats posteriors. 

 

En efecte, un augment de l’activitat en una branca productiva provoca un increment de la 

demanda d’inputs per poder desenvolupar aquesta activitat: 

 

X1 =A•D 

 

sent A la matriu de coeficients tècnics, D el vector d’increment de la demanda i X1 les 

necessitats de subministrament de nous inputs. Però aquest augment en la necessitat d’inputs 

provoca una nova necessitat d’inputs per poder produir-los: 

 

X2 =A•X1 =A.(A.D)=A2•D 
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Aquest procés es repetirà indefinidament, ja que cada nova producció requereix que siguin 

subministrats nous inputs, tot i que, lògicament, aquesta seqüència tindrà valors decreixents. 

Aquest model iteratiu permet captar amb relativa senzillesa i amb una formalització molt 

simplificada la cadena seqüencial de necessitats d’inputs per poder donar resposta a les 

necessitats d’inputs del sistema productiu. El resultat d’aquesta cadena de necessitats adopta 

la forma d’una sèrie en la qual la suma de totes les seves components —incloent l’increment 

inicial de la demanda, D- pot expressar-se de la següent manera: 

 

X = D+A•D+A2•D+A3•D+A4•D+..... = [I+A+A2+A3+A4+...]•D 

 

on l’expressió continguda en el parèntesi correspon a una progressió geomètrica amb raó A 

que té per suma 1/(1—A’) de manera que l’expressió anterior es pot expressar com: 

 

X =[i —A]-’ •D 

 

on [I-A]-1 rep el nom de matriu inversa de Leontief o multiplicador de la demanda i reflecteix 

les necessitats de subministrament d’inputs que resulten d’una modificació en la activitat 

d’una o vàries branques productives. La suma dels elements de cada una de les columnes de la 

matriu inversa de Leontief expressa, en definitiva, els increments en la producció que es 

generen en el conjunt de l’economia com a conseqüència de l’activitat generada per un sector 

productiu, incloent l’activitat inicial de la qual es deriva l’efecte total. 

 

Atès que l’efecte total generat per l’activitat d’un sector productiu mitjançant les expressions 

anteriors inclou l’impacte directe que suposa la variació inicial que dóna començament a la 

seqüència, la diferència entre el resultat d’aquest càlcul i l’impacte directe permet obtenir 

l’efecte induït sobre el conjunt de l’economia. A la vegada, mitjançant un simple 

desenvolupament de les expressions anteriors, es pot diferenciar entre l’impacte induït directe 

i l’impacte induït indirecte: 

 

X = [I+A+A2+A3+A4+.....]•D = D+A•D+A [(1 —A)-1-I] •D 

 

En aquesta expressió, 

• D és l’efecte directe, que equival al propi augment de l’activitat del sector, 
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•  A•D és l’efecte induït directe de l’augment de l’activitat del sector sobre la producció del 

conjunt de l’economia, que és el resultat de l’increment de l’activitat de les branques 

directament proveïdores del sector; i 

 

•  A [(1 —A)-1-I] •D és l’efecte induït indirecte sobre la producció del conjunt de l’economia, 

que resulta deis successius augments de l’activitat deis sector productius que subministren 

inputs al sector del transport terrestre de mercaderies. Observis que una manera més senzilla 

i, tal vegada, pot ser més intuïtiva d’obtenir l’efecte induït indirecte és: 

 

[I-A]’ •D-D-A•D 

 

El model input-output també permet estimar el VAB generat en cada sector productiu de 

l’economia catalana per l’augment de l’activitat en un sector concret mitjançant la següent 

expressió: 

 

VAB =v’.(I—A)-1•D 

 

sent v un vector que recull el pes del valor afegit en una unitat de producte per a cadascuna de 

les branques productives. 

 

A més del VAB es pot calcular quin és l’efecte sobre la creació de llocs de treball causat per 

aquest augment d’activitat, mitjançant el següent càlcul: 

 

OCU = o’.(I — A)-1•D 

 

sent o un vector que recull el quocient entre el nombre total d’ocupats en cada branca de 

producció i el valor de la producció de cadascuna de les branques. En aquesta metodologia, un 

lloc de treball creat s’entén que és l’equivalent a un lloc de treball que dura un període d’un 

any sencer. 

 

Com en el cas de la producció, els efectes sobre el VAB i l’ocupació de la resta de sectors 

productius es poden desagregar en l’efecte directe, l’efecte induït directe i l’efecte induït 

indirecte mitjançant la consideració de les següents expressions: 

 

VAB =v’.D+v’.A.D+v’.A.[(I —A)-1—I].D 
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OCU = o’D + o’A . D + o’A [(1 — A)-1 — I]. D 

 

Finalment, com s’ha esmentat anteriorment, l’activitat del sector del transport terrestre de 

mercaderies genera un increment de l’activitat, però una part de la mateixa no es queda a 

l’interior de l’economia catalana, atès que el sector del transport terrestre de mercaderies per 

desenvolupar la seva activitat realitza un conjunt de compres a la resta d’Espanya i a 

l’estranger. Aquests efectes es poden calcular de la següent manera: 

 

M = m’.D+m’.A.D+m’.A.[(I-A)-1 -I].D 

 

sent M les compres (ja sigui a l’estranger o a la resta d’Espanya) i m el pes de les compres 

exteriors (ja siguin a la resta d’Espanya o a l’estranger) en una unitat de producte per a 

cadascuna de les branques productives. 

 
 


