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La mesura de la inflació és un element fonamental en una economia moderna per-
què la taxa d’increment dels preus es pren com a referència a l’hora de fixar sala-
ris, pensions, lloguers, etc.Així, la taxa d’inflació acaba determinant en certa mesu-
ra l’evolució de les rendes particulars i també les públiques. Per això, l’índex de
preus de consum (IPC) que elabora l’Institut Nacional d’Estadística és un dels indi-
cadors econòmics més importants i més coneguts.

Les tècniques d’elaboració de l’IPC responen a unes pautes estadístiques rigo-
roses. Però ens podem preguntar si és possible afinar més la mesura de la inflació.
Això és el que, als Estats Units, es va plantejar el Comitè de Finances del Senat,pre-
ocupat per la sospita que l’índex de preus de consum elaborat pel Bureau of

Labour Statistics sobrevalorava la inflació.El Comitè va encarregar a un grup d’ex-
perts que elaborés un informe sobre aquesta qüestió tan important, tenint en
compte els treballs existents en aquell país. Així va sorgir, el 1996, l’anomenat
Informe Boskin en el qual els experts van estimar que l’IPC americà podria estar
sobrevalorant la inflació en un 1,1% anual, en un rang de valors que aniria del 0,8
a l’1,6%. Les implicacions són importantíssimes. Per exemple, el dèficit públic
derivat d’aquesta desviació es convertiria al cap de deu anys en el quart programa
en importància de la despesa pública als Estats Units, després de la seguretat
social, la sanitat i la defensa.

El Servei d’Estudis de ”la Caixa”, considerant que seria molt útil disposar d’un es-
tudi que estimés de manera similar a l’Informe Boskin el biaix de la inflació espan-
yola mesurada per l’IPC, va encarregar a Fedea l’elaboració de l’informe que pre-
sentem. Els autors, Javier Ruiz-Castillo, Eduardo Ley i Mario Izquierdo han fet un
treball rigorós i difícil perquè, a diferència de l’Informe Boskin, no s’han pogut
basar en investigacions prèvies fetes per al nostre país, i arriben a conclusions sor-
prenents, ja que estimen que l’IPC podria sobrevalorar la inflació espanyola en un
0,6% anual. Es tracta d’un treball molt rellevant, rigorós, complet –a pesar de les
limitacions de la informació disponible– i, sobretot, d’un treball que invita a fer i
possibilita una reflexió ben fonamentada sobre molts aspectes de la política eco-
nòmica i de la vida quotidiana d’interès per a tots els ciutadans.
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PRESENTACIÓ 

L’índex de preus de consum (IPC) que elabora l’Institut Nacional

d’Estadística és un dels indicadors econòmics més importants i coneguts.

Cada mes, la seva publicació és font de notícia. De vegades els resultats

avalen la política econòmica del govern, però no sempre. L’IPC represen-

ta una referència imprescindible en la negociació dels convenis col·lec-

tius, en l’actualització de les pensions o de contractes de tipus divers,

com els lloguers, de manera que els resultats incideixen directament

sobre la renda de moltes famílies.

Com que es tracta d’un índex elaborat seguint unes tècniques

estadístiques determinades, la dada de l’IPC és una realitat abstracta,

una mitjana de mitjanes que no s’ajusta exactament a allò que la infla-

ció comporta per a un individu o per a una família en concret.Aquesta

dificultat per comprendre el sentit estadístic de l’índex pot despertar

reticències en els ciutadans sobre la veracitat d’aquest últim, però del

que no hi ha dubte és del rigor de l’INE en la seva elaboració.

Però, tot i no posar en dubte la veracitat de l’IPC, sí que ens

podem preguntar si és possible afinar més la mesura de la inflació.Això

és el que, als Estats Units, es va plantejar el Comitè de Finances del

Senat, preocupat per la sospita que l’índex de preus de consum elaborat

pel Bureau of Labour Statistics sobrevalorava la inflació. El Comitè va

encarregar a un grup d’experts que elaborés un informe sobre aquesta

qüestió tan important, tenint en compte els treballs existents en aquell

país. Així, el 1996 va sorgir l’anomenat Informe Boskin, en el qual els

experts van estimar que l’IPC americà podria estar sobrevalorant la

inflació en un 1,1% anual, en un rang de valors que aniria del 0,8 a

l’1,6%.
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La desviació s’origina per l’acumulació de diversos biaixos. Entre

d’altres raons, l’IPC no té en compte les variacions en les pautes de con-

sum de les famílies, com, per exemple, la resposta als canvis de preus

relatius dels béns o la substitució d’establiments de compra més cars per

aquells que abaixen els preus o els apugen en menor proporció; ni tam-

poc les millores que incorporen els productes o l’aparició de nous pro-

ductes.

El Servei d’Estudis de ”la Caixa”, considerant que seria útil dispo-

sar d’un estudi que estimés, de manera similar a l’Informe Boskin, el

biaix de la inflació espanyola mesurada per l’IPC, va encarregar a la

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) l’elaboració de

l’informe que presentem. José Antonio Herce, director de Fedea, es va ocu-

par immediatament de crear el corresponent equip d’investigació.Va ofe-

rir la direcció de l’estudi al professor Javier Ruiz-Castillo, catedràtic de

fonaments de l’anàlisi econòmica de la Universidad Carlos III, per la

seva trajectòria acadèmica i per haver estat el màxim responsable del

nostre Institut Nacional d’Estadística durant uns quants anys. Javier

Ruiz-Castillo de seguida va acceptar el repte –perquè aquest treball que

ara presentem no és altra cosa que un repte,– i va comptar amb la col·la-

boració d’Eduardo Ley, economista del Fons Monetari Internacional i de

Fedea, i de Mario izquierdo, membre de l’equip d’investigadors de Fedea.

Els autors han fet un treball rigorós i difícil i, a diferència de l’Informe

Boskin, no s’han pogut basar en investigacions prèvies fetes per al nostre

país.

Al llarg del treball desgranen detingudament els aspectes concep-

tuals, metodològics i estadístics de la mesura de la inflació i de l’IPC,

així com els diferents biaixos que l’afecten i les diferents alternatives. Els

resultats són sorprenents: estimen que l’IPC podria sobrevalorar la infla-

ció espanyola en un 0,6% anual. Per tenir una idea del que aquesta xifra

representa, per exemple, durant el període 1985-1995, l’efecte acumulat
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del biaix hauria comportat un increment del dèficit públic de més de

mig bilió de pessetes només el 1995.

Estem, doncs, davant d’un treball rellevant, rigorós, complet –a

pesar de les limitacions de la informació disponible– i, sobretot, d’un tre-

ball que invita a fer i possibilita una reflexió ben fonamentada sobre

molts aspectes d’interès per a tots els ciutadans.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Juny de 1999
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INTRODUCCIÓ

Antecedents

Durant els últims anys, l’interès per la inflació i la seva mesura a

Espanya ha baixat. La raó és segurament que la inflació sembla que estigui

sota el control de l’autoritat monetària. Mai no hi ha hagut una inflació tan

baixa durant un període tan ampli: el 2,2 per cent interanual al març de

1999, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE d’ara enda-

vant). Es pot dir que Espanya va complir els acords de Maastricht en aques-

ta dimensió amb més comoditat que en altres aspectes. No obstant això,

encara tenim una inflació superior a la mitjana dels països membres de la

Unió Europea, que es va situar en l’1,0 per cent durant el període citat. Des

d’aquesta perspectiva comparada, és evident que la inflació continuarà sent

un objectiu clau de la política econòmica de qualsevol govern.

Aconseguint mantenir una inflació relativament baixa durant els

últims anys, els països europeus firmants dels acords de Maastricht s’han

acostat a l’experiència nord-americana de la segona postguerra mundial.

Però encara que els Estats Units han tingut històricament molt més èxit en

el control de la inflació, és en aquell costat de l’Atlàntic on s’ha iniciat una

tempesta sobre la mesura d’aquest fenomen.

El sistema de la Reserva Federal havia fet un informe sobre el CPI

(Consumer Price Index), elaborat pel Bureau of Labor Statistics (BLS d’a-

ra endavant), equivalent al nostre Índex de Preus de Consum (IPC d’ara

endavant) elaborat per l’INE. Fent-se eco dels resultats de l’informe, Alan

Greenspan, l’influent governador del Sistema de la Reserva Federal, va indi-

car al gener de 1995 que:
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«Actualment pot ser que el CPI oficial estigui sobreestimant l’increment en
el veritable cost de la vida entre un 0,5 i un 1,5 per cent anual... Si els ajus-
taments anuals per actualitzar la despesa pública o els impostos d’acord
amb el CPI es reduïssin en un 1 per cent, el grau anual del dèficit públic es
reduiria en uns 55 miliards de dòlars en cinc anys.» [Citat a Moulton
(1996)].

Com veurem més endavant, hi ha consens entre els economistes

sobre el fet que el CPI o l’IPC de qualsevol país tendeix a sobreestimar el

cost de la vida adequadament definit. Però el comentari de Greenspan va

captar de seguida l’atenció de les forces polítiques i de l’opinió pública

especialitzada en assumptes econòmics.Tot seguit, el Comitè de Finances

del Senat dels Estats Units va encarregar a un grup d’experts una síntesi

dels treballs existents sobre aquesta qüestió. Ellen Dulberger (d’IBM),

Robert Gordon (de Northwestern University), Zvi Griliches i Dale

Jorgenson (de Harvard University) i Michael Boskin (de Stanford

University) –sota la direcció d’aquest últim– van llançar un informe preli-

minar al desembre de 1995 i un informe final un any més tard –vegeu

Boskin et al. (1995, 1996).

El mandat és similar a la iniciativa adoptada fa 35 anys pel Natio-

nal Bureau of Economic Research, un consorci privat d’investigadors,

que va donar lloc a l’Informe Stigler (1961) al Budget Bureau (l’antece-

dent de l’Office of Management and Budget del govern dels Estats

Units), fet per un grup d’experts aliè al sector públic i encapçalat per l’e-

conomista George Stigler de la Universitat de Chicago. L’Informe Stigler,

en els treballs del qual també va participar de manera destacada el profes-

sor Griliches, va contribuir a difondre entre la professió econòmica, la

classe política i l’opinió pública algun dels problemes bàsics que envol-

ten l’estimació del CPI nord-americà. Com en altres instàncies en la pràc-

tica política i acadèmica anglosaxona, un Comitè d’experts va aconseguir

connectar amb diferents públics sobre problemes econòmics eminent-

ment tècnics les solucions dels quals, però, es percep que incideixen en
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la manera en què els organismes oficials mesuren un fenomen infestat de

conseqüències pràctiques com la inflació.(1)

Com insisteix l’Informe Boskin (IB d’ara endavant), en aquesta oca-

sió el Senat no va encarregar al Comitè la realització de noves investiga-

cions, sinó més aviat la síntesi i l’avaluació dels nombrosos treballs ja fets,

dins i fora del BLS durant el període transcorregut des de l’Informe Stigler

–la bibliografia citada a l’informe conté 26 articles o llibres, aproximada-

ment, atribuïbles a autors de fora del BLS, 14 treballs fets al BLS i 10 més de

fets en altres oficines estadístiques.

Per classificar d’un manera operativa els resultats d’aquesta avalua-

ció, recordem que el CPI pretén comparar el vector de preus d’una àmplia

llista de béns i serveis en un període determinat amb el vector de preus

d’un període base. Per això, pondera els canvis dels preus que s’hagin pro-

duït entre aquests moments del temps per la importància que aquests béns

tenen en els pressupostos de les famílies a les quals es refereix l’índex. Les

ponderacions de l’índex, que en la majoria dels països –inclosos Estats

Units i Espanya– es mantenen fixes durant el seu període de vigència, s’esti-

men a partir del Consumer Expenditure Survey, un tipus d’enquesta anàlo-

ga a les nostres Enquestes de Pressupostos Familiars (EPF d’ara endavant).

Doncs bé, l’IB s’ocupa essencialment dels biaixos que poden aparèixer en

la mesura de la inflació per les tres vies següents: les ponderacions, el regis-

tre de preus o la mateixa definició de la llista dels béns i serveis que han de

formar part de l’índex.

Un exemple clàssic dels problemes que poden sorgir per la prime-

ra via, el constitueix el pes que hem d’atribuir als serveis de l’habitatge. La

dificultat és que, mentre que les famílies que lloguen l’habitatge paguen un

lloguer fàcilment observable en una enquesta com l’EPF, no és gens clar
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com s’han de valorar els serveis per unitat de temps que reben els ocu-

pants dels habitatges en propietat o en altres règims de tinença diferents

del de l’arrendament. Un altre exemple paradigmàtic deriva de la constàn-

cia en el temps de les ponderacions.A mesura que els preus i altres varia-

bles econòmiques –com la renda o la composició demogràfica de les famí-

lies– varien amb el temps, els consumidors varien també les quantitats que

adquireixen d’uns béns o d’uns altres. No obstant això, les ponderacions

que aquests béns reben en l’índex es mantenen fixes, ja que són les que es

van estimar en algun moment del passat en enquestes com l’EPF. La diferèn-

cia entre la inflació oficial i la que resultaria si les ponderacions s’actualit-

zessin com a resposta als canvis de preus, es coneix habitualment com el

biaix de substitució.

Probablement la gran novetat de l’IB consisteix a subratllar la impor-

tància de les altres dues vies. En primer lloc, basant-se en treballs fets en el

mateix BLS, l’IB discuteix, per exemple, com s’han d’agregar els registres de

preu d’un mateix article en diferents establiments per formar el que s’ano-

mena un índex simple de l’article en qüestió. En segon lloc, s’observa que

en molts sectors es confonen els canvis de preus amb els de la qualitat dels

productes. Són exemples d’aquesta pràctica, en economies com les dels

Estats Units o Espanya, el sector del vestit, el de l’automòbil o el de qualse-

vol altre bé domèstic durable. En aquests casos, l’organisme responsable de

l’elaboració de l’índex hauria de corregir l’augment aparent dels preus

tenint en compte els canvis de qualitat que s’haguessin produït. Finalment,

¿com s’ha d’abordar el problema creat per l’aparició de nous productes un

cop s’ha definit la llista de béns i serveis als quals es refereix l’índex?

Penseu en l’exemple clàssic actual dels telèfons mòbils o en la constant

renovació dels productes informàtics.

Les conclusions empíriques a les quals arriba l’IB són espectaculars:

se sosté que, un cop avaluades totes les vies de biaix possibles i les pràcti-

ques seguides pel BLS per contrarestar-les, l’augment del cost de la vida als
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Estats Units pot estar sobrevalorat pel CPI en un 1,1 per cent anual, dins

d’un rang de valors plausibles que va des del 0,8 fins a l’1,6 per cent anual.

És a dir, si la inflació mesurada pel canvi percentual del CPI és del 3 per

cent, el veritable canvi en el cost de la vida és de mitjana lleugerament infe-

rior al 2 per cent.

Aquest biaix pot semblar petit, però quan es té en compte el pas

del temps, les implicacions són, en cert sentit, catastròfiques. L’IB estima

que el dèficit públic creat en la mesura de la inflació per un error com

aquest, en deu anys es convertiria en la quarta partida per ordre d’im-

portància dins del sector públic dels Estats Units, després de la Seguretat

Social, la sanitat pública i el pressupost de Defensa. A més, en la mesura

que el CPI s’utilitza com a deflactor per expressar en termes reals el con-

sum nacional, els salaris o la línia de pobresa, el fet d’exagerar la inflació

contribuiria a donar una visió negativa del creixement o del progrés

econòmic de la societat. L’impacte de la sobreestimació de la inflació sobre

la quantificació del creixement és igualment espectacular. Per citar dos

exemples: a) en lloc de baixar el 13 per cent, els guanys per hora en ter-

mes reals han augmentat en aquesta mateixa proporció entre 1973 i 1995,

i b) la mitjana de la renda familiar real en aquest mateix període va aug-

mentar el 36 per cent i no el 4 per cent que figura a les estadístiques ofi-

cials.

Amb relació les recomanacions de l’IB, en la nostra opinió destaca la

seva posició sobre l’objectiu central que hauria de perseguir el BLS.Aquest

organisme, com altres oficines estadístiques, sempre ha declarat que perse-

gueix la millor aproximació possible al que anomena un veritable índex del

cost de la vida. En lloc d’intentar seguir exclusivament l’evolució dels preus

d’un conjunt de béns i serveis, un índex del cost de la vida pretén estimar

l’evolució del cost de mantenir un grau de benestar econòmic constant.

Però l’IB considera que aquesta orientació no s’ha seguit prou radicalment,

i suggereix que es dugui ara a la pràctica amb totes les conseqüències.
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Conscient del temps necessari per fer una bona aproximació, l’IB

proposa que s’elaborin dos índexs: el CPI habitual, de periodicitat mensual i

ràpida difusió com actualment, i un índex del cost de la vida amb caràcter

anual que es podria revisar periòdicament com es fa avui dia amb les xifres

de la Comptabilitat Nacional. El segon índex constituiria una autèntica

novetat, però, a més, l’IB pretén que s’abordin en el primer els problemes

bàsics d’agregació amb ajuda de les fórmules pròpies del segon. Una altra

novetat que tindrem ocasió de tractar més endavant.

Naturalment, en una societat que està tan alerta com la nord-ameri-

cana, l’IB no ha passat desapercebut ni entre la professió acadèmica –en

primer lloc els investigadors del mateix BLS– ni entre l’opinió pública en

general.(2) Per als nostres propòsits és útil destacar que l’encesa polèmica

causada per l’IB se centra en la qüestió següent: ¿Està fent el BLS tants

esforços com són factibles per construir el millor CPI possible, o té raó l’IB

quan exigeix un canvi d’orientació fonamental en els procediments que ha

de seguir aquest organisme i en els recursos públics que s’han de posar a la

seva disposició amb aquesta finalitat?

La situació a Espanya

Sobre aquest teló de fons, sembla oportú preguntar-se: ¿què s’està

fent a Espanya en relació amb això? Segurament, una de les iniciatives més

importants és la participació espanyola en l’IPC Harmonitzat per als paï-

sos membres de la Unió Europea que, sota els auspicis d’EUROSTAT –l’agèn-

cia de la Comissió Europea encarregada de l’estadística– es va publicant

des del mes de gener de 1997, amb una metodologia comuna a tots ells.Ara

bé, tant l’IPC harmonitzat com l’IPC de la majoria dels països membres,

inclosa Espanya, se situen en l’extrem oposat de l’índex del cost de la vida

que reclama l’IB per als Estats Units.

16 ■ INTRODUCCIÓ

(2) Vegeu, per exemple, (i) els articles sobre «Applied Economics in Action:The CPI Comission» a l’American Economic

Review de maig de 1997, 87: 78-98; (ii) les contribucions al Journal of Economic Perspectives de l’hivern de 1998; 12:
3-95; i (iii) l’article de Jeff Madrick i la resposta consegüent de Gordon i Griliches a la New York Review of Books del 6
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En particular, l’INE declara que:

«...l’objectiu fonamental de l’IPC és mesurar l’evolució temporal de l’índex
de preus dels béns i serveis de consum adquirits o comprats per les famí-
lies.» [INE 1994, pàg. 9].

Segurament, l’INE, així com l’autoritat estadística d’altres països europeus,

ha tingut bones raons en el passat per concebre l’IPC com un pur indica-

dor de l’evolució del cost d’un cistell del mercat on els canvis de qualitat

reben el més senzill de tots els tractaments imaginables. Però, ¿s’hauria de

mantenir aquesta postura avui dia, havent entès bé la bateria d’instruments

ja utilitzats a la pràctica pel BLS i la naturalesa del debat obert per l’IB als

Estats Units?

La resposta a aquesta pregunta és cosa de tothom, ja que es tracta en

últim terme d’una qüestió política. Però com a experts o com a interessats

professionalment en el fenomen de la mesura de la inflació, creiem que és

impossible oferir una resposta raonablement fonamentada sense la plèiade

d’estudis monogràfics que sustenta el debat en aquell país.

Ens consta el rigor metodològic amb què es planeja l’IPC en el nos-

tre país, l’extraordinària qualitat de les EPF que s’estan fent des de 1958 i la

meticulositat amb què mensualment es porten a terme els treballs de camp

a les Delegacions Provincials de l’Institut. Però, desgraciadament, l’INE mai

no ha comptat amb recursos humans per emular, ni de lluny, la capacitat

investigadora del BLS i d’altres agències oficials del descentralitzat sistema

estadístic dels Estats Units.(3)

El cert és que al nostre país falta fins i tot una condició prèvia

necessària: ni l’autoritat política ni la societat espanyola –ni abans ni des-

prés de la democràcia– han trobat a faltar la faceta investigadora que hauria

de ser part essencial de l’activitat de l’INE. Només algunes veus del mateix
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Institut han reclamat, tímidament i de tant en tant, la importància d’aquesta

funció. Però, en general, semblaria que hi ha un acord pel qual l’INE ha de

fer les coses bé, però sense investigar gaire per què les hi fa i sense exerci-

tar-se en un treball permanent d’autocrítica basat en les eines estadístiques

i economètriques disponibles en cada moment.

Segons la nostra informació, fins ara la comunitat investigadora

espanyola, dins i fora de les universitats, ha mostrat al seu torn poc interès

envers els múltiples problemes que planteja la mesura de la inflació en

economies tan dinàmiques com les actuals. Tampoc no hem observat que

l’IB hagi tingut gaire ressò entre nosaltres, ni tan sols en la premsa especia-

litzada. Finalment, en un moment en què, com recordàvem al principi, la

inflació ha arribat a les xifres més baixes de la nostra història recent, no és

estrany que els agents polítics o econòmics no es facin preguntes sobre si

els mètodes per construir l’indicador fonamental: si són adequats o millora-

bles.

Aquesta és una visió ingènua, ja que com tindrem ocasió de compro-

var, tant el biaix a l’alça que hi pugui haver en la mesura de la inflació com

les conseqüències distributives dels canvis dels preus relatius no depenen

del fet que la inflació sigui gran o petita. Si es comprova que existeix, les

implicacions econòmiques de mesurar la inflació amb un biaix de l’1,1 per

cent anual i les implicacions socials del fet que determinats grups experi-

mentin una inflació superior o inferior a la del conjunt de la població, són

les mateixes en una economia amb una inflació baixa, com l’espanyola

actual, o en una economia amb una inflació alta, com la que hi va haver al

nostre país durant la dècada dels 70.

Per tot això, hem de celebrar i agrair que el Servei d’Estudis de 

”la Caixa” hagi fet seva la inquietud sembrada per l’IB i que hagi contribuït

a través d’aquest treball a generar una opinió professional que permeti tor-

nar a obrir el debat sobre l’IPC en la societat espanyola. El vehicle elegit ha

estat FEDEA, amb qui ”la Caixa” ja ha col·laborat fructíferament en el passat.
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Quan sota els bons oficis del director de FEDEA, José Antonio Herce,

es va crear l’equip que ha fet aquest treball, es va decidir que era imprescin-

dible conèixer bé les posicions defensades pel BLS. Al novembre de 1997,

els professors Ley i Ruiz-Castillo vam tenir l’oportunitat de visitar aquest

organisme on ens vam beneficiar de les opinions de dos dels grans protago-

nistes del debat, Brent Moulton i Marshall Reinsdorf, així com de les de John

Greenlees, actual responsable del CPI dins del BLS i autor també de diversos

treballs d’investigació sobre aquests temes.A tots ells els agraïm molt espe-

cialment el temps que ens van dedicar.

De tornada a Espanya, vam pensar que la primera tasca que s’havia

de fer era una revisió crítica de la metodologia seguida per l’INE per cons-

truir el sistema vigent de l’IPC amb base en el 1992. Des d’aquí volem agrair

la col·laboració dels serveis de l’INE per aclarir tots els dubtes relacionats

que ens han sorgit. D’altra banda, com en tot treball d’investigació, hem

procurat adoptar un enfocament que comporti algun valor afegit en relació

amb el mateix IB i, també, en relació amb l’àmplia literatura en anglès sobre

l’elaboració de l’IPC.Aquí és suficient apuntar que, segons la nostra opinió,

és útil concebre l’IPC com un estadístic que es construeix a partir de la dis-

tribució dels IPC de les famílies entrevistades en una EPF. En particular,

l’IPC per a qualsevol col·lectiu no és més que la mesura, ponderada per la

despesa total de la família, d’aquests IPC individuals, i per aquest motiu s’ha

dit que l’IPC proporciona una mesura plutocràtica de la inflació en què les

pautes de consum de les famílies més riques pesen més que les de les més

pobres. Però creiem que la mitjana no és l’únic moment d’aquesta distribu-

ció que val la pena tenir en compte. Per la nostra part, recomanem l’estudi

sistemàtic de la dispersió de les taxes individuals d’inflació i les seves con-

seqüències d’índole redistributiva.

Ara hem de deixar per al pròxim capítol l’explotació d’aquesta idea,

la descripció de l’enfocament que hem seguit en tot el treball i un resum

dels nostres resultats més importants. Però des del principi, és convenient
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que insistim davant del lector sobre les limitacions que condicionen no tan

sols les conclusions, sinó els objectius que ens hem hagut de marcar en

aquest treball.

En primer lloc, com és lògic, hem hagut d’utilitzar exclusivament la

informació disponible en el domini públic, és a dir, (i) les dades sobre

preus que l’INE publica mensualment en un cert grau de desagregació en

l’espai de béns i en l’espai geogràfic, i (ii) la informació sobre les pondera-

cions dels diferents béns procedent de l’EPF de 1990-91 i, quan ha calgut,

de la de 1980-81.(4) Al llarg del treball intentarem deixar clar quins estudis

complementaris es podrien dur a terme des de l’INE comptant amb la

informació protegida pel secret estadístic sobre els preus en el grau més

baix de desagregació.

En segon lloc, hem concentrat l’atenció sobre el sistema vigent de

l’IPC després de l’últim canvi de base de 1992. Això significa que hem

estudiat amb cert detall la mesura de la inflació des del gener de 1993 o,

en determinats capítols, des de l’hivern de 1991, fins al gener de 1998.

També s’ha fet una important però limitada incursió en la inflació experi-

mentada als anys 80. Naturalment, l’evidència acumulada sobre aquest

període de temps relativament limitat no sempre es pot generalitzar cap

al passat més llunyà o cap al futur; per això és essencial que les nostres

conclusions se sotmetin a crítica a mesura que s’acumula nova informa-

ció.

En tercer lloc, com ja hem apuntat, no tenim notícia que l’INE hagi

generat cap investigació pròpia sobre el que passa després dels subíndexs

de preus que es fan públics, ni sobre la forma com es resol el problema

dels canvis de qualitat, la modificació de les especificacions dels articles o la

substitució d’establiments que ocasionalment tenen lloc durant el període
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de vigència d’un sistema d’índexs, ni tan sols en un cas com l’espanyol en el

qual, ex oficio, aquestes modificacions estan reduïdes al mínim.

Tenint en compte també l’absència de treballs monogràfics d’índole

sectorial sobre els problemes que comporten els canvis de qualitat o l’apa-

rició de nous productes, la conseqüència de l’escassesa de la informació de

què hem disposat és que, en rigor, no podem dir res basat en els fets sobre

l’ordre de magnitud d’una sèrie de biaixos que, suposadament, estan gene-

rant una sobreestimació de l’augment del cost de la vida en l’economia

espanyola. Això no significa que no hàgim pogut estimar el més conegut

dels biaixos de substitució, ni que hàgim renunciat a presentar diferents

escenaris sobre les conseqüències previsibles per al dèficit públic o el sec-

tor privat de l’existència d’altres biaixos que, no podent ser estimats, s’han

quantificat exclusivament en vista de l’experiència acumulada als Estats

Units i a d’altres països.

Així doncs, desgraciadament, aquest treball no és de cap manera –ni

pretén ser-ho– la rèplica de l’IB per a l’economia espanyola. Els seus autors

ens conformaríem a haver contribuït al debat sobre la importància d’aques-

tes qüestions al nostre país. A part d’això, esperem haver posat clarament

de manifest tant el que hem après de la literatura existent, com el que es

dedueix dels aspectes més originals del nostre enfocament. Confiem també

que les conclusions empíriques i les recomanacions que tanquen el treball

despertin algun interès entre els especialistes i facin algun efecte sobre els

responsables polítics i professionals de l’elaboració de l’IPC.

El treball és accessible a qualsevol lector amb un bagatge tècnic

equivalent al primer cicle de llicenciatura en ciències econòmiques o

empresarials o a una titulació de cicle curt en aquestes matèries. No obstant

això, d’acord amb ”la Caixa”, ens ha semblat oportú redactar un document

auxiliar que, alhora que pugui servir de guia i d’estímul per a la lectura del

treball, constitueixi també una peça independent amb els dos objectius

següents: plantejar els problemes essencials que comporta la mesura de la
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inflació en una societat tan complexa com l’espanyola, i transmetre les

principals conclusions i recomanacions que aquí es desenvolupen en detall.

Aquest document, en llengua castellana, està disponible a Internet: URL =

http://www.lacaixa. es/ estudis. A continuació, també n’oferim un «Resum»

on se sintetitzen les argumentacions, les conclusions principals i les reco-

manacions del treball.
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RESUM I PRINCIPALS CONCLUSIONS

Conceptes bàsics

1. Des del final de l’autarquia i el començament de l’arrencada eco-

nòmica, a finals dels anys 50, l’economia espanyola no ha parat de fer-se

més flexible, més complexa i més dinàmica. «Preu» i «quantitat» han deixat

de ser les úniques dimensions rellevants de la majoria dels béns i serveis de

consum: la varietat i la qualitat dels productes, molts dels quals desaparei-

xen per ser substituïts per altres de nous, són part integral del món actual.

En aquestes circumstàncies, l’elaboració d’un índex de preus representatiu

de la població és més difícil avui dia que en una societat més estàtica com

l’anterior.

2. L’IPC és un indicador econòmic que permet comparar el nivell

de preus d’un període determinat amb el d’un període base que es pren

com a referència. Donat l’anomenat cistell del mercat –que no és més que

el conjunt de béns i serveis adquirits pels consumidors en un moment

determinat–, l’IPC en un període t és el quocient del cost del cistell del

mercat als preus d’aquest període pel cost als preus del període base. Així,

per exemple, si l’IPC en un determinat període és de 120,5, això vol dir

que, de mitjana, els preus d’aquest període són el 20,5 per cent superiors

als del període de base; o, en altres paraules, que el cost del cistell del mer-

cat en el període t ha estat un 20,5 per cent superior al del període de

base.

3. L’elaboració de l’IPC es du a terme en dues fases: (i) En el grau

d’agregació inferior, es parteix dels registres de preu d’un bé i que s’han

fet als establiments de la província j durant el període base i el període t.

Amb aquesta informació es calcula un preu mitjà, o el que s’anomena un

índex simple ,que reflecteix el canvi de preu del bé i en la província jIi,j,t
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des del període base fins al període t. (ii) En el grau d’agregació superior,

utilitzant un conjunt de ponderacions per a cada bé i per a cada província,

, els índexs simples s’agreguen per formar l’índex general, que reflec-

teix el canvi en el nivell de preus a tot el territori nacional des del període

base fins al període t.

4. Les ponderacions de l’índex, que en la majoria dels països (inclo-

sa Espanya) es mantenen fixes durant el període de vigència del sistema,

s’estimen a partir de les Enquestes de Pressupostos Familiars (EPF d’ara

endavant), que investiguen l’estructura del consum o de la despesa de les

famílies en els diferents béns i serveis. Per a cada bé i i cada província j, la

ponderació és el quocient de la despesa en el bé i per part de les

famílies de la província j per la despesa total en tots els béns per part de

totes les famílies.

5. Però, ¿quants «béns» es consideren en l’IPC espanyol i com se’n

registren els preus? En el sistema vigent a Espanya, basat en 1992, les despe-

ses de les famílies en els diferents béns i serveis es van classificar amb l’aju-

da de l’EPF de 1990-91 en unes 800 parcel·les de consum.A continuació, es

van seleccionar els 471 articles que les representen, que són els béns que

integren el cistell del mercat en cada una de les 52 províncies. En el

següent pas, es van definir les especificacions d’un producte o d’una varie-

tat almenys, per article que permeten identificar-lo a la pràctica. Els preus

dels productes definits d’aquesta manera es registren en uns 29.000 establi-

ments repartits per tot el territori nacional.

6. A més de la constància de les ponderacions, la característica cen-

tral d’un sistema com el de l’IPC és que la llista d’articles que formen el cis-

tell del mercat, les especificacions que defineixen les varietats o els produc-

tes concrets, la mostra dels establiments on es registren els preus i el calen-

dari de recollida de la informació, es determinen amb motiu del canvi de

base i es mantenen fixos durant el període de vigència del sistema.

Wi,j

Wi,j
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Les desviacions (biaixos) en la mesura de la
inflació segons l’Informe Boskin

7. Preocupat per la possibilitat que l’IPC nord-americà, elaborat pel

BLS (Bureau of Labor Statistics) estigués sobrevalorant la inflació, el

Comitè de Finances del Senat dels Estats Units va encarregar a un grup

d’experts, dirigits pel professor Michael Boskin, que fessin una síntesi dels

nombrosos treballs existents sobre aquesta qüestió. Al desembre de 1996,

el comitè va produir un informe –l’Informe Boskin, o l’IB d’ara endavant–,

les conseqüències del qual són espectaculars. S’hi sosté que la mesura de la

inflació a través de l’IPC pot estar afectada per desviacions (que d’ara enda-

vant anomenarem biaixos) a l’alça. Concretament, l’IB conclou que, un cop

avaluades totes les vies de biaix possibles i les pràctiques seguides pel BLS

per contrarestar-les, el nivell de preus als Estats Units pot estar sobrevalorat

pel CPI en un 1,1 per cent anual, dins d’un rang de valors plausibles que va

des del 0,8 a l’1,6 per cent anual. És a dir, si la inflació oficial mesurada pel

canvi percentual de l’IPC és del 3 per cent, la veritable magnitud és una

mica inferior al 2 per cent.

8. Aquest error pot semblar petit, però quan es té en compte el pas

del temps, les implicacions són, en cert sentit, catastròfiques. D’una banda,

el dèficit públic creat per un error com aquest en la mesura de la inflació

es convertiria en deu anys la quarta partida més important dins de la despe-

sa pública dels Estats Units, darrere la Seguretat Social, la sanitat pública i el

pressupost de Defensa. D’altra banda, en la mesura que el CPI s’utilitza per

actualitzar o reduir a valors constants altres magnituds macroeconòmiques,

el fet d’exagerar la inflació contribuiria a donar una visió negativa del crei-

xement o del progrés econòmic de la societat en termes reals.

9. Els cinc biaixos considerats a l’IB es poden classificar en tres

grups. En primer lloc, com se sap des de fa dècades, l’IPC en tots els països

del món sobrevalora la inflació a causa del biaix de substitució (que deno-

minarem ) que es produeix en el grau d’agregació superior. El biaix apa-S1
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reix perquè encara que les famílies variïn les seves pautes de consum com

a resposta als canvis dels preus relatius dels béns, les ponderacions es

mantenen fixes en el temps. En segon lloc, basant-se sobretot en els treballs

del mateix BLS, l’IB ha criticat dos aspectes del procediment d’agregació en

el grau inferior: el mètode seguit per agregar els registres de preus de cada

bé als establiments d’una determinada zona geogràfica per construir un

índex simple ; i el biaix de substitució entre establiments, que es pro-

dueix perquè l’índex ignora que d’un volum creixent, les adquisicions dels

consumidors tenen lloc en els punts de compra on els preus han baixat o

han pujat més a poc a poc . En tercer lloc, basant-se en estudis

monogràfics sobre productes i sectors específics i en especulacions prò-

pies, l’IB ha procedit a una avaluació sistemàtica del biaix alcista a causa de

les dues raons següents: els canvis de qualitat que el BLS no descompta sufi-

cientment , i l’aparició de nous productes que no s’incorporen al cistell

del mercat amb la rapidesa necessària . L’IB estima que

per cent anual, de manera que

el biaix total en la mesura de la inflació és 1,1 per cent anual; és a dir, la

inflació oficial als Estats Units és 1,1 punts percentuals superior a la verita-

ble.

10. ¿Quina és la magnitud d’aquests biaixos a Espanya?

(i) Hem estimat que durant el període 1981-1991, el biaix es de 0,07

per cent anual. Com que per raons teòriques sabem que només podem

aconseguir una fita inferior al veritable biaix de substitució, adoptem

l’estimació de l’IB segons la qual per cent anual.

(ii) Quan ens preguntem quina és la informació amb què comptem per

estimar la resta de biaixos a Espanya ens trobem que, en primer lloc, a

causa del secret estadístic, l’INE no pot difondre la informació sobre el

registre de preus, que és l’ingredient necessari per estimar els biaixos

i . A diferència del BLS, l’INE mai no ha difós cap investigació

referent a això. Anàlogament, l’INE mai no ha informat de les conse-

S3S2

S1 = 0,15

S1S1S1

S2 = 0,25, S3 = 0,10 y S4 + S5 = 0,61
S1 = 0,15,(S5)

(S4)

(S3)

(S2)

Wi,j

26 ■ RESUM I PRINCIPALS CONCLUSIONS

i



qüències de la seva forma d’afrontar els canvis de qualitat, l’aparició de

nous productes o la desaparició dels vells. Tampoc no coneixem a

Espanya estudis monogràfics fets fora de l’INE sobre les possibles des-

viacions que es produeixen per aquestes causes. Per tant, a diferència

de l’IB, no tenim investigacions sobre les quals puguem basar una esti-

mació dels biaixos a .

(iii) El nostre estudi del biaix ens condueix a suposar que, fins que

l’INE no aporti l’evidència necessària, és possible prendre . En

funció del debat que han mantingut els membres del comitè Boskin

amb els analistes del BLS i d’altres experts, la nostra millor conjectura

sobre la resta de biaixos a Espanya és que

per cent anual.Així doncs, en total trobem una desviació a l’alça de 0,6

punts percentuals l’any, que, a més, és independent del grau d’inflació.

11. ¿Què implica per a l’economia espanyola un biaix en la mesura

de la inflació de 0,6 per cent anual? En general, qualsevol biaix en l’IPC

provocarà transferències involuntàries de renda entre sectors econòmics i

grups socials, que seran més grans com més gran sigui el biaix i com més

temps actuï. En particular, i sota un conjunt de supòsits que aquí no fa al

cas resumir, les conseqüències fonamentals es poden il·lustrar de la manera

següent:

(i) Com a resultat d’un biaix d’aquesta magnitud que va operar al llarg del

període 1985-1997, el 1997, i d’acord amb aquest estudi, s’hauria pro-

duït una desviació des de les empreses, favorable per als assalariats del

sector privat, d’1,9 bilions de pessetes. El vehicle per a aquesta trans-

ferència són els sous i salaris excessivament indexats amb un IPC

esbiaixat a l’alça.

(ii) Durant el període 1985-1995, l’efecte acumulat del biaix va comportar

un increment del dèficit públic de 527 miliards solament pel que fa a

1995, equivalents al 0,76 per cent del PIB anual.

S S S3 = 0,04 i 4+ 5 = 0,41

S2 = 0
S2
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(iii) Si tenim en compte l’impacte d’una inflació sobrevalorada sobre el sis-

tema de pensions, la remuneració neta d’impostos dels assalariats

públics, la meitat de les altres prestacions socials i el servei del deute

necessari per finançar el dèficit creat per aquestes partides, el dèficit

públic que s’acumularia des de l’actualitat fins al 2015, per exemple,

seria equivalent, en pessetes de 1999, al 3,61 per cent del pressupost

de despeses d’aquest any. D’aquesta manera, l’error en la mesura de la

inflació se situaria com la sisena partida més important de despesa

pública, després del sistema de pensions, la sanitat, el finançament de

les administracions territorials, el servei del deute públic i el subsidi

d’atur.

(iv) Depenent dels supòsits que fem sobre les economies d’escala en la

família, l’augment de la despesa mitjana en termes reals entre 1981 i

1991, segons les EPF corresponents, hauria estat del 32 al 42 per cent

amb un IPC sense biaix davant d’un rang de variació del 24 al 34 per

cent amb l’IPC habitual.

Una crítica del sistema de l’IPC vigent a Espanya

12. Més enllà dels cinc biaixos considerats a l’IB, l’oficina d’estadísti-

ca encarregada de l’elaboració de l’índex de cada país ha d’adoptar unes

decisions metodològiques difícils, susceptibles de crítica des d’un punt de

vista tècnic. Durant l’últim canvi de base a Espanya el 1992, creiem que les

decisions més qüestionables de l’INE van ser les quatre següents: (i) l’elimi-

nació del cistell del mercat dels lloguers imputats en l’EPF de 1990-91 als

habitatges en règims de tinença diferents del de l’arrendament; (ii) l’omis-

sió de les altres imputacions fetes en aquesta enquesta, que inclouen l’auto-

consum, l’autosubministrament, el salari en espècie i els àpats subvencio-

nats en el lloc de treball o en l’establiment propietat de la família; (iii) l’es-

timació de les despeses anuals en aliments i begudes sense tenir en compte
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tota la informació disponible sobre el fenomen de l’anomenada «gran com-

pra» en hipermercats i altres grans superfícies, i (iv) la utilització d’índexs

de preus que prenen com a referència les quantitats dels béns adquirides

pels consumidors durant l’EPF de 1990-91, però modificades per la inflació

que va tenir lloc des d’aquesta data fins a l’any base de 1992.

13. En tots els casos, hem avaluat les conseqüències de la decisió

adoptada per l’INE comparant-la amb la millor alternativa disponible.

Prenguem l’exemple del tractament de l’habitatge. Al nostre entendre, la

millor alternativa al rebuig de la informació existent sobre els lloguers impu-

tats als habitatges cedits o en propietat, és incloure aquests lloguers en la

definició de la despesa total de la família com es va fer en els sistemes de

l’IPC basats en 1976 i 1983.Aquesta decisió afectaria la proporció de la des-

pesa en habitatge de les famílies en aquests règims i, per tant, el conjunt de

les ponderacions del sistema i la mesura de la inflació.Així doncs, l’INE inco-

rre en un biaix que és igual a la diferència entre la mesura de la inflació que

correspon a l’IPC oficial i la que correspon a la millor alternativa disponible.

14. ¿Quin és l’impacte dels problemes esmentats quan es mesura la

inflació? Les quatre causes generen desviacions de –0,253; –0,005; +0,017 i

–0,061 per cent anual, respectivament. Així doncs, l’INE ha infravalorat la

inflació durant el període 1992-1998 en un 0,302 per cent anual. Aquesta

xifra representa el 27,45 per cent del biaix total que, en sentit contrari, l’IB

calcula en el cas dels Estats Units, o la meitat del biaix corresponent que

hem conjecturat en el cas d’Espanya.

Conseqüències distributives dels canvis en els
preus relatius

15. Per calcular l’IPC d’un consumidor o d’una família individual en

un determinat període de temps, no s’ha de fer altra cosa que ponderar els

canvis en els preus relatius que hagin tingut lloc en aquest període en rela-
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ció amb el període base per la importància que aquests béns tenen en el

pressupost de la família en qüestió. ¿Quina és la relació entre l’IPC general i

els IPC individuals? La resposta és que l’IPC general és la mitjana dels IPC

individuals, ponderada per la importància de la despesa total de la família

en la despesa agregada per a tota la població. Per tant, com més rica és una

família, més gran és la contribució del seu IPC a l’IPC general.Aquest és el

motiu pel qual la literatura qualifica l’IPC actual d’índex plutocràtic.

16. En la mesura que els preus variïn a diferent ritme i que les famí-

lies es caracteritzin per proporcions diferents en la despesa, a cada família

li correspon una inflació pròpia. Un cop formulat el problema d’aquesta

manera, sorgeixen preguntes interessants. ¿Com evoluciona la distribució

de la inflació individual al llarg del temps? ¿Com es modificaria la inflació

general si, a partir dels IPC individuals, utilitzéssim uns altres esquemes d’a-

gregació diferents del plutocràtic? ¿A favor o en contra de qui estan esbiai-

xats els preus en un període determinat? Per exemple, ¿qui és relativament

més perjudicat per l’evolució dels preus, les famílies més riques o les més

pobres?

17. Les conclusions més importants són les quatre següents. (i) A

pesar que la inflació mesurada per l’índex general ha anat baixant des de

1991 fins a 1998, la dispersió de la distribució de les inflacions individuals

ha anat augmentant durant aquest període. (ii) Si en lloc d’utilitzar un

índex plutocràtic com l’actual, utilitzéssim un índex democràtic en què

l’IPC de cada família tingués el mateix pes en l’índex general, la inflació

durant el període 1991-1998 hauria estat un 0,055 per cent anual inferior.

Això significa que, com està passant des de 1973-74, globalment el compor-

tament dels preus ha perjudicat relativament més les famílies més riques

que les més pobres. (iii) Els factors espacials són els que proporcionen

l’explicació quantitativament més important de les diferències observades

en la inflació individual. Però, la despesa ajustada per la dimensió de la famí-

lia i altres característiques socioeconòmiques exerceixen també un impacte

apreciable sobre la inflació individual. Combinant l’efecte de les variables
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d’aquest tipus, el rang de variació del biaix que experimenten les famílies

socialment més i menys afavorides durant el període 1991-1998, oscil·la

entre el +0,4 i el –0,5 per cent anual, respectivament. És a dir, durant el

període esmentat, la inflació experimentada per les famílies en una situació

econòmica més bona és superior en 0,4 punts percentuals a l’any a la

mesurada per l’IPC general, i 0,5 punts percentuals inferior a la de les famí-

lies en una situació pitjor. Aquest és el mateix ordre de magnitud, aproxi-

madament, que separa les comunitats autònomes amb la inflació més gran

(Balears) i la més petita (Aragó). (iv) Durant aquest període, la desviació a

l’alça deguda als canvis de la qualitat i a l’aparició de nous productes, que

és la que rep un pes més gran en l’IB, és proporcional a la despesa total de

la família. Per tant, si s’elimina aquest biaix, hi hauria a una reducció de la

inflació més gran per a les famílies riques que per a les pobres.

Recomanacions

18. A curt termini, creiem que hi ha un conjunt de millores tècni-

ques aplicables amb motiu del pròxim canvi de base de l’IPC. Ens referim

als quatre aspectes tractats al punt 12 i a l’eliminació del biaix .

19. Potser la recomanació més important de l’IB és que les oficines

d’estadística han de construir un índex general de preus tan pròxim com

sigui possible al que s’anomena un veritable índex del cost de la vida (ICV

d’ara endavant). Un ICV compara el cost d’aconseguir un determinat nivell

de benestar econòmic amb els preus d’un determinat període i amb els

preus d’un període base. Conscients que moltes de les millores en aquesta

direcció requereixen un cert temps, els redactors de l’IB exigeixen l’elabo-

ració d’un ICV anual encara que s’hagi de publicar retrospectivament. Sota

determinats supòsits, és possible calcular un ICV només amb les quantitats

elegides pels consumidors als preus de dos moments del temps. A part

d’això, per elaborar un ICV anual s’ha de disposar d’una EPF anual.

S2
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20. Per la nostra banda, proposem adoptar la recomanació de l’IB

refent a l’elaboració d’un ICV anual. Però l’IB va més lluny, ja que recomana

que per elaborar l’índex mensual s’adopti també el tipus de fórmula que

s’utilitza en la construcció d’un ICV com, per exemple, un índex de

Törnquist retardat en el temps (a trailing Törnquist index). Per la nostra

banda, recomanem que, fins que no es produeixi un consens internacional

sobre la conveniència d’anar en una direcció o en una altra, l’INE estimi

mensualment un índex com l’habitual, però experimenti diferents alternati-

ves com la suggerida a l’IB.

21. L’INE hauria d’estimar mensualment un IPC per a cada família

individual utilitzant els índexs simples provincials amb un grau de desagre-

gació per determinar entre les 110 subclasses que es publiquen avui dia i

els 471 articles del cistell del mercat actual. Com que es treballa amb

màxim grau de desagregació, s’ha d’esperar que s’aconsegueixi amb màxi-

ma precisió en l’estimació ulterior de: (a) la dispersió de la distribució de

la inflació individual; (b) el biaix que recull el comportament propobre o

proric dels preus; (c) les implicacions distributives dels biaixos i , i

(d) els factors espacials que tan importants han resultat en el nostre país.

22. L’IPC a Espanya és una operació estadística molt complexa, rea-

litzada amb les màximes garanties de precisió i respecte a les normes bàsi-

ques internacionals en la matèria.Ara bé opinem que, no és possible garan-

tir en el futur el grau d’excel·lència aconseguit sense la formació a curt ter-

mini d’un Grup d’Estudis en el si de l’INE amb els recursos necessaris per

complir amb els dos objectius següents: (a) analitzar els múltiples aspectes

tècnics que envolten l’elaboració d’aquest indicador bàsic i (b) informar

adequadament els experts en els diferents sectors coberts per l’IPC, la

comunitat investigadora i l’opinió pública en general.

23. En relació amb altres aspectes que ultrapassen el marc tècnic de

l’INE, formularem els sis suggeriments següents:

S5S4
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(i) Sense el benefici d’un debat previ en la societat espanyola, en aquest

moment no tenim cap recomanació per fer sobre la millor manera de

mantenir el valor al llarg del temps de les pensions i d’altres transferèn-

cies públiques.Ara bé, en la mesura que es decideixi socialment indexar

els ingressos dels beneficiaris dels programes públics a través d’un

índex de preus de consum, recomanem que aquest indicador sigui la

mitjana simple dels índexs individuals en lloc de l’actual IPC, que pon-

dera aquests índexs individuals per la despesa total de la família.

(ii) Ja s’han destacat els avantatges des del punt de vista estadístic del fet

que l’INE construeixi índexs de preus individuals. Però, a més, dispo-

sant d’aquesta informació, els agents socials i polítics, la comunitat

investigadora i qualsevol altre interessat podrà avaluar la importància

dels biaixos que revelen els subgrups de la població amb una inflació

superior o inferior a la de la població en general.

(iii) Creiem que la rendibilitat de donar suport al millor IPC possible no

admet dubte. Però cal que l’Administració revisi amb profunditat les

conclusions reflectides en el punt 11 sobre les conseqüències de la

indexació d’amplis sectors de l’economia a través d’un IPC que incorre

en els biaixos destacats en l’IB.

(iv) És inútil esperar millores en l’elaboració de l’IPC sense els recursos

econòmics per a això. Per tant, ens permetem la llibertat de recomanar

a l’autoritat política que doti l’INE amb els mitjans necessaris per man-

tenir l’extraordinària qualitat de l’EPF actual i per dur a terme un pro-

grama d’investigació sense el qual, segons la nostra opinió, serà impos-

sible que la societat espanyola compti amb l’indicador de preus que

correspon al nostre grau de desenvolupament econòmic i social.

(v) L’INE no és pas l’únic interessat a aconseguir-ho. Les forces socials, els

representants dels sectors d’activitat inclosos en l’IPC, la comunitat

investigadora i els mitjans de comunicació, en representació de l’opi-

nió pública, estan interessats a vetllar per la qualitat d’aquest indicador
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bàsic. Dins de l’ordenació legal vigent, el Consell Superior d’Estadística

és l’òrgan apropiat on –abans del pròxim canvi de base de l’IPC– l’IB,

aquest treball i altres de semblants que s’estan fent en altres països han

de ser revisats amb cura per obtenir una visió ponderada de les modifi-

cacions que són viables a curt i a llarg termini.

(vi) El Consell Superior d’Estadística proporciona també un bon fòrum des

del qual s’hauria d’intentar sensibilitzar l’opinió pública sobre la com-

plexitat de l’operació estadística que comporta l’IPC i la necessitat

d’introduir en l’INE un component investigador i experimental sense

el qual no és possible que l’Institut compleixi correctament la seva

missió.
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I. INTRODUCCIÓ GENERAL: UNA VISIÓ PANORÀMICA 

En l’IB es diu que el biaix de l’IPC als Estats Units és, aproximada-

ment, un 1,1 per cent anual. En aquest treball investiguem fins a quin punt

és possible fer una afirmació anàloga per a l’economia espanyola i, per

aquest motiu, cal aclarir en primer lloc què entenem per biaix.

Aquest capítol introductori pretén deixar clar quins són els biaixos

estudiats en l’IB i quin tipus d’informació és necessària per estimar-ne cada

un. En conseqüència, tenint en compte la informació pública sobre l’IPC a

Espanya que l’INE proporciona a qualsevol interessat, descriurem quins

biaixos s’estimaran en aquest treball i quins es quantificaran a partir de l’e-

vidència acumulada en altres països.

Per això, cal descriure succintament les característiques de l’IPC en

qualsevol país del món. Naturalment, el més convenient serà descriure el

sistema de l’IPC vigent, basat en 1992, utilitzant la terminologia encunyada

per l’INE per al cas espanyol.

1.1. Els conceptes bàsics i els problemes
d’agregació

1.1.1. Els conceptes bàsics

Un índex estadístic de preus, o simplement un índex de preus, per-

met comparar el cost d’adquisició d’un vector de quantitats de béns i ser-

veis en diferents moments del temps. En paraules de l’INE, com hem vist:

«L’objectiu fonamental de l’IPC és mesurar l’evolució temporal de l’índex
de preus dels béns i serveis de consum adquirits o comprats per les famí-
lies.» [INE 1994, pàg. 9].

Val la pena subratllar que es tracta de béns i serveis de consum

finançats per la renda disponible. En conseqüència, s’exclou tota l’activitat
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que es desenvolupa fora del mercat (fonamentalment en el si de la família),

els costos i beneficis dels programes públics i les qüestions relacionades amb

el medi ambient i la qualitat de vida en general.Tot i així, una de les raons que

expliquen l’interès creat per l’IB és la conscienciació general del fet que

«una proporció creixent del que es produeix i es consumeix en una eco-
nomia és més difícil de mesurar que fa dècades, quan gran part de l’activi-
tat econòmica consistia en un nombre menor de mercaderies de fàcil
mesura, com els martells i les patates.» [Vegeu Boskin et al. (1998)].

Matilla (1987).Trobareu a una descripció bona de les dificultats per mesu-

rar que es plantegen a Espanya.

Ara bé, ¿quants béns té una economia com l’espanyola? El punt de

partida per respondre aquesta qüestió en el sistema vigent està en l’EPF de

1990-91, una mostra representativa de 21.155 famílies residents en habitat-

ges principals a tot el territori nacional, que van ser entrevistades entre l’a-

bril de 1990 i el març de 1991.(1) Les despeses en béns i serveis de consum

recollides en l’EPF de 1990-91 es van classificar en més de 900 parcel·les de

despesa d’acord amb la nomenclatura harmonitzada d’EUROSTAT. Les par-

cel·les de despesa que van superar el 0,03 per cent de la despesa total de

les famílies, es van agrupar en 873 parcel·les de consum; les que no van

arribar a aquest percentatge es van afegir a d’altres de semblants o es van

distribuir entre unes quantes. El conjunt de parcel·les de consum consti-

tueix el que s’anomena camp de consum.

A continuació, se selecciona un o uns quants articles que represen-

ten, amb l’evolució dels preus, la de tots els béns que componen una o més

parcel·les. La selecció d’articles testimoni de les parcel·les de consum es fa

després d’haver consultat diferents organismes i associacions d’empresaris,

fabricants i comerciants, d’acord amb unes normes generals. Aquestes nor-

mes pretenen assegurar, en la mesura que es pugui, (i) que l’evolució dels

preus dels articles seleccionats sigui semblant a la dels altres articles de la
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(les) parcel·la (-es) que representen; (ii) que els articles siguin consumits

habitualment per la població; (iii) que ofereixin unes garanties raonables

de permanència en el mercat i, (iv) que tinguin preus fàcilment observa-

bles (INE 1994, pàg. 26).

En total, es van seleccionar 471 articles que constitueixen avui dia

l’anomenat cistell del mercat. Al quadre 1 es recull el nombre d’articles i el

nombre aproximat de parcel·les de consum per a cada un dels 8 grups que

es distingeixen en l’IPC. Per exemple, hi pot haver una parcel·la denomina-

da cítrics que està representada per dos articles, taronges i mandarines.

Ara bé, cal destacar que el mateix article en dos punts de l’espai es conside-

ra un bé diferent; és a dir, la localització és una característica més de qualse-

vol bé, encara que l’àmbit espacial no és idèntic per a tots els béns.

Concretament, el registre mensual de preus d’uns 180 articles d’alimenta-

ció i lloguer d’habitatges es fa en 130 conjunts primaris, 50 dels quals són

capitals de província, 78, municipis que no són capitals, i els dos restants,

Ceuta i Melilla. Pel que fa a la resta d’articles, el registre de preus es du a ter-

me en uns 70 conjunts primaris més (INE 1994, pàg. 23).
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Quadre 1

ELS ARTICLES DEL CISTELL DEL MERCAT DE 1992
i LES PARCEL·LES DE CONSUM DELS VUIT GRANS GRUPS

Nombre Nombre aproximat
Grups d’articles de parcel·les de consum

I Aliments, begudes i tabac 173 253

II Vestit i calçat 63 95

III Habitatge 22 103

IV Parament i articles de la llar 63 114

V Medicina i conservació de la salut 21 41

VI Transports i comunicacions 34 54

VII Esbarjo, ensenyament i cultura 42 140

VIII Altres béns i serveis 53 73

Total 471 873



En el pas següent, cal seleccionar el nombre de varietats o de pro-

ductes de cada article que es tindran en compte. Per exemple, és possible

que de l’article taronja només es consideri la varietat taronja de taula,

mentre que en altres casos més complexos d’articles heterogenis, com l’au-

tomòbil, es considerin típicament diversos models. Finalment, s’han de

determinar les especificacions que defineixen cada varietat.Aquestes espe-

cificacions són les que permeten la comparació al llarg del temps de pro-

ductes idèntics o de qualitat equivalent, a fi de mesurar variacions de preus

pures no motivades per canvis de qualitat. Si tenim en compte els diferents

hàbits de consum i les pràctiques comercials de cada zona geogràfica, la

determinació de les varietats i les especificacions –cosa que fa que l’INE

hagi de consultar nombrosos organismes, associacions professionals i

empreses– no sempre poden ser uniformes a tot el país (INE 1994, pàg.

26). Així, per exemple, l’article jaqueta d’home té diferents especificacions

pel que fa a la composició, al disseny o a la marca depenent del conjunt pri-

mari on se’n reculli el preu.

La pregunta següent és: ¿com es registren realment els preus d’a-

quests articles, convenientment especificats, l’evolució dels quals és l’objec-

tiu de l’IPC? En primer lloc, el nombre total d’establiments que mensual-

ment proporcionen els preus d’un article es determina de manera directa-

ment proporcional a la importància de l’article en qüestió i a la variabilitat

dels preus, i inversament proporcional als seus costos d’obtenció (INE

1994, pàg. 24). Tenint en compte el nombre total d’establiments, el pas

següent és localitzar-los en l’espai.

En el cas dels articles alimentaris, s’han establert zones comercials

que poden estar constituïdes per una part o per la totalitat dels municipis

que constitueixen els conjunts primaris. Les zones es determinen de mane-

ra que la població de cada una sigui semblant des del punt de vista socio-

econòmic. Es distingeix entre quatre tipus de zones comercials (segons el

tipus de municipi, capital o no, la densitat de població i l’estrat socioeconò-

mic) i quatre tipus d’articles (segons la variabilitat dels preus i el caràcter

38 ■ INTRODUCCIÓ GENERAL: UNA VISIÓ PANORÀMICA



perible o no). El nombre d’establiments o llocs de mercat seleccionats varia

segons el tipus d’article i el tipus de zona comercial en què s’ha de registrar

el preu. En tot cas, a les capitals de província s’exigeix un mínim de tres

establiments per cada article. Per als preus de certs articles hi pot haver

fins i tot tres establiments per zona comercial. En total, l’IPC vigent conside-

ra 29.000 unitats informadores. És important destacar que, igual que la llis-

ta de varietats i les especificacions, la selecció dels establiments no es fa

aleatòriament, sinó que va a càrrec de les Delegacions Provincials de l’INE

d’acord amb una normativa interna (INE 1994, pàg. 25).

El període de recollida de preus amb caràcter mensual va de l’1 fins

al 22 de cada mes. Els preus de la majoria dels articles es registren una vega-

da al mes. Els preus dels articles peribles, sotmesos a unes variacions més

grans, es registren fins a tres vegades al mes en cada un dels establiments

dels municipis capitals de província, i només un cop al mes als altres muni-

cipis (INE 1994, pàg. 27). Hi ha un conjunt important d’articles que merei-

xen un tractament especial, entre els quals hi ha l’habitatge, els articles esta-

cionals, els articles trimestrals(2) i d’altres articles(3) les característiques dels

quals es descriuen a les pàgines 29-35 de la monografia de l’INE (1994).

Sense perjudici de tornar a tractar alguns d’aquests casos més endavant, a

continuació ens concentrarem en el cas general.

En el punt on som, resulta ociós subratllar que l’elaboració de l’IPC

és una operació estadística de gran envergadura que exigeix la participació

mensual de centenars d’agents en tot el territori nacional, la coordinació de

tots els seus aspectes en cada una de les Delegacions provincials de l’INE i

la direcció tècnica en últim terme per un equip d’experts a la seu central

de l’Institut.
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(2) Aparells electroacústics, electrònics, mobles, serveis de reparació i, en general, tots aquells que no presenten massa
variacions de preus al llarg del temps.
(3) Es tracta de la distribució i consum d’aigua, gas ciutat i natural, energia elèctrica, servei telefònic, correu postal,
transport urbà,vehicles de transport personal,hotels,ensenyament a tots els nivells, llibres, futbol,diaris, tabac, transport
aeri i per ferrocarril, carburants i combustibles.



1.1.2. Els problemes d’agregació

Un cop determinats els articles, els productes, les especificacions,

els establiments on tindrà lloc el registre de preus i el calendari mensual de

recollida d’informació, el primer problema d’agregació que s’ha de discutir

és com passar dels preus observats d’un article en els diferents establi-

ments al que s’anomena índex simple a escala provincial.

Prenguem el cas més simple d’una parcel·la de consum i representa-

da per una sola varietat d’un únic article els preus del qual s’anoten una sola

vegada al mes en un conjunt d’establiments indexats per  en

una província j. Com s’indica a INE (1994), pàg. 15-16, l’índex simple de l’ar-

ticle i a la província j en el mes , s’obté com el quocient del preu

mitjà de l’article en el període t pel preu mitjà en el període base 0.

Suposem que, com a Espanya, el període de base sigui d’un any, i que siguin

i els preus d’aquest article registrats a l’establiment e durant el

mes t i el mes m de l’any base, respectivament. Llavors tindrem que

on

En el sistema vigent, l’any base és 1992.Així doncs, cada mes t, des

de gener de 1993 fins avui dia, l’INE estima els índexs simples dels articles

a les províncies , on, com hem vist,

i . Així doncs, el producte ens proporciona

el nombre de béns que, conceptualment, s’inclouen en l’IPC. Com que els

preus de determinats articles, com ara els segells de correus o el tabac, es

determinen a escala nacional, el nombre anterior proporciona en realitat

una fita màxima al nombre d’articles diferents que es consideren en l’IPC.

471×52 = 24. 492J = 52
I = 471j = 1, . . . , J ,i = 1, . . . , I
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∑
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∑
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∑
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Amb el supòsit que totes les famílies residents a la província j afron-

ten els mateixos preus, el segon problema d’agregació consisteix a passar

dels índexs simples a l’índex general per al conjunt de la població. L’índex

general per al període , no és més que la suma ponderada dels

índexs , on els coeficients de ponderació a cada província,

, són les proporcions agregades de la despesa en cada un

dels béns d’aquesta àrea geogràfica. Sigui la despesa agregada al bé i

per part de les famílies residents a la província j, i sigui G la despesa agre-

gada de totes les famílies per tots els conceptes. Llavors:

on

¿Com s’obtenen les proporcions de la despesa ? Com és sabut, en el

sistema vigent s’estimen a partir de l’EPF de 1990-91.Aquesta enquesta con-

sisteix en una mostra de 21.155 famílies, representativa d’una població

d’uns 11 milions de famílies residents en habitatges principals a tot el terri-

tori nacional. Siguin i la despesa en el bé i i la despesa total, respecti-

vament, d’una família h resident a la província j. Si és el conjunt de les

famílies d’aquesta zona geogràfica, el numerador i el denominador de l’ex-

pressió (3) s’estimen per:

i    

De fet, en el tipus de mostreig estratificat amb què es fan les EPF,

l’INE calcula un factor d’elevació per cada família, que és igual al nom-

bre de famílies poblacionals representades per la família mostral en qües-
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tió. Així, per passar de qualsevol magnitud mostral al seu equivalent pobla-

cional, cal ponderar cada observació amb el corresponent factor d’elevació.

Per exemple, l’estimació poblacional de la despesa en el bé i per part de

les famílies de la província j és igual a

Per simplificar la notació, en la resta del treball ometrem qualsevol referèn-

cia als factors d’elevació que, naturalment, s’han tingut en compte sistemàti-

cament cada vegada que fem algun càlcul.

A mesura que els preus varien, típicament a diferent ritme, és evi-

dent que cada família experimenta la seva pròpia taxa d’inflació. Si supo-

sem que totes les famílies d’una província afronten els mateixos preus,

podem definir un índex de preus per cada família h de la província j pon-

derant els per les proporcions de la despesa anàlogament a la manera

com s’ha definit l’índex general en l’equació (2). És a dir, si ,

llavors

D’aquesta manera, per a cada període t tenim una distribució d’índexs de

preus individuals , on H és el nombre de

famílies entrevistades a l’EPF de 1990-91. Doncs bé, el tercer i últim dels

problemes d’agregació que hem de plantejar consisteix en la relació entre

la distribució i l’índex general .

Sigui un vector de ponderacions on .

Com veurem més endavant, per a cada i i per a cada j, la proporció agrega-

da de la despesa es pot obtenir a partir de les proporcions de la des-

pesa individuals d’acord amb l’expressió

Wi,j

αh = gh/Gααα = (α1, . . . , αH)

IPCtIPCt

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t )

IPCh
t =

∑
i

wh
i · Ii,j,t. (4)

wh
i = gh

i /gh

Ii,j,t

Gi,j =
∑

h∈Hj

ρhgh
i .

42 ■ INTRODUCCIÓ GENERAL: UNA VISIÓ PANORÀMICA



Consegüentment, és fàcil comprovar que

Així doncs, l’índex general no és res més que la mitjana ponderada dels

índexs individuals on el coeficient de ponderació és la importància de la

despesa total de la família en la despesa agregada de la població. Per tant,

les famílies més riques pesen més en l’índex general que les més pobres i,

consegüentment, no és estrany que en la literatura s’hagi descrit l’IPC cons-

truït d’aquesta manera com un índex plutocràtic –vegeu Prais (1958).

Per estimar els pesos a la pràctica, no cal calcular primer els

individuals del conjunt primari j i agregar després d’acord amb la fór-

mula expressada a l’equació (5). Per cada bé, es pot estimar directa-

ment de l’EPF com el quocient de la despesa en el bé i, per part de les

famílies de la província j, per la despesa total d’aquestes famílies per tots

els conceptes d’acord amb l’expressió (3). Per tant, l’ es pot obtenir a

partir de l’equació (2) sense haver d’utilitzar l’equació (6). Com que aquesta

és la pràctica seguida habitualment per les oficines d’estadística, la conne-

xió entre l’ general i els individuals és relativament poc cone-

guda. No obstant això, com veurem, aquesta relació és crucial dins del nos-

tre enfocament.

El sistema de l’IPC s’ha estat renovant durant períodes irregulars de

temps. En les dues últimes ocasions, l’EPF de 1973-74 va servir de base per

al sistema de 1976, mentre que l’EPF de 1980-81 va constituir el punt de

partida per al canvi de base de 1983.

La clau d’un sistema com el de l’IPC és que el camp de consum, la

delimitació dels conjunts primaris i de les zones comercials, la llista d’arti-

IPCh
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cles que integren el cistell del mercat, les especificacions dels productes, la

mostra d’establiments i el calendari de recollida de la informació dels preus

per a la totalitat dels articles es determinen quan té lloc el canvi de base i es

mantenen fixos al llarg del temps.Així mateix, les proporcions agregades de

la despesa es mantenen constants durant el període de vigència del siste-

ma.

1.2. Els biaixos de la inflació en l’Informe Boskin

La noció de biaix implica un estàndard de referència. Per l’IB, l’alter-

nativa és clara: hauríem d’estimar el que s’anomena un veritable índex del

cost de la vida. A diferència d’un índex de preus, un índex del cost de la

vida (ICV d’ara endavant) mostra l’evolució en el temps del cost mínim de

mantenir un grau de benestar econòmic o un nivell de vida determinat.

¿Quina és la relació entre un índex de preus com l’IPC i un ICV? En

general, en cada període de temps, els preus evolucionen a un ritme dife-

rent.A mesura que varien els preus relatius, els consumidors també variaran

les quantitats adquirides d’uns béns o d’uns altres per mantenir constant el

nivell de vida que es pren com a referència en un ICV. Consegüentment, les

proporcions de la despesa disminueixen per a aquells béns els preus dels

quals augmenten més de pressa i augmenten per a aquells béns els preus

dels quals estan experimentant unes taxes d’inflació menors.Tot i així, hem

vist que les ponderacions que els béns reben en l’índex general són les

proporcions de la despesa , estimades a partir d’una EPF, que es man-

tenen fixes al llarg del període de vigència de l’índex.Així doncs, es donarà

massa importància a aquells béns els preus dels quals augmenten més ràpi-

dament i passarà el contrari amb els béns els preus dels quals augmenten

massa lentament. Per aquest motiu, podem esperar que la inflació mesurada

per un índex de preus com l’IPC sigui més gran que la que s’obté a través

d’un ICV. La diferència entre l’índex oficial i el que resultaria si es permetés

que les ponderacions s’actualitzessin com a resposta als canvis dels preus

Wi,j
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relatius, es coneix normalment com el biaix de substitució. Anomenarem

el biaix a l’alça en la mesura de la inflació que es produeix per aquest

motiu.

El biaix següent es produeix en l’agregació dels registres de preus

dels productes dels diferents establiments per formar els índexs simples

dels articles. Als Estats Units, com en d’altres països, per estimar un índex

simple es calcula la mitjana simple dels preus relatius en els diferents

establiments, és a dir:

on és la mitjana del preu del bé i a l’establiment e durant el període

base 0. Però, per raons que examinarem més endavant –vegeu l’apartat

9.2(4)–, la comunitat internacional s’ha inclinat recentment a favor de la fór-

mula geomètrica per agregar els registres de preus dels diferents establi-

ments, segons la qual:

En l’IB el biaix és la diferència entre la mesura de la inflació

segons un CPI on el problema d’agregació en el grau inferior es resol d’a-

cord amb la fórmula (7) i un CPI on s’utilitza la fórmula (8). Tenint en

compte la relació entre la mitjana aritmètica i la mitjana geomètrica, es

demostra que sempre és positiu. És important destacar que, com que a

Espanya no s’utilitza la fórmula (7), la naturalesa del biaix és molt dife-

rent en l’IPC i en el CPI.
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(4) Utilitzarem un sistema de referència en què l’apartat 9.2, per exemple, significa el segon apartat del capítol 9.



A continuació, s’ha d’esmentar el biaix associat al manteniment

invariable de la mostra d’establiments durant el període de vigència del

sistema. L’evolució del comerç al detall en èpoques recents es caracteritza

pel pes creixent d’establiments de grans dimensions que ofereixen molts

productes a preus unitaris inferiors. El manteniment de la mostra original

d’establiments durant períodes extensos de temps portarà a una infrarepre-

sentació d’aquest fenomen. En la mesura que es pot afirmar que la qualitat

del servei ofert per aquests nous establiments no és inferior a la que propor-

cionen els que figuren en la mostra fixa del sistema oficial, es produirà un

biaix alcista de naturalesa anàloga al , al qual ens referirem com a .

El quart biaix es refereix a la insuficiència dels procediments seguits

per les oficines d’estadística per separar les variacions experimentades pels

preus de les variacions de la qualitat. El cinquè i últim biaix quantificat en

l’IB és l’associat a l’aparició en el mercat de nous béns que o bé satisfan

millor les necessitats i apetències dels consumidors o bé atenen de forma

genuïna noves necessitats potencials per a les quals no hi havia en el mer-

cat rivals de pes. Ens referim a aquests importants biaixos, propis d’una

economia dinàmica caracteritzada per una innovació constat, com a i

, respectivament.

1.3. Altres biaixos que no es consideren 
en l’Informe Boskin

En cada país, l’organisme responsable de l’elaboració de l’IPC ha

d’adoptar decisions metodològiques que són discutibles des d’un punt de

vista tècnic. Per exemple, l’índex general no sempre es refereix a la totalitat

de famílies de la població. El CPI, en particular, representa exclusivament

les famílies que resideixen en les zones urbanes dels Estats Units. Per raons

de cost, ni s’investiga el comportament dels consumidors, ni es registren

preus en les zones rurals menys densament poblades del país. En sistemes

anteriors al vigent, el que s’anomena l’estrat de referència de l’IPC espa-
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nyol excloïa les famílies unipersonals i, en la resta, les molt riques i les molt

pobres. Llavors és possible estudiar el biaix que s’introdueix en la mesura

de la inflació quan s’exclou determinats subgrups de la població. Ens refe-

rirem a aquest biaix com a .

Opinem que, durant l’últim canvi de base a Espanya, l’any 1992, les

decisions més qüestionables de l’INE van ser les tres següents: (i) l’elimina-

ció del cistell del mercat dels lloguers imputats a l’EPF de 1990-91 als habi-

tatges en règims de tinença diferents de l’arrendament; (ii) l’eliminació d’a-

questa llista de les altres imputacions realitzades en aquesta enquesta, que

inclouen l’autoconsum, l’autosubministrament, el salari en espècie i els

àpats subvencionats en el lloc de treball o en l’establiment en propietat de

la família i, (iii) l’estimació de les ponderacions d’aliments i begudes sense

tenir en compte tota la informació disponible sobre el fenomen de la «gran

compra» en hipermercats i en altres grans superfícies. El biaix en la mesura

de la inflació en què incorre l’INE perquè no adopta en aquests tres casos

les millors alternatives disponibles segons el nostre criteri, l’anomena-

rem .

En un altre ordre de coses, els índexs de preus individuals que

entren en la construcció de l’IPC espanyol no són exactament índexs de

preus de Laspeyres. La raó és que els cistells del mercat que s’avaluen en els

índexs oficials no són els que les famílies van adquirir durant l’any en què

es va recollir l’EPF de 1990-91, sinó que estan pertorbats per la inflació que

va tenir lloc des d’aquesta data fins al període base 1992.(5) El problema que

es planteja és triple. En primer lloc, el nexe entre l’IPC d’una família indivi-

dual i un ICV desapareix. En segon lloc, en rigor no és possible utilitzar

aquests IPC individuals, basats en l’any 1992, per expressar les despeses

que les famílies han fet a preus corrents del període 1990-91 a preus cons-

tants d’un període determinat. Finalment, es genera un biaix en la mesura

de la inflació –que denominen – en relació amb l’alternativa que consis-S8

S7

S6
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(5)  Aquest problema no es planteja al CPI nord-americà,on es fan les correccions pertinents —vegeu Moulton (1996a).



teix a utilitzar índexs de Laspeyres que tenen com a referència els cistells

del mercat veritablement adquirits per les famílies de l’EPF.

Sigui quin sigui el conjunt de la població al qual es refereix un

índex, es poden investigar altres esquemes d’agregació dels índexs indivi-

duals que siguin diferents del procediment plutocràtic que se segueix en

els índexs actuals. En particular, s’ha defensat la possibilitat d’estudiar la

mitjana simple dels índexs individuals, en què totes les famílies reben el

mateix pes. Representarem amb el biaix la diferència en la mesura de la

inflació, d’acord amb l’índex habitual i la mesura corresponent d’acord amb

un índex democràtic. Com veurem, el signe d’aquest biaix està íntimament

relacionat amb la forma com es comporten els preus: si, per exemple, els

preus varien de manera relativament més perjudicial per a les famílies més

riques, llavors és positiu i viceversa.

Juntament amb l’índex general, en molts països també es publiquen

els índexs de determinats subgrups de la població. Per exemple, al Regne

Unit es publica un índex que mesura la inflació experimentada per les

famílies amb uns ingressos que majoritàriament provenen de les pensions.

Als Estats Units s’ha experimentat amb un índex per a les famílies situades

per sota de la línia oficial de la pobresa o les famílies encapçalades per per-

sones de més de 65 anys.A Espanya es publiquen mensualment els índexs

referents a cada una de les comunitats autònomes. En general, es pot estu-

diar el biaix, positiu o negatiu, que experimenten els subgrups d’altres

moltes particions interessants de la població en relació amb l’índex gene-

ral de preus. Ens referirem aquest biaix com a .

En la síntesi que fa dels estudis disponibles sobre l’economia dels

Estats Units, l’IB no menciona ni tan sols el biaix que hem denominat (6) i

no troba que hi hagi prou evidència empírica per preocupar-se per altres

biaixos sistemàtics en favor o en contra de cap subgrup de la població.
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(6) De fet, Pollack (1998) cita una sèrie d’exemples que, segons el seu parer, reflecteixen implícitament l’opinió de l’IB
que l’IPC ha de ser un índex plutocràtic.



1.4. Informació necessària però no disponible

¿Quina informació és necessària per estimar aquestes fonts tan

diverses de pertorbació en la mesura de la inflació?

Com és lògic, a causa del secret estadístic, l’INE no publica ni la llis-

ta detallada de les parcel·les de consum, ni els articles que la representen,

ni les seves especificacions, ni les característiques de la mostra d’establi-

ments. Per la mateixa raó, tampoc no es publiquen ni els preus dels béns

individuals, ni tan sols els índexs simples dels articles a escala provincial.

S’ha de comprendre que això significa, automàticament, que els investiga-

dors aliens a l’INE no podem estudiar els biaixos en el més baix grau de

desagregació que hem denominat i . De fet, l’IB es refereix a aquests

problemes a través dels treballs fets en el si del BLS. Desgraciadament, de

moment l’INE no ens proporciona cap base per entendre la importància

que aquestes qüestions puguin tenir en l’IPC espanyol.

Segurament la part de l’IB que presenta més novetat les seves esti-

macions dels biaixos associats als canvis de qualitat en sentit ampli, és a

dir, els biaixos i . Seguint les recomanacions de l’Informe Stigler, des

de 1978 el BLS selecciona les varietats dels articles, les especificacions i els

establiments seguint procediments aleatoris basats en enquestes (els ano-

menats Point-of-Purchase Surveys) que investiguen el tipus d’establiments

que freqüenten els consumidors en les diferents zones geogràfiques. A

més, el BLS renova anualment un 20 per cent de la mostra. Consegüent-

ment, es multipliquen les oportunitats de trobar canvis de qualitat entre-

mesclats amb variacions de preus. Durant els últims anys, el BLS ha infor-

mat exhaustivament dels seus mètodes i de la seva experiència en aquest

terreny –vegeu, per exemple, Moulton i Mosses (1997). Però a més, als

Estats Units hi ha una àmplia literatura d’investigadors aliens al BLS que ha

analitzat monogràficament el problema dels canvis de qualitat en determi-

nats sectors i l’estimació de la millora del benestar que comporta l’aparició

de nous productes en el mercat –vegeu les referències esmentades més
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endavant, a l’apartat 9.4. Doncs bé, com s’ha indicat repetidament, l’IB no

ha fet cap investigació original en aquests camps: les seves estimacions sor-

geixen de l’avaluació crítica d’aquesta plèiade de treballs.

Per a l’economia espanyola només comptem amb una descripció

molt general dels procediments seguits per l’INE per a) substituir establi-

ments quan és imprescindible:

«...només se substituiran els establiments que tanquin, canviïn d’activitat,
perdin representativitat en relació amb el consum que s’hi fa i aquells en
els quals deixi de comercialitzar-se de forma definitiva l’article del qual es
registrava el preu. Quan se substitueixi l’establiment, el nou haurà de ser
semblant a l’anterior des del punt de vista de la clientela, dels índexs de
preus i de tota la resta de característiques que el defineixen.» [INE 1994,
pàg. 25],

i b) descomptar els canvis de qualitat que es presenten en el marc d’arti-

cles, especificacions i establiments fixos:

«...quan es necessari fer un canvi de varietat, les delegacions provincials
han de proposar-ho indicant l’especificació exacta de la nova varietat i el
seu preu en el període actual i en l’anterior per poder calcular un coefi-
cient d’enllaç que asseguri variacions en l’índex motivades exclusivament
per variacions de preus.» [INE 1994, pàg. 26].

Però l’INE no informa ni tan sols de la freqüència amb què s’apli-

quen les substitucions indicades. Tampoc no coneixem ni un sol treball

sobre el problema del canvi en la qualitat dels productes del nostre país.

Per tant, amb vista a estimar les conseqüències d’aquests biaixos en l’eco-

nomia espanyola i amb vista a recomanar quins sectors haurien de ser

investigats preferentment en aquest treball només podrem discutir l’as-

sumpte a la llum de l’experiència als Estats Units i en altres països.

1.5. L’organització d’aquest treball

¿Amb quina informació comptem per estudiar empíricament els

altres biaixos que poden afectar l’IPC a Espanya? En relació amb els preus

50 ■ INTRODUCCIÓ GENERAL: UNA VISIÓ PANORÀMICA



en el sistema vigent basat en 1992, l’INE publica mensualment des del mes

de gener de 1993, els índexs de 110 subclasses, 57 rúbriques, 33 subgrups i

8 grups a escala nacional, així com les rúbriques, subgrups i grups a escala

autonòmica i els subgrups i els grups en l’àmbit provincial. També dispo-

sem, per descomptat, de la informació continguda en l’EPF de 1990-91, de

la qual s’obtenen les ponderacions de l’índex que l’INE també publica per

a les classificacions de béns esmentats en l’espai geogràfic corresponent.

Amb aquesta informació, el nostre treball s’organitza en les tres

grans parts següents i un capítol final de conclusions i recomanacions.

1.5.1. La primera part

La primera part versa sobre el sistema vigent de l’IPC amb base en

1992 i consta dels capítols 2, 3 i 4.Al capítol 2 s’investiga fins a quin punt

podem reproduir la inflació oficial des del gener de 1993 fins al gener de

1998 utilitzant la informació esmentada. No havent-hi dades sobre els

índexs simples en cada província, en rigor és impossible calcular els IPC

individuals. Consegüentment, ens hem de limitar a estimar la millor aproxi-

mació possible a partir de les dades existents sobre preus.

¿Com es pot apreciar la bondat de la nostra reconstrucció? Pel que

fa a l’índex general, avaluem cada una de les versions des de tres punts de

vista: a) l’error quadràtic mitjà per al conjunt del període; b) el biaix de la

mesura de la inflació en què incorrem adoptant qualsevol d’aquestes ver-

sions en lloc de la sèrie oficial i, c) l’impacte sobre la dispersió dels índexs

de preus individuals, mesurada per la desviació típica mitjana al llarg del

període. El resultat més important és que la nostra aproximació és molt

bona en tots els casos. No obstant això, seleccionem l’alternativa que utilit-

za la informació de l’INE sobre preus en el següent grau de desagregació:

les 21 rúbriques alimentàries a escala autonòmica i els restants 22 subgrups

en l’àmbit provincial. La raó és que es tracta d’una de les classificacions

més riques possibles amb bones característiques estadístiques.
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El capítol 3 estudia alguna de les decisions metodològiques més

importants adoptades per l’INE amb motiu del canvi de base de 1992. Ens

referim a les quatre següents: (i) l’ampliació de l’estrat de referència de l’ín-

dex a la totalitat de la població;(ii) l’eliminació del sistema de ponderacions

dels lloguers imputats en l’EPF de 1990-91 als habitatges en règims de tinença

diferents de l’arrendament;(iii) l’estimació de les despeses anuals en aliments

i begudes sense tenir en compte la informació recollida en l’EPF sobre les

despeses d’aquesta naturalesa durant una gran compra en supermercats i

altres grans superfícies, i (iv) l’estimació de les ponderacions sense comptar

amb la informació disponible en l’EPF sobre altres imputacions com l’auto-

consum, l’autosubministrament, el salari en espècie, els àpats subvencionats

en el lloc de treball i els fets en l’establiment propietat de la família.

En tots aquests casos avaluem la decisió adoptada per l’INE compa-

rant-la amb la millor alternativa existent segons el nostre criteri. L’avaluació

es fa en dos plans. En primer lloc, indaguem el biaix que es produeix en la

mesura de la inflació quan s’adopta la millor de les alternatives disponibles.

Observeu que, en el cas del punt (i), es tracta d’estudiar el biaix que hem

denominat , és a dir, el biaix que s’introduïa a Espanya en el sistema ante-

rior al vigent pel fet d’excloure de l’índex general determinades capes de la

població. Els punts (ii), (iii) i (iv) donen lloc al que hem denominat el

biaix . Per situar aquesta anàlisi en un context útil, estimem també quin

hauria estat el biaix en què incorreríem si, en lloc d’utilitzar l’EPF de 1990-

91, haguéssim mantingut les ponderacions estimades a partir de l’EPF de

1980-81. En segon lloc, investiguem les conseqüències d’acceptar o de

rebutjar les decisions metodològiques adoptades per l’INE sobre la disper-

sió de les dues distribucions següents: la dels índexs de preus individuals i

la de la despesa total de la família.

Els resultats fonamentals són els dos següents. D’una banda, aquests

canvis metodològics condueixen a diferències substancials en l’evolució de

l’IPC general de 1993 a 1998. En conjunt, la inflació mitjana anual hauria

estat un 0,241 per cent superior si s’haguessin adoptat les decisions que
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nosaltres recomanem. D’altra banda, es demostra que la dispersió dels

índexs de preus individuals i la desigualtat de la distribució de la despesa

total de la família disminueixen significativament a mesura que substituïm

les decisions de l’INE sobre els punts (ii), (iii) i (iv) per les millors alterna-

tives disponibles. Opinem que, aquest resultat avala la nostra decisió de jut-

jar la inflació a Espanya en la resta del treball a partir dels índexs que incor-

poren les nostres propostes en relació amb la metodologia seguida per

l’INE.

Al capítol 4, que tanca la primera part del treball, ens ocupem del

biaix que hem descobert per a l’economia espanyola. Per això, cons-

truïm índexs de preus de Laspeyres que avaluen els cistells del mercat efec-

tivament adquirits per les famílies investigades en l’EPF de 1990-91. En rela-

ció amb els resultats, trobem que l’IPC oficial infravalora la inflació del perí-

ode 1993-1998 en un 0,06 per cent l’any addicional.

1.5.2. La segona part

La segona part del treball, que tracta de l’evolució al llarg del temps

de la distribució de la inflació dels individus (o de la inflació individual),

consta dels capítols 5, 6 i 7. Dividim el període en diferents subperíodes:

des de l’hivern de 1991 fins a l’any base 1992; des d’aquest any fins al gener

de 1993; des del gener de 1993 fins al gener de 1994, i així successivament

fins al gener de 1998. Per a cada família, mesurem la inflació per la variació

experimentada pel seu índex de preus al final i principi de cada subperío-

de. La inflació durant el conjunt del període és igual a la suma de la inflació

durant els diferents subperíodes.

En el capítol 5 es mesura l’evolució de la desigualtat i la mobilitat de

la inflació individual. Observeu que la desigualtat de la distribució de les

variacions en els índexs individuals durant els diferents subperíodes no pro-

porciona informació suficient per determinar la desigualtat de la inflació en

el conjunt del període. La raó és que les reordenacions que puguin tenir
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lloc entre individus al llarg dels diferents subperíodes afectaran el resultat

final. Així, per exemple, encara que la desigualtat de la inflació individual

augmenti durant dos subperíodes consecutius, en la mesura que, en el cas

d’un parell de famílies, la que havia experimentat una variació menor en el

primer subperíode superi en el segon la que l’hagués experimentat la varia-

ció més gran, la des-igualtat de la inflació agregada en els dos subperíodes

tendirà necessàriament a disminuir.

Els resultats fonamentals són els dos següents. En primer lloc, a

pesar que la inflació mitjana baixa a mesura que avancem en el temps, la

desigualtat de la inflació individual augmenta. En segon lloc, mentre que

fins al 1995 els diferents subperíodes contribueixen a fer disminuir la desi-

gualtat de les variacions agregades, els dos últims anys contribueixen a fer-la

augmentar.

Sobre aquest teló de fons, al capítol 6 investiguem les conseqüències

distributives dels canvis dels preus relatius. És a dir, tenint en compte la dis-

persió experimentada per les variacions dels índexs de preus individuals

de cada subperíode, ens preguntem: ¿l’evolució dels preus perjudica més

les famílies més riques o bé les més pobres? Com hem vist, aquesta qüestió

està estretament lligada al biaix , que mesura la discrepància entre la

mesura de la inflació d’acord amb un índex plutocràtic com l’IPC i la mesu-

ra corresponent d’acord amb un índex democràtic on totes les famílies

reben el mateix pes. El resultat central és que ha estat positiu durant el

conjunt del període i durant tots els subperíodes tret del bienni 1994-95, i

això significa que els canvis de preus han perjudicat relativament més les

famílies més riques que les més pobres. Un estudi succint de l’evolució dels

preus dels béns de luxe i dels béns de primera necessitat ens permet oferir

una explicació econòmica d’aquest fenomen.

Prenent com a punt de referència les discrepàncies de la inflació

experimentada per les famílies classificades pels decils de despesa ajustada

d’acord amb les dimensions de la família, al capítol 7 s’investiga l’ordre de
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magnitud del biaix que hem representat anteriorment amb per als sub-

grups de determinades particions, com la comunitat autònoma o la dimen-

sió del municipi de residència, la dimensió de la família, o la categoria socio-

econòmica i el grau d’educació del sustentador principal.Trobem que, en

general, les taxes d’inflació de nombrosos subgrups de les particions

esmentades són significativament diferents de la taxa d’inflació general. El

més notable és que, a través de les variacions de preus interprovincials, les

variables geogràfiques són les que exerceixen un impacte més gran. Però,

també trobem els dos resultats següents: en totes les particions i en tots els

subperíodes, la dispersió dins de cada subgrup continua sent gran amb rela-

ció a la dispersió entre subgrups; a més, la relació entre la variació observa-

da en la inflació individual i les característiques de la família no sol ser esta-

ble al llarg del temps.

1.5.3. La tercera part

La tercera part, que consta dels capítols 8 i 9, es consagra a una dis-

cussió dels biaixos que es destaquen en l’IB.Al capítol 8 fem una estimació

de l’important biaix de substitució . S’ha d’entendre que els ICV es defi-

neixen en el context de la teoria econòmica del consumidor que, en la nos-

tra anàlisi, es correspon amb la família individual. La dificultat consisteix en

el fet que aquests índexs són difícils d’estimar a la pràctica, ja que per cal-

cular-los hem de conèixer les preferències individuals. No obstant això, sota

determinats supòsits és possible estimar un veritable ICV per al col·lectiu

que ens interessi només coneixent les proporcions agregades de la despesa

en els diferents béns en dos moments del temps. Per tant, amb l’ajuda de les

EPF recollides entre 1980-81 i 1990-91, en aquest treball estimem el biaix

de substitució per al període de vigència de l’anterior sistema de l’IPC,

que, amb base en el 1983, es va estendre des de l’agost de 1985 fins al de-

sembre de 1992. Per raons que es discutiran en el seu moment, la nostra

estimació del 0,07 per cent anual és una mica menys de la meitat de les

estimacions fetes en altres països.
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En la primera part del capítol 9 es revisen els biaixos restants que

es tracten en l’IB. Trobem que el biaix no té cap aplicació a Espanya.

Sota l’arriscat supòsit que la realitat espanyola és, essencialment semblant a

la nord-americana, suggerim que el biaix i la suma dels biaixos i 

podrien ser del 0,04 i 0,41 per cent anual, respectivament. Si acceptem el

supòsit general que és igual al 0,15 per cent anual, el biaix total de la

mesura de la inflació a Espanya podria xifrar-se en un 0,6 per cent anual.

A la segona part del capítol 9 investiguem les conseqüències d’ex-

perimentar una sobrevaloració de la inflació d’aquest ordre. El resultat

fonamental és que encara que el biaix en la mesura de la inflació sembli

d’una magnitud reduïda, les seves implicacions poden ser considerables.

Durant el període 1985-1997, un biaix en la mesura de l’IPC del 0,6 per

cent anual provoca redistribucions de renda en el sector privat de l’econo-

mia per valor d’uns 2,5 bilions de pessetes, i un augment del dèficit públic

equivalent a 0,76 punts percentuals del PIB. Cap al futur, si només les pen-

sions (i les cotitzacions socials) estiguessin indexades per la inflació, el

dèficit acumulat pel sistema l’any 2015, per exemple, seria de 300 miliards

de pessetes. Sota el supòsit que la remuneració dels assalariats del sector

públic i la meitat de les altres prestacions socials es mantinguessin cons-

tants en termes reals, concloem que els excessos acumulats l’any 2015 per

aquestes partides i el servei del deute per finançar el dèficit corresponent

sumarien 1,4 bilions de pessetes. La suma de les dues quantitats, expressa-

da en pessetes constants de 1999, representa el 3,61 per cent de la despe-

sa total pressupostada aquest mateix any, i això fa de l’error en la mesura

de la inf lació el sisè programa de despesa pública en aquesta data.

Finalment, si utilitzéssim un IPC sense biaix en lloc de l’habitual per

expressar la despesa mitjana en pessetes constants de l’hivern de 1991,

l’augment en termes reals entre l’EPF de 1980-81 i la de 1990-91 seria de

vuit punts percentuals.
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1.5.4. Conclusions i recomanacions

El treball es tanca amb un resum de resultats empírics i un conjunt

de recomanacions per al futur que no és procedent resumir aquí. Només

cal dir que confiem que els exercicis dels capítols 2 al 9

(a) aclareixin alguns dubtes sobre la representativitat de l’IPC vigent

durant el període que va des de l’any base 1992 fins al gener de 1998;

(b) proporcionin una base raonable per al capítol final de conclusions i

recomanacions i,

(c) estimulin l’activitat investigadora, dins i fora de l’INE, en tots els àmbits

que afectin la mesura de la inflació.
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II. LA REPRODUCCIÓ DE L’IPC OFICIAL

2.1. Introducció

En aquest capítol busquem la distribució més adequada dels IPC

individuals i la millor aproximació possible a l’IPC general vigent utilitzant

la informació pública disponible: (i) les proporcions de la despesa de les

famílies de l’EPF de 1990-91 i (ii) l’evolució dels preus que publica men-

sualment l’INE en diferents graus d’agregació en l’espai de béns i en l’espai

geogràfic. Aquesta tasca s’organitza en quatre apartats i un Apèndix.

En l’apartat 2 es descriu com es pot construir un IPC general per al

conjunt de la població a partir dels IPC individuals que es poden obtenir

amb la informació mensual sobre els preus de les subclasses, les rúbriques i

els subgrups en diferents graus d’agregació geogràfica. Les relacions entre

aquests conceptes es recullen en l’Apèndix. L’apartat 3 es dedica a estudiar

les diferències que hi ha entre les ponderacions que estimem a partir de

l’EPF de 1990-91 i les publicades oficialment per l’INE.

A l’apartat 4 es presenten els resultats empírics corresponents a

quatre versions diferents dels IPC individuals i l’IPC general per al període

que va des del gener de 1993 fins al gener de 1998. Les alternatives amb

què comptem s’avaluen des de quatre punts de vista: l’error quadràtic mitjà

en què s’incorre en relació amb la sèrie mensual de l’IPC oficial, l’error en

la mesura de la inflació, la desviació típica mitjana dels índexs individuals al

llarg del període i la riquesa de l’espai de béns que es consideri. L’alterna-

tiva seleccionada consisteix en les 21 rúbriques alimentàries a escala

autonòmica i els 32 subgrups restants a escala provincial. Després de revi-

sar també l’ajust que s’aconsegueix amb aquesta alternativa en cada comu-

nitat autònoma, en el cinquè apartat es resumeixen les conclusions més

importants.
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2.2. L’IPC oficial 

Com s’ha indicat a l’apartat 1.1, l’INE selecciona 471 articles repre-

sentatius d’unes 800 parcel·les de consum. A partir dels registres de preu

de cada article als establiments de cada província, s’obté mensualment un

índex simple i , res-

pectivament. Designem per les famílies entrevista-

des en l’EPF de 1990-91. Sigui la despesa de la família h en el bé i a

preus corrents, la despesa total d’aquesta família en tots els béns, i

la proporció de la despesa de la família h en el bé i, es a dir, .

Sota el supòsit que totes les famílies residents a la província j afronten els

mateixos preus, l’IPC en el període t per a una família h d’aquesta provín-

cia es defineix de la manera següent:

Representem amb la despesa en el bé i per part de les 

famílies que resideixen a la província j, i amb G la despesa agregada de

totes les famílies de la població. És a dir,

Definim la proporció de la despesa total destinada al bé i per part de les

famílies del conjunt primari j de la manera següent: .

Llavors, l’IPC del període t per al conjunt de la població està expressat per

la fórmula:

IPCt =
∑

j

∑
i

Wi,j Ii,j,t .

Gi,j/GWi,j =

G =
j h Hj i

gh
i =

h

gh.
∑ ∑

∈

∑ ∑
iGi,j =

h Hj

gh
i ,

∑
∈

HjGi,j

IPCh
t =

∑
i

wh
i · Ii,j,t. (1)

wh
i = gh

i /gh

wh
igh

gh
i

. . . , H}h ∈ H = {1,

j ∈ Z = {1, . . . , J}Ii,j,t, i ∈ B = {1, . . . , I}
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És fàcil advertir que l’IPC de la població és igual a la suma pondera-

da dels IPC individuals, on la ponderació està expressada per la importàn-

cia de la despesa total de la família en relació amb la despesa agregada de la

població. Sigui . Aleshores:

de manera que,

A causa del secret estadístic, l’INE no proporciona informació sobre

els índexs simples . En lloc d’això, l’INE publica mensualment els

índexs de 110 subclasses, 57 rúbriques, 33 subgrups i 8 grups a escala

nacional, així com rúbriques, subgrups i grups a escala autonòmica i els sub-

grups i grups en l’àmbit provincial. La relació entre aquests dos conceptes

és a l’Apèndix.

Per descriure la informació disponible és convenient introduir la

notació següent. Per a qualsevol subconjunt i , definim el

pes del be en el conjunt primari en relació amb l’espai

de la manera següent:

Observeu que quan i , aleshores .

Considerem, per exemple, la partició dels I béns en les 57 rúbri-

ques del sistema actual: . Considerem també la par-(R1, . . . , Rk, . . . , R57)

Ai,j(B, Z) = Wi,jZ = JB = I

∑ ∑Ai,j(B, Z) =
Gi,j

j∈Z i∈B Gi,j

.

B × Z

j ∈ Zi ∈ B

Z ⊆ ZB ⊆ B

Ii,j,t

∑
h

αhIPCh
t =

∑
h

αh

(∑
i

wh
i · Ii,j,t

)
=

∑
j

∑
h∈Hj

αh

(∑
i

wh
i · Ii,j,t

)

=
∑

j

∑
i

( ∑
h∈Hj

αhwh
i

)
Ii,j,t =

∑
j

∑
i

Wi,j Ii,j,t = IPCt .

(2)

∑
h∈Hj

αhwh
i =

∑
h∈Hj

gh

G

gh
i

gh
=

Gi,j

G
= Wi,j ,

αh = gh/G
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tició de les J províncies en 18 zones geogràfiques, consistents en les 17

comunitats autònomes més Ceuta i Melilla: . Doncs

bé, l’índex de la rúbrica k en la comunitat l per al període t es defineix de

la manera següent:

En segon lloc, considerem la partició dels I béns en les 57 rúbriques, però

ara a escala nacional. Llavors l’índex de la rúbrica k per al període t es defi-

neix per:

Naturalment, és possible expressar l’IPC del període t per al con-

junt de la població com una suma ponderada dels índexs definits a (3) o

(4). En el primer cas, definim la proporció de la despesa en la rúbrica k per

part de les famílies de la comunitat l de la manera següent:

Llavors:

En el segon cas, definim la proporció de la despesa en la rúbrica k per a la

totalitat de les famílies en la població de la manera següent:

WRk
=

∑
l

WRk,Cl
=

∑
j

∑
i∈Rk

Gi,j

G
=

∑
h

∑
i∈Rk

gh
i

G
.

∑
l

∑
k

WRk,Cl
· IRk,Cl,t =

∑
l

∑
k

(∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Gi,j

G

)(∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Gi,j∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Gi,j

)
Ii,j,t

=
∑

j

∑
i

Wi,jIi,j,t = IPCt. (5)

WRk,Cl
=

∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Gi,j

G
=

∑
h∈Cl

∑
i∈Rk

gh
i

G
.

IRk,t =
∑

j

∑
i∈Rk

Ai,j(Rk,Z) · Ii,j,t . (4)

IRk,Cl,t =
∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Ai,j(Rk, Cl) · Ii,j,t . (3)

(C1, . . . , Cl, . . . , C18)
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Aleshores:

En relació amb els índexs individuals, s’observarà que, sense infor-

mació sobre els índexs simples , és impossible reconstruir els IPC indi-

viduals definits en l’equació (1). Però, a partir de la informació disponible

és possible estimar diferents versions que poden ser apropiades. Per exem-

ple, a partir de la informació sobre rúbriques a escala autonòmica, per a

cada h pertanyent a la comunitat es pot definir l’índex individual

següent:

on . Així mateix, a partir de la informació sobre rúbri-

ques a escala nacional, per a cada h es pot definir l’índex següent:

Anàlogament, per als subgrups a escala provincial o els grups de l’àmbit

nacional utilitzarem la notació o , respecti-

vament.

No podent reconstruir els , definits a (1), l’estimació de l’IPC

oficial no es pot dur a terme a partir de l’equació (2), que lliga l’IPC de la

població amb els índexs individuals. Tot i així, podem complir el nostre

objectiu a partir dels índexs individuals definits, per exemple, en les equa-

cions (7) i (8). En el primer cas, es pot observar que:

∑
h∈Cl

αhwh
k =

∑
h∈Cl

gh

G

( ∑
i∈Rk

gh
i

gh

)
=

∑
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∑
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i

G
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.

IPCh
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)IPCh
t (GR, NIPCh
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IPCh
t (RB, N) =

∑
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wh
k · IRk,t. (8)

wh
k =

∑
i∈Rk

gh
i /gh

h

IPCh
t (RB, Cl) =

∑
k

wh
k · IRk,Cl,t, (7)

Cl

Ii,j,t

∑
k

WRk
· IRk,t =

∑
k

(∑
j
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Gi,j
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)(∑
j

∑
i∈Rk

Gi,j∑
j

∑
i∈Rk

Gi,j

)
Ii,j,t

=
∑

j

∑
i

Wi,j · Ii,j,t = IPCt.

(6)
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Consegüentment, tenint en compte (5) per a l’última igualtat tenim que

En el segon cas, observeu que:

Per tant, tenint en compte (6) per a l’última igualtat tenim que

Acabarem aquest apartat indicant que, com en les definicions (7) i (8)

i les equacions (9) i (10), per als subgrups a escala provincial o els grups en

l’àmbit nacional, utilitzarem la notació o ,

respectivament.

2.3. Diferències en les ponderacions

Com hem indicat en l’apartat anterior, per a cada t estem en condi-

cions d’obtenir una distribució d’índexs de preus individuals, diguem-ne

, que aproximi la dels IPC individuals definits en l’equa-

ció (1), que representarem amb . El quadre

1 mostra les alternatives existents.

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t )
It = (I1

t , . . . , IH
t )

IPCt(GR, N)IPCt(SG, P )
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∑

h
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∑
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∑
k
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∑
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∑
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∑
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(9)
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Si optem pel grau de desagregació de béns més gran –i.e., subclas-

ses– hem d’utilitzar índexs de preus a escala nacional. Si, al contrari, volem

utilitzar preus provincials ens hem de conformar a treballar a escala de sub-

grup. La diagonal del quadre (1) ens mostra les alternatives que maximitzen

el grau de desagregació en totes dues direccions. Ara bé, ens ha semblat

oportú considerar una alternativa més. Com s’observa a l’Apèndix, mentre

que els aliments s’engloben en un únic subgrup (vegeu quadre 9), aquesta

categoria de consum es desagrega en les 21 primeres rúbriques (quadre 8).

Així doncs, sembla interessant tenir en compte una classificació mixta que

combini les 21 rúbriques alimentàries a escala autonòmica i els restants 32

subgrups a escala provincial.

En principi, l’única diferència entre les distribucions i l’oficial,

, hauria de ser la generada pel fet de no poder disposar de la infor-

mació sobre índexs simples de preus en el màxim grau de desagregació. Per

tant, com es desprèn de les equacions (9) i (10), hauríem de tenir, per

exemple, que . Però, desgracia-

dament divergeixen els índexs generals que podem construir amb la infor-

mació descrita que es publica mensualment. Les diferències són degudes a

la nostra incapacitat per refer les proporcions agregades de la despesa que

figuren en les publicacions de l’INE.

IPCt(RB; C) = IPCt(RB; N) = IPCt

IPCt

It
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Quadre 1

DIFERENTS ALTERNATIVES D’AGREGACIÓ

Grups Subgrups Rúbriques Subclasses Mixta

Nacional (GR, N) (SG, N) (RB, N) (SC, N)

CC.AA. (GR, C) (SG, C) (RB, C)

Provincial (GR, P) (SG, P)
CC.AA. - Prov. (RS, CP)
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Quadre 2

PROPORCIONS DE LA DESPESA EN TANT PER MIL EN LES 110 SUBCLASSES
(SC) I ELS 8 GRUPS (G): INE VS. EPF 1990-91

Error Error Error
SC INE Est % SC INE Est % SC INE Est %

1 1,43 1,41 0,9 39 30,38 30,69 1,0 78 49,21 48,93 0,6
2 0,70 0,57 18,3 40 2,26 2,12 6,3 79 3,59 3,68 2,6
3 16,84 17,51 4,0 41 32,57 32,79 0,7 80 20,07 19,48 3,0
4 12,76 13,05 2,3 42 3,95 3,91 1,0 81 41,11 41,00 0,3
5 3,02 2,79 7,5 43 13,35 12,82 4,0 82 22,76 25,24 10,9
6 3,58 3,68 2,9 44 2,85 3,23 13,6 83 8,27 7,66 7,4
7 15,83 16,31 3,0 45 7,71 7,83 1,5 84 5,98 5,77 3,4
8 9,56 9,75 2,0 46 7,77 7,82 0,8 85 14,44 14,25 1,3
9 7,18 7,25 0,9 47 7,85 7,89 0,5 G VI 165,42 165,99 0,3

10 11,89 12,07 1,5 48 5,31 5,28 0,5 86 6,29 6,22 1,1
11 21,69 21,45 1,1 49 0,80 0,82 3,1 87 3,61 3,82 5,7
12 4,32 4,21 2,6 G II 114,79 115,22 0,4 88 2,89 4,01 38,7
13 3,56 3,49 2,0 50 12,52 12,07 3,6 89 0,87 0,86 0,7
14 21,79 21,27 2,4 51 16,73 14,38 14,0 90 5,00 5,03 0,7
15 6,80 6,46 4,9 52 1,42 1,30 8,6 91 7,29 7,32 0,5
16 7,18 6,67 7,1 53 36,33 36,11 0,6 92 6,06 6,08 0,4
17 16,30 16,87 3,5 54 4,74 5,21 10,0 93 10,78 10,86 0,8
18 2,11 1,94 8,1 55 27,45 27,66 0,8 94 10,99 11,09 0,8
19 13,14 12,96 1,4 56 3,63 5,19 43,2 95 6,57 6,25 4,8
20 4,84 4,89 0,9 G III 102,80 101,92 0,9 96 5,12 4,76 7,0
21 0,91 0,83 8,8 57 2,62 2,61 0,2 97 1,93 3,57 85,6
22 10,22 10,10 1,1 58 11,90 12,04 1,2 98 3,99 4,34 8,9
23 22,30 21,87 1,9 59 0,70 0,71 1,6 99 1,30 1,27 2,2
24 4,52 4,04 10,7 60 5,46 5,41 0,9 G VII 72,67 75,50 3,9
25 12,92 11,78 8,9 61 0,98 0,96 1,9 100 8,78 8,79 0,1
26 2,91 2,78 4,5 62 5,92 6,00 1,4 101 1,15 1,15 0,5
27 3,30 3,32 0,7 63 1,13 1,15 1,5 102 11,51 11,54 0,3
28 4,79 4,91 2,6 64 0,94 0,93 0,9 103 3,43 3,45 0,4
29 1,86 1,87 0,6 65 3,53 3,55 0,7 104 2,03 1,26 38,1
30 4,16 4,08 2,0 66 2,14 2,19 2,6 105 1,26 1,26 0,0
31 3,14 3,04 3,4 67 3,44 3,40 1,3 106 104,26 104,56 0,3
32 6,37 6,06 4,9 68 14,38 14,46 0,5 107 5,31 4,15 21,8
33 5,87 5,96 1,5 69 3,33 3,34 0,4 108 6,89 6,91 0,2
34 1,97 1,85 6,0 70 1,50 1,50 0,1 109 0,13 0,09 29,2
35 3,89 3,98 2,2 71 8,88 9,40 5,9 110 7,85 7,50 4,5
36 3,07 3,16 2,9 G IV 66,84 67,65 1,2 G VIII 152,61 150,65 1,3
37 1,49 1,44 3,4 72 5,82 5,85 0,5
38 15,41 16,07 4,3 73 3,75 3,77 0,6
G I 293,61 291,72 0,6 74 2,90 2,91 0,2

75 13,93 14,02 0,6
76 1,33 1,30 1,9
77 3,53 3,50 0,7

G V 31,26 31,36 0,3



Al quadre 2 comparem les nostres estimacions per a les subclasses i

els grups a escala nacional amb les publicades oficialment per l’INE. S’hi

observa que les diferències poden arribar a ser percentualment grans en

alguns casos, però només en subclasses de poc pes relatiu. Ens referim fona-

mentalment a les subclasses 97 (despeses annexes a l’ensenyament), 56

(combustibles per a la calefacció), 88 (aparells fotogràfics, ordinadors i

altres), 104 (altres articles d’ús personal), 109 (serveis financers), 107 (hotels

i altres allotjaments) i 2 (farines i cereals poc transformats) amb un marge

d’error que oscil·la entre el 85,6 i el 19,0 per cent de la xifra publicada per

l’INE. No obstant això, a mesura que anem agregant disminueixen les

diferències entre les nostres estimacions i les de l’INE. Així, tret dels grups

VII i VIII en què l’error és del 3,9 i l’1,3 per cent, respectivament, en els sis

grups restants l’error és inferior a l’1 per cent.

Convé destacar que aquestes diferències es produeixen a pesar que

partim de la mateixa base estadística que l’INE: l’EPF de 1990-91. Per des-

comptat que no podem descartar que hàgim comès errors duent a la pràc-

tica l’esquema d’agregació de varietats en subclasses que es recull al quadre

7 (a l’Apèndix), o de subclasses en rúbriques i subgrups (quadres 8 i 9 de

l’Apèndix, respectivament).Ara bé, és possible que les discrepàncies siguin

degudes als ajustos que fan els experts de l’INE, però que no queden reflec-

tits detalladament en la monografia metodològica INE (1994).

2.4. Resultats empírics

2.4.1. Criteris d’avaluació

Un cop construïdes les diferents versions de les distribucions ,

¿com hem d’avaluar-les en relació amb la sèrie oficial ? Prestarem

atenció als dos aspectes següents.

IPCt

It
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En primer lloc, utilitzarem l’error quadràtic mitjà (EQM d’ara enda-

vant) en què s’incorre al llarg del període que va des del gener de 1993 fins

al gener de 1998. En segon lloc, en la mesura que la nostra estimació de

l’ divergeix de la sèrie oficial, incorrerem en un error en la mesura 

de la inflació. Definim la inflació mitjana anual expressant la inflació du-

rant el conjunt del període, , en taxa mitjana anual acumulativa. És a

dir, si , la inf lació mitjana anual, , s’obté de

, on A és el nombre de períodes transcorreguts ex-

pressat en anys. Llavors definim l’error que cometem en la mesura de la

inflació com la diferència entre la inflació mitjana anual d’acord amb les

alternatives del quadre 1 i la mateixa inflació d’acord amb l’IPC oficial.

En tercer lloc, la mitjana no és l’únic estadístic que haurem de tenir

en compte: ens importa també la dispersió de les distribucions I . Per a l’al-

ternativa (RB, C), per exemple, estimarem la desviació típica mitjana (DTM

d’ara endavant) dels índexs individuals (ponderats pels coeficients ) des

de gener del 1993 fins al gener de 1998, és a dir:

on . En la mesura que els índexs simples recullen el màxim

grau de variació dels preus en l’espai dels béns i de les zones geogràfiques,

aquesta mateixa expressió per a la distribució oficial,

constitueix una fita superior per a qualsevol de les alternatives disponibles.

Així doncs, des del punt de vista estadístic, es tracta de minimitzar

l’EQM –i per tant, l’error en la mesura de la inflació– i maximitzar la DTM.

1
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h

αh(IPCh
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2.4.2. Els errors en la mesura de la inflació

El quadre 10 de l’Apèndix mostra la sèrie de l’IPC oficial, des del

gener de 1993 fins al gener de 1998, i les sèries calculades a partir de la

informació sobre subclasses a escala nacional (SC, N), rúbriques a escala

autonòmica (RB, C) i subgrups a escala provincial (SG, P), així com la sèrie

mixta que inclou les 21 rúbriques alimentàries a escala autonòmica i els 32

subgrups no alimentaris en l’àmbit provincial.

En una primera inspecció superficial s’observa que les diferències

són molt reduïdes en tots els casos. Més sistemàticament, al quadre 3 es

mostra l’EQM en què s’incorre utilitzant les diferents alternatives. Aquest

quadre mereix els dos comentaris següents.

En primer lloc, com era d’esperar, l’EQM disminueix en tots els

àmbits geogràfics quan passem dels 8 grups als 33 subgrups: a mesura que

utilitzem informació sobre preus en un grau més gran de desagregació en

l’espai dels béns, millora l’aproximació a l’IPC oficial. Però, aquesta tendèn-

cia canvia de signe quan passem des dels subgrups a les 57 rúbriques en els

dos àmbits geogràfics per a les quals tenim aquesta informació. S’esdevé el

mateix quan passem des de les rúbriques a les 110 subclasses a escala

nacional. Aquesta inversió de la tendència és deguda al fet que, com hem

vist en el quadre 2, a mesura que desagreguem en l’espai de béns també

augmenten les discrepàncies entre les nostres ponderacions i les de l’INE.
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Quadre 3

ERROR QUADRÀTIC MITJÀ RESPECTE A LA SÈRIE OFICIAL

Grups Subgrups Rúbriques Subclasses Mixta

Nacional 1,291E-04 9,527E-05 1,896E-03 3,283E-03

CC.AA. 1,486E-04 1,384E-04 1,784E-03

Províncies 2,356E-04 2,120E-04
CC.AA. - Prov. 4,610E-03



En segon lloc, és possible posar en perspectiva la magnitud de l’er-

ror que cometem en cada cas. Si totes les sèries de preus fossin molt sem-

blants entre si, qualsevol combinació que escollíssim no es podria desviar

massa de l’IPC oficial. En aquest cas, la semblança entre qualsevol índex que

estiméssim i l’IPC oficial seria simplement una conseqüència de la sem-

blança entre aquest últim i les sèries de preus de partida.

Per investigar aquest assumpte calculem l’EQM en què incorreríem

si aproximéssim l’IPC oficial a través de qualsevol de les sèries de preus dis-

ponibles. Considerem, per exemple, les 57 3 19 = 1.083 sèries de preus de

les rúbriques en les 17 comunitats autònomes més Ceuta i Melilla. Suposem

que aproximem l’IPC oficial per una sola d’aquestes sèries. ¿Quin seria el

rang de l’error que podríem cometre? L’EQM màxim és 2.633,94 (per a la

rúbrica 18 a Astúries), mentre que el mínim és 0,5436 (per a la rúbrica 26

de La Rioja). En comparació, com s’observa al quadre 3, l’EQM que come-

tem amb aquestes dades és 0,001748. Així mateix, entre les 33 3 52 =

1.716 sèries de preus per als subgrups a escala provincial, els EQM màxim i

mínim són 5.794,52 (per al subgrup 19 a Guadalajara) i 0,6064 (per al sub-

grup 5 a Toledo), respectivament. En aquest grau de desagregació, el nostre

EQM –el mínim entre totes les alternatives de la diagonal principal del qua-

dre 1– és 0,000212. Des d’aquesta perspectiva podem afirmar que l’aproxi-

mació a l’IPC oficial que aconseguim amb qualsevol de les nostres alternati-

ves és prou satisfactòria.

Tenint en compte la proximitat entre la sèrie oficial i les nostres,no és

estrany que les taxes d’inflació també siguin semblants. Per a les tres alter-

natives de la diagonal principal del quadre 1 i la classificació mixta, el qua-

dre 4 mostra les taxes d’inflació interanual (gener-gener) i la inflació mitja-

na anual per als cinc anys de dades disponibles. En un any determinat, l’er-

ror màxim que es comet és de 0,11 punts percentuals (per a la sèrie mixta

de 1994). Per al conjunt del període, el màxim error en la mesura de la

inflació (per a la sèrie de subclasses a escala nacional) és de 3,853 – 3,869 =

–0,016 per cent anual.
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2.4.3. Els errors en la mesura de la dispersió

El quadre 5 mostra la DTM dels índexs de preus individuals per a les

diferents alternatives d’agregació. El resultat més important és que, com

calia esperar, unes desagregacions més grans en una o altra direcció donen

lloc a una dispersió més gran. La màxima dispersió s’obté per a la sèrie mix-

ta.

Per a cada t, a mesura que comptem amb una informació sobre

preus pròxima als índexs simples , podem suposar que recuperem en

major grau la dispersió real de la distribució oficial subjacent

.Ara bé, tal com hem fet palès en l’apartat anterior, la

desagregació més gran en l’espai de béns comporta unes discrepàncies més

grans entre les nostres ponderacions i les de l’INE. Per tant, una part de

l’augment de la dispersió en aquesta direcció es podria atribuir a la nostra

incapacitat més gran de reproduir fidelment les proporcions de la despesa

oficials.

(IPC1
t , . . . , IPCH

t )
IPCt =

Ii,j,t
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Quadre 4

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER) I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
EN TANT PER CENT: SÈRIE DE L’INE VS. SÈRIES ALTERNATIVES

INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta

1993 5,002 4,992 5,004 5,008 5,010

1994 4,364 4,336 4,461 4,353 4,473

1995 3,881 3,849 3,800 3,860 3,813
1996 2,882 2,896 2,847 2,887 2,858
1997 1,960 1,926 1,961 1,955 1,977

Mitjana 3,617 3,599 3,615 3,612 3,626

Índex de gener de 1998 123,215 123,111 123,200 123,196 123,280
Inflació mitjana anual 3,869 3,853 3,866 3,866 3,879



2.4.4. La selecció de la sèrie de referència

A la vista dels resultats anteriors, ¿quina opció hem de prendre per

representar la sèrie oficial en la resta d’aquest treball? En la resposta a

aquesta pregunta hem de conciliar els criteris purament estadístics de

minimitzar l’EQM i l’error en la mesura de la inflació i maximitzar la DTM,

amb el desig de treballar amb la classificació més rica possible en l’espai

dels béns. La nostra decisió és seleccionar l’alternativa mixta de les 21 rúbri-

ques alimentàries a escala autonòmica i els 32 subgrups no alimentaris en

l’àmbit provincial.

Aquesta opció maximitza la DTM (quadre 5), encara que sabem que

una part d’aquest resultat és degut precisament al fet que la riquesa de l’es-

pai de béns provoca una discrepància més gran entre les nostres pondera-

cions i les del sistema oficial. Possiblement, aquesta és la raó també per la

qual l’alternativa mixta genera l’EQM més gran de totes les disponibles (qua-

dre 4). No obstant això, l’EQM = 0,00461 es lluny de la fita mínima = 0,6064

que s’aconseguiria si s’aproximés l’IPC per la sèrie de preus del subgrup a

escala provincial que minimitza l’EQM. Finalment, mentre que l’IPC oficial

al final del període és de 123,215, amb base 100 el 1992, el de la sèrie mix-

ta és de 123,280. (quadres 10 i 4), i això comporta una diferència en la

mesura de la inflació de només 3,879 – 3,869 = 0,01 per cent anual.
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Quadre 5

DESVIACIÓ TÍPICA MITJANA (DTM) DELS IPC INDIVIDUALS
SEGONS LES DIFERENTS ALTERNATIVES DES DEL GENER DE 1963
FINS AL GENER DE 1998

Grups Subgrups Rúbriques Subclasses Mixta

Nacional 1,159 1,870 1,869 2,227

CC.AA. 1,536 2,153 2,193

Provincial 2,112 2,343
CC.AA. - Prov. 2,464



Aquests fets avalen la nostra decisió des del punt de vista estadístic.

Però a més, com veurem al capítol següent, la classificació mixta és la més

apropiada per facilitar la comparació entre determinades decisions meto-

dològiques adoptades per l’INE amb motiu de l’últim canvi de base de l’IPC

i la millor alternativa disponible segons la nostra opinió.

2.4.5 Els resultats per comunitats autònomes

Abans d’acabar aquest apartat, sembla interessant proporcionar

algunes estadístiques bàsiques sobre el grau d’ajust que s’aconsegueix per

comunitats autònomes amb l’alternativa seleccionada. En les dues primeres

columnes del quadre 6 es reprodueix l’IPC oficial i la nostra millor estima-

ció al final del període, el gener de 1998. En les columnes tercera i quarta
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Quadre 6

RESULTATS PER CC.AA.: INE VS. SÈRIE DE REFERÈNCIA (MIXTA)

Comunitat autònoma IPC Gener-98 Inflació mitjana anual
Mixta INE Mixta INE

Andalusia 122,166 122,143 3,707 3,703

Aragó 122,013 122,000 3,684 3,682

Astúries 124,689 124,520 4,094 4,068

Balears 124,286 124,223 4,032 4,023

Cantàbria 125,022 124,959 4,144 4,134

Canàries 121,979 121,864 3,678 3,661

Castella i Lleó 123,255 123,247 3,875 3,874

Castella-La Manxa 123,752 123,754 3,951 3,951

Catalunya 124,226 124,095 4,023 4,003

Com.Valenciana 121,794 121,734 3,650 3,641

Extremadura 124,283 124,073 4,032 4,000

Galícia 124,243 124,034 4,026 3,994

Madrid 121,678 121,793 3,632 3,650

Múrcia 124,087 123,983 4,002 3,986

Navarra 128,534 128,459 4,670 4,659

País Basc 124,564 124,482 4,074 4,062

La Rioja 126,352 126,206 4,345 4,323

Ceuta i Melilla 122,557 122,529 3,879 3,869

CONJUNT NACIONAL 123,280 123,215 3,879 3,869



s’ofereix la inflació mitjana anual en tots dos casos i, en la columna cinque-

na, l’error en la mesura de la inflació. Les tres columnes següents d’aquest

quadre informen sobre l’EQM en què incorrem en relació amb la sèrie ofi-

cial corresponent; el mínim EQM que s’obtindria si aproximéssim l’IPC de

cada comunitat per l’índex del bé individual que més s’hi acosta i el màxim

EQM que s’obtindria si el representéssim per l’índex del bé individual que

més se n’allunya. L’última columna recull la DTM de les distribucions dels

índexs individuals.

S’observa que, d’acord amb la nostra millor alternativa, la inflació

durant aquest període és lleugerament superior a la registrada oficialment

per l’INE en totes les comunitats autònomes tret de Castella-la Manxa i

Madrid. Però, i això és el més important, l’error en la mesura de la inflació
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Error EQM DTM
Mixta Mínim Màxim

0,004 0,00175 0,9586 1.724,13 2,47

0,002 0,00324 1,1541 1.434,21 2,32

0,026 0,02300 0,7447 2.582,66 1,88

0,009 0,00522 0,7805 1.085,39 2,61

0,010 0,00457 1,5034 1.325,33 2,29

0,017 0,01751 1,8767 1.920,73 2,24

0,001 0,01760 1,2950 2.416,58 2,40

0,000 0,00780 1,1385 5.743,00 2,63

0,020 0,01151 0,6180 1.468,75 2,17

0,009 0,00335 0,7325 1.132,12 2,40

0,032 0,02027 1,2096 2.406,59 2,56

0,032 0,03205 1,3185 1.054,23 2,46

–0,018 0,00220 1,3528 1.110,07 2,04

0,016 0,00602 1,0191 1.609,96 2,25

0,011 0,00519 0,9305 1.568,44 2,11

0,012 0,00544 1,4007 1.419,39 2,23

0,022 0,01415 0,6421 1.776,78 2,28

0,010 0,01947 2,0282 1.158,05 2,38

0,010 0,00461 0,6064 5.795,52 2,46



és d’un ordre de magnitud molt reduït, ja que només supera el 0,03 per

cent anual en dues comunitats autònomes (Extremadura i Galícia). Alhora,

l’EQM en què incorrem és sempre molt inferior a la fita mínima que es

podria aconseguir utilitzant la sèrie de preus que més s’acosta a l’índex

general de cada comunitat. Finalment, la DTM oscil·la entre un mínim per a

Astúries i Madrid i un màxim per a Balears i Castella-la Manxa.

2.5. Resum

En aquest capítol s’han explorat les possibilitats de reconstruir la sèrie

oficial de l’IPC general des del gener de 1993 fins al gener de 1998, en la base

vigent de 1992,utilitzant exclusivament la informació pública disponible.

La nostra estratègia consisteix a obtenir l’IPC per al conjunt de la

població a partir de la distribució dels IPC individuals. La dificultat està en

això: que les dades de preus en el màxim grau de desagregació –els índexs

simples per als articles en cada província– estan lògicament protegides pel

secret estadístic. Per tant, només és possible construir índexs de preus indi-

viduals per a cada família de l’EPF de 1990-91 amb la informació que l’INE

publica mensualment en altres graus d’agregació.

Les nostres distribucions d’índexs individuals divergeixen de la dis-

tribució subjacent en el sistema oficial en les dues dimensions següents.

D’una banda, la nostra estimació de la mitjana ponderada dels índexs indivi-

duals –és a dir, l’IPC en cada moment del temps– no coincideix amb l’IPC

oficial. Consegüentment, la utilització de les nostres sèries comporta un

error en la mesura de la inflació. La raó d’aquesta divergència és que, a

pesar de comptar amb la mateixa base estadística que l’INE, hi ha dis-

crepàncies entre les nostres estimacions de les proporcions agregades de la

despesa en els diferents béns i el sistema oficial de ponderacions de l’IPC.

D’altra banda, la dispersió de les nostres distribucions d’índexs individuals

ha de ser necessàriament inferior a la que s’obtindria si comptéssim amb

informació sobre els índexs simples en el màxim grau de desagregació.
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Les discrepàncies entre les nostres ponderacions i les de l’INE aug-

menten a mesura que considerem majors graus de desagregació, i per això,

quan ens movem en aquesta direcció, també augmenta tant l’error en la

mesura de la inflació com la dispersió que presenten els índexs individuals.

Ara bé, el resultat central d’aquest capítol és que, des del punt de vista esta-

dístic, totes les alternatives disponibles proporcionen –en graus diferents–

un ajust més que acceptable a les sèries oficials. Per la nostra banda, selec-

cionem una alternativa prou rica en l’espai de béns que combina la infor-

mació sobre les 21 rúbriques alimentàries a escala autonòmica i els 32 sub-

grups no alimentaris a escala provincial.

D’acord amb les nostres estimacions, l’IPC general del gener de

1998 és de 123,280 punts sobre un valor de 100 l’any base 1992, davant

dels 123,215 punts de la sèrie oficial, i això representa un error en la mesu-

ra de la inflació del 0,01 per cent anual. Les diferències entre l’opció selec-

cionada i les sèries oficials en les diferents comunitats autònomes corrobo-

ren que l’alternativa escollida és una bona aproximació a les sèries oficials

publicades mensualment per l’INE. Així doncs, es pot afirmar que s’ha

aconseguit l’objectiu de reproduir l’IPC oficial s’ha saldat amb un grau de

precisió suficient.

2.6. Apèndix. Agregació de béns en subclasses,
rúbriques i subgrups

Les despeses en els diferents béns i serveis de consum recollides en

l’EPF de 1990-91 es classifiquen en varietats i subvarietats. Una relació de

les varietats, inclosa la descripció literal, es reprodueix a Arévalo et al.

(1995). L’assignació de varietats a subclasses, que es defineix a les pàgines

85-181 d’INE (1992) i a les pàgines 57-76 d’INE (1994), es transcriu al qua-

dre 7. Un cop definides les subclasses, aquestes últimes s’agreguen successi-

vament en rúbriques, subgrups i grups. La connexió entre les rúbriques i els

subgrups, d’una banda, i les subclasses, de l’altra, es descriu als quadres 8 i

9, respectivament.
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2.6.1. Subclasses
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Quadre 7

GRUP I. ALIMENTS, BEGUDES I TABAC

Subclasse Varietat

1 1 Arròs 11011
2 2 Farines i cereals poc transformats 11012
3 3 Pa 11013
4 4 Pastisseria i brioxeria 11014
5 5 Pastes alimentàries i altres productes a base de cereals 11015:16
6 6 Carn de vaca 11021
7 7 Carn de vedella i anoll 11022
8 8 Carn de porc 11023
9 9 Carn d’oví 11024

10 10 Carn d’au 11025
11 11 Xarcuteria 11026
12 12 Conserves i preparats de carn 11027
13 13 Altres carns i menuts 11028
14 14 Peix fresc i congelat 11031:32
15 15 Peix sec, fumat, en conserva i preparats

a base de peix 11033, 11035
16 16 Crustacis i mol·luscos frescos i congelats 11034
17 17 Llet líquida 11041
18 18 Llet conservada 11042
19 19 Formatges i altres productes lactis 11043:44
20 20 Ous 11045
21 21 Mantega i margarina 11051:52
22 22 Olis comestibles 11053:54, 11059
23 23 Fruites fresques 11061.01:23
24 24 Fruits secs, olives, fruita en conserva i sucs de fruita 11061.24, 11062, 11063
25 25 Llegums i hortalisses fresques 11064
26 26 Llegums i hortalisses seques 11065
27 27 Llegums i hortalisses congelats, en conserva 

i preparats 11066:67
28 28 Patates i derivats 11071:72
29 29 Sucre 11081
30 30 Cafè, cacau, infusions i succedanis 11091:93
31 31 Xocolata i succedanis de xocolata 11102
32 32 Altres productes alimentaris 11101, 11103:05
33 33 Begudes no alcohòliques 12011:12
34 34 Licors 13011
35 35 Vins de taula 13012
36 36 Cervesa 13013
37 37 Altres begudes alcohòliques 13014
38 38 Tabac 15011, 15021:22, 15031

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:32 11111.01
2 Proporcional en subclasses 33:37 14011.01
3 Proporcional en subclasses 1:38 16011.01
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Quadre 7 (cont.)

GRUPS II-III

Grup II.Vestit i calçat

Subclasse Varietat

39 1 Peces de vestir exteriors d’home 21011.01:16, 21011.23:24
40 2 Peces de vestir interiors d’home 21011.17:22
41 3 Peces de vestir exteriors de dona 21012.01:16, 21011.24:25
42 4 Peces de vestir interiors de dona 21011.17:23
43 5 Peces de vestir exteriors de nen 21013.01:11, 21013.14:17
44 6 Peces de vestir interiors de nen i roba de nadó 21013.12:13, 21014
45 7 Complements i reparacions de peces de vestir 21015, 21021
46 8 Calçat d’home 22011
47 9 Calçat de dona 22012
48 10 Calçat de nen i nadó 22013
49 11 Reparacions de calçat 22021

Restes Repartiments

1 Proporcional en subclasses 1:7 21031
2 Proporcional en subclasses 8:11 22031
3 Proporcional en subclasses 1:11 23011

Grup III. Habitatge

Subclasse Varietat

50 1 Habitatge de lloger 31011
51 2 Habitatge de propietat 31012.02:3, 31012.05:06,

31012.08:09, 31012.11:12,
31012.14:15, 31012.18:23,
31014, 31021.05:06

52 3 Reparació i conservació de l’habitatge de lloguer 31013
53 4 Reparació i conservació de l’habitatge de propietat 31012.24:39
54 5 Distribució d’aigua 31021.01:04
55 6 Energia elèctrica i gas 32011, 32021:22
56 7 Combustibles per a calefacció 32031, 32041

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:7 33011
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Quadre 7 (cont.)

GRUPS IV-V

Grup IV. Parament i serveis de la llar

Subclasse Varietat

57 1 Mobiliari de cuina i bany 41011.19:22
58 2 Altre mobiliari i accessoris decoratius de la llar 41011.01:18, 41011.23:25
59 3 Revestiments de sòls i reparacions 41012, 41021
60 4 Articles tèxtils per a la llar 42011.01:12
61 5 Altres articles de mobiliari i reparacions 42011.13, 42021
62 6 Frigorífics, rentadores, rentavaixelles i planxes 43011, 43012, 43013
63 7 Cuines 43014
64 8 Aparells de calefacció 43015
65 9 Altres electrodomèstics i reparacions 43016:18, 43021
66 10 Cristalleria, vaixella, coberteria i reparacions

corresponents 44011:12, 44021, 44031
67 11 Altres utensilis de cuina i parament i reparacions

corresponents 44013:15
68 12 Articles de neteja i conservació de la llar 45011
69 13 Altres articles no durables per a la llar 45012
70 14 Serveis per a la llar, excepte el servei domèstic 45021:22, 92011.04
71 15 Servei domèstic 46011

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:5 42031
2 Proporcional en subclasses 1:15 47011

Grup V. Medicina i manteniment de la salut

Subclasse Varietat

72 1 Medicaments 51011
73 2 Altres productes farmacèutics 51012
74 3 Aparells i material terapèutic i reparacions corresponents 52011
75 4 Serveis extrahospitalaris de metges, infermeres

i altres 53011:14
76 5 Cures en hospitals i similars 54011
77 6 Assegurances mèdiques 55011, 53015

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:6 56011
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Quadre 7 (cont.)

GRUPS VI-VII

Grup VI.Transports i comunicacions

Subclasse Varietat

78 1 Vehicles automòbils 61011
79 2 Altres vehicles 61021
80 3 Pneumàtics, peces de recanvi i reparacions 62011:12
81 4 Carburants i lubrificants 62021:22
82 5 Altres articles relatius al transport personal 62031, 62041, 65011,

91011.01:02, 92011.06:07
83 6 Transport local, urbà i suburbà 63011.01:03, 63011.05:06
84 7 Transport interurbà 63021:22
85 8 Correus i comunicacions 64011, 64021

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:8 65011

Grup VII. Esbarjo, ensenyament i cultura

Subclasse Varietat

86 1 Aparells d’imatge i so 71011.01:03, 71012.01:02,
71012.04:05, 71041

87 2 Altres aparells d’imatge i so 71011.04, 71012.03, 71013
88 3 Aparells fotogràfics, ordinadors i altres 71021:22
89 4 Articles esportius 71032
90 5 Jocs i joguines 71033
91 6 Altres articles recreatius 71031, 71034:36
92 7 Cinema, teatre, futbol i altres espectacles 72011:12
93 8 Serveis recreatius 72021:23
94 9 Llibres, diaris i revistes 73011:12
95 10 Educació infantil i ensenyament bàsic obligatori 74011.01:18
96 11 Ensenyament secundari 74011.19:43
97 12 Despeses annexes a l’ensenyament 74011.44:55, 74011.68,

74011.70:71, 63011.04,
83021.03:04

98 13 Ensenyament universitari 74011.59:65
99 14 Altres ensenyaments 74011.66:67

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:14 75011
2 Proporcional en subclasses 11 i 13 74011.56:58
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Quadre 7 (cont.)

GRUP VIII

Grup VIII.Altres béns i serveis

Subclasse Varietat

100 1 Serveis per a la cura personal 81011
101 2 Articles durables per a la cura personal 81021
102 3 Articles no durables per a la cura personal 81022
103 4 Joieria, bijuteria i reparacions corresponents 82011
104 5 Altres articles d’ús personal 82021:22
105 6 Material i objectes de papereria 82031
106 7 Restaurants, bars i cafeteries 83011:12, 83013.01,

83013.03
107 8 Hotels i altres allotjaments 83021.01:02, 83021.05
108 9 Serveis turístics 84011
109 10 Serveis financers 85011
110 11 Altres serveis 86011, 87011

Restes Repartiment

1 Proporcional en subclasses 1:11 88999
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Quadre 8

RÚBRIQUES

Rúbrica Grup Subclasse(s)

1 Cereals I 1:2, 4:5
2 Pa I 3
3 Carn de vacum I 6:7
4 Carn d’oví I 9
5 Carn de porc I 8
6 Carn d’au I 10
7 Altres carns I 11:13
8 Peix fresc i congelat I 14
9 Peix preparat I 15:16

10 Ous I 20
11 Llet I 17:18
12 Productes lactis I 19
13 Olis i greixos I 21:22
14 Fruita fresca I 23
15 Conserves i preparats de fruita I 24
16 Hortalisses fresques I 25
17 Hortalisses seques i preparats d’hortalisses I 26:27
18 Patates i preparats de patates I 28
19 Cacau, cafè, te i preparats de cafè I 30:31
20 Sucre I 29
21 Altres productes alimentaris I 32
22 Begudes no alcohòliques I 33
23 Begudes alcohòliques I 34:37
24 Tabac I 38

25 Peces de vestir d’home II 1:2
26 Peces de vestir de dona II 3:4
27 Peces de vestir de nen II 5:6
28 Complements i reparacions II 7
29 Calçat d’home II 8
30 Calçat de dona II 9
31 Calçat de nen II 10
32 Reparació de calçat II 11

33 Habitatges de lloguer III 1, 3
34 Calefacció, enllumenat i distribució d’aigua III 5:7
35 Habitatges de propietat III 2, 4

36 Mobles i revestiments del sòl IV 1:3
37 Tèxtils i accessoris de la llar IV 4:5
38 Electrodomèstics IV 6:9
39 Parament IV 10:11
40 Articles no durables per a la llar IV 12:13
41 Serveis per a la llar IV 14:15

42 Medicina V 4:6
43 Farmàcia V 1:3

2.6.2. Rúbriques
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Quadre 8 (cont.)

RÚBRIQUES

Rúbrica Grup Subclasse(s)

44 Transport personal VI 1:5
45 Transport públic urbà VI 6
46 Transport públic interurbà VI 7
47 Correus i comunicacions VI 8

48 Objectes recreatius VII 1:6
49 Publicacions VII 9
50 Esbarjo VII 7:8
51 Ensenyament general bàsic VII 10
52 BUP i FP VII 11
53 Ensenyament universitari VII 13
54 Altres despeses d’ensenyament VII 12, 14

55 Articles d’ús personal VIII 1:6
56 Turisme i hoteleria VIII 7:9
57 Altres béns i serveis VIII 10:11



2.6.3. Subgrups

83LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

Quadre 9

SUBGRUPS

Subgrup Grup Subclasse(s)

1 Aliments I 1:32
2 Begudes no alcohòliques I 33
3 Begudes alcohòliques I 34:37
4 Tabac I 38

5 Vestits, incloses les reparacions II 1:7
6 Calçat, incloses les reparacions II 8:11

7 Habitatge i distribució d’aigua III 1:5
8 Calefacció i enllumenat III 6:7

9 Mobles, accessoris, revestiments del sòl i reparacions IV 1:3
10 Articles tèxtils per a la llar IV 4:5
11 Aparells de calefacció, electrodomèstics i reparacions IV 6:9
12 Cristalleria, vaixella, utensilis de parament i reparacions IV 10:11
13 Béns i serveiss per a la conservació de la llar IV 12:14
14 Servei domèstic IV 15

15 Medicaments i altres productes farmacèutics V 1:2
16 Aparells i material terapèutic i les reparacions corresponents V 3
17 Serveis extrahospitalaris de metges, infermers i altres V 4
18 Cures en hospitals i similars V 5
19 Assegurances mèdiques V 6

20 Compra de vehicles per a transport personal VI 1:2
21 Utilització de vehicles VI 3:5
22 Serveis de transport VI 6:7
23 Correus i comunicacions VI 8

24 Articles recreatius, accessoris i reparacions VII 1:6
25 Serveis d’esbarjo, espectacles i cultura VII 7:8
26 Llibres, diaris i revistes VII 9
27 Ensenyament VII 10:14

28 Béns i serveis per a la cura personal VIII 1:3
29 Altres articles personals VIII 4:6
30 Restaurants, bars, cafeteries i hotels VIII 7:8
31 Serveis turístics VIII 9
32 Serveis financers VIII 10
33 Altres serveis VIII 11
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Quadre 10

ÍNDEXS DE PREUS: SÈRIE OFICIAL I SÈRIES ESTIMADES
A PARTIR DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Data INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta Data INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta

93.01 103,185 103,188 103,191 103,194 103,196 95.08 115,394 115,328 115,457 115,372 115,487
93.02 103,218 103,231 103,235 103,231 103,239 95.09 115,848 115,777 115,897 115,828 115,936
93.03 103,581 103,590 103,590 103,593 103,595 95.10 116,064 115,989 116,109 116,044 116,148
93.04 104,035 104,040 104,040 104,046 104,045 95.11 116,372 116,293 116,415 116,349 116,452
93.05 104,322 104,339 104,315 104,320 104,320 95.12 116,748 116,666 116,784 116,727 116,821
93.06 104,581 104,599 104,591 104,595 104,595 96.01 117,462 117,386 117,489 117,443 117,531
93.07 104,955 104,968 104,962 104,967 104,966 96.02 117,782 117,710 117,805 117,762 117,848
93.08 105,583 105,603 105,594 105,599 105,601 96.03 118,200 118,130 118,218 118,180 118,262
93.09 106,180 106,191 106,187 106,190 106,199 96.04 118,871 118,802 118,890 118,851 118,934
93.10 106,576 106,589 106,587 106,590 106,600 96.05 119,281 119,201 119,301 119,257 119,343
93.11 106,755 106,762 106,767 106,768 106,777 96.06 119,181 119,096 119,192 119,153 119,233
93.12 107,262 107,260 107,268 107,268 107,277 96.07 119,340 119,250 119,340 119,311 119,382
94.01 108,346 108,339 108,354 108,362 108,366 96.08 119,678 119,593 119,682 119,653 119,725
94.02 108,385 108,383 108,403 108,401 108,413 96.09 119,970 119,895 119,973 119,950 120,024
94.03 108,743 108,736 108,756 108,756 108,768 96.10 120,134 120,079 120,140 120,120 120,190
94.04 109,171 109,161 109,179 109,182 109,190 96.11 120,141 120,079 120,142 120,128 120,193
94.05 109,394 109,389 109,404 109,408 109,417 96.12 120,497 120,440 120,501 120,490 120,552
94.06 109,512 109,502 109,518 109,522 109,531 97.01 120,847 120,786 120,834 120,834 120,890
94.07 109,941 109,926 109,948 109,946 109,962 97.02 120,765 120,692 120,750 120,750 120,807
94.08 110,651 110,626 110,665 110,652 110,681 97.03 120,825 120,750 120,815 120,814 120,874
94.09 110,988 110,952 111,012 110,986 111,032 97.04 120,869 120,793 120,861 120,854 120,919
94.10 111,229 111,189 111,272 111,226 111,290 97.05 121,045 120,976 121,046 121,030 121,104
94.11 111,422 111,378 111,501 111,418 111,520 97.06 121,041 120,965 121,045 121,025 121,106
94.12 111,914 111,865 112,013 111,905 112,032 97.07 121,263 121,183 121,266 121,247 121,331
95.01 113,074 113,036 113,188 113,079 113,214 97.08 121,798 121,715 121,806 121,782 121,873
95.02 113,628 113,602 113,750 113,628 113,772 97.09 122,401 122,319 122,420 122,395 122,490
95.03 114,290 114,255 114,398 114,284 114,422 97.10 122,356 122,280 122,381 122,356 122,451
95.04 114,896 114,859 114,997 114,888 115,022 97.11 122,599 122,517 122,621 122,599 122,690
95.05 114,942 114,896 115,034 114,931 115,060 97.12 122,926 122,833 122,935 122,917 123,004
95.06 115,051 114,996 115,131 115,040 115,160 98.01 123,215 123,111 123,204 123,196 123,280
95.07 115,069 115,008 115,137 115,052 115,165



III. UNA REVISIÓ CRÍTICA DE L’IPC VIGENT

3.1. Introducció

Com és natural, amb motiu del canvi de base de l’IPC, les oficines

estadístiques dels diferents països acostumen a introduir determinats canvis

metodològics. En molts casos, aquests canvis constitueixen autèntiques

millores, mentre que en d’altres desperten lògicament algunes polèmiques.

Però el que sempre comporten aquestes modificacions és una ruptura en

les sèries històriques que planteja dos tipus de problemes.

En primer lloc, els analistes de la conjuntura tenen més dificultats

en la seva tasca, ja que han de predir i analitzar el «nou» IPC a partir de les

sèries basades en el «vell» sistema. Una solució habitual consisteix a generar

sèries homogènies aplicant la nova metodologia, en la mesura que es pot, a

les dades disponibles sobre el passat recent.Això és el que fan, per exem-

ple, González et al. (1995) i Lorenzo (1998).(1)

En segon lloc, a l’hora d’avaluar si els canvis metodològics són ade-

quats o no, sorgeix la pregunta: ¿com hauria estat la inflació registrada des-

prés del canvi de base si s’haguessin adoptat unes altres decisions meto-

dològiques? Aquest és l’objectiu central d’aquest capítol, on es jutgen les

quatre modificacions següents introduïdes per l’INE amb motiu del canvi

de base de 1992:

(1) l’ampliació de l’estrat de referència de l’índex a la totalitat de la pobla-

ció;

(2) l’eliminació del lloguer imputat de la rúbrica «Habitatges de propietat»;
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(1) Vegeu aquestes referències per a una anàlisi crítica de les alternatives més senzilles per homogeneïtzar les sèries
abans i després d’un canvi de base; ens referim a l’enllaç legal, que és el que l’INE proporciona, i a l’anomenat enllaç

estructural.



(3) l’estimació de les despeses anuals en aliments i begudes sense tenir en

compte la informació recollida a l’EPF de 1990-91 sobre les despeses

d’aquesta naturalesa fetes durant una gran compra en hipermercats i

altres grans superfícies,

(4) i l’eliminació de la informació disponible sobre altres imputacions com

l’autoconsum, l’autosubministrament, el salari en espècie, els àpats sub-

vencionats al lloc de treball i els fets en l’establiment propietat de la

família.(2)

En tots aquests casos ens proposem avaluar les conseqüències de la

decisió adoptada per l’INE comparant-la amb la millor alternativa possible.

Prenguem l’exemple del tractament de l’habitatge. La millor alternativa al

rebuig de la informació existent sobre lloguers imputats als habitatges en

règims de tinença diferents de l’arrendament, és incloure’ls en la definició

de la despesa total de la família tal com es va fer en els sistemes basats en

1976 i 1983. Aquesta decisió afectarà les ponderacions de les famílies en

aquests règims i, consegüentment, la distribució dels índexs de preus indivi-

duals. Les implicacions d’adoptar aquesta alternativa davant l’opció de l’INE

resultaran de comparar, per a cada t, la mitjana ponderada i la dispersió d’a-

questa distribució amb les de la distribució de referència, és a dir, els índexs

individuals que més bé s’aproximen als IPC oficials d’acord amb els resul-

tats del capítol anterior.

En cada cas, contrastarem la nostra millor alternativa amb l’opció ofi-

cial des de diferents punts de vista. D’una banda, estimarem l’EQM i el biaix

en la mesura de la inflació en què s’incorre mantenint la decisió metodolò-

gica de l’INE. D’altra banda, estimarem la DTM al llarg del període, així com

la desigualtat de la distribució de la despesa total de la família per a les

famílies de l’EPF de 1990-91, abans i després d’adoptar la nostra recomana-

ció metodològica.
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(2) Un cinquè canvi notable, que aquí no considerem, és el tractament dels productes estacionals. Pel que fa a l’impacte
d’aquest canvi sobre la inflació del període anterior a 1992, vegeu González et al. (1995).



Per situar aquesta anàlisi en perspectiva, estimem en cinquè lloc

quina hauria estat la distribució dels índexs de preus individuals si, en lloc

d’utilitzar l’EPF de 1990-91, haguéssim utilitzat l’EPF de 1980-81 a partir de

la qual es va construir l’anterior sistema oficial de l’IPC basat en 1983.

La resta d’aquest capítol s’organitza en sis apartats i un Apèndix esta-

dístic. Els quatre primers apartats es dediquen a les decisions metodològi-

ques mencionades, mentre que el cinquè conté els resultats que s’obtin-

drien si estiméssim les ponderacions a partir de l’EPF de 1980-81. En el sisè

apartat es comparen els resultats d’aquests cinc exercicis i s’apunten algu-

nes recomanacions per a un futur canvi de base.

3.2. L’ampliació de l’estrat de referència

3.2.1. Plantejament del problema

Seguint la pràctica d’altres canvis de base anteriors, l’INE va decidir

eliminar de la base de 1983 els següents tipus de famílies: (i) totes les famí-

lies unipersonals, i (ii) les famílies pluripersonals amb ingressos totals infe-

riors al salari mínim del període 1980-81 –322.574 pessetes– o amb ingres-

sos superiors a 2.000.000 de pessetes que corresponien, aproximadament,

a l’extrem superior del sistema de 1976 traslladat a aquest mateix període.

En aquest últim cas s’excloïen també les famílies de qualsevol dimensió

encapçalades per una persona inactiva.

D’acord amb la informació recollida en la publicació INE (1985),

que es presenta en la meitat superior del quadre 1, l’estrat de referència de

la base de 1983 està constituït pel 0,857 3 92,2 = 79 per cent del total

investigat en l’EPF de 1980-81. Davant del 7,8 per cent de famílies uniperso-

nals en aquesta enquesta, a l’EPF de 1990-91, aquest percentatge augmenta

fins al 9,99 per cent. Com s’indica en la meitat inferior del quadre, per

reproduir aproximadament l’estructura de l’estrat de referència de la base
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de 1983, cal fixar uns límits inferior i superior als ingressos totals de la famí-

lia de 1.022.000 i 5.728.910 pessetes, respectivament.

Al quadre 2 es comparen els estrats de referència de les bases de

1976, 1983 i el que proposem per a la base de 1992. L’exclusió de les famí-

lies inactives en la base de 1976 fa que els percentatges de famílies, perso-

nes i despesa coberts per l’estrat de referència siguin inferiors als altres dos

casos. L’augment de les famílies unipersonals en l’EPF de 1990-91 es tradueix

en un descens de tots els percentatges en relació amb la base de 1983.
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Quadre 1

DETERMINACIÓ DE LES FAMÍLIES DE L’ESTRAT DE REFERÈNCIA

Base 1983: EPF 80-81

Ingressos Famílies unipersonals Famílies pluripersonals Totes les famílies

# 322.574 65,4% 11,6% 15,8%

322.574--2.000.000 34,6% 85,7% 81,7%

$ 2.000.000 0,0% 2,7% 2,5%

Tots 7,8% 92,2% 100,0%

Base 1992: EPF 90-91

Ingressos Famílies unipersonals Famílies pluripersonals Totes les famílies

# 1.022.000 62,9% 11,6% 16,8%

1.022.000–5.728.910 36,5% 85,7% 80,7%

$ 5.728.910 0,6% 2,7% 2,5%

Tots 9,99% 90,01% 100,0%

Quadre 2

COBERTURA DE L’ESTRAT DE REFERÈNCIA RESPECTE
DE LA POBLACIÓ I LA DESPESA TOTAL (EN TANT PER CENT)
EN LES ENQUESTES RESPECTIVES

Base Famílies Persones Despeses

1976: EPF 73-74 71,5 85,0 81,5

1983: EPF 80-81 79,0 86,1 85,4

1992: EPF 90-91 77,1 85,2 84,0



La justificació habitual per limitar l’àmbit de famílies al qual es refe-

reix l’IPC és que els grups exclosos tenen uns hàbits de consum molt dife-

rents de la resta. L’evidència empírica aportada per l’INE referent a això en

les seves monografies tècniques no és gaire abundant.Així, al quadre 3, l’es-

tructura del qual es pren del quadre 4 de l’INE (1985), es comparen alguns

trets de l’estructura de consum de l’estrat de referència i d’altres agrupa-

cions rellevants per a l’EPF de 1980-81 i la de 1990-91.

El 1980-81, les famílies unipersonals dedicaven a l’habitatge un per-

centatge de despesa total considerablement més gran que el conjunt de la

població. Això conduïa al fet que la seva proporció en la despesa en ali-

ments, i sobretot, en la resta dels béns i serveis, fos inferior a la mitjana

nacional. Segons tindrem oportunitat d’estudiar més endavant, durant el

canvi de base de 1992, l’INE va decidir eliminar del grup III els lloguers

imputats als habitatges de propietat i en altres règims de tinença. Observem

que aquesta decisió afecta més les famílies unipersonals, on sembla que la

proporció de famílies en règim d’arrendament és menor que en el conjunt
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Quadre 3

ESTRUCTURES DE CONSUM EN LES EPF DE 1980-81 I 1990-91.
PROPORCIONS AGREGADES DE LA DESPESA EN TANT PER CENT

Grup de Famílies Estrat de Totes les
despesa unipersonals referència famílies

EPF de 1980-81

Alimentació 29,8 33,0 31,9

Habitatge 28,2 18,6 18,8

Resta dels Grups 42,0 48,4 49,9

Total 100,0 100,0 100,0

EPF de 1990-91

Alimentació 29,5 29,3 29,2

Habitatge 17,3 9,5 10,2

Resta dels Grups 53,2 61,2 60,6

Total 100,0 100,0 100,0



de la població. El resultat és que en les famílies unipersonals es redueix

dràsticament la proporció de la despesa en l’habitatge, motiu pel qual les

seves proporcions de la despesa en aliments i en la resta dels grups ara s’a-

costen considerablement més a la mitjana.

En tots dos casos, s’aprecia que les proporcions de la despesa de

l’estrat de referència no són massa diferents de les del conjunt de la pobla-

ció. Al quadre 12 (que s’inclou a l’Apèndix) es comparen les proporcions

agregades de la despesa a una escala més detallada en les 21 rúbriques ali-

mentàries i els altres 32 subgrups. En la primera columna es presenta l’es-

tructura del que anomenem la sèrie de referència, que és la nostra millor

aproximació a l’IPC oficial d’acord amb els resultats del capítol anterior. En

la segona columna s’inclouen les proporcions de la despesa que resultarien

si s’adoptés la definició de l’estrat de referència de la base de 1983. En

aquest grau de desagregació comprovem que la pràctica d’eliminar deter-

minats conjunts de famílies perquè l’índex de preus es refereixi a un

col·lectiu més homogeni no sembla que tingui unes grans conseqüències

sobre el sistema de ponderacions.

La mesura del grau de divergència existent entre les pautes de des-

pesa de diferents conjunts de famílies requeriria probablement un planteja-

ment més rigorós que el que hem ofert aquí seguint la publicació INE

(1985). En tot cas, que l’estructura de la despesa d’un determinat col·lectiu

difereixi de la de la resta de la població potser hauria de conduir a la cons-

trucció d’un IPC independent per al col·lectiu en qüestió. Però opinem que

aquesta circumstància no justifica que la seva conducta no intervingui en

absolut en la determinació de les ponderacions de l’IPC representatiu del

conjunt de la població. Des d’aquest punt de vista, es pot concloure que

l’ampliació de l’estrat de referència a la totalitat de les famílies enquestades

constitueix una millora metodològica de la base de 1992 en relació amb les

bases anteriors.
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3.2.2. El biaix en la mesura de la inflació

No obstant això, interessa investigar les conseqüències d’adoptar un

criteri selectiu semblant a l’utilitzat en els sistemes anteriors. En les dues

primeres columnes del quadre 13 (a l’Apèndix) es mostren les sèries men-

suals de l’IPC que volem comparar: la primera columna és la sèrie de

referència (o la sèrie que denominem «mixta» en el capítol anterior), men-

tre que a la segona columna figura la sèrie corresponent a un estrat de

referència restringit de la manera indicada. Totes dues sèries cobreixen el

període entre gener de 1993 i gener de 1998.

Una forma de fer aquesta comparació és en termes de l’EQM, que

figura a l’ultima fila del quadre 4. L’EQM en què incorrem adoptant l’estrat

de referència restringit és 0,0010, una xifra d’un ordre de magnitud molt

reduït i fins i tot inferior a l’EQM que cometem quan adoptem la nostra

sèrie de referència en lloc de la sèrie de l’IPC oficial, que, com hem vist al

capítol anterior, era de 0,0046.
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Quadre 4

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER) I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
EN TANT PER CENT, ÍNDEX EL GENER DE 1998 I EQM RESPECTE
DE LA SÈRIE DE REFERÈNCIA

EPF-80 EPF-80
Referència Estrat Habitatge G. Compra Altres Imp. amb lloguer sense lloguer

1993 5,010 5,008 5,239 5,220 5,228 5,152 4,984

1994 4,473 4,450 4,689 4,590 4,600 4,655 4,507

1995 3,813 3,797 4,043 4,066 4,047 4,236 4,080

1996 2,858 2,858 3,091 3,104 3,108 2,863 2,676

1997 1,977 1,972 2,360 2,350 2,376 1,976 1,669

Mitjana 3,626 3,617 3,885 3,866 3,872 3,776 3,583

Índex 1/98 123,280 123,244 124,946 124,830 124,867 124,090 122,822

Infl. mitjana 3,879 3,873 4,132 4,115 4,120 4,002 3,808

EQM 0,0010 0,8860 0,7200 0,7400 0,3024 0,0956



En les dues primeres columnes del quadre 4 s’ofereix una compara-

ció potser més intuïtiva de les taxes d’inflació interanuals (de gener a

gener) segons la sèrie de referència i la de l’estrat de referència restringit.

Les diferències que s’observen són mínimes. Així, mentre que en els cinc

anys estudiats, l’IPC ha augmentat en un 23,28 per cent segons la sèrie de

referència, quan restringim el col·lectiu al qual es refereix l’índex, aquest

percentatge és del 23,24 per cent. En altres termes, el biaix en què incorre-

ríem si adoptéssim l’estrat de referència restringit, és a dir, el biaix que ano-

menem al capítol 1, només seria del 3,873 – 3,879 = –0,006 per cent

anual.

¿Quina explicació podem donar a aquest resultat? Recordem que

els grups eliminats de l’estrat de referència són molt diversos: les famílies

unipersonals, d’una banda, i les més riques i les més pobres entre les famí-

lies unipersonals, de l’altra.Al quadre 5 presentem la despesa mitjana fami-

liar d’aquestes famílies i les taxes d’inflació interanual en comparació de les

del conjunt de l’estrat de referència, que apareixen a la segona columna del

quadre 4. Com s’ha d’esperar, la despesa mitjana varia molt.Tenint en comp-

te l’associació entre la despesa total i la dimensió de la família, les famílies

unipersonals se situen per sota de les pluripersonals molt pobres. Natural-

ment, les famílies pluripersonals molt riques es caracteritzen per una des-

pesa mitjana molt més gran, cosa que no compensa la situació dels dos

grups anteriors. Per tant, la despesa mitjana de les famílies de fora de l’estrat

de referència és inferior a la d’aquest conjunt, que representa el 77,1 per

cent de les famílies (vegeu el quadre 2).

Si ens fixem ara en la inflació mitjana anual durant el període 1993-

1998, trobem que encara que les famílies riques tenen una taxa considera-

blement superior, les famílies pobres i les unipersonals tenen taxes mitja-

nes de 3,664 i 3,815 per cent, inferiors a la mitjana del conjunt de la pobla-

ció, que és del 3,879 per cent anual. ¿Com és possible, doncs, que l’estrat

de referència restringit tingui una inflació mitjana anual inferior –per poc

que sigui– a la de la població total? Recordem que l’IPC d’un grup de famí-

(S6)
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lies és igual a la mitjana ponderada dels IPC individuals dels seus membres,

on el coeficient de ponderació és el quocient de la despesa total de la famí-

lia per la despesa agregada del grup de què es tracti. Així doncs, les molt

riques pesen de tal manera en el conjunt de les famílies excloses de l’estrat

de referència, que la inflació d’aquest grup resulta superior a la mitjana

poblacional, motiu pel qual l’estrat de referència com a tal apareix amb una

inflació mitjana anual del 3,873 per cent davant del 3,879 de la sèrie de

referència.

3.2.3. El biaix en la dispersió

A continuació, ens hem d’ocupar de la dispersió de la distribució

dels índexs individuals. A la primera fila del quadre 6 s’informa sobre la

DTM –l’estadístic que es va introduir amb aquests propòsits al capítol ante-

rior. Així, en la primera columna es presenta l’estimació de l’expressió 

DTM ≡ 1
T

∑
t

√∑
h

αh(Ih
t − It)2
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Quadre 5

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER), INFLACIÓ MITJANA ANUAL
EN TANT PER CENT I DESPESA MITJANA DE LES FAMÍLIES
EXCLOSES DE L’ESTRAT DE REFERÈNCIA

Estrat Fora de l’estrat Unipersonals Pluripers. pobres Pluripers. riques

1993 5,008 5,017 4,806 4,636 5,436

1994 4,450 4,602 4,643 4,707 4,479

1995 3,797 3,901 3,928 3,940 3,879

1996 2,858 2,860 2,764 2,482 3,253

1997 1,972 2,001 1,792 1,492 2,534

Mitjana 3,617 3,676 3,587 3,451 3,916

Infl. mitjana 3,873 3,909 3,815 3,664 4,164

Desp. mitjana 2.275.726 1.391.785 820.028 884.825 4.957.097

,



on, per a cada és la distribució dels índexs de preus

individuals de la sèrie de referència, i és la mitjana ponderada d’aquesta

distribució. La segona columna dóna l’estimació d’aquesta mateixa expres-

sió per al 77,1 per cent de la població representada en l’estrat de referèn-

cia. Com que les famílies excloses són molt diverses, no és estrany que les

desviacions típiques dels seus índexs de preus siguin altes. Per tant, la seva

exclusió condueix a una reducció de la DTM.

En els tres apartats següents, proposarem modificacions del que

hauria de ser la definició de la despesa familiar total.Aquests canvis afecta-

ran no tan sols l’estructura de ponderacions i, per tant, la distribució dels

índexs de preus individuals, sinó també la desigualtat de determinades par-

tides de despesa i, per descomptat, la desigualtat de la distribució de la des-

pesa familiar total. La despesa mitjana familiar a preus corrents del període

1990-91 es reprodueix a la segona fila del quadre 6. Com hem vist, quan ens

restringim al vell estrat de referència, la mitjana de la despesa total de la

família augmenta en un 10 per cent aproximadament.

D’altra banda, la tercera fila del quadre 6 recull una estimació de la

desigualtat de la despesa total de la família a preus corrents.(3) En aquest tre-

It

t, It = (I1
t , ..., IH

t )
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Quadre 6

DTM DELS IPC INDIVIDUALS I DESIGUALTAT DE LA DISTRIBUCIÓ
DE LA DESPESA TOTAL DE LA FAMÍLIA A PREUS CORRENTS

Referència Estrat Habitatge G. Compra Altres Imp.

DTM 2,464 2,403 2,330 2,308 2,338

Despesa mitjana

de la família 2.073.412 2.275.726 2.432.672 2.461.635 2.485.479

0,2538 0,1705 0,2202 0,2167 0,2146Ic(x)

(3) L’estudi de la desigualtat d’aquesta distribució és suficient per cobrir els objectius d’aquest capítol. Més endavant,
convindrà estudiar les conseqüències de tenir en compte la dimensió de la família i d’expressar la despesa total de la
família a preus constants, d’un període determinat.



ball utilitzem una noció de desigualtat relativa segons la qual dues distri-

bucions tenen la mateixa desigualtat si el quocient de la renda individual

per la renda total es manté constant per tots els individus. Com és sabut,

dins dels índexs de desigualtat relativa, la família d’índexs d’entropia gene-

ralitzada té unes propietats molt bones.(4) Per a qualsevol distribució

, la família està expressada per:

on denota la mitjana de la distribució . El paràmetre c resumeix la sen-

sibilitat a la desigualtat en diferents parts de la distribució. Com més positiu

(negatiu) és c, més sensible és a la desigualtat en el tram superior

(inferior) de la distribució.

En aquest capítol utilitzem la desviació logarítmica mitjana, que és el

membre de la família identificat pel valor . Per a aquest índex, la des-

componibilitat de la desigualtat global davant de qualsevol partició és parti-

cularment apropiada: la desigualtat del conjunt de la població és igual a la

desigualtat dins dels subgrups de la partició, ponderada per la importància

demogràfica de cada un d’ells, més la desigualtat entre els subgrups, que es

calcula com la desigualtat de la distribució en què a cada individu se li assig-

na la mitjana de la despesa de la família del subgrup al qual pertany.

Com s’observa al quadre 6, la desigualtat de la despesa total de la

família per a tota la població és considerablement més gran que per a l’es-

trat de referència restringit.Això no és sorprenent, ja que entre les famílies

c = 0

Ic(·)

xx̄

∑

c ∈ <, c 6= 0, 1 : Ic(x) =
1

Hc(c− 1)

∑
h

((
xh/x̄

)c − 1
)

,

c = 0 : I0(x) =
−1
H

∑
h

ln(xh/x̄),

c = 1 : I1(x) =
1
H

h

(
xh

x̄
ln(xh/x̄)

)
,

x = (x1, . . . , xH)
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(4) Es tracta dels únics índexs de desigualtat relativa que, a més de les propietats normatives habituals, són additivament
descomponibles.Vegeu, per exemple, Shorrocks (1984).



excloses hi ha les unipersonals, que presenten en general una gran des-

igualtat, i justament les molt riques i les molt pobres entre les pluriperso-

nals, és a dir, les cues superior i inferior de la distribució. Per aquest motiu,

la desigualtat de les excloses és molt gran i, per tant, la del conjunt comple-

mentari –l’estrat de referència– és menor.

3.3. El tractament de l’habitatge

3.3.1. Plantejament del problema

El sector de l’habitatge de propietat o en altres règims de tinença

diferents de l’arrendament, planteja problemes difícils per a la construcció

de l’IPC en tots els països. En el cas de l’arrendament les coses són clares.

D’una banda, el lloguer pagat que figura en enquestes de famílies com les

EPF representa adequadament el valor per als seus ocupants dels serveis

d’habitatge de l’immoble corresponent. D’altra banda, cal reconèixer que

l’habitatge és un bé altament diferenciat, on el lloguer resumeix la valoració

d’un ampli conjunt de característiques. Per tant, l’evolució d’aquest preu no

és tan fàcil d’estimar com la d’un article alimentari, per exemple. Dit això,

el seguiment dels lloguers al llarg del temps en una mostra d’àmbit nacional

d’habitatges en arrendament, no sembla que plantegi dificultats insalvables.

Ara bé, ¿què hem de fer per establir, per exemple, la valoració dels

serveis d’habitatge de l’estoc en propietat, o en altres règims diferents del

d’arrendament, i què fer per mesurar l’evolució dels preus d’aquests habi-

tatges? Per descomptat que l’estimació del canvi dels preus és una tasca

particularment difícil. La raó és que, donada la poca freqüència de les trans-

accions, el seguiment d’una mostra fixa d’habitatges, com en el cas de l’ar-

rendament, no soluciona el problema.

Una alternativa consistiria a estimar el cost d’oportunitat (o el user

cost) de mantenir un habitatge en propietat –vegeu Gillingham (1974).
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Sigui el preu mitjà de l’habitatge en el moment t, la part hipoteca-

da, el cost d’oportunitat del capital, el tipus d’interès hipotecari,

el canvi del preu de l’habitatge al llarg del període t i les deduccions fis-

cals lligades al pagament dels interessos hipotecaris. Llavors el cost d’opor-

tunitat de l’habitatge seria:

A les dificultats d’estimar i , s’hi afegeix la de la decisió que

s’ha de prendre sobre . A la pràctica, s’ha trobat que les estimacions d’u-

na equació com la (1) poden ser extraordinàriament volàtils i no tenen per

què guardar una relació creïble amb l’evolució del lloguer pagat pels inqui-

lins o cobrat pels propietaris d’habitatges similars en arrendament –vegeu

Blinder (1981) i Gillingham (1982, 1983). De fet, tal com mostra Crawford

(1994) per al Regne Unit, pot arribar a ser negatiu. A més, en aquest

enfocament tampoc no és clar com determinar la ponderació que ha d’a-

fectar l’habitatge per a les famílies que el posseeixen en propietat total o

parcial, o en altres règims de tinença diferents de l’arrendament.

Aquestes dificultats es poden contrastar amb les associades a l’enfo-

cament alternatiu consistent a estimar el lloguer que s’hauria de pagar en el

mercat per arrendar un habitatge de les mateixes característiques.(5) En

aquest enfocament s’utilitzen tècniques multivariants per estimar la relació

entre el lloguer de mercat dels habitatges en arrendament i dos tipus de

variables: les característiques dels habitatges i les de les zones on estan

situats. D’aquí s’obté una valoració de la contribució de cada una d’aquestes

variables al lloguer total. En un segon pas, tenint en compte aquesta valora-

ció i la informació sobre les característiques dels habitatges que es pretén

avaluar, és possible estimar el lloguer imputat que podrien assolir aquests

habitatges en el mercat. Aquests lloguers imputats s’utilitzen llavors per

Ct

ρt

FtBt

Ct = ρt(Pt −Ht) + rtHt −Bt − Ft. (1)

Ft

Btrtρt

HtPt
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(5) Dougherty i van Order (1982) demostren que, en un mercat competitiu, el lloguer imputat ha de ser igual al cost
d’ús.



calcular la ponderació del bé habitatge en l’IPC.(6) A part de la complexitat

que implica la utilització de tècniques multivariants per a aquests propò-

sits, una de les dificultats més grans d’aquest enfocament és la possible seg-

mentació entre el sector d’habitatges en arrendament i la resta dels règims

de tinença.(7)

¿Com s’han tractat aquestes qüestions a Espanya? Des del principi

de l’IPC al nostre país, es va adoptar el criteri majoritari en l’àmbit interna-

cional: ignorar el problema i limitar-se al sector d’habitatges en arrenda-

ment. Però, a mesura que a partir de 1960 el sector de l’habitatge en pro-

pietat va anar augmentant, també es van incrementar les pressions per

incloure’l en l’IPC.Així, amb motiu del canvi de base de 1976, l’INE va deci-

dir situar-se entre els pocs països capaços de buscar una solució operativa

a les dificultats mencionades.(8)

Per establir la ponderació d’aquests habitatges en l’IPC, es va buscar

una manera d’estimar un lloguer imputat, però es va topar amb la dificultat

afegida que, a Espanya, com en altres països, el sector de l’habitatge està for-

tament intervingut. Concretament, a causa de la política de control de llo-

guers, que s’inicia cap al 1920 i que es manté fins a la liberalització del pri-

mer lloguer i l’autorització per a l’establiment de clàusules d’actualització a

la Llei d’Arrendaments Urbans de 1964, el sector d’habitatges en arrenda-

ment a Espanya és relativament estret i opera condicionat per l’existència

de règims de protecció oficial molt variats, tant en arrendament com en

propietat. Per això es va pensar que hi hauria una gran segmentació entre

el sector arrendament, parcialment liberalitzat des de 1964, i els altres sec-

tors.
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(6) Sobre l’ús de «regressions hedòniques» tant per estimar les ponderacions com per al seguiment dels preus dels
habitatges en propietat, vegeu Gillingham (1983).
(7) En la seva discussió dels problemes conceptuals i empírics dels dos enfocaments, Darrough (1981) afegeix les
dificultats que provenen del diferent tractament fiscal que suporten l’ocupant del seu propi habitatge i el propietari
d’un habitatge cedit en arrendament.
(8) Sobre l’evolució del criteri de l’INE, es pot consultar García España i Serrano (1980). És significatiu que aquests
autors incloguin la discussió d’aquest problema al capítol XIX dedicat a «Articles polèmics».



No obstant això, a l’EPF de 1973-74, l’INE va començar a sol·licitar

dels ocupants dels habitatges en règims diferents de l’arrendament que

informessin sobre el lloguer que estimaven que el seu habitatge podria

valer en el mercat. Amb bon criteri, al nostre parer, aquest lloguer imputat

(o «lloguer fictici» en la terminologia de les EPF) es va incloure en la ponde-

ració del bé habitatge en els sistemes de l’IPC amb base en 1976 i 1983. Per

al seguiment dels preus de l’estoc per metre quadrat, es va seleccionar una

mostra d’empreses immobiliàries que proporcionaven mensualment el

nombre, el preu i les característiques dels habitatges que tenien en venda

dins d’un conjunt de tipus preseleccionats.

Quan van començar els treballs per al canvi de base de 1992, es va

trobar que les autoavaluacions declarades en l’EPF de 1990-91 estaven lògi-

cament influïdes per l’apogeu del sector que es va iniciar després de l’en-

trada d’Espanya a la Unió Europea el 1986. Pel que sembla, l’INE va pensar

que la repercussió que els lloguers imputats tindrien en la ponderació del

bé habitatge en l’IPC seria massa gran i difícil de justificar davant l’opinió

pública. En paraules del sotsdirector general de l’INE responsable de l’IPC:

«els lloguers autoimputats pels ocupants del seu propi habitatge mostren
un biaix sistemàtic cap a una hipervaloració, amb la qual cosa la seva pon-
deració estaria sobreestimada» [Castro (1992)].

Tenint en compte, a més, les dificultats per al seguiment dels preus d’a-

quests habitatges, l’INE va decidir canviar el procediment seguit en els sis-

temes de 1976 i 1983 eliminant els lloguers imputats recollits en l’EPF de

1990-91 de la ponderació de l’habitatge en l’IPC.

Des del nostre punt de vista, aquesta decisió –avalada per la pràcti-

ca seguida en altres països de la Unió Europea–, és discutible. En tot cas,

interessa investigar les repercussions que tindria tornar a incloure la infor-

mació disponible sobre els lloguers imputats. Les tres primeres columnes

del quadre 7 mostren les proporcions de la despesa per al conjunt nacional

en els vuit grans grups i els dos subgrups del grup III d’habitatge en els tres

casos següents: (i) la base de 1983; (ii) la base de 1992 (és a dir, la nostra
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millor estimació a partir de l’EPF de 1990-91 seguint els criteris de l’INE), a

la qual ens referirem com l’estructura de referència, i, (iii) les proporcions

de la despesa que resultarien d’haver mantingut el tractament de l’habitatge

dels sistemes de 1976 i 1983, a la qual ens referirem com a «Habitatge».

En aquest punt, l’alternativa és la següent: a) acceptar amb l’INE

que el subgrup 7, que conté l’habitatge de propietat, ha de perdre el 55,5

per cent del seu pes, i que això implica una reducció del 45,1 per cent en

la ponderació del grup III en relació amb la base de 1983;(9) o b) sostenir, en

canvi, que el subgrup en qüestió va augmentar la seva importància en un

32,9 per cent, la qual cosa comporta un augment de la ponderació del grup

III d’un 26,3 per cent. Naturalment, el fort descens de les despeses en habi-

tatge segons el criteri de l’INE es tradueix en un augment del pes dels

altres grups. En l’alternativa que suggerim, el canvi en l’estructura de les

ponderacions en relació amb la base de 1983 no és tan acusat.(10)
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Quadre 7

PONDERACIONS DELS 8 GRUPS:
ESTRUCTURA DE REFERÈNCIA I ESTRUCTURES ALTERNATIVES

Base 83 Referència Habitatge

GI Aliments, begudes i tabac 33,0 29,2 24,9

GII Vestit i calçat 8,7 11,5 9,8

GIII Habitatge 18,6 10,2 23,5

SG7 Habitatge i distribució d’aigua 15,5 6,9 20,6

SG8 Calefacció i enllumenat 3,3 3,3 2,8

GIV Parament i serveis per a la llar 7,4 6,8 5,8

GV Medicina i manteniment de la salut 2,4 3,1 2,7

GVI Transports i comunicacions 14,4 16,6 14,1

GVII Esbarjo, espectacles i cultura 6,9 7,5 6,4

GVIII Altres béns i serveis 8,5 15,1 12,8

(9) En aquesta i en les altres comparacions, s’ha de tenir en compte que, en la base de 1983, l’estrat de referència no
cobria la totalitat de la població.
(10) Per al lector interessat, a la tercera columna del quadre 12 (a l’Apèndix) s’inclou, amb el títol d’«Habitatge»,
l’estructura de ponderacions per als nostres 53 béns que resulta d’incloure els lloguers imputats al subgrup 7.A part
d’això, a l’última fila d’aquest quadre, s’adverteixen les diferències en la mitjana de la despesa total de la família en tots
dos casos.



3.2.2. El biaix en la mesura de la inflació

La qüestió important és: tenint en compte aquestes notables diferèn-

cies en el sistema de ponderacions, ¿com variarà la sèrie de l’IPC en la base

vigent de 1992 si adoptem el tractament de l’habitatge seguit els anys 1976

i 1983? La dificultat més gran per respondre aquesta pregunta és que des-

coneixem com han variat els preus de l’habitatge cedit i en propietat des

de 1992 fins avui. Ara bé, amb el supòsit que els preus d’aquests habitatges

varien en la mateixa proporció que la subclasse «habitatge de lloguer» que

publica mensualment l’INE, hem construït la sèrie mensual de l’IPC des del

gener de 1993 fins al gener de 1998 que figura a la tercera columna del qua-

dre 13 (a l’Apèndix) sota el títol «Habitatge».

Una primera inspecció indica que els índexs que resulten d’incloure

els lloguers imputats són més grans que els de la sèrie de referència de la

primera columna del quadre 13. D’acord amb un criteri més sistemàtic, a

l’última fila del quadre 4, s’adverteix que l’EQM en què incorrem adoptant

aquesta sèrie és de 0,886.Aquest EQM és molt més gran que el que trobem

a l’apartat anterior quan considerem l’estrat de referència restringit.

A la tercera columna del quadre 4 s’inclouen les taxes d’inflació

interanuals segons la nostra alternativa més bona. S’observa que el 1993 la

taxa d’inflació experimenta un desplaçament a l’alça de 0,23 dècimes, apro-

ximadament, que es manté al llarg del temps i, per tant, es reflecteix també

en la inflació mitjana anual del període, que passa del 3,879 al 4,132 per

cent. Per tant, el biaix en la mesura de la inflació atribuïble a la decisió de

l’INE, que denominarem , és de –0,253 per cent anual, una magnitud

gens negligible.

¿Com s’expliquen aquests resultats? Recordem que la inclusió dels

lloguers imputats augmenta la ponderació del subgrup 7 («habitatge i distri-

bució d’aigua») dins del grup III. Doncs bé, tal com mostra la segona colum-

na del quadre 8, la taxa d’inflació anual d’aquest subgrup és superior a la de

l’índex general. De fet, com s’indica a la tercera columna d’aquest mateix

S7a
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quadre, aquest augment és degut fonamentalment a la subclasse «habitatge

de lloguer». Aquesta és la raó per la qual la inclusió dels lloguers imputats

en l’estructura de ponderacions condueix a un augment apreciable de la

taxa d’inflació del grup III (quarta columna del quadre 8). Naturalment,

aquest augment queda atenuat per l’índex general (com es pot veure a la

tercera columna del quadre 4, que es reprodueix aquí com a cinquena

columna del quadre 8).

Val la pena destacar les semblances i les discrepàncies de l’evolu-

ció dels lloguers i de l’índex general amb base en 1983 i 1992. Com s’ob-

serva a la part superior del quadre 11 (vegeu la pàgina 115 de l’apartat

6), en el període cobert per la base de 1983, l’índex de la subclasse «habi-

tatge en propietat» sempre ha estat per sota de l’índex general (última i

primera columnes d’aquest quadre, respectivament). Com s’ha indicat a la

introducció, a González et al. (1995) es reconstrueix la inflació per a

aquest període amb la metodologia de l’INE per a la base de 1992, és a

dir, eliminant els lloguers imputats. Per tant, la ponderació del grup III dis-

minueix, i a la vista de l’evolució dels preus recollida a la part superior

del quadre 11, l’índex general reconstruït queda per sobre de l’oficial
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Quadre 8

INFLACIÓ INTERANUAL (DE GENER A GENER) EN TANT PER CENT
I INFLACIÓ MITJANA ANUAL PER A DIFERENTS CONCEPTES
DE LA DESPESA EN HABITATGE EN RELACIÓ AMB L’ÍNDEX GENERAL

Subclasse habit.
Referència Subgrup 7 de lloguer Grup III Habitatge

1993 5,01 6,34 8,61 5,89 5,24

1994 4,47 5,88 4,85 5,17 4,69

1995 3,81 5,49 7,05 3,97 4,04

1996 2,86 4,32 7,46 3,91 3,09

1997 1,98 4,36 5,88 2,38 2,36

Mitjana 3,63 5,27 6,77 4,26 3,88

Infl. mitjana anual 3,88 5,52 6,77 4,66 4,13



durant la major part del període (vegeu els gràfics 5 i 6 de González et al.

(1995)).

No obstant això, a partir de 1988, la subclasse habitatge de propie-

tat experimenta una taxa d’inflació interanual superior a la mitjana. Així,

mentre que el quocient entre l’índex de l’habitatge de propietat i el general

era de 0,93 el gener de 1986, al final del període, el mes de desembre de

1992, ja era de 0,97. Com hem vist al quadre 8 (vegeu també l’última colum-

na a la part inferior del quadre 11), la taxa d’inflació de la subclasse equipa-

rable –la de l’«habitatge de lloguer»– continua per sobre de l’índex general

durant el període 1993-1998. Per tant, el quocient entre l’índex de l’habitat-

ge de lloguer i el general, que ja eren pràcticament iguals el gener de 1992,

passa a valer 1,13 el gener de 1998.

3.3.3. El biaix en la dispersió

En la sèrie de referència només les famílies en arrendament tenen

un lloguer diferent de zero. En comparació, les altres famílies són més

pobres perquè la seva despesa total en la definició de l’INE no inclou cap

quantitat en concepte dels serveis d’habitatge dels quals, sens dubte, dispo-

sen en altres règims de tinença. Comptabilitzant ara les veritables despeses

d’habitatge de totes les famílies, la desigualtat ha de variar.

Com era d’esperar, la desigualtat de les despeses d’habitatge a preus

corrents varia del 0,5135 al 0,3268, és a dir, baixa un 36,4 per cent perquè

inclou els lloguers imputats. Com s’observa a la tercera fila del quadre 6,

aquesta circumstància es tradueix en un descens de la desigualtat de la des-

pesa total del 13,4 per cent.Així mateix, es comprova que la dispersió que

presentaven els índexs individuals en la sèrie de referència era excessiva:

com s’adverteix a la primera fila del quadre 6, la DTM al llarg del període

baixa quan incloem els lloguers imputats.
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3.4. La gran compra d’aliments i begudes

3.4.1. Plantejament del problema

La millora dels mitjans de transport privats i de la capacitat d’em-

magatzemament de productes alimentaris a la casa, juntament amb l’aug-

ment del cost d’oportunitat del temps dels consumidors, han anat acom-

panyats, del cantó de l’oferta, de millores en l’estandardització i l’empa-

quetament dels productes, descomptes del preu i/o la quantitat adquirida

i una varietat més gran tant de productes frescos com preparats. Com a

resultat, l’adquisició d’aliments i begudes en grans quantitats durant el

que anomenem una gran compra en hipermercats i altres grans superfí-

cies, ha anat guanyant popularitat en certs estrats de la població més

urbanitzada.

En enquestes com l’EPF, en què aquestes despeses es consideren de

periodicitat setmanal i s’investiguen exhaustivament durant una única set-

mana mostral, el fenomen de la gran compra planteja dificultats òbvies per

a l’estimació de les despeses anuals en aliments i begudes. Si una família fa

una gran compra durant la setmana mostral per proveir-se durant un perío-

de de consum de dues o més setmanes, multiplicant per 52 el total gastat

s’està sobrevalorant la seva despesa anual. En canvi, si una família ha fet una

gran compra la setmana anterior a la mostral i, per tant, les seves despeses

en aliments han estat molt reduïdes durant la setmana mostral, el procedi-

ment habitual conduirà a una infravaloració de les seves veritables despeses

anuals.

Conscient de les dificultats que podria causar l’extensió de la gran

compra durant els anys vuitanta, l’INE va recollir una informació parcial,

però valuosa, referida a això, en l’EPF de 1990-91. D’una banda, es va sol·lici-

tar a les famílies que separessin la gran compra de les despeses menors en

aliments i begudes que poguessin haver fet durant la setmana mostral. En

tots dos casos es demanava que registressin amb detall les compres fetes
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dels diferents productes específics. D’altra banda, se’ls va preguntar si

havien fet alguna gran compra durant les tres setmanes anteriors a la setma-

na mostral. En aquest cas, l’INE només demanava informació sobre la quan-

titat global gastada.

La distribució de famílies en relació amb el fenomen de la gran com-

pra va ser la següent. El 72,7 per cent de la població no en va fer cap, l’1,7

per cent en va fer una només durant la setmana mostral, el 23,7 n’havia fet

almenys una durant les tres setmanes anteriors a la setmana mostral, i l’1,7

per cent va ser observat fent la gran compra tant en la setmana mostral com

en les setmanes abans. El 0,3 per cent restant no va fer cap despesa mone-

tària en els béns del grup I durant la setmana mostral.

Desgraciadament, l’INE no va fer cas d’aquesta informació i va multi-

plicar per 52 qualsevol tipus de despesa en aliments i begudes feta durant

la setmana mostral pel 3,4 per cent de les famílies, i va rebutjar totalment la

informació disponible sobre la gran compra en les setmanes immediata-

ment anteriors a la setmana mostral pel que fa a una quarta part de la

població. Probablement, l’INE va estimar que, com a mitjana, la importància

de l’alimentació en el pressupost mitjà de les famílies espanyoles quedava

prou ben reflectida seguint aquest procediment expeditiu.

A Peña i Ruiz-Castillo (1998) es proposa una alternativa conceptual-

ment superior que utilitza tota la informació existent. En primer lloc, s’esti-

ma un model de Poisson per a la freqüència amb què diferents conjunts de

famílies fan una gran compra. Els resultats s’utilitzen per estimar la despesa

anual per al total del grup I per part de cada família. En el context d’un

model de regressió de la proporció de la despesa total dedicada a l’alimen-

tació en funció d’un ampli conjunt de característiques demogràfiques,

socioeconòmiques i geogràfiques, es detecten i corregeixen les observa-

cions anòmales atribuïbles a les deficiències del procediment proposat. En

segon lloc, s’ha d’abordar aquest problema: desconeixem quins béns es van

adquirir amb el total de la despesa feta en una gran compra fora de la set-
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mana mostral.(11) Tenint en compte l’estructura del consum de les famílies

per a les quals tenim la informació detallada de les seves despeses, es desen-

volupa un procediment per assignar sistemàticament aquell total entre les

24 rúbriques que distingeix l’INE dins del grup I.(12)

3.4.2. El biaix en la mesura de la inflació

Aplicant el procediment descrit a la secció anterior s’obté a) la

millor estimació possible de la despesa anual en el grup I, i b) un conjunt

de proporcions de la despesa en les 24 rúbriques d’aquest grup. Natural-

ment, el tractament de la gran compra per part de l’INE està generant

necessàriament distorsions importants. Observeu el 3,4 per cent de les fa-

mílies que han fet la gran compra durant la setmana mostral.A més del fet

que possiblement les seves despeses en aliments i begudes deuen ser

grans, aquest efecte queda magnificat per la decisió de l’INE de multiplicar-

les per 52 per estimar la despesa anual corresponent. Observeu, en canvi, el

23,7 per cent de les famílies que declaren haver fet alguna gran compra en

les tres setmanes anteriors a la setmana mostral, motiu pel qual segurament
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(11) També hi ha un percentatge no negligible de famílies que fan una gran compra dins de la setmana mostral, però
que només informen del total gastat sense detallar les despeses en béns específics.
(12) Les estimacions de la despesa total anual en el grup I i en les rúbriques corresponents fetes a Peña i Ruiz-Castillo
(1998) estan disponibles a Arévalo et al. (1995).

Quadre 9

PROPORCIONS DE LA DESPESA EN EL GRUP I EN TANT PER CENT:
INE VS. SÈRIE CORREGIDA

INE Sèrie corregida % Famílies
per gran compra

Sense gran compra 26,21 26,53 72,70

GC en la setmana mostral 31,32 20,87 1,71

GC en les tres setmanes anteriors 21,11 24,75 23,06

GC en la setmana mostral i les setmanes anteriors 28,42 21,44 1,72

Resta de famílies 0,00 0,00 0,30

CONJUNT NACIONAL 24,86 25,74 100,00



les seves despeses en aliments i begudes registrades en l’EPF no hagin estat

massa elevades. Multiplicant per 52 les despeses durant la setmana mostral i

per 0 les despeses corresponents a les setmanes precedents, per a aquestes

famílies la seva proporció de la despesa en el grup I estarà infraestimada en

relació amb les altres.

Efectivament, com es desprèn del quadre 9, les distorsions són

importants. Però, com s’observa a l’última fila del quadre anterior, el pes de

les famílies que no han fet cap gran compra és tan gran que les diferències

a escala agregada per al conjunt de la població són mínimes. A la quarta

columna del quadre 12 (a l’Apèndix), titulada «G. Compra», es mostra l’es-

tructura detallada de la despesa després de dur a terme les modificacions

descrites, però, com hem fet també al quadre 9, mantenint els lloguers
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Gràfic 1

TAXA MENSUAL D’INFLACIÓ DELS BÉNS DEL GRUP I
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Sèrie alternativa després del tractament acurat del fenomen de la gran compra.
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imputats dins del sistema. Comparant aquesta columna amb l’anterior, s’ad-

verteix que, tot i que el total de les despeses del grup I augmenta considera-

blement, les diferències en les 24 rúbriques del grup I per a la totalitat de la

població també són molt reduïdes.

Tenint en compte aquestes modificacions no s’ha d’esperar que l’ín-

dex de preus del grup I experimenti una variació massa gran.Al quadre 10

es presenta la informació sobre les taxes d’inflació interanual d’aquest

índex per al conjunt de la població en les dues sèries següents: la sèrie de

referència i la sèrie que incorpora les millores de l’estimació de la despesa

anual en les 24 rúbriques del grup I.Aquesta informació es completa amb el

gràfic 1, on es presenten les dades mensuals en els dos casos. El biaix en la

mesura de la inflació del grup I en què s’incorre no incloent la millora de

les estimacions és d’un 0,085 per cent anual.

¿Quin impacte té aquest fenomen sobre l’índex general de preus

per a la totalitat dels béns? La resposta es troba a la quarta columna del qua-

dre 13 (a l’Apèndix). Les taxes d’inflació interanual i l’EQM en relació amb

la sèrie de referència apareixen a la quarta columna del quadre 4. Les impli-

cacions sobre la mesura de la inflació pel fet de tractar degudament la gran

compra són mínimes: en relació amb la sèrie que ja incorpora els lloguers

imputats, el biaix, que denominarem , és només del 0,017 per centS7b
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Quadre 10

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER) I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
DEL GRUP I EN TANT PER CENT

Referència G. Compra

1993 4,510 4,439

1994 5,218 4,780

1995 4,040 4,137

1996 1,995 2,054

1997 2,087 1,972

Mitjana 3,570 3,476

Inflació mitjana anual 3,739 3,654



anual.(13) Alhora, l’EQM de la nostra sèrie en relació amb la de referència no

és gaire diferent del que s’obtenia a l’apartat anterior després del nou trac-

tament de l’habitatge.

Abans de concloure aquest apartat, volem manifestar la robustesa

d’aquesta anàlisi en relació amb l’elecció de l’anomenada sèrie mixta com a

sèrie de referència. Com hem vist al capítol 2, l’alternativa més interessant

és la sèrie SG-P que pren els índexs de preus dels 32 subgrups a escala pro-

vincial. La gran diferència, per descomptat, és que aquesta sèrie agrupa les

21 rúbriques alimentàries en un sol subgrup. La sèrie SG-P presentava un

EQM menor en relació amb la inflació oficial, però una DTM també inferior

a la sèrie mixta. Concretament, mentre que, de mitjana, la sèrie SG-P infrava-

lorava la inflació oficial en un 0,003 per cent anual, la sèrie mixta la sobre-

valorava en un 0,01 per cent anual.

Com hem vist, el resultat central d’aquest apartat és que, quan pre-

nem la sèrie mixta com a sèrie de referència, l’impacte de millorar l’estima-

ció de les despeses anuals en els béns del grup I és la reducció de la taxa

d’inflació mitjana del període en un 0,017 per cent anual. En canvi, si

haguéssim pres la sèrie SG-P com a sèrie de referència, aquest impacte

només hauria estat del 0,0029 per cent anual. No és estrany, doncs, que

quan descendim a un grau de desagregació superior dins del grup I, l’efecte

que s’obté sigui més gran.Això ens inclina a mantenir l’elecció de la sèrie

mixta com a sèrie de referència.

El resultat final és que, d’acord amb la sèrie mixta, després de la

correcció per l’habitatge i la gran compra la inflació oficial pateix un biaix

a la baixa del 0,236 per cent anual, mentre que, d’acord amb la sèrie SG-P,

aquest biaix és del 0,250 per cent anual. Com que pensem que és preferi-

ble modificar el mínim possible la inflació oficial, des d’aquest punt de vis-

ta també ens reafirmem en la selecció de la sèrie mixta com a sèrie de

referència en la resta del treball.
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(13) Aquests resultats sobre la inflació del grup I i la inflació general són consistents amb els obtinguts a Peña i Ruiz-
Castillo (1998) per als anys 1993 i 1994.



3.4.3. El biaix en la mesura de la dispersió

Tal com hem vist, en comparació de la sèrie de referència i de la

que inclou els lloguers imputats, el tractament de la gran compra per part

de l’INE genera necessàriament distorsions importants a escala micro-

econòmica. Consegüentment, esperem que la desigualtat de la despesa a

preus corrents en els béns del grup I disminueixi considerablement un

cop aquestes distorsions hagin estat corregides convenientment.Aquest és

el cas: la desigualtat d’aquesta distribució disminueix després dels nostres

ajustos des del 0,1922 fins al 0,1657, i això representa un 13,8 per cent.

Naturalment, l’impacte sobre la desigualtat de la despesa total de la família

ha de ser menor.Això és el que trobem a la tercera fila del quadre 6: la des-

igualtat de la despesa total de la família baixa només l’1,6 per cent. Final-

ment, com es veu a la primera fila d’aquest mateix quadre, la DTM al llarg

del període també baixa quan incloem les noves estimacions de les despe-

ses en el grup I.

3.5. Altres imputacions

Com hem vist al tercer apartat, l’INE ha decidit no tenir en compte

el lloguer imputat pels seus ocupants als habitatges en propietat i altres

règims de tinença diferents del d’arrendament. Creiem que, en part per

consistència amb aquesta decisió, l’INE ha decidit fer cas omís també de les

imputacions que fa tant sobre l’autoconsum, l’autosubministrament i el sala-

ri en espècie, d’una banda, com sobre els àpats subvencionats al lloc de tre-

ball o als establiments propietat de la família, de l’altra.

A diferència de l’EPF de 1980-81, en què només comptàvem amb

una estimació global dels tres primers conceptes per a cada família, a l’en-

questa de 1990-91, l’INE ha aconseguit classificar les imputacions esmenta-

des en l’espai dels béns individuals. L’Institut ha considerat que el període

de referència de l’autoconsum, l’autosubministrament i el salari en espècie
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és d’una setmana. Per tant, la valoració monetària –sempre a preus de mer-

cat– dels articles autoconsumits, autosubministrats o rebuts com a salari en

espècie durant aquesta setmana, és anualitzada per l’INE multiplicant l’im-

port per 52.

És possible que, de mitjana, l’estimació anual d’aquests conceptes

per al conjunt de famílies, d’acord amb aquest criteri, sigui prou bona per

als propòsits de l’INE. Ara bé, es distorsiona la dimensió microeconòmica

en què estan interessats altres usuaris. Pensem en una família que s’auto-

subministra una rentadora.A les cintes de l’INE, la imputació s’ha registrat

multiplicant el valor de mercat de la rentadora per 52. Una quantitat sens

dubte excessiva des del punt de vista microeconòmic. Per tant, les despe-

ses i els ingressos de la família quedaran sobrevalorats sempre que alguna

d’aquestes imputacions hagi afectat béns de periodicitat superior a la set-

mana. Afortunadament, l’INE proporciona informació sobre el període de

referència de tots els béns.Així doncs, a Arévalo et al. (1995) s’han localit-

zat les imputacions de béns de periodicitat mensual, trimestral o anual en

totes les categories –tret de la I en què tots els béns són de periodicitat

setmanal–, i s’ha corregit a la baixa el procediment d’anualització seguit

per l’INE.

Pel que fa als dinars o sopars subvencionats al lloc de treball i als

establiments propietat d’algun membre de la família, l’INE entén que la valo-

ració adequada és donada pel preu d’aquests dinars i sopars a tots dos tipus

d’establiments. En el primer cas, hi estem d’acord. Però en el segon, pensem

que el cost d’oportunitat que s’hauria de fer servir és el valor de mercat dels

aliments i begudes consumits. Utilitzant el preu carregat a tercers per l’esta-

bliment en qüestió, s’està incloent el valor afegit en el negoci de restauració

com a part del cost d’oportunitat d’una activitat més pròxima, segons la nos-

tra opinió, a l’autoconsum que a l’autosubministrament. Però, com que no

disposem de mitjans per saber-ho, no ens ha estat possible introduir cap

correcció en aquesta partida.
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En qualsevol cas, per la nostra part no veiem cap raó per no utilit-

zar la informació disponible sobre aquests cinc tipus d’imputacions en la

construcció de les ponderacions de l’IPC. El resultat de tenir-les en comp-

te es troba a la cinquena columna del quadre 12 (a l’Apèndix) sota el títol

«Altres Imp.».Així mateix, la sèrie de l’IPC mensual, des del gener de 1993

fins al gener de 1998, es recull a la cinquena columna del quadre 13 (a

l’Apèndix).

Com s’adverteix al quadre 4, l’EQM en què incorrem adoptant

aquesta sèrie de modificacions a penes es diferencia dels ordres de magni-

tud que ja coneixem.A part d’això, s’observa que les taxes d’inflació inter-

anual a penes difereixen de les registrades després de la revisió de la gran

compra. Concretament, el que denominem el biaix en la mesura de la

inflació és solament de –0,005 per cent anual.

Finalment, a diferència de les ocasions anteriors, observem que la

dispersió dels índexs de preus individuals, mesurada per la DTM, augmenta

lleugerament. Ara bé, segons sembla, aquestes imputacions afecten sobretot

les famílies més pobres. Per tant, com es veu a la tercera fila del quadre 6, el

fet d’incloure aquestes imputacions implica reduir la desigualtat de la distri-

bució de la despesa total de la família en un 0,96 per cent.(14)

3.6. El canvi de ponderacions d’acord amb l’EPF 
de 1980-81

3.6.1. El plantejament del problema

Sota el supòsit que els béns siguin normals –cosa que, generalment,

és el cas amb graus d’agregació prou grans–, a mesura que passa el temps,

els consumidors tendiran a adquirir quantitats més grans del béns els preus

dels quals s’han abaratit relativament. Simultàniament, a mesura que varien

S7c
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(14) Aquest és el resultat que s’obté també a Del Río i Ruiz-Castillo (1996).



les rendes de les famílies, les quantitats adquirides dels béns també s’altera-

ran en funció de les elasticitats –renda de cadascuna. Juntament amb aquests

efectes, que denominarem efecte substitució i efecte renda, respectivament,

uns altres canvis en les circumstàncies dels consumidors –en el grau d’edu-

cació, el lloc de residència o la dimensió de la família, per exemple– també

exerciran el seu impacte sobre l’estructura del consum. Aquestes són les

raons per les quals totes les oficines estadístiques del món canvien les pon-

deracions del sistema de l’IPC amb una certa periodicitat.

¿Què passaria si en lloc d’estimar les ponderacions de l’IPC d’acord

amb l’EPF de 1990-91 mantinguéssim les ponderacions estimades a partir

de l’EPF de 1980-81? Una primera resposta a aquesta pregunta està en les

dues últimes columnes del quadre 12 (a l’Apèndix).A la columna sisena es

presenten les ponderacions de la despesa en els 53 béns amb què hem

estat treballant, estimades a partir de l’EPF de 1980-81. En la mesura que

s’hi inclou el lloguer imputat als habitatges en règims de tinença diferents

de l’arrendament, es tracta, per descomptat, del sistema de ponderacions

que l’INE va utilitzar en la base de 1983.(15) Per extremar el grau de compa-

rabilitat amb la sèrie de referència, a la columna setena s’exclouen aquestes

imputacions.Aquestes dues columnes es denominen «EPF-80 amb lloguer» i

«EPF-80 sense lloguer», respectivament.

En principi, el canvi de les ponderacions que resulta de passar d’u-

na EPF a la següent, és un dels més importants que poden tenir lloc. En el

nostre cas, recordem que l’eliminació dels lloguers imputats en el canvi de

base de 1992 capgira dràsticament l’estructura de les ponderacions (vegeu

les columnes «Referència» i «Habitatge» del quadre 12, així com la discussió

de l’apartat 3). Si comparem l’estructura de referència amb la de l’EPF-80

sense lloguer (setena columna del quadre 12), observem que durant la dèca-

da dels 80, els aliments i les begudes (grup I) i les despeses de parament i

serveis per a la llar (grup IV) han baixat conjuntament uns 8 punts percen-
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tuals; aquesta baixa s’ha traduït en un augment del vestit i del calçat (grup

II) i, sobretot, d’altres béns i serveis personals (grup VIII). Si comparem l’es-

tructura de l’EPF-80 amb lloguer (sisena columna del quadre 12) amb l’es-

tructura homònima basada en l’EPF de 1990-91 (quarta columna d’aquest

quadre), observem els mateixos canvis fonamentals, juntament amb un aug-

ment del grup habitatge (grup III) que recull l’apogeu del sector que va

començar el 1986. Naturalment, la màxima diferència es troba quan compa-

rem l’alternativa de l’EPF-80 amb lloguer i la sèrie de referència.

3.6.2. El biaix en la mesura de la inflació

Independentment de les diferències en les ponderacions, la qüestió

veritablement rellevant és si hi ha diferències importants en l’evolució de

l’índex general de preus. Les sèries corresponents es presenten a les colum-

nes sisena i setena del quadre 13 (a l’Apèndix). L’EQM i les taxes d’inflació

interanual figuren a les columnes sisena i setena del quadre 4, respectiva-

ment.

El més sorprenent és que l’impacte d’introduir les ponderacions

procedents de l’EPF de 1980-81 sobre la inflació des del gener de 1993

fins al gener de 1998 és mínim. Segons es pot veure a l’última fila del qua-

dre 4, l’EQM en què incorrem és fins i tot inferior al corresponent a la

inclusió dels lloguers imputats o al nostre tractament de la gran compra.

D’altra banda, si comparem la quarta i la sisena columnes del quadre 4, o

la primera i l’última, observem que si s’haguessin mantingut les pondera-

cions basades en l’EPF de 1980-81, la inflació recent hauria estat inferior

(vegeu també l’índex del gener de 1998 comparant-lo amb el de la sèrie

de referència).

Essencialment, aquests resultats concorden amb els de González et

al. (1995), els quals a penes troben diferències en la mesura de la inflació

del gener de 1984 al desembre de 1992 d’acord amb sèries basades en les
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Quadre 11

ÍNDEXS DE PREUS I INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER)
EN TANT PER CENT

BASE 1983

Any Índex Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Hab. de
general I II III IV V VI VII VIII propietat

1986 127,1 133,1 128,7 120,4 126,3 121,0 118,9 128,0 132,5 118,7

1987 134,8 143,4 141,7 123,7 134,9 127,8 122,8 132,7 142,3 124,0

1988 140,8 146,5 153,8 129,2 139,7 135,9 130,4 139,2 151,7 129,5

1989 149,8 156,7 162,7 138,6 145,7 144,2 138,2 145,8 162,4 140,3

1990 159,8 169,3 170,4 148,8 152,3 152,7 145,1 152,4 175,7 151,0

1991 170,6 175,4 179,7 163,0 160,4 167,9 161,1 161,1 192,7 163,8

1992 180,8 184,7 188,7 172,8 168,2 183,2 170,4 172,0 209,8 174,2

1986 6,0 7,7 10,1 2,8 6,8 5,6 3,3 3,7 7,4 4,5

1987 4,5 2,2 8,6 4,5 3,6 6,3 6,1 4,9 6,6 4,4

1988 6,4 6,9 5,8 7,3 4,3 6,1 6,0 4,7 7,1 8,3

1989 6,7 8,1 4,7 7,3 4,5 5,9 5,0 4,5 8,2 7,7

1990 6,7 3,6 5,4 9,5 5,3 9,9 11,0 5,7 9,7 8,4

1991 6,0 5,3 5,0 6,0 4,9 9,1 5,7 6,8 8,8 6,3

1992 3,7 –0,7 5,1 4,6 5,7 5,7 7,1 7,0 7,0 4,0

BASE 1992

Any Índex Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Hab. de
general I II III IV V VI VII VIII lloguer

1993 103,2 102,6 102,6 104,3 102,3 102,0 103,9 103,2 103,8 103,3

1994 108,4 107,2 105,5 110,4 105,3 106,7 111,6 108,6 109,4 112,2

1995 113,1 112,3 108,2 116,1 107,3 111,4 117,7 112,4 114,3 117,7

1996 117,4 117,1 111,4 120,8 112,1 115,6 121,7 116,8 118,8 126,0

1997 120,8 119,4 113,9 125,5 115,7 119,7 126,2 119,3 123,1 135,4

1998 123,2 121,4 116,1 128,5 117,4 123,2 127,3 121,6 127,4 143,4

1993 5,0 4,4 2,9 5,9 2,9 4,6 7,4 5,2 5,4 8,6

1994 4,4 4,8 2,6 5,2 2,0 4,4 5,5 3,5 4,5 4,9

1995 3,9 4,3 2,9 4,0 4,5 3,8 3,4 4,0 4,0 7,1

1996 2,9 1,9 2,3 3,9 3,2 3,5 3,7 2,1 3,6 7,5

1997 2,0 1,7 1,9 2,4 1,5 2,9 0,9 2,0 3,4 5,9

Nota: Encara que la sèrie amb base 1983 s’inicia l’agost del 1985, en aquest quadre partim del gener de 1986 per
facilitar el càlcul de les taxes interanuals.



ponderacions oficials de les rúbriques a escala nacional en les bases de

1983 i de 1992. D’acord amb l’experiència als Estats Units, segurament no

ens ha de sorprendre l’escàs impacte de la substitució de les ponderacions

oficials per les procedents d’anys anteriors. Greenlees (1997) indica que els

resultats de tres estudis diferents no aporten cap evidència concloent sobre

l’existència d’una relació consistent entre la magnitud de la inflació i l’anti-

guitat de les ponderacions de la despesa.

¿Com és possible aquest resultat en el cas espanyol? Per la nostra

part, oferim les quatre raons següents. En primer lloc, sabem que, a causa

de l’efecte substitució, el fet de mantenir fixes les ponderacions del passat

tendirà a generar una inflació més gran en el present.Ara bé, l’efecte renda

pot compensar l’impacte esperat de l’efecte anterior. Com s’observa a la

part superior del quadre 11, el preu dels béns compresos al grup VIII en

relació amb el grup I ha augmentat considerablement de 1986 a 1992. Per

l’efecte substitució esperaríem una baixa de la despesa en els béns del

grup VIII i un augment dels del grup I. Però mentre que les elasticitats ren-

da dels primers són possiblement superiors a 1, les dels aliments i begu-

des són inferiors a la unitat, és per això que no ens ha de sorprendre que

la ponderació del grup VIII acabi augmentant i la del grup I disminuint en

l’EPF de 1990-91.

En segon lloc, recordem també que la comparació de les propor-

cions de la despesa extretes d’aquestes dues enquestes implica canvis en

les quantitats i canvis en els preus.Així, en l’exemple anterior, els preus als

quals estan valorades les quantitats en l’EPF de 1990-91 són alts per al grup

VIII i baixos per al grup I, i això també tendeix a jugar en contra de l’efecte

substitució.(16)

En tercer lloc, l’evolució de l’índex general de preus depèn no tan

sols del canvi en les ponderacions, sinó dels canvis en els preus relatius. Els
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nostres índexs estan construïts en un espai de 53 béns els preus dels quals

varien a escala autonòmica o provincial, però a efectes il·lustratius és útil

mantenir-se en el grau d’agregació dels grups a escala nacional. Com s’ob-

serva a la part inferior del quadre 11, de 1992 a 1998, els preus dels grups

III i VIII –les ponderacions dels quals són més altes en l’EPF de 1990-91–

han augmentat relativament més que els altres, mentre que passa el contrari

amb els dels grups I o IV –les ponderacions dels quals en aquesta EPF eren

menors que en la de 1980-81.

En quart lloc, no podem descartar que hi hagi hagut canvis en les

preferències. En relació amb això, hem de citar el treball de Kokowski

(1987a), que utilitza les enquestes de 1972-73 i 1980-81 equivalents a les

nostres EPF als Estats Units per construir subíndexs de preus per a un con-

junt de cinc béns alimentaris. Utilitzant el sistema quadràtic de despesa,

s’estima l’ICV de diferents grups demogràfics en cada una de les dues

enquestes. Entre altres coses, l’autora demostra que hi ha diferències impor-

tants entre els ICV d’un mateix grup demogràfic en els dos moments del

temps que reflecteixen diferències de gustos.

La conseqüència d’aquests fets és que la inflació oficial que aproxi-

mem per la sèrie de referència ha estat considerablement més gran des de

1992 que la que s’hauria produït si durant els anys 80 només hagués operat

l’efecte substitució. Per aquest motiu, la inflació de l’EPF-80 sense lloguer és

inferior –en lloc de superior, com esperaríem– a l’oficial.(17)

3.7. Resum

En tots els països, les oficines d’estadística responsables de l’elabora-

ció de l’IPC han de prendre decisions metodològiques tècnicament discuti-

bles. Opinem que és desitjable que tant els experts com l’opinió pública
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coneguem les conseqüències de mantenir aquestes decisions davant de la

millor alternativa possible. En el cas espanyol, els resultats fonamentals són

els següents:

1. L’impacte que es produiria si es restringís l’estrat de referència és d’un

ordre de magnitud molt reduït: es generaria un biaix en la mesura de la

inflació de –0,006 per cent anual.

2. La suma dels biaixos produïts per les decisions metodològiques de l’INE

que no compartim és important: sota el supòsit que l’evolució dels preus

dels habitatges en propietat i cedits fos la mateixa que la dels lloguers

realment pagats en els habitatges en arrendament, el fet d’ometre els llo-

guers imputats, la informació disponible sobre la gran compra i la resta

d’imputacions representa incórrer en un biaix de –0,253 + 0,017 – 0,005

= –0,241 per cent anual.

3. A causa de l’anomenat biaix de substitució s’ha d’esperar que si es man-

tinguessin les proporcions de la despesa de l’EPF de 1980-81, es genera-

ria un biaix negatiu en la mesura de la inflació. Però això no és tot el que

passa, ja que també estan canviant les rendes i altres característiques dels

consumidors. L’impacte de mantenir les proporcions de la despesa de

l’EPF anterior és un biaix positiu de 0,071 o 0,118 per cent anual, segons

que s’accepti la definició de la despesa total de la família de l’INE o la

que recomanem nosaltres, respectivament.

Tenint en compte això, ¿quines recomanacions podem formular

per al pròxim canvi de base? Independentment de l’evidència esmentada,

per la nostra part no hi ha cap dubte de la conveniència d’introduir canvis

en les ponderacions dels béns que reflecteixin les diferències en l’estruc-

tura del consum de les famílies com a conseqüència dels canvis experi-

mentats pels preus relatius, les rendes i altres característiques demogràfi-

ques, geogràfiques i socioeconòmiques. Així mateix, també estem d’acord

amb l’INE en l’ampliació de l’estrat de referència de l’IPC a la totalitat de la
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població: no veiem cap raó per excloure de l’índex general cap subgrup

en particular.

En la resta de les qüestions, discrepem de la posició de l’INE. Pel

que fa al tractament de l’habitatge i dels altres béns durables de la llar, la

nostra opinió es pot resumir de la manera següent:

(i) En principi, des del punt de vista econòmic, el cistell del mercat de

l’IPC ha d’incloure els béns i serveis de consum corrent, així com els

serveis dels béns durables de la llar. Conceptualment, per estimar la

importància de qualsevol bé durable en el pressupòsit de les llars,

s’haurien de restar les despeses corrents per adquirir-lo –que són, en

realitat, despeses d’inversió–, i substituir-les per una estimació del flux

de serveis que genera l’estoc de totes les edats.

(ii) En el cas de l’habitatge, l’autoavaluació per part de l’ocupant que

aconseguim a través de l’EPF proporciona sense pèrdua de temps un

lloguer imputable als habitatges en règims diferents de l’arrendament,

que ha rendit fruits satisfactoris en el sistema de l’IPC amb base en

1976 i 1983. De fet, aquest és el procediment seguit també pel BLS des

de 1983. A part d’això, el BLS estima el canvi en el cost implícit dels

serveis de l’habitatge de propietat a través de l’evolució del lloguer

d’habitatges en arrendament de característiques similars (vegeu capítol

17 del BLS Handbook of Methods (1997).Tenint en compte l’estretor

del sector de l’arrendament a Espanya, aquest últim procediment plan-

teja moltes més dificultats al nostre país.

(iii) Als Estats Units, un estudi de François (1989) sobre les respostes a la

pregunta que demanava l’autoavaluació del lloguer, mostra que, de mit-

jana, les estimacions fetes són raonables. En canvi, a Espanya, l’INE no

ha ofert cap evidència empírica convincent sobre la suposada sobrees-

timació d’aquests lloguers imputats, que el va dur a una decisió oberta-

ment contradictòria: mantenir en el cistell del mercat els serveis de
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l’habitatge en arrendament i eliminar els de l’habitatge en els altres

règims de tinença.

(iv) Una forma interessant de contrastar empíricament la qualitat de la

informació oferta pels ocupants d’aquests habitatges, seria comparar-la

amb la que prové d’altres fonts, com pugui ser una regressió hedònica

en el sector rellevant de l’habitatge en arrendament. En el cas espanyol,

aquest sector seria el dels habitatges ocupats després de la liberalitza-

ció del primer lloguer, el 1964. Amb una informació excel·lent sobre

l’estoc de l’habitatge en l’àrea metropolitana de Madrid el 1975, Peña i

Ruiz-Castillo (1984) van demostrar la possibilitat d’utilitzar aquests

mètodes al nostre país –vegeu també Ruiz-Castillo (1982a,b).

Utilitzant la informació que habitualment es recull a l’EPF, es podria

estimar la relació entre el lloguer de mercat i les característiques dels habi-

tatges en arrendament ocupats després del 1964. Els coeficients d’aquesta

regressió, que proporcionen els «preus implícits» d’aquestes característi-

ques, servirien per avaluar el vector de característiques dels habitatges

cedits o de propietat. La valoració monetària resultant seria directament

comparable amb l’autoavaluació feta pels ocupants.(18) En la mesura que

ocupa necessàriament un cert temps posar en pràctica aquesta metodolo-

gia, si es considerés necessari, la proporció de la despesa en habitatge d’a-

questes famílies es podria revisar en un moment posterior en vista d’aques-

ta comparació.

D’altra banda, des del punt de vista conceptual, ens sembla evident

que si es disposa d’informació sobre el consum de béns i serveis que no

han estat adquirits directament al mercat, s’ha d’utilitzar en condicions d’i-

gualtat amb la informació que s’origina en les transaccions monetàries habi-

tuals. Aquest és el cas de l’autoconsum, l’autosubministrament, el salari en

espècie i els àpats subvencionats en el lloc de treball o en l’establiment
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propietat de la família, activitats per a les quals l’EPF de 1990-91 ja ha fet

una imputació detallada dels béns individuals afectats.Així, amb les modifi-

cacions en els criteris de valoració que s’apunten en el text, recomanem la

inclusió d’aquesta informació a l’hora de determinar les proporcions de la

despesa dels diferents béns i serveis.

Finalment, el cas de la gran compra fa palès de manera clara un tret

criticable que segurament caracteritza moltes oficines d’estadística. Sem-

blaria que l’INE té com a únic objectiu el de mesurar amb exactitud les pro-

porcions agregades de la despesa, i que es desinteressa dels errors que es

puguin cometre en la mesura de les proporcions de la despesa individuals.

En altres termes, sembla que l’INE només pretén mesurar la inflació mitjana

d’amplis grups de la població sense preocupar-se per les pertorbacions

que els seus procediments introdueixen en la dispersió de la inflació indivi-

dual.

Així, en el cas que ens ocupa, a pesar de comptar amb una certa

informació sobre la gran compra, s’ha optat per no utilitzar-la i estimar les

despeses anuals en aliments i begudes com si totes les adquisicions registra-

des durant la setmana mostral tinguessin una periodicitat setmanal. D’acord

amb les nostres estimacions, la sobreestimació de les despeses anuals de les

famílies que van fer una gran compra durant la setmana mostral compensa

aproximadament la infravaloració de les despeses anuals de les famílies que

van fer la gran compra durant les tres setmanes prèvies a la setmana mostral.

Per tant, no advertim un biaix massa important en la mesura de la inflació

per aquest motiu. No obstant això, la dispersió de la distribució dels IPC indi-

viduals, mesurada per la DTM, i la de la distribució de la despesa total de la

família, queden clarament exagerades. Des del nostre punt de vista, sembla

que l’INE en el futur hauria de procedir a explotar tota la informació dispo-

nible sobre aquest assumpte amb mètodes estadístics adequats.

En general, com hem vist, si s’exclou un conjunt de famílies per limi-

tar-se a un estrat de referència restringit, es genera un biaix evident en la
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dispersió de la inflació individual i de la despesa total de la família. Així

mateix, ometent (i) la valoració dels fluxos de serveis generats en gran part

per l’estoc d’habitatges, (ii) la resta de les imputacions fetes a l’EPF, i (iii) la

informació disponible sobre la gran compra, es distorsiona sens dubte, la

dispersió dels fenòmens que ens interessen a escala microeconòmica. Per

aquest motiu, opinem que, la reducció de la dispersió de les distribucions

d’índexs individuals mesurada per la DTM i la reducció d’un 15,44 per cent

de la desigualtat de la despesa total de la família a preus corrents, propor-

cionen una evidència clara sobre la conveniència d’adoptar les modifica-

cions que suggerim pel que fa a les imputacions de tot tipus i al tractament

de la gran compra.
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3.8. Apèndix estadístic

123LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

Quadre 12

PONDERACIONS DE GRUPS, RÚBRIQUES ALIMENTÀRIES I RESTA DE
SUBGRUPS EN TANT PER MIL: ESTRUCTURA DE REFERÈNCIA
I ALTERNATIVES. GRUPS I A IV

SG/RB Referència Estrat Habitatge G. Compra Altres Imp. EPF-80 EPF-80
amb llog. sense llog.

Grup I 291,72 292,63 248,64 257,48 261,00 324,38 364,63

RB 1 17,83 17,77 15,20 15,73 15,69 15,53 17,43
RB 2 17,52 17,47 14,93 15,95 15,85 18,47 20,79
RB 3 19,99 20,28 17,04 17,52 17,72 24,30 27,52
RB 4 7,25 7,35 6,18 6,38 6,34 9,18 10,32
RB 5 9,75 9,93 8,31 8,60 8,79 12,96 14,50
RB 6 12,07 11,86 10,29 10,75 10,82 14,11 15,93
RB 7 29,14 29,79 24,84 25,39 26,12 29,78 33,20
RB 8 21,27 21,23 18,13 18,78 18,73 21,93 24,86
RB 9 13,14 13,62 11,20 11,30 11,22 11,59 12,97
RB 10 4,89 4,82 4,17 4,41 4,68 9,05 10,23
RB 11 18,80 18,58 16,03 16,71 16,95 24,03 27,18
RB 12 12,96 12,95 11,04 11,35 11,27 12,46 13,98
RB 13 10,93 10,59 9,32 9,46 9,34 16,26 18,26
RB 14 21,87 21,65 18,64 20,37 20,50 23,83 26,97
RB 15 4,04 4,11 3,44 2,60 2,61 3,24 3,62
RB 16 11,78 11,50 10,04 10,58 11,26 13,91 15,74
RB 17 6,10 6,04 5,20 5,22 5,28 6,72 7,53
RB 18 4,91 4,84 4,19 4,37 4,77 6,35 7,14
RB 19 7,11 6,97 6,06 3,53 3,46 8,16 9,17
RB 20 1,87 1,77 1,59 1,64 1,58 2,92 3,28
RB 21 6,06 6,15 5,16 7,86 7,83 8,63 9,62
SG 2 5,96 6,04 5,08 5,38 5,44 4,80 5,36
SG 3 10,43 10,63 8,89 9,13 9,41 14,48 16,11
SG 4 16,07 16,72 13,70 14,47 15,36 11,69 12,92

Grup II 115,22 115,81 98,20 97,05 96,16 86,29 96,01

SG 5 93,40 93,56 79,60 78,67 77,95 67,31 74,83
SG 6 21,82 22,25 18,60 18,38 18,21 18,98 21,18

Grup III 101,92 94,80 234,55 231,79 229,47 194,21 100,95

SG 7 69,07 63,21 206,44 204,01 202,04 178,95 83,59
SG 8 32,85 31,59 28,11 27,78 27,43 15,26 17,36

Grup IV 67,65 64,71 57,66 56,98 56,53 77,03 86,24

SG 9 15,36 15,49 13,09 12,94 12,82 22,46 25,07
SG 10 6,37 6,23 5,43 5,37 5,32 9,77 10,88
SG 11 11,64 11,70 9,92 9,80 9,71 12,93 14,46
SG 12 5,59 5,55 4,76 4,71 4,66 5,14 5,70
SG 13 19,30 18,94 16,45 16,25 16,19 18,98 21,22
SG 14 9,40 6,79 8,01 7,92 7,84 7,74 8,90
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Quadre 12 (cont.)

PONDERACIONS DE GRUPS, RÚBRIQUES ALIMENTÀRIES I RESTA DE
SUBGRUPS EN TANT PER MIL: ESTRUCTURA DE REFERÈNCIA
I ALTERNATIVES. GRUPS V A VIII

SG/RB Referència Estrat Habitatge G. Compra Altres Imp. EPF-80 EPF-80
amb llog. sense llog.

Grup V 31,36 31,41 26,73 26,41 26,19 24,16 26,96

SG 15 9,63 9,78 8,21 8,11 8,06 7,86 8,73
SG 16 2,91 2,81 2,48 2,45 2,42 2,13 2,39
SG 17 14,02 14,49 11,95 11,81 11,70 9,96 11,09
SG 18 1,30 1,10 1,11 1,10 1,09 0,83 0,92
SG 19 3,50 3,22 2,99 2,95 2,92 3,38 3,83

Grup VI 165,99 171,65 141,48 139,82 138,48 140,62 155,25

SG 20 52,61 55,49 44,84 44,31 43,88 35,50 38,59
SG 21 85,71 89,15 73,05 72,19 71,50 81,45 90,08
SG 22 13,43 13,16 11,45 11,31 11,20 14,24 15,77
SG 23 14,25 13,85 12,15 12,00 11,89 9,43 10,82

Grup VII 75,50 76,90 64,35 63,59 62,99 69,56 77,39

SG 24 27,27 27,88 23,24 22,97 22,75 22,57 25,10
SG 25 16,95 17,46 14,44 14,27 14,14 17,37 19,15
SG 26 11,09 11,10 9,45 9,34 9,25 7,78 8,70
SG 27 20,20 20,46 17,22 17,01 16,85 21,83 24,45

Grup VIII 150,65 152,09 128,40 126,89 129,19 83,75 92,58

SG 28 21,47 21,56 18,30 18,09 17,99 15,10 16,80
SG 29 5,97 6,01 5,08 5,03 4,99 5,34 5,94
SG 30 108,71 111,04 92,66 91,56 94,12 58,91 64,95
SG 31 6,91 6,58 5,89 5,82 5,76 1,87 2,05
SG 32 0,09 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05
SG 33 7,50 6,86 6,39 6,32 6,26 2,49 2,79

Despesa mitjana
de la llar 2.073.412 2.275.726 2.432.672 2.461.635 2.485.479
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Quadre 13

L’IPC MENSUAL: SÈRIE DE REFERÈNCIA I SÈRIES ALTERNATIVES

Data Referència Estrat Habitatge G. Compra Altres Imp. EPF-80 EPF-80
amb llog. sense llog.

93.01 103,196 103,212 103,294 103,290 103,291 103,130 103,035
93.02 103,239 103,244 103,487 103,471 103,469 103,182 102,961
93.03 103,595 103,597 103,930 103,908 103,903 103,518 103,231
93.04 104,045 104,040 104,440 104,411 104,410 103,954 103,620
93.05 104,320 104,317 104,748 104,712 104,711 104,224 103,857
93.06 104,595 104,594 105,055 105,014 105,012 104,494 104,094
93.07 104,966 104,968 105,405 105,363 105,357 104,834 104,444
93.08 105,601 105,614 105,995 105,953 105,944 105,504 105,152
93.09 106,199 106,212 106,561 106,525 106,517 106,193 105,879
93.10 106,600 106,609 106,953 106,915 106,907 106,642 106,345
93.11 106,777 106,787 107,201 107,162 107,156 106,903 106,564
93.12 107,277 107,283 107,667 107,637 107,634 107,474 107,177
94.01 108,366 108,381 108,706 108,681 108,691 108,444 108,171
94.02 108,413 108,420 108,846 108,814 108,826 108,558 108,212
94.03 108,768 108,766 109,249 109,213 109,224 108,922 108,537
94.04 109,190 109,187 109,704 109,671 109,688 109,418 109,019
94.05 109,417 109,411 109,957 109,921 109,940 109,603 109,177
94.06 109,531 109,525 110,163 110,122 110,129 109,730 109,235
94.07 109,962 109,950 110,566 110,530 110,539 110,204 109,739
94.08 110,681 110,664 111,192 111,150 111,156 110,832 110,436
94.09 111,032 111,020 111,537 111,477 111,479 111,184 110,791
94.10 111,290 111,282 111,831 111,749 111,749 111,428 111,002
94.11 111,520 111,513 112,121 112,007 112,008 111,814 111,361
94.12 112,032 112,018 112,619 112,489 112,490 112,346 111,911
95.01 113,214 113,204 113,803 113,670 113,691 113,491 113,045
95.02 113,772 113,745 114,419 114,289 114,325 114,198 113,717
95.03 114,422 114,384 115,118 114,996 115,035 114,928 114,419
95.04 115,022 114,987 115,718 115,597 115,640 115,507 114,987
95.05 115,060 115,026 115,855 115,726 115,762 115,595 115,001
95.06 115,160 115,130 116,012 115,878 115,895 115,668 115,024
95.07 115,165 115,135 116,081 115,945 115,954 115,665 114,964
95.08 115,487 115,457 116,347 116,217 116,222 115,984 115,331
95.09 115,936 115,910 116,785 116,657 116,664 116,482 115,843
95.10 116,148 116,130 117,047 116,915 116,911 116,733 116,055
95.11 116,452 116,432 117,369 117,244 117,238 117,151 116,476
95.12 116,821 116,793 117,740 117,617 117,610 117,526 116,851
96.01 117,531 117,502 118,404 118,292 118,292 118,299 117,658
96.02 117,848 117,815 118,735 118,622 118,622 118,644 117,987
96.03 118,262 118,219 119,219 119,106 119,104 119,068 118,362
96.04 118,934 118,884 119,893 119,785 119,796 119,809 119,116
96.05 119,343 119,287 120,303 120,202 120,216 120,254 119,568
96.06 119,233 119,179 120,235 120,128 120,134 120,087 119,357
96.07 119,382 119,331 120,390 120,284 120,284 120,185 119,441
96.08 119,725 119,681 120,719 120,619 120,626 120,517 119,778
96.09 120,024 119,981 121,016 120,915 120,921 120,848 120,114
96.10 120,190 120,149 121,219 121,111 121,111 121,001 120,234
96.11 120,193 120,153 121,336 121,229 121,225 121,109 120,268
96.12 120,552 120,517 121,717 121,614 121,615 121,385 120,519
97.01 120,890 120,861 122,065 121,964 121,969 121,685 120,806
97.02 120,807 120,773 122,103 121,999 122,008 121,600 120,626
97.03 120,874 120,842 122,232 122,127 122,143 121,543 120,496
97.04 120,919 120,886 122,339 122,231 122,254 121,622 120,525
97.05 121,104 121,073 122,551 122,436 122,465 121,816 120,695
97.06 121,106 121,074 122,666 122,538 122,562 121,802 120,597
97.07 121,331 121,288 122,909 122,769 122,786 121,867 120,626
97.08 121,873 121,828 123,401 123,259 123,274 122,318 121,105
97.09 122,490 122,461 123,981 123,856 123,889 123,050 121,882
97.10 122,451 122,420 124,041 123,910 123,940 123,093 121,865
97.11 122,690 122,657 124,316 124,189 124,221 123,394 122,143
97.12 123,004 122,968 124,630 124,511 124,544 123,727 122,482
98.01 123,280 123,244 124,945 124,830 124,867 124,090 122,822



IV. ELS ÍNDEXS INDIVIDUALS DE LASPEYRES

4.1. Introducció

El que es denomina un veritable ICV per a una família individual,

permet comparar els preus corrents amb els d’un període base mantenint

constant el grau d’utilitat. Un índex estadístic de preus serveix aquest

mateix objectiu, però mantenint constant un vector de quantitats que ano-

menem el cistell del mercat. Si el grau d’utilitat de referència o el cistell del

mercat són els que s’han fet durant el període base, diem que l’ICV o l’ín-

dex estadístic de preus són del tipus Laspeyres. L’interès dels índexs de

preus de Laspeyres és que, com es demostra en teoria microeconòmica

intermèdia, l’índex de preus estadístic d’una família individual constitueix

una fita superior del veritable ICV.(1) De fet, l’explicació individual que s’ofe-

reix per justificar la construcció de l’IPC per part de les oficines estadísti-

ques dels diferents països acostuma a incloure una referència, implícita o

explícita, a aquest resultat a escala individual.

En aquest capítol, que tanca la primera part del treball, es destaca

que els índexs individuals que entren en la construcció de l’IPC oficial a

Espanya no són exactament índexs de preus de Laspeyres. La raó és que els

cistells del mercat que s’avaluen en els índexs oficials no són els que les

famílies van adquirir durant el període de recollida de l’EPF corresponent.

L’origen d’aquesta dificultat consisteix en això: mentre que les proporcions

de la despesa de les famílies s’investiguen en un moment determinat a tra-

vés d’una EPF, el període base de l’IPC es refereix, necessàriament, a un

moment del temps posterior. Per exemple, en l’últim canvi de base de l’IPC

al nostre país, els preus del període base són els de 1992, però l’estructura
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(1) Si el grau d’utilitat o el cistell del mercat són els del període corrent, diem que l’ICV o l’índex estadístic de preus
són del tipus Paasche.En aquest cas es demostra que l’índex de preus estadístic d’una família individual constitueix una
fita inferior del veritable ICV. En aquest capítol només necessitem tractar els índexs de Laspeyres.



de la despesa dels consumidors s’estima a partir de l’EPF recollida per

l’INE des de l’abril de 1990 fins al març de 1991.

El problema que es planteja és triple. En primer lloc, el nexe entre

l’IPC d’una família individual i un índex del cost de la vida desapareix. En

segon lloc, en rigor no és possible utilitzar aquests IPC individuals per

expressar a preus constants les despeses que les famílies de l’EPF van fer a

preus corrents del període 1990-91. En tercer lloc, la utilització de la sèrie

de l’IPC oficial, en lloc de la que resultaria si féssim servir veritables índexs

de Laspeyres, dóna lloc a un biaix en la mesura de la inflació que vam ano-

menar al capítol 1.

Quan es disposa de sèries de preus en la nova base que cobreixen el

període en què es va fer l’EPF, és possible recuperar els índexs individuals

de Laspeyres. En general, per predir l’IPC després d’un canvi de base, els

analistes de la conjuntura necessiten sèries prou llargues i metodològica-

ment homogènies. En el cas espanyol, Lorenzo (1998) construeix sèries

temporals de les 110 subclasses a escala nacional amb base en 1992 des del

gener de 1983. Utilitzant aquesta informació, en aquest capítol es perse-

gueixen els dos objectius següents.

(i) En primer lloc es construeixen índexs de preus estadístics de

Laspeyres que tenen com a referència el cistell del mercat veritablement

adquirit per cada família durant 1990-91, el període de recollida de l’EPF.

Armats amb aquests índexs podem estimar el biaix en què s’incorre

quan s’utilitzen les construccions oficials.Aquest exercici es fa tant per a la

definició del cistell del mercat o de la despesa total de la família utilitzada

per l’INE, com per a la definició que hem defensat al capítol anterior. En

tots dos casos, trobem que el biaix és negatiu.També comprovem que

quan s’accepten les nostres recomanacions metodològiques baixa la des-

igualtat de la distribució de la despesa total de la família a preus constants

de l’hivern de 1991.
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(ii) En segon lloc, s’afronta parcialment el problema suscitat en l’a-

partat 3.6 quan hem estimat la inflació actual utilitzant les proporcions de

la despesa de l’anterior EPF de 1980-81. En aquest cas, els resultats que hem

obtingut estan afectats per la inflació experimentada des de la recollida d’a-

questa EPF fins a l’any base de 1992. Fent servir les sèries temporals de

Lorenzo (1998), podem pal·liar el problema eliminant dels nostres càlculs

l’efecte de la inflació des de 1983 fins a 1992.Trobem també que el biaix

és negatiu, però, després de corregir-lo, concloem que la inflació recent

estimada a partir de l’EPF de 1980-81 és encara inferior a la que s’obté uti-

litzant l’EPF de 1990-91.

La resta d’aquest capítol s’organitza en cinc apartats. En el segon

apartat es discuteix la naturalesa dels índexs de preus individuals que hi ha

darrere l’IPC oficial. En el tercer apartat s’indica com construir índexs de

preus de Laspeyres a escala individual i col·lectiva amb la informació dispo-

nible. En el quart apartat es presenten els resultats empírics corresponents

a l’EPF de 1990-91 pel que fa a la mesura de la inflació i a la desigualtat de

la distribució de la despesa de la família a preus constants. El cinquè apartat

es dedica a eliminar la major part del biaix en què incorrem en l’apartat

3.6 estimant la inflació recent amb base en 1992 a partir de l’EPF de 1980-

81. Finalment, el sisè apartat conté algunes conclusions.

4.2. La relació entre els ICV, els IPC individuals i els
índexs de Laspeyres

4.2.1. Índexs del cost de la vida i índexs de preus
estadístics

Considerem una família o un consumidor caracteritzat per la seva

despesa total, g, i unes preferències definides sobre un conjunt de consum

S8
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constituït per l’ortant no-negatiu de l’espai euclidià I-dimensional, .

Suposem que les preferències del consumidor estan representades per una

funció d’utilitat , amb , on és

un vector de quantitats en . Sigui un vector de preus

en . El problema del consumidor consisteix en:

En condicions generals sobre les preferències de la família, hi ha una funció

de despesa o de costos , amb , on és

la mínima despesa necessària per aconseguir el grau d’utilitat u quan els

preus són p. Si q* és la solució de (1) i , llavors tenim: (i) que

el consumidor utilitza tots els recursos en l’adquisició de béns, ,

i (ii) que la despesa total coincideix amb el cost mínim d’aconseguir  u* als

preus .

Identifiquem un nivell de vida o de satisfacció amb el grau d’utilitat

u. Donats un vector de preus corrents i un vector de preus en el perío-

de base , un índex del cost de la vida es defineix com el quocient de la

despesa mínima necessària per aconseguir u als preus pels preus . És

a dir, es tracta d’una funció que permet comparar els vectors de preus i

mantenint constant el nivell de vida representat pel grau d’utilitat u                 .

Formalment, un ICV és una funció ,

definida per:

Quan , diem que el cost de la vida ha augmentat, s’ha man-

tingut constant o ha disminuït, respectivament. Sigui la solució del pro-

blema (1) quan els preus són . Quan el grau d’utilitat que es manté cons-

tant és , llavors es diu que l’índex u0 = U(q0)
p0

q0

K(pt,p0;q)>
<1

K(pt,p0; u) =
c(u,pt)
c(u,p0)

. (2)

K : <I ×<I ×< → <, K(pt,p0; u)
p0

pt

p0pt

p0

pt

∗p, g = c(u ,p)

·g = p q∗
u∗ = U(q∗)

c(u,p)c = c(u,p)c : < × <I → <,

max
q

u = U(q)

s.a. p · q ≤ g.
(1)

<I

p = (p1, . . . , pI)<I

q = (q1, . . . , qI)u = U(q)< → <U : I

<I
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és un ICV de tipus Laspeyres.

Sigui q un vector de quantitats que anomenem el cistell del mercat.

Donats el vectors de preus i , un índex estadístic de preus es defineix

com el quocient entre la despesa necessària per adquirir q als preus i

als preus . És a dir, es tracta d’una funció que permet comparar els vec-

tors de preus i mantenint constant el nivell de vida representat pel

cistell del mercat q. Formalment, un índex estadístic de preus és una

funció , definida per:

Quan , diem que els preus han augmentat, s’han mantingut

constants o han disminuït, respectivament. Quan el vector de quantitats que

es manté constant és , llavors diem que l’índex estadístic de preus

és un índex de Laspeyres. Sigui l’índex simple del bé i. Si

definim les proporcions de la despesa de manera

que, per a cada ,

∑wi,0 =
p0,i · qi,0

i p0,i · q0,i
, (6)

i = 1, . . . , I

w0 = (w1,0, . . . , wI,0)
Ii,t = pi,t/pi,0

L(pt,p0;q0) ≡ ψ(pt,p0;q0) =
pt · q0

p0 · q0
(5)

q0

ψ(pt,p0; u)>
<1

ψ(pt,p0;q) =
pt · q
p0 · q

. (4)

ψ : <I ×<I ×<I → <, ψ(pt,p0;q)

p0pt

p0

pt

p0pt

K(pt,p0; u0) =
c(u0,pt)
c(u0,p0)

(3)
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és fácil de comprovar que

El següent resultat, degut a Konus (1939), és fonamental per a aquest

treball.

Teorema. Sigui la solució del problema (1) quan els preus són , i

sigui . Llavors,

Si els consumidors tinguessin preferències de Leontief amb coeficients

fixos, l’índex estadístic de Laspeyres coincidiria amb el seu homònim del

cost de la vida. Altrament, és a dir, quan els consumidors substitueixen uns

béns per uns altres com a resposta als canvis dels preus relatius, l’expressió

constitueix el que s’anomena el biaix

de substitució.(2)

4.2.2. La connexió amb els conceptes habituals

En el sistema de l’IPC es distingeixen articles. El regis-

tre mensual de preus dels diferents béns es fa en províncies

(trobareu més detalls a l’apartat 1.1 o la publicació INE (1994)). Denomi-

nem 0 el període base 1992. Per a cada mes t a partir del gener de 1993,

l’INE calcula els índexs simples definits

per

Ii,j,t =
(

pi,j,t

pi,j,0

)
× 100, (8)

. . . , JIi,j,t, i = 1, . . . , I, j = 1,

j = 1, . . . , J

i = 1, . . . , I

L(pt,p0;q0)−K(pt,p0; u0) >0

K(pt,p0; u0) ≤ L(pt,p0;q0). (7)

u0 = U(q0)
p0q0

L(pt,p0;q0) =
∑

i

wi,0 · It,i.
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(2) El capítol 8 conté una estimació per a l’economia espanyola del biaix en la mesura de la inflació que es produeix
per aquest motiu.
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on és la mitjana dels preus del bé i als establiments de la província j

durant el mes t, i és aquesta mateixa mitjana durant l’any base 0. La

mostra de l’EPF de 1990-91 consta de famílies, on H    

21.155. Cada família està identificada conceptualment per la seva despesa

total i la seva funció d’utilitat. Suposem que durant el període de recollida

de l’EPF totes les famílies d’una mateixa província j afronten el mateix vec-

tor de preus , on indica el trimestre en què

es va fer l’EPF; és a dir, primavera, estiu i tardor de 1990 i hivern de

1991. Per a cada família h resident en la província j i entrevistada en el

període , denominem la solució del problema (1)

quan els preus són .

Per calcular els ICV definits en l’equació (2) necessitaríem conèixer

les preferències dels consumidors i identificar un grau d’utilitat apropiat per

a cada un d’ells. Per estimar índexs de preus estadístics com els definits en l’e-

quació (4),només es necessita conèixer un vector de quantitats per a cada famí-

lia o un vector de proporcions de la despesa com les definides a (6). Però a la

pràctica,ni tan sols es coneixen els cistells del mercat individuals, . De fet,

per a cada família h en la província j només es disposa d’informació sobre la

despesa en cadascun dels béns, a preus corrents. Com que

també es coneix la despesa total , és possible calcular el vector

de proporcions de la despesa on

Amb la informació sobre els índexs simples i les proporcions de la

despesa , l’IPC d’aquesta família per comparar els vectors de preus

i es defineix com:(3)

IPCh
t =

∑
i

wh
i,τ · Ii,j,t. (10)

j,0

)
pjpj,t

wh
τ ,

Ii,j,t

wh
i,τ =

gh
i,τ

gh
τ

=
pi,j,τ · qh

i,τ∑
i pi,j,τ · qh

i,τ

. (9)

wh
τ = (wh

1,τ , . . . , wh
I,τ ),

gh
τ =

∑
i gh

i,τ ,

gh
i,τ = pi,j,τ ·qh

i,τ

qh
τ .

pj,τ .

qh
τ = (qh

1,τ , . . . , qh
I,τ )τ

= 1τ

τpj,τ = (p1,j,τ , . . . , pI,j,τ )

h =h = 1, . . . , H

pi,j,0

)
pi,j,t
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(3) Aquesta no és més que l’expressió (1) del capítol 2, on ara s’ha fet explícit que les proporcions de la despesa de la
família h es refereixen al trimestre .τ
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És fàcil de comprovar que:

Definim , on

Llavors,

És a dir, l’ és un índex de preus estadístic on, d’acord amb l’expressió

(11), el vector de quantitats de referència, , és el cistell del mercat

modificat per l’evolució dels preus entre el trimestre en què va ser en-

trevistada la família en l’EPF de 1990-91 i el període base 0 = 1992.

4.2.3. Índexs agregats

Sigui el nombre de famílies de la província j . Definim les pro-

porcions agregades de la despesa en el bé i en la província j de la manera

habitual:

Llavors, l’IPC per al conjunt de la població es defineix com:

IPCt =
∑

j

∑
i

Wi,j · Ii,j,t.

Wi,j =
∑

h∈Hj

gh
i,τ

G
. (13)

Hj

τ

qh
τηηηh

IPCh
t

IPCh
t =

pj,t · ηηηh

pj,0 · ηηηh
= ψ(pj,t,pj,0;ηηηh). (12)

ηh
i =

pi,j,τ

pi,j,0
· qh

i,τ . (11)

ηηηh = (ηh
1 , . . . , ηh

I ),

IPCh
t =

∑
i

(
pi,j,τ · qh

i,τ∑
i pi,j,τ · qh

i,τ

)
pi,j,t

pi,j,0
=

∑
i pi,j,t(

pi,j,τ

pi,j,0
)qh

i,τ∑
i pi,j,0(

pi,j,τ

pi,j,0
)qh

i,τ

.



Segons sabem –vegeu l’equació (2) al capítol 2–, l’IPC per al conjunt

de la població no és més que la suma ponderada dels IPC individuals, on el

coeficient de ponderació és la despesa total de la família en relació amb la

despesa agregada per tota la població. És a dir, si fem , tenim

que:

Sigui el nombre de famílies de la província j entrevistades

durant el període . Representem amb el vec-

tor de quàntums mitjans de cada província, per a cada trimestre de l’en-

questa, on es defineix de la manera següent:

Representem el vector de quàntums mitjà, o el cistell del mercat mitjà

adquirit per les famílies de l’EPF de 1990-91, amb on

Definim ara el vector 

, on

És fàcil de comprovar que

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑=

∑
j

∑
i pi,j,t ·

∑
τ

pi,j,τ

pi,j,0
·
∑

h∈Hj,τ
qh
i,τ

j i pi,j,0 · τ
pi,j,τ

pi,j,0
· h∈Hj,τ

qh
i,τ

=

∑
j

∑
i pi,j,t ·

∑
τ θi,j,τ

j i pi,j,0 · τ θi,j,τ

IPCt =
∑

j

∑
i

 ∑
h∈Hj

gh
i,τ

G

 · Ii,j,t

θi,j,τ =
(

pi,j,τ

pi,j,0

)
·Qi,j,τ . (16)

θI,j,τ ),

ΘΘΘj,τ = (θ1,j,τ , . . . , θQτ = (Q1,τ , . . . , QJ,τ ).

Q =
∑

τ Qτ ,

Qi,j,τ =
1

Hj,τ

 ∑
h∈Hj,τ

qh
i,τ

 . (15)

Qi,j,τ

Qj,τ = (Q1,j,τ , . . . , QI,j,τ )τ

Hj,τ

IPCt =
∑

h

αh · IPCh
t . (14)

αh = gh
τ /G
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Si fem  on , tenim que:

És a dir, l’ per al conjunt de la població és un índex de preus esta-

dístic que pren com a referència el vector , que no és més que el cistell del

mercat mitjà adquirit per les famílies de l’EPF de 1990-91,

modificat per l’evolució dels preus des del període fins al període 0.(4)

El problema que es planteja és triple. En primer lloc, els índexs indi-

viduals no tenen cap relació amb els seus homònims del

cost de la vida , on .

En segon lloc,recordem que les ponderacions dels índexs 

en l’índex general estan donades per la despesa total de la família en pesse-

tes corrents. Per tant, tenint en compte la inflació existent des de la prima-

vera de 1990 fins a l’hivern de 1991, ceteris paribus les famílies tindran

més pes com més tard hagin estat entrevistades. Si volem corregir aquest

fet, hem de reconèixer que hi ha dificultats per expressar les magnituds

monetàries corresponents a un trimestre en pessetes d’un altre període.

Pensem, per exemple, en la possibilitat d’expressar la despesa total d’una

família resident en la província j durant el període , , a preus d’un

període posterior, diguem-ne És a dir, pensem en la possibilitat d’esti-

mar . Amb la informació habitualment disponible, l’únic que

podem fer és multiplicar per l’ definit a (10). Però aleshores,

tenint en compte (11), tenim que

IPCh
tgh

τ

pj,t · qh
τ

pj,t.

gh
ττ

τ

ψ(pt,p0;ηηηh)

uh
τ = U(qh

τ ).K(pt,p0; uh
τ )

ψ(pt,p0;ηηηh)

τ

Q =
∑

τ Qτ

ΘΘΘ
IPCt

IPCt =
pt ·ΘΘΘ
p0 ·ΘΘΘ

= ψ(pt,p0;ΘΘΘ). (17)

ΘΘΘτ = (ΘΘΘ1,τ , . . . ,ΘΘΘJ,τ )ΘΘΘ =
∑

τ θτ ,
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(4) Val la pena assenyalar que aquesta pertorbació es pot plantejar també als països que fan una EPF anual i
construeixen un IPC encadenat que pretén ser un índex de Laspeyres. Com indiquen Fry i Pashardes (1986), les
ponderacions que s’utilitzen en el càlcul del Retail Price Index, al Regne Unit, corresponen a les quantitats de béns
i serveis adquirits, de mitjana, amb 12 mesos d’antelació al canvi de base que es produeix el mes de gener de cada
any.



Observeu que no obtenim d’aquesta operació la valoració del cistell del

mercat en als preus del període t tal com volíem. La raó és que no

coincideix amb i, a més, el cistell del mercat es va adquirir als preus

, mentre que entren en el denominador de l’ els preus del perío-

de base 0.

En tercer lloc, si suposem que entre els períodes i 0 els preus de

tots els béns han augmentat, llavors els preus relatius seran

sempre menors que la unitat. Consegüentment, d’acord amb l’expressió

(11) tindrem que per a qualsevol i i qualsevol h. Com més gran

sigui la inflació que registri un bé, més gran serà la discrepància entre 

i . Suposem, per exemple, que des de 1990-91 fins a 1992, els canvis dels

preus relatius han perjudicat relativament més les famílies més riques, és a

dir, suposem que els preus dels béns de luxe (d’elasticitat-despesa més gran

que 1) han pujat més de pressa que els dels béns de primera necessitat

(d’elasticitat-despesa inferior a 1). Llavors, la importància dels primers en el

vector tendirà a ser inferior a la que aquests últims reben en el cistell

del mercat , mentre que amb la ponderació dels béns de primera neces-

sitat passarà el cas contrari.Tot seguit suposem que, durant un període pos-

terior, els preus continuen comportant-se de la mateixa manera. Llavors,

per a cada h, l’ que pren com a referència el vector tendirà a

infravalorar l’índex de preus de Laspeyres, que pren com a referència el cis-

tell del mercat veritablement adquirit per la família. Naturalment, com

es desprèn de les expressions (16) i (17) per al conjunt de la població, això

es tradueix en una infravaloració de l’índex general estimat a través de l’IPC

oficial.

qh
τ

ηηηhIPCh
t

qh
τ

ηηηh

qh
i

ηh

ηh
i < qh

i,τ

pi,j,τ/pi,j,0

τ

pj,

IPChpj,τ

ηηηh

qh
ττ

gh
τ · IPCh

t = (pj,τ · qh
τ ) · pj,t · ηηηh

pj,0 · ηηηh
.
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4.3. La solució a través d’índexs de preus de
Laspeyres

4.3.1. Índexs individuals

Suposem que coneixem els següents índexs simples per a cada bé i 

i cada província j entre els períodes i 0:

En aquest cas podríem construir els índexs de preus següents:

Dividint l’expressió (12) per la (18), obtenim

Tot i així, no és possible establir tampoc una connexió entre 

i un veritable índex del cost de la vida. D’altra banda, l’operació

com volíem. La raó ara és simplement que no coincideix amb .

L’alternativa vàlida comença calculant els quocients de preus

Aleshores, per cada família h de la província j entrevistada en el trimestre

, l’expressióτ

pi,j,t

pi,j,τ
=

Ii,j,t

Ii,j,τ
, i = 1, ..., I. (19)

qh
τηηηh

pj,τ ;ηηηh)
ψ(pj,t,

ψ(pj,t,pj,0;ηηηh)
ψ(pj,τ ,pj,0;ηηηh)

=
pj,t · ηηηh

pj,τ · ηηηh
= ψ(pj,t,pj,τ ;ηηηh).

ψ(pj,τ ,pj,0;ηηηh) =
∑

i

wh
i,τ · Ii,j,τ =

pj,τ · ηηηh

pj,0 · ηηηh
. (18)

Ii,j,τ =
pi,j,τ

pi,j,0
.

τ
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gh
τ ·ψ(pj,t,pj,τ ;ηηηh) = (pj,τ · qh

τ ) · (pj,t·ηηηh)

(pj,τ ·ηηηh)
no ens condueix a pj,t · qh

τ



és un índex de Laspeyres que pren com a referència el cistell del mercat

. D’acord amb el teorema de l’apartat 2, aquest índex de preus esta-

dístic constitueix una fita superior del veritable índex del cost de la vida

D’altra banda,

com volíem.

Per a les famílies entrevistades durant el trimestre = primavera,

estiu i tardor de 1990, definim la despesa en el bé i a preus de l’hivern de

1991 de la manera següent:

Sigui la despesa total de la família a

aquests preus, i sigui el vector de proporcions de

la despesa, on . És fàcil de comprovar que

Seguint la terminologia del BLS, Moulton (1996) denomina els índexs de

preus estadístics construïts en aquestes condicions «índexs de preus de

Laspeyres modificats» (modified Laspeyres prices indices), mentre que

García España i Serrano (1980) parlen d’índexs de Löwe.

Per construir un índex general, n’hi ha prou fent la suma ponderada

dels índexs individuals. Els coeficients de ponderació es podran expres-

ψ(pj,t,pj,b;qh
τ ) =

∑
i

wh
i,b,τ

pi,j,t

pi,j,τ
=

pj,t · qh
τ

pj,b · qh
τ

.

( )
wh

i,b = gh
i,b/gh

b .

gh
b =

∑
i gh

i,b = gh
τ · L(pb,pτ ;qh

τ )

gh
i,b = pi,j,τ · qh

i,τ

( )( )
pi,j,b

.
pi,j,τ

τ

gh
τ · Lψ(pj,t,pj,τ ;qh

τ ) = (pj,τ · qh
τ ) · pj,t · qh

τ

pj,τ · qh
τ

= pj,t · qh
τ

K(pj,t,pj,τ ; uh
τ ).

qh
τ

∑
i

wh
i,τ

(
pi,j,t

pi,j,τ

)
=

pj,t · qh
τ

pj,τ · qh
τ

= L(pj,t,pj,τ ;qh
τ ) (20)
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sar ara en pessetes constants de l’hivern de 1991. Prenguem 

on Per cada i i cada j, les

proporcions agregades de la despesa de les famílies residents en la provín-

cia j es defineixen com

Llavors,

Per comparar aquest índex amb la sèrie de referència, cal procedir a

la normalització següent:

Aleshores, el biaix en què s’incorre per haver seguit el procediment de l’INE

en lloc de treballar amb índexs de Laspeyres, és a dir, el biaix que s’ha

introduït al capítol 1, és la diferència entre la inflació mitjana anual d’acord

amb , i la inflació mitjana anual d’acord amb  

4.3.2. Aspectes operatius

A la pràctica, l’INE no proporciona informació sobre els ni tan

sols per A causa del secret estadístic, l’INE publica sèries mensuals

amb uns graus més alts d’agregació tant en l’espai de béns com en el de

zones geogràfiques. Com hem vist al capítol 2, creiem que la combinació

més convenient entre les disponibles és la de les 21 rúbriques alimentàries

a escala autonòmica i els restants 32 subgrups a escala provincial. D’altra

banda, com s’ha indicat en la introducció d’aquest capítol, Lorenzo (1998)

.t > 0
Ii,j,t

ψ(pt,p0;Q).ψ(pt,p0; θθθ)

S8

ψ(pt,p0;Q) =
ψ(pt,pb;Q)
ψ(p0,pb;Q)

=
pt ·Q
p0 ·Q

.

ψ(pt,pb;Q) =
∑

h

αh
b · ψ(pt,pb;qh

τ ) =
∑

j

∑
i

Wi,j,b
pi,j,t

pi,j,τ
=

pt ·Q
pb ·Q

.

Wi,j,b =
∑

h∈Hj

αh
b · wh

i,b (21)

= (α1
b , . . . , α

H
b )

αααh
b =
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αh
b = gh

b /Gb y Gb = h gh
b .

∑
i

.



amplia fins al gener de 1983, les sèries temporals en base 1992 de les 110

subclasses a escala nacional.

En relació amb la despesa total i el sistema de ponderacions, tenim

dues alternatives. La primera s’ajusta a la metodologia adoptada per l’INE

amb motiu del canvi de base de 1992. Com es recordarà, una característica

important d’aquesta opció és que no s’utilitza cap de les imputacions dispo-

nibles a l’EPF de 1990-91.(5) A més, en l’estimació de la despesa anual en ali-

ments i begudes no s’utilitza la informació recollida a l’EPF sobre l’anome-

nada gran compra. Representarem amb on 

, la distribució de la despesa total de la família en el trimestre ,

d’acord amb les convencions de l’INE. Si denominem el cistell del mer-

cat en el sentit de l’INE, adquirit per una família h a la província j, tindrem

que 

En la segona alternativa, que es defensa al capítol 3, s’inclouen totes

les imputacions mencionades en la definició de la despesa de la família i,

per tant, en l’estructura de ponderacions de l’IPC. Així mateix, s’inclouen

les estimacions de les despeses anuals en aliments i begudes fetes per Peña

i Ruiz-Castillo (1998) que incorporen tota la informació disponible sobre la

gran compra. En aquest cas representarem la distribució de la despesa total

de la família amb . Si denominem el cistell del mer-

cat corresponent, tindrem que .

Així doncs, podem calcular dues sèries d’índexs de Laspeyres indi-

viduals, i , segons que utilitzem o 

com a vector de quantitats de referència. En tots dos casos, quan , en

el numerador de l’expressió (19) hi figura un índex simple dels publicats

per l’INE per als 53 béns de la nostra classificació en l’àmbit autonòmic o

provincial, mentre que en el denominador comptem amb els índexs sim-

ples estimats per Lorenzo (1998) per a les subclasses a escala nacional.

t > 0
q̂h

τq̃h
τL(pt,pτ ; q̂h

τ )L(pt,pτ ; q̃h
τ )

ĝh
τ = pj,τ · q̂h

τ .
q̂h

τĝτ = (ĝ1
τ , . . . , ĝHτ

τ )

g̃h
τ = pj,τ · q̃h

τ .

q̃h
τ

τ
∑

j Hj,τ

Hτ =g̃τ = (g̃1
τ , . . . , g̃Hτ

τ ). ,
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(5) Ens referim,d’una banda, als lloguers imputats dels habitatges en propietat i en altres règims de tinença diferents del
de l’arrendament; i de l’altra, a l’autoconsum, l’autosubministrament, el salari en espècie i els àpats subvencionats en el
lloc de treball o en un establiment propietat d’algun membre de la família.



Per a t en l’interval , tant el numerador com el denominador de l’ex-

pressió (19) són índexs simples estimats a Lorenzo (1998). Finalment, quan

t = 0, és a dir, quan t = 1992, quocient de preus que figura a l’expressió

(20) per a cada bé és directament la inversa d’un índex simple de Lorenzo

(1998).

Representem els índexs agregats en cada trimestre per al conjunt

de la població amb i , on i són els

vectors de quantitats mitjanes corresponents a la definició de l’INE i a la

nostra. Com és habitual, els índexs agregats són la suma ponderada dels

índexs individuals on les ponderacions estan donades per la importància

de la despesa total de la família en relació amb la despesa agregada per a

tota la població. És a dir:

i

4.4. Resultats empírics utilitzant l’EPF 
de 1990-91

4.4.1. La mesura de la inflació: la importància 
del biaix 

Com hem vist a l’apartat 4.2, els IPC individuals que es construeixen

habitualment (equació 10) són índexs de preus estadístics que prenen com

a referència els vectors de quantitats adquirides durant la realització d’una

EPF, afectats per l’evolució dels preus des d’aquest període fins al període

S8

L(pt,pτ , Q̂τ ) =
∑

h∈Hj

αh
b · L(pt,pτ ; q̂h

τ ).

∑
L(pt,pτ , Q̃τ ) =

h∈Hj

αh
b · L(pt,pτ ; q̃h

τ )

Q̂τQ̃τL(pt,pτ ; Q̂τ )L(pt,pτ ; Q̃τ )
τ

(τ, 0)
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base del sistema (equació 11). Utilitzant l’equació (10), al capítol 2 recons-

truïm la sèrie oficial de l’ des del gener de 1993 fins

al gener de 1998, a la qual ens referirem com a la sèrie de referència . Si

incloem les modificacions que s’han proposat al capítol 3, tindrem la sèrie

, que aquí denominarem sèrie de referència .

En l’apartat anterior descrivíem la construcció d’índexs agregats que

utilitzaven índexs individuals de Laspeyres per comparar els preus de qual-

sevol període t amb els preus del trimestre en què va ser recollida l’EPF

de 1990-91. Per comparar la mesura de la inflació mitjançant aquests índexs

amb la inflació oficials segons el sistema vigent, hem de fer el canvi de base

que s’indica a l’equació (22). Si prenem la sèrie , per exem-

ple, tindrem que:

Les sèries i , on , ara són comparables.

Anàlogament, obtenim la sèrie , que és comparable amb .

Al quadre 4 (a l’Apèndix) es presenten les sèries mensuals i

i les corresponents a l’equació (22) tant per a com per a . Al quadre 1

es comparen les taxes d’inflació interanual des de 1993 fins a 1997, la infla-

ció mitjana anual durant aquest període i l’EQM en què s’incorre prenent

o en lloc de o , en la sèrie o , respectivament.

En primer lloc, comparem la sèrie i la sèrie cons-

truïdes d’acord amb la metodologia de l’INE per a l’IPC vigent. S’observa

que el biaix és negatiu: de mitjana, la inflació oficial infravalora la infla-

ció real en 3,879 – 3,932 = –0,053 per cent anual. L’EQM comès adoptant la

nostra proposta és reduït, ja que representa el 5 per cent del que es comet

acceptant tots els suggeriments que s’han fet al capítol anterior. La compa-

ració entre i la sèrie condueix a xifres semblants: elψ(p0,pI91; Q̂τ )R2

S8

ψ(pt,p0; Q̃)R1

R2R1Q̂Q̃Θ̂Θ̃ΘΘ)

Q̂Q̃

R2R1

R2ψ(pt,p0; Q̂)
Q̃ =

∑
τ Q̃τ(pt,p0; Q̃)R1

L(pt,pτ ; Q̃τ )
L(p0,pτ ; Q̃τ )

=
(pt · Q̃τ )/(pτ · Q̃τ )
(p0 · Q̃τ )/(pτ · Q̃τ )

=
pt · Q̃τ

p0 · Q̃τ

= ψ(pt,p0; Q̃τ ). (22)

L(pt,pτ ; Q̃τ )

τ

R2ψ(pt,p0, Θ̂)

R1

IPCt = ψ(pt,p0; Θ̃ΘΘ)
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biaix és de 4,120 – 4,181 = –0,061 per cent anual i l’EQM és igualment

reduït.

Quadre 1

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER) I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
EN TANT PER CENT. SÈRIES DE REFERÈNCIA I SÈRIES ALTERNATIVES
AMB ELS NOUS QUÀNTUMS

1993 5,001 5,042 5,228 5,266

1994 4,473 4,474 4,600 4,614

1995 3,813 3,833 4,047 4,078

1996 2,858 2,924 3,108 3,176

1997 1,977 2,079 2,345 2,484

Mitjana 3,62 3,67 3,87 3,93

Índex de gener-98 123,280 123,627 124,867 125,266

Inflació mitjana anual 3,879 3,932 4,120 4,181

EQM 0,0309 0,0431

4.4.2. La dispersió dels índexs individuals de Laspeyres

¿Com varia la dispersió de les distribucions d’índexs de Laspeyres

davant de les distribucions dels IPC que hem estudiat al capítol anterior?

Considerem dos casos, segons que adoptem la definició de la despesa total

de la família d’acord amb el criteri de l’INE, , o les modificacions que

nosaltres proposem, . A la primera fila del quadre 2 es presenten els

resultats sobre la DTM. Com era previsible, les diferències amb els resultats

que ja s’han revisat al quadre 6 de l’apartat 3.2 són mínimes,

A la segona fila d’aquest mateix quadre es recull la mitjana de la dis-

tribució de la despesa total de la família en tots dos casos a preus constants

de l’hivern de 1991. A la tercera fila del quadre 2 s’observa que la reducció

en la desigualtat de la despesa total de la família a preus constants quan

ĝh
τ

g̃h
τ

Q̂R2Q̃R1

S8
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adoptem la nostra definició és del 16,02 per cent, un percentatge molt

similar al trobat al capítol anterior per a la distribució a preus corrents.

Quadre 2

DTM I DESIGUALTAT DE LA DESPESA TOTAL DE LA FAMÍLIA
A PREUS DE L’HIVERN DE 1991

DTM 2,46 2,45 2,34 2,32

Despesa mitjana de la família 2.073.412 2.135.282 2.485.479 2.563.502

I(x) 0,2538 0,2578 0,2146 0,2165

4.5. Resultats empírics utilitzant l’EPF 
de 1980-81

Al capítol anterior hem obtingut una visió de la inflació recent en

termes de les proporcions de la despesa procedents de l’EPF de 1980-81.

Les expressions (11) i (12) per als IPC individuals, així com les expressions

(16) i (17) per a l’IPC general de l’apartat 2 d’aquest capítol també són apli-

cables en aquest cas només interpretant que el subíndex es refereix al

període 1980-81. Així doncs, els IPC calculats al capítol anterior prenen

com a cistell del mercat les quantitats dels béns adquirits durant el període

1980-81, però multiplicades per la inversa de la taxa d’inflació des d’aques-

ta data fins al període base de 1992. Per tant, s’ha d’esperar que les ponde-

racions de l’EPF de 1980-81 a preus corrents condueixin a un biaix en la

mesura de la inflació anàleg al biaix .

Com sabem, les sèries de preus de les subclasses a escala nacional,

amb base 1992, s’han ampliat cap enrere fins al gener de 1983 –vegeu

Lorenzo (1998). Això ens permet corregir parcialment el cistell del mercat,

que quedarà només afectat per la inflació que cada bé hagi experimentat

des de 1980-81 fins a aquesta data. Hem fet aquesta correcció per als 53

béns de la classificació mixta del capítol anterior en el cas més rellevant, és

S8

τ

Q̂R2Q̃R1
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a dir, incloent el lloguer imputat als habitatges en règims de tinença dife-

rents del de l’arrendament. Consegüentment, la sèrie de referència serà la

que figura a la sisena columna del quadre 13 de l’Apèndix del capítol ante-

rior. Els resultats figuren al quadre 3.

Quadre 3

INFLACIÓ INTERANUAL (GENER A GENER) I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
EN TANT PER CENT. SÈRIES CALCULADES A PARTIR DE L’EPF
DE 1980-81 AMB ELS QUÀNTUMS VELLS I ELS NOU

Quàntums vells Quàntums nous

1993 5,152 5,160

1994 4,655 4,684

1995 4,236 4,336

1996 2,863 3,001

1997 1,976 2,288

Mitjana 3,776 3,893

Índex de gener-98 124,090 124,937

Inflació mitjana anual 4,002 4,131

EQM 0,7540

Es pot observar que aquesta correcció parcial de l’efecte de la infla-

ció sobre el cistell del mercat de 1980-81 condueix a una inflació considera-

blement més gran: de mitjana, la inflació recent és ara un 0,129 per cent

anual superior a la que obteníem prenent les proporcions de la despesa a

preus corrents.Tot i així, la inflació segons les ponderacions corregides d’a-

questa enquesta és encara inferior en un 0,05 per cent anual a la que s’ha

obtingut en l’apartat anterior a partir dels índexs de Laspeyres de les famí-

lies entrevistades a l’EPF de 1990-91 (vegeu la quarta columna del quadre 2).

4.6. Resum

Durant la primera part d’aquest treball que ara culminem, s’ha revi-

sat críticament la metodologia seguida per l’INE durant l’últim canvi de
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base. D’una banda, al capítol 3 s’han fet determinades propostes que afec-

ten fonamentalment les despeses dels grups I i III. De l’altra, en aquest capí-

tol s’ha fet palès que, tècnicament, els índexs de preus individuals que hi ha

darrere de l’IPC a Espanya no són pròpiament índexs de Laspeyres. La raó

és que mentre que les proporcions de la despesa de les famílies en els dife-

rents béns es refereixen al període de recollida d’una determinada EPF, el

sistema de l’IPC està basat en un període posterior.

Utilitzant la informació de Lorenzo (1998), en aquest capítol s’ha

construït una sèrie d’índexs de preus de Laspeyres que pren com a referèn-

cia el cistell del mercat veritablement adquirit per les famílies de l’EPF de

1990-91. El resultat fonamental és que, quan s’utilitza la definició de la des-

pesa total de la família que hem defensat al capítol 3, el biaix en la mesura

de la inflació durant el període 1993-1998 en què s’incorre si s’utilitza el

procediment actual de l’INE és de –0,061 per cent anual. Quan es fa servir

la definició utilitzada per l’INE, el biaix és de –0,053 per cent anual, una

magnitud comparable.

Així doncs, la suma d’aquest biaix i el trobat al capítol anterior dóna

lloc a un biaix agregat de per

cent anual, que representa el 27,45 per cent en valor absolut del biaix total

que l’IB obté per als Estats Units en sentit contrari.

Finalment, per situar en perspectiva els biaixos que hem trobat en la

mesura de la inflació recent a Espanya, al capítol 3 estimàvem el biaix en què

s’incorreria si s’haguessin mantingut les proporcions agregades de la despesa

que provenen de l’EPF de 1980-81. Naturalment, els nostres càlculs tenien un

defecte: no utilitzàvem índexs de Laspeyres que tinguessin com a referència

el cistell del mercat efectivament adquirit per les famílies d’aquesta EPF. En

aquest capítol hem pogut pal·liar parcialment aquest problema depurant les

nostres estimacions de la inflació experimentada per aquestes famílies entre

1983 i 1992.El resultat és que el biaix per aquest concepte en la mesura de la

inflació durant el període 1993-1998 és de –0,129 per cent anual.

S7 + S8 = − 0,241 − 0,061 = − 0,302
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No voldríem acabar aquesta discussió sense indicar que el signe del

biaix durant un període determinat depèn del comportament dels preus

entre l’EPF de referència i l’any base de què es tracti, així com del període

en qüestió.Als capítols 6 i 8 s’investigarà si els preus s’han comportat d’una

forma més perjudicial per a les famílies més riques o per a les més pobres

durant el període 1983-1998 estudiat en aquest capítol. Per tant, aleshores

tindrem l’oportunitat d’explicar tant les raons del signe negatiu del biaix

que hem documentat en aquest capítol, com les del signe positiu que

Fry i Pashardes (1986) obtenen per al Regne Unit durant els anys 70.

S8

S8
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4.7. Apèndix

Quadre 4

ÍNDEXS DE PREUS AMB BASE EN 1992. SÈRIES DE REFERÈNCIA
I SÈRIES ALTERNATIVES AMB ELS NOUS QUÀNTUMS

Data Data

93.01 103,196 103,265 103,291 103,356 95.08 115,487 115,609 116,222 116,384

93.02 103,239 103,332 103,469 103,565 95.09 115,936 116,057 116,664 116,822

93.03 103,595 103,704 103,903 104,017 95.10 116,148 116,270 116,911 117,076

93.04 104,045 104,153 104,410 104,524 95.11 116,452 116,568 117,238 117,397

93.05 104,320 104,434 104,711 104,833 95.12 116,821 116,931 117,610 117,764

93.06 104,595 104,715 105,012 105,141 96.01 117,531 117,668 118,292 118,467

93.07 104,966 105,088 105,357 105,487 96.02 117,848 117,978 118,622 118,792

93.08 105,601 105,729 105,944 106,076 96.03 118,262 118,391 119,104 119,276

93.09 106,199 106,304 106,517 106,627 96.04 118,934 119,053 119,796 119,957

93.10 106,600 106,698 106,907 107,011 96.05 119,343 119,449 120,216 120,364

93.11 106,777 106,877 107,156 107,264 96.06 119,233 119,360 120,134 120,306

93.12 107,277 107,357 107,634 107,722 96.07 119,382 119,529 120,284 120,473

94.01 108,366 108,472 108,691 108,800 96.08 119,725 119,879 120,626 120,822

94.02 108,413 108,522 108,826 108,943 96.09 120,024 120,178 120,921 121,116

94.03 108,768 108,870 109,224 109,337 96.10 120,190 120,357 121,111 121,320

94.04 109,190 109,290 109,688 109,799 96.11 120,193 120,371 121,225 121,449

94.05 109,417 109,525 109,940 110,060 96.12 120,552 120,745 121,615 121,854

94.06 109,531 109,643 110,129 110,259 97.01 120,890 121,109 121,969 122,230

94.07 109,962 110,061 110,539 110,656 97.02 120,807 121,059 122,008 122,303

94.08 110,681 110,779 111,156 111,268 97.03 120,874 121,161 122,143 122,472

94.09 111,032 111,126 111,479 111,589 97.04 120,919 121,213 122,254 122,592

94.10 111,290 111,384 111,749 111,863 97.05 121,104 121,401 122,465 122,807

94.11 111,520 111,610 112,008 112,124 97.06 121,106 121,414 122,562 122,920

94.12 112,032 112,105 112,490 112,592 97.07 121,331 121,642 122,786 123,149

95.01 113,214 113,325 113,691 113,825 97.08 121,873 122,185 123,274 123,636

95.02 113,772 113,852 114,325 114,433 97.09 122,490 122,821 123,889 124,266

95.03 114,422 114,498 115,035 115,140 97.10 122,451 122,797 123,940 124,336

95.04 115,022 115,092 115,640 115,740 97.11 122,690 123,035 124,221 124,617

95.05 115,060 115,151 115,762 115,887 97.12 123,004 123,338 124,544 124,929

95.06 115,160 115,275 115,895 116,048 98.01 123,280 123,627 124,867 125,266

95.07 115,165 115,291 115,954 116,121

Q̂R2Q̃R1Q̂R2Q̃R1
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V. DISPERSIÓ I MOBILITAT DE LA INFLACIÓ
INDIVIDUAL

5.1. Introducció

Si els preus de tots els béns variessin en la mateixa proporció, tots

els índexs de preus individuals serien iguals. Consegüentment, la inflació

individual i la inflació general coincidirien, motiu pel qual no hi hauria cap

problema per passar de l’escala individual a l’agregada. D’altra banda, enca-

ra que es produeixin canvis en els preus relatius al llarg del temps, si totes

les famílies tinguessin les mateixes proporcions de la despesa, compartirien

també la mateixa inflació. Per descomptat que en la realitat, els preus dels

béns acostumen a seguir un curs diferent i les famílies són molt heterogè-

nies entre si.Així, les famílies que consumeixen preferentment els béns els

preus dels quals estan augmentant més de pressa, tindran una inflació més

gran, mentre que les famílies que dediquen la major part del seu pressupost

als béns els preus dels quals augmenten més lentament, es mantenen cons-

tants o baixen, tindran una inflació menor que, en algun cas, podria ser fins

i tot de signe negatiu.

A la primera part d’aquest treball no ens hem preocupat de la varia-

bilitat de la inflació de les diferents famílies ni de la seva evolució al llarg

del temps. En canvi, ens hem dedicat, d’una banda, a oferir definicions de la

despesa total de la família amb criteris alternatius als de l’INE que conduei-

xen a diferents conjunts de ponderacions i a diferents formes de mesurar la

inflació. De l’altra, concentrant-nos en els biaixos que es produeixen durant

la totalitat del període 1991-1998, es pot dir que hem avaluat la inflació des

d’una perspectiva estàtica.

A la segona part, que consta dels capítols 5, 6 i 7, ens ocuparem de

l’evolució temporal de diferents característiques de la distribució de la infla-
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ció individual. En aquest capítol comencem dividint el període que va des

de l’hivern de 1991 al gener de 1998 en diferents subperíodes.A continua-

ció, analitzem els dos assumptes següents:

(i) La dispersió de la inflació individual i la seva evolució al llarg del

temps.

(ii) La qüestió de saber si els preus varien regularment, d’acord amb una

mateixa pauta, de manera que les famílies que experimenten una infla-

ció més alta en un subperíode determinat també són les que experi-

menten una inflació més gran la resta del temps. Si aquest fos el cas, la

dispersió de la inflació per al conjunt del període estaria determinada

per la dispersió dels diferents subperíodes. Però, en general, s’ha d’es-

perar que es produeixin reordenacions o canvis de posició entre els

individus d’un subperíode a un altre que exerciran un impacte esmor-

teïdor sobre la inflació agregada.

Així, per exemple, si la desigualtat de la inflació individual augmenta

en dos subperíodes consecutius, però es produeixen permutacions entre

les posicions relatives dels individus de manera que alguns que la van tenir

més alta en el primer subperíode la tenen baixa en el segon, i viceversa, la

desigualtat de la inflació agregada pot molt bé ser inferior a la de cada un

dels subperíodes originals. Tenint en compte el paral·lelisme formal entre

aquest tret del problema i l’anàlisi de la mobilitat de la renda amb dades de

panel, importarem d’aquesta literatura les idees que ens han semblat que

encaixen més amb el nostre cas.

La resta del capítol s’organitza en quatre apartats i un Apèndix dedi-

cat a exposar un model per a la mesura de la mobilitat de la renda. En el

segon apartat es descriuen les dades disponibles. En el tercer i quart es pre-

senten els resultats sobre la dispersió i la mobilitat de la inflació, respectiva-

ment, mentre que l’apartat final conté el resum habitual.
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5.2. Problemes de mesura

5.2.1. La matriu de dades 

Per entendre més bé la naturalesa dels problemes de mesura que

hem de resoldre en aquest capítol, és útil començar descrivint les dades de

manera precisa. Partim d’una població de famílies. Per a cada

família h entrevistada en el trimestre , on 5 primavera, estiu, tardor de

1990, i hivern de 1991, al capítol 4 vam construir una sèrie d’índexs de Las-

peyres que permeten comparar el vector de preus amb

el vector de preus prenent com a referència el cistell del mercat 

efectivament adquirit per aquesta família durant :

D’ara endavant, considerarem l’hivern de 1991 com el període base comú a

totes les famílies, és a dir, per a cada h entrevistada durant algun dels tres

primers trimestres construirem l’índex de Laspeyres modificat 

on és el vector de preus de l’hivern de 1991. Per simplificar la notació,

escriurem .

A continuació, dividirem el període que va des de l’hivern de 1991

fins al gener de 1998 en els set subperíodes següents: (1) de l’hivern de

1991 a l’any base del sistema de l’IPC, 1992; (2) des del 1992 fins al gener

de 1993;(3) a (7),des de fins a ,on 5 gener de 1993,...,gener de 1997r+1,rr

ψh
t ≡ ψ(pt,pb;qh

τ ).

pb

ψ(pt,pb;qh
τ ) =

L(pt,pτ ;qh
τ )

L(pb,pτ ;qh
τ )

=
pt · qh

τ

pb · qh
τ

,

L(pt,pτ ;qh
τ ) =

pt · qh
τ

pτ · qh
τ

.

τ

qh
τpτ

ptL(pt,pτ ;qh
τ )

ττ

h = 1, . . . , H
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. Per a cada h definim la següent seqüència de variacions

dels índexs de preus o d’inflacions individuals en cada subperíode:

Els vectors amb les inflacions individuals de cada subperíode es denominen

. Per a cada família, la inflació durant el

període no és més que la suma de les variacions dels índexs durant els sub-

períodes:

Per tant, la matriu de dades es pot escriure de la manera següent:

i

5.3. La dispersió de la inflació

A la primera columna del quadre 1 es presenta la mitjana de les dis-

tribucions , ponderada per la despesa total de la família. Per facilitar la

comparació amb els resultats del capítol 4, a la segona columna s’inclou la

inflació mitjana anual en tant per cent.

∆∆∆s

V = (V 1, . . . , V H).

ΩΩΩ =


∆1

1 ∆2
1 . . . ∆H

1

∆1
2 ∆2

2 . . . ∆H
2

...
...

. . .
...

∆1
7 ∆2

7 . . . ∆H
7

 =


∆∆∆1

∆∆∆2
...

∆∆∆7

 . (1)

V h =
∑

s

∆h
s = ψh

E98 − 100.

s = 1, ..., 7.∆∆∆s = (∆1
s, ..., ∆

H
s ),

∆h
1 = ψh

92 − 100,

∆h
2 = ψh

E93 − ψh
92,

∆h
s = ψh

r+1 − ψh
r , s = 3, . . . , 7; r = E93, . . . , E97.

= E93, . . . , E97.
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Des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1993 es produeix una infla-

ció important amb una taxa superior al 6 per cent anual. De llavors ençà,

com ja sabem, tant la mitjana de en cada subperíode com la inflació mit-

jana anual disminueixen gradualment fins al gener de 1998. La inflació acu-

mulada durant tot el període és de 36,776 punts percentuals, equivalent a

una inflació mitjana anual del 4,632 per cent anual.

Com s’ha indicat a la introducció, es pot donar el cas que una família

experimenti una inflació negativa en un període determinat;és a dir, pot passar

que , 0 per a algun h,(1) i això no és cap problema per mesurar la disper-

sió en termes absoluts a través de la desviació típica. Però, per mesurar la dis-

persió en termes relatius necessitem un índex de desigualtat que estigui definit

sobre els nombres reals.Dins de la família d’índexs de Theil que vam introduir a

l’apartat 3.2,escollim el membre amb el paràmetre c 5 2,que no és més

que una transformació monòtona creixent del coeficient de variació.

(.)ycI2

∆h
s

∆∆∆s
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Quadre 1

MITJANA PONDERADA I DESIGUALTAT DE LES DISTRIBUCIONS
DE LA INFLACIÓ INDIVIDUAL DELS DIFERENTS SUBPERÍODES

Mitjana Inflació Desigualtat Desviació
% de famílies

Subperíodes en un interval de:
ponderada mitjana anual amb típica

1 desv. típica 10% de la mitjana

1. Hivern de
1991 a 1992 9,163 6,382 0,0135 1,508 70,97 48,09

2. 1992 a
gener de 1993 3,668 6,836 0,0317 0,924 73,55 35,52

3. 1993 5,947 5,267 0,0165 1,082 69,66 43,75
4. 1994 5,489 4,617 0,0251 1,229 71,44 37,89
5. 1995 5,069 4,075 0,0362 1,364 68,52 33,71
6. 1996 4,113 3,173 0,0429 1,205 72,36 31,22
7. 1997 3,328 2,482 0,1146 1,593 73,89 19,61

Conjunt 
del període:
Hivern de 1991
a gener de 1998 36,776 4,632 0,0097 5,130 68,34 52,88

I2(.)

∆∆∆s

(1) De fet, hem trobat que a les distribucions          hi ha les següents observacions amb signe negatiu: 1, 97, 9, 11, 34,
56, 644 per a s 5 1 a 7, respectivament.
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Observeu que, com que la inflació mitjana baixa considerablement

del primer al segon subperíode, la desigualtat absoluta mesurada per la des-

viació típica també baixa; però augmenta la desigualtat relativa mesurada

per l’índex . A partir de 1993, tant la desigualtat absoluta (tret del

1995) com la desigualtat relativa augmenten. Els valors més grans dels

índexs de desigualtat es produeixen el 1997.Així doncs, tenint en compte

la conducta de les famílies manifestada a través d’un vector invariable de

proporcions de la despesa, els preus estan variant des de fins a de

manera que, tot i baixar la inflació mitjana, la dispersió de la inflació indivi-

dual augmenta a mesura que augmenta .

Per acabar és interessant preguntar quin percentatge de la població

està comprès en un interval al voltant de la mitjana. En les dues últimes

columnes del quadre 1 es proporciona aquesta informació per a dos inter-

vals d’amplitud igual a una desviació típica i al 10 per cent de la mitjana,

respectivament. S’observa que el percentatge de la població comprès en el

primer interval se situa al voltant del 70 per cent; però quan considerem

un interval del 10 per cent en relació amb la mitjana, el percentatge de la

població no cobert és del 50, el 65 i fins i tot el 80 per cent segons els sub-

períodes.

A la vista del quadre 1, podem concloure que la inflació individual

es caracteritza per una dispersió considerable i presenta una tendència

creixent des de 1993.Ara bé, l’impacte de la dispersió de cada subperíode

sobre la dispersió de la inflació per al conjunt del període (recollida a l’últi-

ma fila del quadre 1), no tan sols depèn de la desigualtat en el subperíode

en qüestió, sinó també de la importància de les permutacions que es

puguin produir entre la distribució i la inflació acumulada en la resta de

subperíodes.Aquest és l’aspecte que abordem a l’apartat següent.

∆∆∆s

S1

ps+1ps

(.)y′2I2

154 ■ DISPERSIÓ I MOBILITAT DE LA INFLACIÓ INDIVIDUAL



5.4. La mobilitat de la inflació

5.4.1. La connexió amb la mobilitat de la renda

Suposem que tenim informació sobre la renda rebuda per un con-

junt d’individus durant un cert nombre d’anys consecutius. Ordenem les

dades en una matriu en les columnes de la qual tenim les rendes de cada

individu al llarg del temps. Naturalment, la renda mitjana agregada per a tot

el període es pot estimar fàcilment a partir de la renda mitjana dels dife-

rents anys, però la informació sobre la desigualtat de la renda de cada any

no és suficient per conèixer la desigualtat de la distribució de la renda agre-

gada. La raó, per descomptat, és que els canvis de posicions que poden

tenir lloc entre individus afectaran el resultat final.Així, per exemple, encara

que la desigualtat de la renda augmenti en dos anys consecutius, la desigual-

tat de la renda agregada pot disminuir sempre que s’hagin produït sufi-

cients permutacions entre les posicions relatives dels individus en els dos

anys en qüestió.

La teoria de la mobilitat de la renda s’ocupa dels canvis en la des-

igualtat de la renda en cada període i dels canvis en les posicions relatives

dels individus en un context dinàmic amb dades de panel. Els anomenats

índexs ètics de mobilitat (relativa) mesuren l’impacte de tots dos fenòmens

sobre el benestar social, en què aquest últim és funció exclusivament de

dos estadístics de la distribució: la mitjana i un índex adequat de desigualtat

(relativa). Naturalment, s’entén que és socialment desitjable que la renda

mitjana i la desigualtat siguin respectivament, tan gran i tan petit com sigui

possible.

Qualsevol exercici de mesura de naturalesa normativa parteix d’una

sèrie de judicis de valor que s’han de fer explícits. En el nostre cas, el judici

de valor més important és que el benestar associat a una matriu de dades

com la descrita s’ha de jutjar en termes del benestar de la distribució de les

rendes agregades al llarg de tot el període. Així doncs, en un món de dos
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períodes, per exemple, la mobilitat induïda per la distribució de la renda

del segon període és positiva o negativa segons si el benestar de la situació

agregada és superior o inferior, respectivament, al benestar associat a una

distribució de referència amb la renda mitjana agregada, però amb la des-

igualtat de la situació inicial. És a dir, la mobilitat de la renda és positiva o

negativa segons si la desigualtat de la renda agregada és inferior o superior,

respectivament, a la desigualtat de la situació inicial.

Des d’aquesta òptica, ceteris paribus, és a dir, mantenint-se la renda

mitjana de la població constant, un augment de la desigualtat en un mo-

ment del temps és tolerable si condueix a una reducció de la desigualtat de

les rendes agregades dels individus. Com hem vist, això pot passar perfecta-

ment si aquest augment de la desigualtat va acompanyat de canvis en les

posicions relatives de pobres i rics, de manera que quan agreguem les ren-

des al llarg del temps, la distribució de les rendes agregades presenta una

desigualtat menor que en la situació inicial.

La informació estadística que analitzem en el segon apartat d’aquest

capítol és formalment equivalent a la que acabem de descriure en el con-

text de la distribució de la renda. Així mateix, estem interessats a explicar la

interacció entre la desigualtat de la inflació individual a cada moment del

temps i el grau de reordenació de les posicions individuals que es produeix

al llarg del temps. Aquests dos fenòmens són equivalents als dos aspectes

que hem vist que s’integren en els índexs de mobilitat de la renda.

Així doncs, sembla que es donen les condicions per aplicar els pro-

cediments de mesura de la mobilitat de la renda a allò que denominarem

mobilitat de la inflació. L’únic requisit per a això és que els judicis de

valor que s’utilitzen en aquella literatura siguin acceptables en el context

present.

D’una banda, és clar que –contràriament al cas de la distribució de la

renda– quan pensem en la distribució de la inflació és preferible que la

mitjana sigui tan baixa com sigui possible. Però, com veurem a l’Apèndix
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d’aquest capítol, és possible procedir a la mesura de la mobilitat fent abs-

tracció de la mitjana de la distribució agregada. D’altra banda, no hi ha cap

inconvenient a acceptar que, donades dues distribucions d’inflacions indivi-

duals amb la mateixa mitjana, és socialment preferible la que comporti

menor desigualtat. En particular, el fet d’acceptar que el que importa social-

ment en un context dinàmic és la desigualtat de la distribució agregada,

implica que estem disposats a tolerar certs increments en la desigualtat de

la inflació individual en un moment donat del temps sempre que es pro-

dueixin suficients canvis de posició entre els individus perquè es redueixi

la desigualtat de la inflació al final del període.

Pel que fa a les propietats normatives dels índexs de desigualtat

que s’utilitzen habitualment, només cal esmentar les dues següents. En pri-

mer lloc, es postula una condició de simetria o anonimat segons la qual la

desigualtat de la inflació no depèn del nom dels individus; o en altres pa-

raules, se suposa que és desitjable que els canvis dels preus relatius no dis-

criminin a favor o en contra cap individu. En segon lloc, donada una distri-

bució amb dues famílies amb taxes d’inflació diferents, si la que té una

taxa més gran veu que la seva inflació es redueix i la que en té una d’infe-

rior veu que la seva augmenta sense que s’alterin les posicions relatives de

totes dues famílies i sense que variï la inflació mitjana, la segona situació

resulta socialment preferible.

Per tant, pensem que és viable importar els procediments de mesu-

ra de la mobilitat de la renda que es descriuen a l’Apèndix per estimar el

que hem denominat la mobilitat de la inflació. Per als nostres propòsits, les

conclusions més importants que es deriven d’aquest intent són les dues

següents.

En primer lloc, sigui on

és la inflació agregada experimentada per la família h en el conjunt del

període exceptuant el subperíode s. Naturalment, per a cada h tenim que

, de manera que ; és a dir, la−V s+∆∆∆s = VV h
−s + ∆h

s = s ∆h
s = V h∑
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suma de i és igual a la distribució de la inflació agregada . Per

mesurar la contribució de la distribució a la desigualtat de la inflació per al

conjunt del període podem utilitzar l’indicador

Així doncs, l’índex serà positiu, per exemple, si quan agreguem la distri-

bució a la distribució de la inflació en la resta del període, , la des-

igualtat de la inflació agregada disminueix.

En segon lloc, hem de distingir entre els dos tipus següents de canvi

de posicions: les permutacions de les posicions individuals entre

i , i les reordenacions entre i . Una permutació entre i

es produeix quan per a un parell d’individus i tenim que

però . D’altra banda, quan una permutació és prou  forta 

pot passar que, a pesar que , tinguem que

. En aquest cas direm que s’ha produït

una reordenació entre i . D’acord amb aquestes possibilitats, l’indi-

cador definit a (2) es pot descompondre en tres termes:

on

recull l’impacte de sobre la distribució final atribuïble exclusiva-

ment a les diferències en la desigualtat entre i . Es demostra

que si i només si .

recull l’efecte de les permutacions entre i degudes a les re-

ordenacions entre i . Es demostra que sempre és no ne-

gatiu.

recull l’efecte de les permutacions que poden persistir un cop s’hagi

eliminat l’impacte de les reordenacions entre i causades per

.∆∆∆s

V−V−s

M3s

M2sV−V−s

∆∆∆sV−sM2s

V−s∆∆∆s

∆∆∆sM1s

Ms = M1s + M2s + M3s,

V−V−s

− −V h
s + ∆h

s < V h′ = V h′

s + ∆h′

s

V h =V h
−s > V h′

−s

∆h
s ∆h′

s
<

V h
−s > V h′

−sh′h
∆∆∆sV−sV−V−s∆∆∆s

V−s

V−s∆∆∆s

Ms

Ms ≡ M(V−s,∆∆∆s) = I(V−s)− I(V). (2)

V−∆∆∆sV−s
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En resum, quan , és a dir, quan la mobilitat de és positi-

va, això és degut, al fet que la desigualtat de és menor que la desigualtat

de la resta dels subperíodes, de manera que , o bé a l’existència de

permutacions de tot tipus entre i que fan que .

Per descomptat, també pot passar que sigui negatiu, però inferior en

termes absoluts a la suma de i .

Com ja sabem, la distribució inclou valors negatius durant diver-

sos subperíodes, i per aquest motiu pot passar el mateix amb i .

Així doncs, en l’expressió (2) utilitzarem l’índex de Theil amb com a

índex de desigualtat . Els resultats sobre la mobilitat es recullen al qua-

dre 2, els trets més importants del qual són els tres següents:

(i) Excepte en el primer subperíode, en tots els altres el component 

de la mobilitat és negatiu, cosa que indica que la desigualtat de la distri-

bució és més gran que la de la distribució de referència correspo-

nent . Com s’ha vist al quadre 1, a partir de 3, la desigualtat

de la distribució augmenta contínuament cada any. Per tant, per a

aquests subperíodes, el component es cada vegada més gran en

valor absolut.

(ii) Els valors baixos de revelen que la major part de les permutacions

entre i són degudes a les reordenacions entre i 

induïdes per . En tot cas, la suma de i que recull l’efecte

de tot tipus de permutacions entre i és sempre positiva. A

més, des de 1993 fins a 1995, l’efecte de les permutacions és creixent.

(iii) En termes nets, el resultat és que per a la inflació del sub-

període contribueix a reduir la dispersió de la inflació agregada. En

canvi, durant els dos últims anys, les permutacions entre i la infla-

ció de la resta dels subperíodes no compensen l’efecte negatiu sobre la

desigualtat final a causa de l’augment de . Així, per a 

tenim que Ms < 0.

s = 6, 7I(∆∆∆s)

∆∆∆s

s = 1, ..., 5

∆∆∆sV−s

M3sM2s∆∆∆s

V−V−s∆∆∆sV−s

M3s

M1s

∆∆∆s

s =V−s

∆∆∆s

M1s

I(.)
c = 2

V−V−s

∆∆∆s

M3sM2s

M1s

M2s + M3s > 0∆∆∆sV−s

M1s > 0
∆∆∆s

∆∆∆sMs > 0
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Quadre 2

MOBILITAT DE LA INFLACIÓ EN CADA SUBPERÍODE

Subperíodes

1. Hivern de 1991 a 1992 2,284 0,183 2,099 0,002
2. 1992 a gener de 1993 0,638 –1,823 2,455 0,006
3. 1993 1,268 –1,123 2,383 0,008
4. 1994 1,864 –2,616 4,298 0,181
5. 1995 1,795 –3,183 4,815 0,163
6. 1996 –0,187 –3,421 3,225 0,008
7. 1997 –1,926 –5,885 3,952 0,006

5.5. Resum

Donades les proporcions de la despesa dels individus en els dife-

rents béns, el canvi en els preus des de fins a

durant un determinat subperíode determina la inflació experimenta-

da per cada individu en aquell subperíode, . En particular, el canvi en

els preus des del principi fins al final del període determina la inflació

agregada de les famílies 

Durant la primera part d’aquest treball ens hem ocupat preferent-

ment de contrastar els diferents procediments de construir la distribució

, examinant les conseqüències que tenien sobre la mit-

jana ponderada per la despesa total de la família. Creiem que també és inte-

ressant estudiar com es genera la distribució V a partir de les distribucions

. En particular, en aquest capítol hem investigat fins a quin punt l’evolu-

ció dels preus segueix una mateixa pauta al llarg del temps que es transmet

a la distribució de la inflació agregada V a través de les distribucions .

Les conclusions més importants són les dues següents:

1. A pesar que durant el període que va des de l’hivern de 1991

fins al gener de 1998, la inflació mitjana (ponderada per la despesa total

de la família) baixa gradualment, la desigualtat relativa, i fins i tot l’abso-

luta, tendeixen a augmentar a mesura que avancem en el temps. D’altra

∆∆∆s

∆∆∆s

V = (V 1, ..., V H)

V h = s ∆h
s

∑
.

∆h
s

ps+1

pswh = (wh
1 , ..., wh

I ),

M3sM2sM1sMs
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banda, la inflació que experimenta almenys la meitat de la població es

troba fora d’un interval del 10 per cent al voltant de la mitjana de cada

subperíode.

2. L’augment de la desigualtat al llarg del temps tendeix a incremen-

tar la desigualtat de la inflació agregada. No obstant això, els canvis en les

posicions relatives dels individus en els diferents subperíodes exerceixen

un impacte compensador de signe oposat. Des de l’hivern de 1991 fins al

1995, aquest segon efecte és més gran que el primer, i per tant, durant els

primers cinc subperíodes, l’indicador de la mobilitat de la inflació és posi-

tiu. El contrari passa el 1996 i 1997.

Tenint en compte la considerable dispersió de la inflació, la pregun-

ta següent és fins a quin punt podem explicar-la en termes de les caracte-

rístiques de la família sobre les quals tenim informació en l’EPF de 1990-91.

Al capítol 6 s’investigarà la relació entre la inflació individual i la despesa

total de la família ajustada segons la seva dimensió, mentre que al capítol 7

es donarà entrada a la influència de les altres variables.

Les reordenacions de les posicions relatives dels individus en el cli-

ma de creixent dispersió de la inflació que hem examinat en aquest capítol,

revelen que els canvis dels preus d’un subperíode a l’altre no segueixen

una pauta regular. Per tant, s’ha d’esperar que la relació entre variabilitat

observada de la inflació i les característiques de les famílies no sigui estable

en el temps.

5.6. Apèndix. La mesura de la mobilitat 
de la renda

5.6.1. El cas dels dos períodes

Siguin i els vectors, diguem de rendes, corresponents als pe-

ríodes 1 i 2, respectivament. D’ara endavant convindrem a ordenar sempre

y2y1
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els components del vector de la renda més petita a la més gran, és a dir

de manera que . Sigui el vector de

rendes agregades en els dos períodes.

D’acord amb Chakravarty et al. (1985), no és possible mesurar la

mobilitat sense una noció raonable del que entenem per immobilitat total.

En un món de dos períodes, no hi ha dificultat a identificar la immobilitat

total com la constància de les posicions relatives ocupades pels individus a

. Per tant, per encunyar una noció d’immobilitat total que faci abstracció

de les modificacions que hi ha hagut en la mitjana de la distribució, definim

com el vector de rendes amb la mateixa mitjana que , però amb la

mateixa desigualtat relativa que .

Aplicat al nostre context, l’índex de mobilitat proposat per aquests

autors seria

on és un índex de desigualtat relativa apropiat. És a dir, la mobilitat d’u-

na estructura de rendes és igual a la diferència entre la desigualtat

de la renda del primer període, que recull la situació d’immobilitat total, i la

desigualtat de la situació final que és la suma de la renda de tots dos perío-

des. Quan per exemple, la interpretació és que l’impacte

atribuïble a ha consistit en una reducció de la desigualtat de .

Aquest resultat pot sorgir per dues vies diferents. D’una banda, és

fàcil comprovar que, en absència de permutacions entre les rendes indivi-

duals de i , la desigualtat de será menor que la de si i només

si la desigualtat de és menor que la de . D’altra banda, la desigualtat

de la renda agregada pot haver disminuït a causa de l’existència de permu-

tacions entre i . Que es produeixin permutacions entre i sig-

nifica que per a algun parell d’individus, el que era més ric en passa ay1

y2y1y2y1

y1y2

y1yay2y1

yay2

M(y1,y2) > 0,

(y1,y2)
I(·)

M(y1,y2) = I(yd)− I(ya) = I(y1)− I(ya).

y1

yayd

y1

ya = y1 + y2y1
1 ≤ y2

1 ≤ . . . ,≤ yH
1

y1
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ser més pobre en i viceversa.Així, la desigualtat entre les rendes agrega-

des de tots dos individus pot acabar sent inferior a la desigualtat existent en

.

Ara bé, si les permutacions de les posicions individuals entre i

són prou fortes, pot passar perfectament que es produeixin reordena-

cions entre i . És a dir, que per a algun parell d’individus, el que era

més ric en passa a ser més pobre en la distribució de la renda agrega-

da . En aquest cas, pot acabar sent positiu (per l’impacte be-

neficiós de les permutacions ja comentat) o negatiu (si les permutacions

entre i són «excessivament fortes»).(2)

La discussió anterior suggereix la possibilitat de descompondre l’ín-

dex de mobilitat en dos factors, un que reculli l’impacte de la diferència en

la desigualtat de i , i l’altre que reculli l’impacte de les permutacions

que hi hagi pogut haver entre i . Aquesta és la feina que es du a ter-

me a Ruiz-Castillo (1997). Si hi ha permutacions entre i , l’ordenació

de tots dos vectors diferirà. En aquest cas, sigui el vector ordenat

com el , i sigui . Aleshores

on

i

IM2 = (yc)− I(ya). (4)

M1 = I(y1)− I(yc) (3)

M(y1,y2) = I(y1)− I(ya) = M1 + M2,

yc = y1 + y′2y1

y2y′2

y2y1

y2y1

y2y1

y2y1

M(y1,y2)ya

y1

yay1

y2

y1

y1

y2
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(2) A Ruiz-Castillo (1997) es presenten exemples en dues dimensions sobre totes les possibilitats. Vegeu també els
exemples 1 i 2, més endavant.



L’equació (3) recull el canvi en la mobilitat en absència de permutacions

entre i , mentre que l’equació (4) recull el canvi en la mobilitat atri-

buïble a les permutacions esmentades. A Ruiz-Castillo (1997) es demostren

les dues proposicions següents: (i) sempre que , i

(ii) és sempre positiu.

Finalment, és possible matisar l’efecte sobre la mobilitat atribuïble

exclusivament a les reordenacions entre i . Per això, considerem el

cas en què i , que és el que es presenta en

les aplicacions del text. Observeu que aquest últim fet ocasiona que

A Ruiz-Castillo (1997) es demostra que, en presència de reorde-

nacions, hi ha un vector amb la mateixa mitjana que que no genera

reordenacions entre i , però que, juntament amb ,

dóna lloc a la mateixa mobilitat que . A més, . De fet, si

denominem el vector ordenat com , resulta que

Com que és fàcil comprovar que

on l’última igualtat s’obté perquè és un índex que té la propietat de

simetria o d’anonimitat, de manera que .

Tenim dos casos. En el primer, eliminant les reordenacions entre

i , eliminem també totes les permutacions entre i . En aques-

ta situació tota la mobilitat serà la mobilitat de tipus 1, per la

qual cosa el component en l’equació (4) es pot atribuir exclusivament

a l’existència de les reordenacions.

M

M(y1,y∗2)
y∗2y1yay1

I(y′a) = I(ya).

I(.)

M(y1,y∗2) = I(y1)− I(y∗a) = I(y1)− I(y′a) = M(y1,y2),

y∗a = y1 + y∗2 = y1 + y′a − y1 = y′a,

y∗2 = y′a − y1.

y1yay′a

I(y∗2) < I(y2).y2

y1y∗a = y1 + y∗2y1

y2y∗2

M1 < 0.

I(y2) > I(y1)µ(y2) < µ(y1)
yay1

M

I(y2) <
> I(y1),M1

>
< 0

y2y1
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En el segon cas, després d’eliminar les reordenacions subsisteixen

permutacions entre i Així doncs, si anomenem el vector 

ordenat com el i fem , tindrem que

on

i

Observeu que, com que , tindrem també que

. Així doncs, , per la qual cosa . En

resum, l’expressió

constitueix un bon indicador de la mobilitat de tipus 2 atribuïble exclusiva-

ment a l’existència de reordenacions entre i . aleshores mesura-

ria la mobilitat atribuïble a les permutacions entre i un cop elimi-

nades les reordenacions entre i .

Per il·lustrar aquests conceptes, considerem els dos exemples se-

güents en un món de dues persones.

Exemple 1. Suposem que i , de manera

que Denominarem la distribució que repre-

senta la immobilitat completa, és a dir, la distribució amb la renda mitjana

de , però amb la mateixa desigualtat que . Hi ha una permutació

entre i , i hi ha també una reordenació entre i .yay1y2y1

y1ya

ydya = y1 + y2 = (11, 16).

y2 = (1, 7),y1 = (10, 9)

yay1

y2y1

M∗
2y2y1

∗M2 −M2 > 0 (5)

M∗
2 < M2M∗

1 > M1I(y∗c ) < I(yc)

I I I(y∗
′

2 ) = (y∗2) < (y2)

M∗
2 = I(y∗c )− I(y′a).

M∗
1 = I(y1)− I(y∗c ),

M(y1,y∗2) = M∗
1 + M∗

2 = M1 + M2,

y∗c = y1 + y∗
′

2 ,y1

y∗2y∗
′

2y∗2 .y1
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Calculem Llavors

, on 

i Definim ara 

de manera que

Clarament, la mitjana coincideix amb la de , no hi ha reordena-

cions entre i ni permutacions entre i . Per descomp-

tat, la mobilitat generada per i és idèntica a la generada per iy1y∗2y1

y∗2y1y∗a = y′ay1

y2y∗2= y′a.

y∗a = y1 + y∗2 = (16, 11) =(16, 11)− (10, 9) = (6, 2),

y∗2 = y′a − y1 =M2 = I(17, 10)−I(11, 16).− I(17, 10)
M1 = I(10, 9)M(y1,y2) = I(10, 9) − I(11, 16) = M1 + M2,

yc = y1 + y′2 = (10, 9) + (7, 1) = (17, 10).
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. En aquest exemple, que s’il·lustra al gràfic 1, l’impacte de la reordena-

ció entre i es mesura simplement per .

Exemple 2. Suposem ara que i de manera que

. Hi ha una permutació entre i , i hi ha

també una reordenació entre i . Calculem 

Aleshores 

on i M2 = I(18, 11)−I(14, 15).I(18, 11)M1 = I(12, 9)−+M2,

M(y1,y2) = I(12, 9)−I(14, 15) = M1+ (6, 2) = (18, 11).

yc = y1 + y′2 = (12, 9)yay1

y2y1ya = y1 + y2 = (14, 15).

y2 = (2, 6),y1 = (12, 9)

Myay1

y2
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Definim novament de manera

que Clarament, la mitjana de coinci-

deix amb la de , no hi  ha reordenacions entre i , la mobili-

tat generada per i és idèntica a la generada per i , però ara

hi ha permutacions entre i . Observeu que 

de manera que i 

En aquest exemple, que s’il·lustra en el gràfic 2, l’impacte de

la reordenació entre i es mesura amb , mentre que

mesura l’efecte de la permutació entre i un cop eliminada la reor-

denació entre i .

5.6.2. El cas de diversos períodes

Però ¿què passa quan tractem un problema veritablement pluritem-

poral? Al nostre parer, la dificultat està en el fet que, en un context dinàmic

d’aquesta naturalesa, no és obvi quina ha de ser la distribució les caracterís-

tiques de la qual ens hagin de servir de referència. És clar que, en el nostre

problema, cap dels 7 subperíodes definits en el text té per què ocupar un

paper tan privilegiat. El nostre suggeriment és el següent.

Prenguem com a punt de partida la matriu de dades que hem

definit a (1). A continuació, observem que, així com en un món de dos pe-

ríodes és natural seleccionar el període «inicial» com el període de referèn-

cia a l’efecte de definir la immobilitat total, en un món multiperíode, aquest

paper pot estar ocupat pel període «final». A aquest efecte, denominem

la variació experimentada per l’índex de preus de la família h en la

totalitat del període tret del subperíode s, és a dir:

El vector per a tota la població serà Natural-

ment V−s + ∆∆∆s = V.

V−s = (V 1
−s, V

2
−s, . . . , V

H
−s).

V h
−s =

∑
l 6=s

∆h
l .

V h
−s

ΩΩΩ

yay1

y∗2y1

M∗
2

∗M2 −M2
yay1

−I(15, 14).

M∗
2 = I(17, 12)M∗

1 = I(12, 9)−I(17, 12)= (17, 12),

y∗
′

c = (12, 9)+(5, 3)y∗2y1

y2y1y∗2y1

y∗a = y′a,y1y2

y∗2y′a.y∗a = y1 + y∗2 = (15, 14) = y
(15, 14)−(12, 9) = (3, 5),y∗2 = y′a−y1 =

168 ■ DISPERSIÓ I MOBILITAT DE LA INFLACIÓ INDIVIDUAL



Doncs bé, per mesurar la mobilitat induïda per la distribució de la

inflació individual en cada subperíode proposarem utilitzar l’índex

L’equació anterior indica, per exemple,que quan la con-

tribució del subperíode s ha consistit en una reducció de la desigualtat de

la situació final V. Això és així perquè la desigualtat de és baixa en

relació amb la generada en els subperíodes restants, és a dir,

, i per tant o bé perquè les permutacions entre i

redueixen la desigualtat de la inflació per al conjunt del període. En

aquest cas, si no hi ha reordenacions entre i , tindrem simplement

que Si hi ha reordenacions tenim dos casos. En primer lloc, si

després d’eliminar totes les reordenacions no hi ha més permutacions, sim-

plement tindrem que En segon lloc, si després d’eliminar les

reordenacions subsisteixen algunes permutacions, llavors es pot des-

compondre en dos termes: el primer és degut a l’impacte de les reordena-

cions entre i , i el segon és degut a la resta de permutacions.V−V−s

M2s

M2s > 0.

M2s > 0.

V−V−s

V−s

∆∆∆sM1s > 0;I(V−s)
I(∆∆∆s) <

∆∆∆s

M(V−s, ∆s) > 0,

M(V−s, ∆s) = I(V−s)− I(V), s = 1, . . . , 7.

∆∆∆s
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VI. L’IMPACTE REDISTRIBUTIU DELS CANVIS 
DELS PREUS RELATIUS

6.1. Introducció

Tenint en compte les proporcions de la despesa de les famílies indi-

viduals, l’evolució dels preus relatius al llarg del temps determina l’evolució

de la inflació individual analitzada al capítol anterior. En aquest capítol ens

plantegem els dos objectius següents:

(i) Investigar les conseqüències d’índole distributiva d’aquesta evolució

temporal o, en altres paraules, determinar qui té una taxa d’inflació

més gran durant aquest període: les famílies amb un grau de despesa

total més gran o les que estan situades en el tram inferior de la distribu-

ció; segons el cas, direm que els preus han tingut un comportament

propobre o proric, respectivament.

(ii) Abordar el tercer dels problemes d’agregació a què ens referíem al

capítol 1; a saber, el pas de la inflació individual a la inflació col·lectiva.

Durant la primera part d’aquest treball –que inclou els capítols 2, 3 i 4–,

ens hem restringit a la pràctica seguida per les oficines estadístiques

de tots els països, segons la qual el més adequat és ponderar els índexs

individuals per la importància relativa de la despesa total de la família

sobre la despesa agregada de totes les famílies del grup. Per raons

òbvies, els índexs agregats corresponents es coneixem com a índexs

plutocràtics. En aquest capítol estudiarem també les conseqüències

d’un punt de vista democràtic en què la inflació general és la mitjana

simple de la inflació experimentada per les famílies individuals. La

diferència entre la inflació plutocràtica i la democràtica constitueix el

biaix que denominàvem al capítol 1.S9
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L’interessant és que aquestes dues qüestions estiguin íntimament

relacionades: intuïtivament, si les famílies més riques (o les més pobres)

experimenten una inflació més gran, llavors s’ha d’esperar que la mitjana

ponderada per la despesa total de la família sigui superior (o inferior) a la

mitjana simple de les inflacions individuals. Així doncs, el biaix en un

període de temps determinat serà positiu o negatiu segons que el compor-

tament dels preus en aquest període hagi estat propobre o proric, respecti-

vament.

És un fet atestat per treballs anteriors que, en l’economia espanyola,

l’evolució dels preus des de 1973-74 fins a 1990-91 ha estat propobre.(1)

Aquest també és el resultat que obtenim en aquest capítol per als dos perío-

des següents: a) des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1998, en què utilit-

zem els índexs individuals de Laspeyres que es van construir al capítol 4; i

b) des del gener de 1983 fins a l’hivern de 1991, en què utilitzem les cons-

truccions anàlogues que és possible estendre cap enrere gràcies a les sèries

de preus de Lorenzo (1998).

Essencialment, l’explicació econòmica que trobem d’aquesta

tendència és que els preus dels béns de primera necessitat pugen una mica

més lentament que els dels béns de luxe i els de la resta dels béns. Cal

advertir, però, que en nombrosos subperíodes el signe del biaix és

negatiu, i això indica que els preus es van comportar de forma relativament

més perjudicial per a les famílies més pobres.

La resta d’aquest capítol consta de quatre apartats i un Apèndix esta-

dístic.A l’apartat 2 es discuteixen les bases normatives dels índexs agregats.

A l’apartat 3 es presenten els resultats empírics sobre el comportament

dels preus des del gener de 1983 fins al gener de 1998, d’acord amb les

preferències de les famílies de l’EPF de 1990-91. El quart apartat es consagra

a una explicació econòmica de l’evolució del biaix . En el cinquè apar-(S9)

S9

S9

(1) Vegeu Ruiz-Castillo (1995b, 1998), Del Río i Ruiz-Castillo (1996), Ruiz-Castillo i Sastre (1999) i Del Río et al. (1999).



tat s’ofereixen algunes reflexions sobre els inconvenients d’utilitzar la mitja-

na ponderada de la inflació individual en lloc de la mitjana simple per

actualitzar tant les pensions i altres transferències públiques com els trams

de la tarifa i les deduccions de l’impost sobre la renda.

6.2. Bases normatives dels índexs agregats

En aquest apartat ens preguntem què hem de fer per passar des del

punt de vista individual al punt de vista social. Com indica Pollak (1980,

1981), l’extensió a escala social de la noció d’un ICV s’ha de basar necessà-

riament en algun concepte explícit o implícit del que entenem per «benes-

tar d’un grup de famílies». Alhora, per poder expressar judicis distributius

concrets és imprescindible que especifiquem com fer comparacions inter-

personals de benestar.

Pollak proposa que basem l’índex social del cost de la vida en una

funció de benestar social, definida sobre els graus d’utilitat de les famílies

individuals, que ens proporcioni un criteri explícit per comparar els

guanys i les pèrdues que poden experimentar les famílies en situacions

diferents. Tenint en compte una funció de benestar social, en condicions

generals hi haurà una funció de cost social que expressi la mínima despesa

necessària per arribar a qualsevol grau de benestar social a un vector de

preus determinat. L’índex social del cost de la vida en un període determi-

nat serà el quocient de la despesa mínima d’arribar a un grau de benestar

social de referència al vector de preus d’aquest període, per la despesa

mínima d’arribar al mateix grau de benestar als preus del període base

–vegeu també Jorgenson i Slesnick (1983).

Els requisits informatius per posar a la pràctica aquest esquema són

formidables: caldria conèixer les preferències individuals, disposar d’una

funció de benestar social generalment acceptada i especificar un grau de

benestar de referència adequat.A més, per trobar fites per a aquests índexs

que siguin fàcilment calculables hi ha d’haver supòsits addicionals per
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garantir que els vectors de consum escollits pels individus siguin òptims en

termes de les preferències social sobres les quals es basa l’índex. Clara-

ment, aquests supòsits són molt més forts que els que necessitem per cons-

truir fites útils per als índexs del cost de la vida a escala individual.

Alternativament, prenguem com a punt de partida els ICV

per a on és el vector de quanti-

tats adquirides per la família h entrevistada el trimestre quan afronta els

preus primavera, estiu, tardor de 1990 i hivern de 1991.A par-

tir d’aquí podem construir un índex social de preus amb un contingut

intuïtiu suficient de caràcter normatiu agregant simplement els índexs indi-

viduals (sobre aquesta alternativa, vegeu Diewert (1983) i el mateix Pollak

(1980).(2)

Sigui el vector de ponderacions, on

per a tot h i D’ara endavant, distingirem dos esquemes de

ponderació d’interès. En el primer, que és el que habitualment s’utilitza per

construir l’IPC en tots els països del món, les ponderacions individuals són

la importància de la despesa total de la família en relació amb la despesa

agregada per a tota la població. Representem la despesa de la família h a

preus de l’hivern de 1991, amb i la despesa agregada, amb

Llavors, si designem aquest primer esquema per

tindrem que, per a cada Així

doncs,

on En la mesura que com més rica és una família més

pesa en aquest tipus d’índex, des de Prais (1958), la literatura es refereix a

aquest esquema d’agregació com a plutocràtic. En el segon esquema, ano-

uτ = (u1
τ , . . . , uH

τ ).

∑
Kplut(pt,pτ ;uτ ) =

h

αh
P · K(pt,pτ ; uh

τ ),

αh
P = gh

b /Gb.h,αααP = (α1
P , . . . , αH

P ),

∑
Gb = h gh

b .

gh
b = pb · qh

τ

∑
h αh = 1.

αh ≥ 0ααα = (α1, . . . , αH)

pτ y τ =
τ

uh
τ = U(qh

τ ), qh
τh = 1, . . . , H ,pτ , uh

τ )
K(pt,p

(2) Hi ha una tercera via suggerida originalment per Fry i Pashardes (1986) per construir un índex agregat: es tracta
d’identificar l’índex general amb l’índex de la família situada en una determinada posició de la distribució de la despesa
total o de la despesa ajustada –la mitjana o la mediana, per exemple–.Per la nostra banda, releguem la nostra contribució
en aquesta direcció a una pròxima ocasió.

i



menat democràtic totes les famílies compten de la mateixa manera. És a dir,

on . Així doncs,

A partir dels índexs estadístics de Laspeyres per a cada família

definim l’índex agregat del tipus Laspeyres per 

on

En virtut del teorema fonamental que estableix que, per a tot h,

proporciona una fita superior al veritable ICV 

tenim que 

i

(2)

on

És a dir, els índexs socials de preus estadístics i

que poden ser fàcilment calculats a partir dels índexs de

Laspeyres individuals constitueixen una fita superior a la

mitjana ponderada dels índexs de Konus del tipus Laspeyres on les ponde-

racions són, respectivament, els vectors i αααD.αααP

L(pt,pτ ;qh
τ ),

L(pt,pτ ; WD)
L(pt,pτ ; WP )

∑ ∑ ∑
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Hem de precisar que, d’ara endavant, ens referirem als índexs agre-

gats que comparen el vector de preus amb el vector corresponent

a l’hivern de 1991.Això no obstant, en les equacions (1) i (2) es comparen

els vectors de preus i . Per tant, normalitzarem convenientment els

índexs individuals

i

Per simplificar la notació d’ara endavant, farem

A l’hora de comparar les expressions (3) i (4), només sabem que

i que

Però, tenint en compte la proximitat entre l’hivern del 1991 i = primave-

ra, estiu i tardor de 1990, esperem que i esti-

guin prou pròxims entre si perquè puguem concloure que, per a tot h,

Si fem on

tindrem que

i ∑
Kdem(pt,pb;uτ ) ≡

h

αh
D · K(pt,pb; uh

τ ) ≤ L(pt,pb; WD,b). (6)

Kplut(pt,pb;uτ ) ≡
∑

h

αh
P · K(pt,pb; uh

τ ) ≤ L(pt,pb; WP,b) (5)

wh
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Aquesta és, per tant, la justificació normativa per a la utilització d’aquests

índexs agregats.

Per descomptat que, per a altres esquemes d’agregació, també obtin-

dríem una relació anàloga a les equacions (5) i (6). La teoria econòmica no

ens proporciona cap criteri per decidir quin esquema d’agregació és prefe-

rible. Creiem, però, que els dos esquemes considerats són els més interes-

sants. El primer és el que utilitzen les oficines d’estadística de tots els paï-

sos, i el segon, que no està esbiaixat en favor o en contra de cap tipus de

família, té un indubtable atractiu normatiu. D’altra banda, l’Economia del

Benestar acostuma a estar interessada en els individus més que no pas en

les famílies, motiu pel qual es pot destacar finalment un tercer esquema

d’agregació on és igual al nombre de membres de la família h.

6.3. Resultats empírics

6.3.1. Plantejament del problema

Dividim el temps en els set subperíodes considerats al capítol 5; és a

dir: de l’hivern de 1991 a l’any 1992; des d’aquest any fins al gener de 1993;

des del gener de 1993 fins al gener de 1994, i així successivament fins al

gener de 1998. Sigui la distribució de la inflació

individual en el subperíode en qüestió, de manera que ,

on és l’índex de Laspeyres modificat que hem definit

a l’apartat anterior.

D’acord amb els dos esquemes d’agregació ja discutits, la inflació

general en cada subperíode es pot mesurar a través de la mitjana pondera-

da o la mitjana simple de la distribució Representem les

mesures de la inflació d’acord amb l’esquema plutocràtic i el democràtic

per:

∆∆∆s, s = 1, . . . , 7.

ψh
s = ψ(ps,pb;qh

τ )
∆h

s = ψh
s+1 − ψh

s ,

∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s )

αh
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i

respectivament. El biaix en què incorrem en mesurar la inflació en un sub-

període s per l’índex plutocràtic habitual en lloc d’un índex democràtic, es

defineix de la manera següent:

Si fem i , tindrem que

Per facilitar la comparació amb altres biaixos, expressarem com la

diferència entre la inflació mitjana anual en tant per cent ponderat per 

la despesa total de la família i la mateixa inflació sense ponderar. Com

s’ha indicat a la introducció, si les famílies més riques (o les més pobres)

experimenten una inflació més gran, llavors s’ha d’esperar que la mitjana

ponderada per la despesa total de la família sigui superior (o inferior) a la

mitjana simple de les inflacions individuals. Així doncs, direm que en un

període de temps determinat el comportament dels preus ha estat propo-

bre o proric, segons que en aquest període el biaix hagi estat positiu

o negatiu, respectivament.

És interessant contrastar aquest criteri amb el proposat a Ruiz-

Castillo (1995a), que s’ha dut a la pràctica en diversos treballs amb dades

espanyoles (vegeu la nota 1). Per a cada família h, recordarem que és 

la despesa total de la família a preus de l’hivern de 1991. Denominem

i la despesa total de la família a preus del

període s i s + 1, respectivament. La diferència entre les dues magnituds és

la variació compensada de Hicks (1942), és a dir, la quantitat de diners que

s’ha de donar (o sostreure) a la família per compensar-la de l’evolució dels

gh
s+1 = gh

b · ψh
s+1gh

s = gh
b · ψh

s

gh
b

S9s

S9s

S9 = ∆P−∆D.

∆D =
∑

s ∆Ds∆P =
∑

s ∆Ps

S9s = ∆Ps −∆Ds.

∆Ds =
∑

h

αh
D ·∆h

s =
∑

h ∆h
s

H
= ψ(ps+1,pb;WD)− ψ(ps,pb;WD),

∆Ps =
∑

h

αh
P ·∆h

s = ψ(ps+1,pb;WP )− ψ(ps,pb;WP ) (7)



preus des de fins a o, en altres termes, per la inflació experi-

mentada per la família. Així doncs, si denominem la variació compensada

de la família h en el subperíode s per tenim que,

Si durant aquest període els preus s’han comportat de manera propobre,

per exemple, això significa que la inflació ha estat relativament més

gran per a les famílies més riques que per a les més pobres. Per tant, les

variacions compensades de les primeres tendiran a ser superiors a les de

les segones, i així, la desigualtat de la distribució 

mesurada per qualsevol índex de desigualtat relativa serà més

gran que la de la distribució . Així doncs, que sigui

positiu implica que .

És important destacar que el contrari no té per què passar. Pot ser

que sigui positiu perquè el vector de variacions com-

pensades sigui molt desigual i/o perquè hi

hagi hagut fortes permutacions entre i Que hi hagi una permu-

tació entre i vol dir que, per a un parell de famílies i

però Suposem que i

siguin similars de manera que impliqui

que . Llavors, implica que és a dir, que

la inflació de la família més rica és menor que la de la més pobre. Així

doncs, a pesar que pot passar que la mitjana ponderada

de sigui menor que la mitjana simple, amb la qual cosa seria

menor que 0.

6.3.2. El biaix durant els anys 90

Els resultats empírics són al quadre 1. Les dues primeres columnes

presenten les mitjanes ponderades i simples de la distribució , mentre

que la tercera columna conté l’estimació del biaix en tant per cent anual.S9s

∆∆∆s

S9

S9s∆∆∆s

I(gs+1) > I(gs)

∆h
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s ,V Ch
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s = gh

b · ψh
s > gh′
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b ψh′

s·
ψh′
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sbgh′ .··s s b s sV Ch = ∆h gh < V Ch′ = ∆h′

h′, gh
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s , . . . , gH
s ).

I(.)gH
s+1)

gs+1 = (g1
s+1, . . . ,

V Ch
s

∆h
s

V Ch
s = gh

s+1 − gh
s = (ψh

s+1 − ψh
s ) · gh

b = ∆h
s · gh

b .
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s

∆h
sps+1ps
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Les conclusions més rellevants són les tres següents.

(i) Per al conjunt del període, la mitjana ponderada de la inflació indivi-

dual supera en gairebé 0,5 punts percentuals la mitjana simple, i per

això té signe positiu.Així, per exemple, per al període estudiat a

la primera part, que va des de 1992, l’any base de l’IPC vigent, fins al

gener de 1998, el biaix és del 4,185 – 4,139 = 0,046 per cent

anual. Per al període ampliat fins a l’hivern de 1991, és del 0,055

per cent anual.

(ii) El comportament dels preus no ha estat uniforme durant tot el perío-

de: durant els anys 1994 i 1995 el signe de és negatiu. És a dir,

durant aquests anys els preus han evolucionat de manera relativament

més perjudicial per a les famílies més pobres.

(iii) Finalment, ara estem en condicions d’explicar el signe negatiu del biaix

en la mesura de la inflació que vam trobar al capítol 4.S8

S9s

S9

S9

S9

Quadre 1

EL BIAIX : LA DIFERÈNCIA ENTRE LA MITJANA PONDERADA
I LA MITJANA SIMPLE DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA INFLACIÓ
INDIVIDUAL DURANT ELS ANYS 90
Subperíodes Mitjana ponderada Mitjana simple

1. Hivern de 1991 a 1992 9,163 9,032 0,131
2. 1992 a gener de 1993 3,668 3,596 0,072
3. 1993 5,947 5,817 0,129
4. 1994 5,489 5,568 –0,079
5. 1995 5,069 5,121 –0,052
6. 1996 4,113 3,991 0,122
7. 1997 3,328 3,153 0,175

Període en conjunt:
Hivern de 1991 a gener de 1998 36,777 36,279 0,498

Inflació mitjana anual en %:
Hivern de 1991 a gener de 1998 4,632 4,577 0,055
1992 a gener de 1998 4,185 4,139 0,046

S9

∆∆∆s

S9



D’acord amb les equacions (16) i (17) de l’apartat 4.2, l’IPC calculat

per l’INE es pot expressar com

on

és el nombre de fa-

mílies residents a la província j que van ser entrevistades a l’EPF de 1990-91

durant el trimestre i és la quantitat del bé i adquirida per una família h

d’aquest conjunt. Així doncs, en la mesura que el preu d’un bé i a la província

j hagi pujat des del primer trimestre fins a l’any base 1992, tindrem que

serà menor que la quantitat mitjana efectivament adquirida d’aquest bé,

Com sabem, des de la recollida de l’EPF fins al 1992, els preus s’han

comportat d’una manera propobre (vegeu la primera fila del quadre 1).Això

significa que el quocient serà menor per als béns de primera

necessitat que per als de luxe, motiu pel qual la proporció agregada de la des-

pesa en els béns de primera necessitat d’acord amb el procediment de l’INE

tendirà a ser menor que la proporció agregada en aquests béns d’acord amb la

construcció conceptualment correcta; passarà el contrari amb els béns de luxe.

El biaix recull la diferència entre la inflació mesurada d’acord

amb l’IPC habitual i la mesurada d’acord amb un índex de preus basat en

autèntics índexs de Laspeyres. Segons hem vist, en el cas que ens ocupa, les

ponderacions dels béns de primera necessitat (o de luxe) del primer són

superiors (inferiors) a les del segon. Llavors el signe de dependrà del

comportament dels preus des de l’any base 1992 fins al final del període

objecte d’estudi el gener de 1998. Com que durant aquest període els preus

han estat també propobre (vegeu l’última fila del quadre 1), el signe de 

ha de ser negatiu,que és precisament el que vam trobar a l’apartat 4.5.

Com hem indicat a l’apartat 4.2, Fry i Pashardes (1986) detecten l’e-

xistència d’un biaix d’aquesta naturalesa al Regne Unit, on l’RPI (Retail

Price Index) és un índex encadenat que utilitza el resultat d’una EPF anual

S8

S8

S8

(pi,j,τ/pi,j,0)

Qi,j,τ .

θi,j,τ

τ

qh
i,ττ

·IPCt = ψ(pt,p0; θθθ) =
pt · θθθ
p0 θθθ

,
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(el Family Expenditure Survey), però amb un retard anàleg al que hem

estudiat aquí. En el cas britànic, les ponderacions que s’introdueixen el

gener de cada any corresponen a les quantitats de béns i serveis adquirides,

de mitjana, amb 12 mesos d’antelació.

Al quadre 3.2 de Fry i Pashardes (1986, pàg. 26) es mostra que

aquest problema pot afectar significativament el valor de l’índex. La diferèn-

cia amb Espanya és que el biaix té signe positiu. En el cas més greu,

aquests autors troben que l’RPI sobreestima la inflació en un 0,8 per cent

durant 1978. En termes del nostre esquema, l’explicació és clara: com docu-

menten aquests i d’altres autors –vegeu Crawford (1994) i Muellbauer

(1974a,b)–, durant els anys 70, el comportament dels preus al Regne Unit

va ser proric, i per això el quocient anàleg a en l’equació (16)

és menor per als béns de luxe que per als béns de primera necessitat; al

contrari del cas espanyol, en què els preus des de l’EPF de 1990-91 a l’any

base 1992 van ser propobre, i per tant el biaix en el cas britànic ha de

ser, efectivament, positiu.

6.3.3. La desigualtat de la despesa ajustada de la família

Per examinar des d’un altre angle l’impacte redistributiu dels canvis

dels preus, hem investigat l’evolució de la desigualtat de la distribució de la

despesa de la família. Per això, és essencial que classifiquem les famílies en

termes d’una noció de despesa total comparable per a famílies de diferents

necessitats i característiques. Per als nostres propòsits, n’hi haurà prou estu-

diant el cas en què la dimensió de la família és l’única característica diferen-

ciadora rellevant. Suposarem que les famílies de dimensions superiors tenen

necessitats més grans, però també més oportunitats per aconseguir econo-

mies d’escala en el consum. Representem la dimensió de la família amb

i, d’acord amb Buhman et al. (1988) i Coulter et al. (1992a,b), definim

la despesa equivalent o la despesa ajustada d’acord amb la dimensió de la

família a preus de l’hivern de 1991 com:

sh

S8

pi,j,τ/pi,j,0

S8



Suposem que hi ha dimensions de la família. Si pre-

nem un adult independent com la família de referència, l’expressió es

pot interpretar com el nombre d’adults equivalents en una família de

dimensió m. Així doncs, com més gran és , menors són les economies

d’escala en el consum o, en altres paraules, més gran és el nombre d’adults

equivalents per a una família de dimensió m. Observeu que quan i

les economies d’escala se suposa que són infinites, la despesa ajustada coin-

cideix amb la despesa original, mentre que quan i se suposa que no

hi ha economies d’escala en absolut, la despesa ajustada es converteix en la

despesa per càpita de la família.

Al quadre 2 es presenten les estimacions de la desigualtat de la distri-

bució de la despesa ajustada de la família en l’EPF de 1990-91 per als valors de

0, 0,5 i 1, d’acord amb els membres de la família d’índexs de desigualtat

d’entropia generalitzada (vegeu l’apartat 3.2) identificats pels valors de c 5

21, 0, 1 i 2. La comparació es fa per al període que va des de l’hivern de 1991

fins al gener de 1998. Els valors presentats han estat calculats utilitzant 1.000

mostres Bootstrap.(3) En cada una de les mostres extraiem 21.155 famílies.

L’extracció és uniforme amb reemplaçament dins de cada un dels 260 grups

de famílies que tenen el mateix factor d’elevació. És a dir, es tracta d’un

(re)mostreig estratificat amb 260 estrats.Per a cada una d’aquestes mostres cal-

culem les mesures de desigualtat.D’aquesta manera, per a cada combinació de

c i obtenim una distribució Bootstrap basada en 1.000 mesures de desigual-

tat.A més podem examinar la distribució de qualsevol altra estadístic, com

les diferències percentuals presentades en la part dreta inferior del quadre 2.

Tenint en compte que durant aquest període hem de tro-

bar que la desigualtat augmenta. Efectivament, això és el que trobem per a

S9 > 0,

ξ

ξ =

ξ = 1

ξ = 0

ξ,

mξ

m = 1, . . . , M

xh(ξ) =
gh

b

(sh)ξ
, ξ ∈ [0, 1]. (8)
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(3) Trobareu a Hall (1992) una descripció del Bootstrap, i a Mills i Zandvakili (1997) una aplicació a mesures de des-
igualtat.



183LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

tots els valors de i de c i, a la vista dels errors estàndard presentats al qua-

dre, aquest augment de la desigualtat resulta significatiu. A més, s’observa

que, per a cada valor , el canvi en la desigualtat és una mica superior per

a i i això significa que el comportament dels preus ha afec-

tat principalment les famílies situades en el tram inferior de la distribució i,

sobretot, les situades en el tram superior, i per tant la diferència més gran

s’obté sempre per a . Per a cada valor de c, la diferència augmenta

lleugerament a mesura que traiem importància a les economies d’escala en

la família, és a dir, a mesura que augmenta.ξ

c = 2,

c = 2,c = - 1

ξ

ξ

Quadre 2

LA DESIGUALTAT DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE 1990-91
A PREUS DE L’HIVERN DE 1991 I GENER DE 1998 PER A DIFERENTS 
ESCALES D’EQUIVALÈNCIA I PER A DIFERENTS MEMBRES DE LA
FAMÍLIA D’ÍNDEXS D’ENTROPIA GENERALITZADA

c

–1 0 1 2 –1 0 1 2

= hivern de 1991

0 0,3042 0,2153 0,2033 0,2481
(0,0057) (0,0035) (0,0050) (0,0139)

0,5 0,2072 0,1679 0,1685 0,2103
(0,0039) (0,0032) (0,0048) (0,0125)

1 0,2140 0,1810 0,1901 0,2545
(0,0043) (0,0038) (0,0059) (0,0153)

Diferències en %

= gener de 1998

0 0,3116 0,2197 0,2080 0,2559 2,43 2,06 2,36 3,15
(0,0059) (0,0036) (0,0050) (0,0135) (0,1619) (0,1264) (0,2102) (0,6064)

0,5 0,2139 0,1729 0,1740 0,2189 3,19 2,97 3,27 4,09
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0123) (0,1692) (0,1506) (0,2505) (0,6727)

1 0,2210 0,1868 0,1971 0,2673 3,29 3,24 3,67 5,02
(0,0044) (0,0040) (0,0062) (0,0164) (0,1669) (0,1542) (0,2506) (0,6242)

Errors estàndard entre parèntesis.

I I − I∆ c(ξ) = c(xt(ξ)) c(xb(ξ))Ic(xt(ξ)), b

Ic(xb(ξ)), bξ



En tot cas, els resultats són molt robustos als canvis en els paràme-

tres c i , i per això podem concloure que, com que els preus s’han com-

portat en 1991-1998 de manera relativament més perjudicial per a les famí-

lies més riques, la desigualtat de la distribució de la despesa ajustada per la

dimensió de les famílies de l’EPF de 1990-91 és entre un 2 i un 5 per cent

superior al final que al començament del període.

6.3.4. El biaix durant els anys 80

Com que Lorenzo (1998) proporciona informació sobre els preus

de les 110 subclasses a escala nacional amb base 1992, des del gener de

1983, és possible estudiar el caràcter propobre o proric dels preus des d’a-

questa data fins a l’hivern de 1991, d’acord amb les preferències o els

patrons de consum de les famílies de l’EPF de 1990-91. L’interès d’aquest

exercici és que els resultats es podran comparar amb els obtinguts en tre-

balls anteriors que van utilitzar l’EPF de 1980-81 i amb l’evolució dels preus

durant els anys 80 d’acord amb la base anterior de 1983.

Per a cada família, dividim el període que va des del gener de 1983

fins a l’hivern de 1991 en els 8 subperíodes següents:

on gener 1983,…, gener 1989, i .

La inflació individual per al conjunt del període serà

. Els resultats empírics sobre el biaix referit a les distri-

bucions i es presenten al qua-

dre 3. Els aspectes més destacables són els dos següents.

En primer lloc, s’observa que per al conjunt del període, el biaix

és positiu, tot i que relativament reduït. Aquest resultat concorda amb el

presentat a Del Río i Ruiz-Castillo (1996) i Del Río et al. (1999) per a la

dècada dels anys 80.Aquests autors obtenen que la desigualtat de la distri-

bució de la despesa de les famílies de l’EPF de 1980-81 a preus de l’hivern

de 1991 i a preus de l’hivern de 1981 són estadísticament indistingibles, on

l’evolució dels preus és la del sistema de l’IPC basat en 1983.

S9

V = (V 1, . . . , V H)∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s )

S9s100−ψh
gener83.

V h =
∑

s ∆h
s =

∆h
8 100− ψh
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En segon lloc, és interessant destacar que el comportament dels

preus va canviar sovint de signe: des de 1983 fins a 1987, i des del gener de

1998 fins al gener de 1990, els preus es van comportar de forma relativa-

ment més perjudicial per a les famílies més pobres, mentre que durant

1987 i 1990 aquesta tendència s’inverteix. Aquestes oscil·lacions fan palesa

la conveniència d’estimar el signe de l’evolució dels preus amb el màxim

grau de detall possible.

Al gràfic 1 es presenta el biaix en els diferents subperíodes con-

siderats als quadres 1 i 2, així com el biaix agregat en els dos grans períodes

separats per l’hivern de 1991. Per completar la informació sobre les

oscil·lacions esmentades, al gràfic 2 es recull l’evolució del biaix interanual

definit com la diferència entre la mitjana ponderada i la mitjana simple

de la distribució , on gener

1983, febrer 1983,..., desembre 1996, gener 1997. Per descomptat, el biaix

interanual per a t 5 gener 1984, gener 1985,..., gener 1997, gener 1998

coincideix amb el biaix per als corresponents subperíodes 1983,

1984,...,1996, 1997. Per tant, per facilitar la interpretació del gràfic 2 identi-

S9s, s =
S9t

∆h
t = ψh

t+12 − ψh
t , t =∆∆∆t = (∆1

t , . . . , ∆
H
t ),

S9t

S9

Quadre 3

EL BIAIX : LA DIFERÈNCIA ENTRE LA MITJANA PONDERADA
I LA MITJANA SIMPLE DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA INFLACIÓ
INDIVIDUAL DURANT ELS ANYS 80
Subperíodes Mitjana ponderada Mitjana simple

1. 1983 5,697 5,698 –0,002
2. 1984 5,199 5,234 –0,035
3. 1985 6,509 6,519 –0,010
4. 1986 4,594 4,632 –0,038
5. 1987 4,348 4,192 0,156
6. 1988 5,265 5,274 –0,099
7. 1989 5,964 6,063 –0,099
8. Gener de 1990 a hivern de 1991 7,635 7,464 0,171

Conjunt del període:
Gener de 1983 a hivern de 1991 45,211 45,077 0,134

Inflació mitjana anual en %: 7,646 7,613 0,033

S9

∆∆∆s

S9
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EL BIAIX S9 DE GENER DE 1983 A GENER DE 1998: DIFERÈNCIA 
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fiquem el biaix en cada subperíode traçant una línia vertical a l’altura

del mes de gener corresponent.

Tots dos gràfics il·lustren els fets centrals ja comentats:

(i) El comportament propobre dels preus des de mitjan 1986 fins a finals

de 1987, i des de mitjan 1989 fins a final de 1990, compensa el com-

portament de signe contrari durant la resta del període 1983-1991.

(ii) El comportament proric dels preus durant la major part del període,

que va des de l’abril de 1983 fins al desembre de 1995, no compensa el

signe propobre de la resta del temps des de l’hivern de 1991 fins al

gener de 1998.

(iii) En tot cas, el caràcter propobre de l’evolució dels preus relatius que

caracteritza l’economia espanyola des que disposem d’informació

microeconòmica en l’EPF de 1973-74, sembla que s’ha aguditzat durant

els anys 90 en relació amb els 80.

6.3.5. El tercer esquema d’agregació

Com hem indicat, l’Economia del Benestar s’interessa més per la

situació de les persones que per les famílies. Per tant, té sentit preguntar

quines seran les conseqüències d’utilitzar un tercer esquema d’agregació en

què la inflació de la població és igual a la mitjana de les inflacions indivi-

duals ponderada pel nombre de membres de la família . En aquest cas, el

que podríem denominar el biaix es defineix com

on està expressat per l’equació (7) i∑ ∑∆Bs =
h

αh
B ·∆h

s y αh
B =

sh

h sh
.

∆Ps

S ′9s = ∆Ps −∆Bs,

S ′9s

sh.

S9s,

i



Al quadre 4 es presenta la mitjana de la despesa total de la família i

la inflació mitjana anual durant els dos grans períodes considerats per a la

partició de la població segons la dimensió de la família.Tenint en compte

l’associació positiva entre la despesa total i la dimensió de la família que té

lloc a la majoria dels països, la ponderació de la inflació individual segons

la dimensió de la família hauria de tenir un efecte anàleg, si bé inferior, al de

la ponderació per la despesa total. Per aquesta raó esperaríem que fos

positiu, però menor que . No obstant això, el fet que la inflació mitjana

anual de les famílies de 4 a 6 membres superi la del conjunt de la població

opera en sentit contrari. De fet, els resultats per als anys 80 i els anys 90 són

0,062 i 0,088, davant de 0,033 i 0,055, respectivament. La con-

clusió és que en tots dos casos el segon factor té més importància que el

primer.

S9 =S ′9 =

S9s

S ′9s
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Quadre 4

DESPESA MITJANA DE LA FAMÍLIA I INFLACIÓ MITJANA ANUAL
PER DIMENSIÓ DE LA FAMÍLIA DEL GENER DE 1983 A L’HIVERN DE 1991
I DE L’HIVERN DE 1991 AL GENER DE 1998

Inflació mitjana anualNombre de
Despesa mitjanamembres de la família

Hivern de 1991-Gener de 1998 Gener de 1983-Hivern de 1991

1 1.147.338 4,842 8,038
2 1.795.808 4,625 7,800
3 2.559.993 4,634 7,632
4 3.091.959 4,611 7,595
5 3.277.244 4,623 7,612
6 3.516.374 4,627 7,525
$7 3.629.602 4,619 7,470

Població total 2.563.502 4,632 7,646
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6.4. Explicació econòmica

6.4.1. Béns de luxe i béns de primera necessitat

¿Quins béns són consumits majoritàriament per les famílies més

pobres i les més riques? Per contestar aquesta pregunta, començarem clas-

sificant les famílies en termes de la noció de despesa ajustada per la dimen-

sió de la família que s’ha introduït a l’apartat anterior. D’ara endavant, con-

siderarem exclusivament un valor intermedi del paràmetre 0,5, i re-

presentarem la distribució de la despesa ajustada de la família per

.

Al quadre 5 presentem les proporcions de la despesa de cada quin-

til de la distribució x i de la població total en l’espai de 16 béns classificats

en els tres grups següents. Per als béns del primer grup, les proporcions de

la despesa disminueixen a mesura que considerem quintils més rics. Els

passa el contrari als béns del segon grup. El tercer grup inclou l’habitatge i

la resta dels béns i no presenta cap de les regularitats anteriors.

Per a cada un dels 16 béns hem fet la regressió següent:

on és la despesa ajustada de la família i és un terme d’error. Els resul-

tats figuren al quadre 6 (a l’Apèndix). Les estimacions de les elasticitats en

relació amb la despesa ajustada, avaluades en la mitjana de la distribució, es

reprodueixen en l’última columna del quadre 5. Es comprova que per als

béns del primer grup, les elasticitats-despesa són significativament menors

que 1; és a dir, es tracta de béns de primera necessitat. Les elasticitats-despe-

sa per als béns del segon grup són totes superiors a 1,4, i per tant es tracta

de béns de luxe. Les elastiticitats-despesa dels béns del tercer grup estan

compreses entre 0,84 per a la resta dels aliments i 1,22 per a la resta del

grup 4.

εhxh

wh
i = αi + βi ln(xh) + εh

i , i = 1, . . . , 16,

x = (x1, . . . , xH).

ξ =



Per simplificar, el quadre 5 conté també l’agregació dels 16 béns ori-

ginals en tres grans grups: un bé de primera necessitat, que comprèn els

primers 3 béns, un bé de luxe, que inclou els 6 béns següents, i un tercer bé

que agrupa els 7 béns restants. La proporció de la depesa en el bé de pri-

mera necessitat varia des del 41 per cent per al primer quintil fins al 16

per cent per a l’últim. En canvi, el bé de luxe representa el 22 i el 48 per

cent, respectivament, per als dos quintils extrems. La proporció de la despe-

sa en el tercer bé, que recull l’habitatge i la resta de béns, se situa entre el

34,5 i el 37 per cent per als 5 quintils. Les elasticitats-despesa d’aquests tres
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Quadre 5

PROPORCIONS DE LA DESPESA EN TANT PER MIL PER QUINTILS
DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA AJUSTADA DE LA FAMÍLIA

Béns
Població Elasticitat

total despesa

1.Aliments a 337,5 274,1 233,7 193,9 132,3 196,9 0,4723
2. Calefacció i enllumenat 46,3 36,1 31,1 26,1 20,4 27,4 0,4871
3. Conservació de la llar 24,6 22,4 18,8 16,4 11,4 16,2 0,6153

Béns de primera necessitat (1+2+3) 408,4 332,6 283,5 236,4 164,2 240,4 0,4832

4.Transport personal 50,0 76,5 95,1 115,1 148,7 115,4 1,7271
5.Vestit 49,8 62,4 75,2 83,6 85,8 77,9 1,4159
6. Mobles 5,5 8,5 10,5 13 16,4 12,8 1,7909
7. Servei domèstic 1,4 1,9 2,5 5,7 14,6 7,8 2,3036
8. Grup VII 32,7 47,4 58 66,8 73,4 63,0 1,4833
9. Grup VIII 78,8 105,5 119,4 134,3 147,1 129,2 1,4027

Béns de luxe (4+…+9) 218,2 302,2 360,7 418,5 486 406,2 1,5301

10. Begudes alcohòliques i tabac 31,6 30,2 28,2 25,7 19,7 24,8 0,8478
11. Resta del Grup I b 44,8 45,3 45,8 41,4 32,5 39,4 0,8090
12. Calçat 17,9 20,3 19,8 19,5 16,1 18,2 1,0397
13. Habitatge c 217,2 203,1 192,4 188,1 211,6 202 0,8936
14. Resta del Grup IV d 16,5 18,6 19,4 19,4 20,9 19,7 1,2227
15. Grup V 20,7 23,7 26,5 26,5 27,6 26,2 1,1837
16. Resta del Grup VI e 24,6 24 23,7 24,4 21,5 23,1 0,9149

Resta de béns (10+…+16) 373,4 365,2 355,8 345,1 349,8 353,4 0,9273

a. Excepte Resta d’aliments = carn de vacum, peix preparat, conserves i preparats de fruites i altres productes alimen-
taris.

b. Begudes no alcohòliques i Resta d’Aliments.
c. Grup III menys calefacció i enllumenat.
d. Grup IV menys conservació de la llar, mobles i servei domèstic.
e. Grup VI menys transport personal.

Q5Q4Q3Q1Q1
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béns són 0,48, 1,53 i 0,93 respectivament. Les regressions corresponents,

que mostren la proporció de la despesa de cada un dels tres grans béns en

funció de la despesa total ajustada a la família, es representen al gràfic 3 que

il·lustra clarament la situació.

Gràfic 3

LA RELACIÓ ENTRE LES PROPORCIONS DE LA DESPESA I EL LOGARITME
DE LA DESPESA AJUSTADA PER LA DIMENSIÓ DE LA FAMÍLIA
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6.4.2. El comportament dels preus relatius

És evident que, en principi, l’evolució dels preus relatius tendirà a

perjudicar relativament més les famílies pobres o les riques depenent,

essencialment, de si pugen més de pressa els preus dels béns de primera

necessitat o els dels béns de luxe, respectivament. Al quadre 7 (a l’Apèndix)

es recullen les variacions en els índexs dels tres tipus de béns i de l’índex

general. Al gràfic 4 es representa l’evolució de la diferència entre les varia-

cions interanuals de preus dels tres béns i l’índex anual. Els fets més desta-

cables són els dos següents:

En primer lloc, hi ha dues circumstàncies que donen lloc a un biaix

negatiu. D’una banda, el bé de primera necessitat experimenta una

variació positiva, mentre que el bé de luxe n’experimenta una de negativa:

és el cas de l’any 1989. D’altra banda, el tercer bé sembla que exerceixi un

impacte sobre la inflació de les famílies més pobres molt semblant al del bé

de primera necessitat (això és congruent amb el que hem observat al gràfic

3).Així, encara que aquest últim tingui una variació inferior a l’índex gene-

S9s
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ral, el tercer bé presenta una inflació superior a la mitjana i dóna lloc a un

biaix negatiu com l’any 1986 i en el bienni 1994-1995. En segon lloc,

una variació negativa de la inflació del bé de primera necessitat combinada

amb la variació contrària del bé de luxe expliquen perfectament el signe

positiu de durant 1987, el període 1990-1993 i el bienni final 1996-

1997.

Finalment, per il·lustrar la relació entre la inflació individual i el grau

de la despesa ajustada de la família, representem amb la mitjana ponde-

rada de la inflació individual dins del quintil en cada un dels

subperíodes s considerats anteriorment, i sigui la inflació

agregada corresponent. Com s’indica a les quatre últimes files del quadre 8

(a l’Apèndix), excepte per als dos primers quintils durant els anys 80, la in-

f lació agregada de cada quintil es caracteritza perquè efectivament

. La diferència entre la inflació mitjana anual del cinquè i el

primer quintil és considerable: durant

els anys 80 i durant els anys 90. Al grà-

fic 5 s’il·lustra des del gener de 1983 fins al gener de 1997, l’evolució de la

inflació de les famílies d’aquests dos quintils en diferències amb la inflació

de la població total.

L’experiència dels subperíodes, que es recull en la part superior del

quadre 8, revela el caràcter no lineal de la relació entre la inflació individual

i la despesa ajustada de la família. Així, durant determinats anys en què el

biaix és dèbilment negatiu, la inflació dels quintils té forma de U (1985)

o de U invertida (1983 i 1988). En d’altres casos, en canvi, la inflació és des-

cendent quan < 0 (1984, 1986, 1989 i 1994-1995), o ascendent quan

> 0 (1987, 1990-1993 i 1996-1997).S9s

S9s

S9

= 0,279V 5−V 1 = 4,750− 4,471
7,810− 7,533 = 0,277V 5 − V 1 =

V 1 < . . . < V 5.

V Q =
∑

s ∆Q
s

Q = 1, . . . , 5
∆Q

s

S9s

S9s



6.5. Reflexions finals

Definim el biaix com la diferència entre la inflació mitjana anual

en tant per cent ponderat per la despesa total de la família i aquesta matei-

xa inflació sense ponderar. L’avantatge d’aquest plantejament és que un

únic escalar resumeix un aspecte social d’indubtable importància com és el

caràcter propobre o proric d’un ampli ventall de, literalment, mils de

preus. El comportament dels preus en un espai convenientment reduït d’un

bé de primera necessitat, un bé de luxe i un altre que comprèn l’habitatge i

la resta dels béns, explica que sigui negatiu en el període 1983-1986,

sigui negatiu el 1989 i en el bienni 1994-1995, quan els preus es comporten

de forma relativament més perjudicial per a les famílies més pobres, i sigui

positiu el 1987 i en els períodes 1990-1993 i 1996-1997 quan succeeix el

contrari.

Els resultats anteriors inviten a la reflexió següent. No és gens clar

per què hem d’indexar una part important de les activitats del sector

S9

S9

194 ■ L’IMPACTE REDISTRIBUTIU DELS CANVIS DELS PREUS RELATIUS

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

Gràfic 5

INFLACIÓ DE LES FAMÍLIES COMPRESES EN EL PRIMER I ÚLTIM QUINTIL
DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA AJUSTADA PER LA DIMENSIÓ
DE LA FAMÍLIA: 1983 A 1987

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Gen. 90
Hiv. 91

1992
Gen. 93

Hiv. 91
1992

19941993 1995 19971996 Hiv. 91
Gen. 98

Gen. 83
Hiv. 91

Últim quintilPrimer quintil



195LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

públic en funció de l’IPC, és a dir, de la mitjana ponderada de la inflació

individual.(4) Però el cert és que, en la majoria dels països, inclosa Espanya,

tant els trams de la tarifa i les deduccions de l’impost sobre la renda, com

les pensions, el salari mínim i altres beneficis socials s’indexen amb l’IPC.

Pel que fa al sector privat, es pot afirmar que en el nostre país l’evolució de

l’IPC serveix de sòl per a la negociació col·lectiva que afecta al voltant del

70 per cent dels assalariats –vegeu Jiménez (1998). Els acords obtinguts en

aquest àmbit no deixen d’influir en la determinació de les remuneracions

en la resta del sector privat.

Creiem que és important assenyalar que l’ús de l’IPC per a aquests

propòsits té efectes perversos: en períodes en què l’evolució dels preus ha

estat relativament més perjudicial per a les famílies més riques, és a dir

quan els beneficiaris de la despesa social i els treballadors assala-

riats observen que els seus ingressos augmenten a un ritme superior a la

mitjana simple de la inflació individual. En canvi, quan els preus s’han com-

portat d’una forma més perjudicial per a les famílies més pobres, és a dir,

quan llavors compensem aquests grups de la població la renda

dels quals es troba típicament per sota de la renda mitjana del país, d’acord

amb un indicador inferior a la mitjana simple de la inflació.

¿Per què seguir la lògica del mercat i ponderar l’IPC individual per

la despesa total de la família per resoldre aquest problema polític?

Segurament perquè des que es va començar a utilitzar la fórmula de

Laspeyres en l’IPC es va pplantejar el cas del «consumidor mitjà». No obs-

tant això, quan Muellbauer (1974b) es va va plantejar el cas del consumidor

amb unes proporcions de la despesa que coincidissin amb les pondera-

cions oficials de l’IPC al Regne Unit, va trobar que se situava en el 71 per

cent de la distribució.(5) Per això, va utilitzar els resultats de l’estimació d’un

S9 < 0,

S9 > 0,

(4) Per a una crítica d’aquest procediment,es pot veure Triplett (1983) i Fry i Pashardes (1986),Griliches (1995) i Pollak
(1998) i, en relació amb la línia de pobresa, l’informe del National Research Council (1995).
(5) Per als Estats Units l’any 1990, Deaton (1998) troba que aquest consumidor està en el 75 per cent de la distribució.



sistema complet de demanda en què les proporcions agregades de la des-

pesa depenien de tota la distribució de la renda, i no tan sols de la renda

mitjana, i les corbes d’Engel individuals eren una funció no lineal de la ren-

da –vegeu Muellbauer (1975, 1976) pel que fa a les bases teòriques d’a-

quest plantejament. Per la nostra banda, hem calculat simplement el lloc en

la distribució de la despesa ajustada en què se situaria la família que tingués

una inflació igual a l’oficial. Per al període de vigència de l’IPC actual, esta-

ria en el 60,59, 60,88 i 60,86 per cent, depenent de si suposem economies

d’escala grans, intermèdies o inexistents, és a dir, 5 0, 0,5 i 1, respectiva-

ment.(6)

Que el consumidor que està darrere de l’IPC actual estigui típica-

ment a la dreta de la mitjana no ens ha de sorprendre quan tenim en comp-

te que l’IPC és la mitjana de la inflació individual ponderada per la despesa

total de la família i que el biaix és positiu durant aquest període. La pre-

gunta és novament: ¿quina és la justificació política d’aquesta decisió presa

possiblement fa un segle en el si de les oficines d’estadística sense el conei-

xement detallat de les seves conseqüències i sense un debat públic referent

a això?

O en altres termes: a) ¿per què indexem les despeses socials a través

d’un indicador que quan la inflació és particularment perjudicial per als

beneficiaris els concedeix un augment nominal inferior al que hi hauria si

l’índex general coincidís amb la mitjana simple de les inflacions individuals?

b) ¿Per què actualitzem els trams de la tarifa i les deduccions de l’impost

sobre la renda amb un indicador que quan els preus relatius perjudiquen

relativament més els més rics (o els més pobres) condueix a una recaptació

superior (o inferior) que no pas si utilitzéssim la mitjana simple de les infla-

cions individuals?

S9

ξ
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(6) Aquest és el percentil en la distribució de la despesa ajustada familiar de la despesa mitjana de les famílies la inflació
de les quals estava situada, el gener de 1998, en un interval del 5 per cent al voltant de la inflació oficial, que era de
36,776 punts percentuals.
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Per la nostra banda, ens acontentem aquí d’obrir el debat, i deixem

per al capítol 10 la formulació de la nostra recomanació referent a això.

6.6. Apèndix estadístic

Quadre 6

RESULTATS DE LES REGRESSIONS DE LES PROPORCIONS
DE LA DESPESA AJUSTADA DE LA LLAR

Béns Coef. despesa t-estad. Constant t-estad,
Elasticitat-
despesa

1.Aliments a –0,12816 –113,11 2,02977 128,37 0,4723 0,38
2. Calefacció i enllumenat –0,01816 –46,81 0,28866 53,31 0,4871 0,09
3. Conservació de la llar –0,00736 –28,66 0,12173 33,98 0,6153 0,04

Béns de primera necessitat (1+2+3) –0,15368 –123,34 2,44015 140,33 0,4832 0,42

4.Transport personal 0,065482 52,02 –0,82294 –46,85 1,7271 0,11
5.Vestit 0,030116 32,03 –0,34748 –26,49 1,4159 0,04
6. Mobles 0,008952 22,08 –0,11350 –20,06 1,7909 0,02
7. Servei domèstic 0,007011 22,00 –0,09237 –20,77 2,3036 0,02
8. Grup VII 0,023828 39,96 –0,28293 –31,45 1,4833 0,06
9. Grup VIII 0,045096 40,63 –0,51680 –33,37 1,4027 0,07

Béns de luxe (4+…+9) 0,180485 103,08 –2,17603 –89,06 1,5301 0,33

10. Begudes alcohòliques i tabac –0,00652 –13,68 0,13379 20,11 0,8478 0,01
11. Resta d’aliments b –0,00505 –12,50 0,09689 17,18 0,8090 0,01
12. Calçat 0,00075 2,59 0,00845 2,09 1,0397 0,01
13. Habitatge c –0,02216 –13,66 0,51736 22,85 0,8936 0,01
14. Resta del Grup IV d 0,00427 11,52 –0,04039 –7,81 1,2227 0,01
15. Grup V 0,00434 8,69 –0,03688 –5,29 1,1837 0,01
16. Resta del Grup VI e –0,00193 –5,57 0,04965 10,26 0,9149 0,01

Resta de béns (10+…+16) –0,02631 –16,24 0,72888 32,25 0,9273 0,01

a. Excepte carn de vacum, peix preparat, conserves i preparats de fruites i altres productes alimentaris.
b. Carn de vacum, peix preparat, conserves i preparats de fruites i altres productes alimentaris.
c. Grup III menys calefacció i enllumenat.
d. Grup IV menys conservació de la llar, mobles i servei domèstic.
e. Grup VI menys transport personal.

R2
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Quadre 7

VARIACIONS DE PREUS PER GRUPS DE BÉNS EN ELS DIFERENTS
SUBPERÍODES: 1983 A 1997 AMB BASE 1992

Béns de Béns de Resta de Índex
Subperíodes primera luxe béns general

necessitat

1. 1983 5,909 5,342 5,215 5,414

2. 1984 6,176 4,754 5,154 5,250

3. 1985 7,415 5,423 5,350 5,985

4. 1986 3,800 3,431 5,743 4,121

5. 1987 2,030 4,554 4,093 3,727

6. 1988 4,399 4,352 4,190 4,301

7. 1989 6,802 4,572 4,447 5,099

8. Gener de 1990 a hivern de 1991 4,671 7,349 8,109 6,889

9. Hivern de 1991 a 1992 4,847 8,864 8,836 6,797

10. 1992 a gener de 1993 2,276 3,469 3,624 3,185

11. 1993 3,406 5,625 6,173 5,161

12. 1994 4,421 4,295 5,889 4,728

13. 1995 4,175 4,194 4,991 4,388

14. 1996 2,092 3,818 3,952 3,385

15. 1997 –0,520 2,355 4,253 2,368

Gener de 1983 a hivern de 1991 40,816 40,583 41,092 40,786

Hivern de 1991 a gener de 1998 20,310 32,641 37,719 30,176

Inflació mitjana anual

de 1983 a hivern de 1991 en % 7,137 7,081 7,201 7,130

Inflació mitjana anual

de l’hivern 1991 a 1998 en % 2,826 4,526 5,133 4,145

Els subperíodes 1 a 7 i 11 a 15 recullen la variació interanual entre el mes de gener de l’any assenyalat i gener de
l’any següent.
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Quadre 8

MITJANA PONDERADA DE LA INFLACIÓ INDIVIDUAL PER QUINTILS
DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA AJUSTADA DE LA LLAR EN
ELS DIFERENTS SUBPERÍODES a

Subperíodes Població
total

1. 1983 5,740 5,735 5,746 5,709 5,647 5,697

2. 1984 5,342 5,246 5,217 5,223 5,136 5,199

3. 1985 6,544 6,433 6,428 6,471 6,585 6,509

4. 1986 4,747 4,599 4,569 4,536 4,612 4,595

5. 1987 3,785 3,994 4,160 4,332 4,654 4,348

6. 1988 5,315 5,189 5,156 5,185 5,377 5,265

7. 1989 6,243 6,087 5,990 5,921 5,888 5,964

8. Gener de 1990 a hivern de 1991 7,020 7,312 7,397 7,573 7,991 7,635

9. Hivern de 1991 a 1992 8,692 8,927 8,991 9,148 9,407 9,163

10. 1992 a gener de 1993 3,464 3,451 3,618 3,691 3,754 3,668

11. 1993 5,627 5,689 5,786 5,916 6,176 5,947

12. 1994 5,769 5,551 5,479 5,427 5,459 5,489

13. 1995 5,232 5,056 5,015 4,995 5,113 5,069

14. 1996 3,764 3,883 3,924 4,085 4,348 4,113

15. 1997 2,779 3,038 3,132 3,348 3,594 3,328

Gener de 1983 a hivern de 1991 44,739 44,597 44,662 44,950 45,889 45,211

Hivern de 1991 a gener de 1998 35,327 35,686 35,944 36,611 37,850 36,777

Inflació mitjana anual

de 1983 a hivern de 1991 en % 7,533 7,499 7,514 7,583 7,810 7,646

Inflació mitjana anual

de l’hivern 1991 a 1998 en % 4,471 4,511 4,540 4,614 4,750 4,632

a. Els subperíodes 1 a 7 i 11 a 15 recullen la variació interanual entre el mes de gener de l’any assenyalat i gener de
l’any següent.

Q5Q4Q3Q2Q1
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VII. ÍNDEXS DE PREUS PER A UN SUBCONJUNT
DE FAMÍLIES

7.1. Introducció

El tret distintiu de la segona part d’aquest treball és la nostra pre-

ocupació per l’evolució de les característiques de la distribució de la inflació

individual. Fins aquí s’han explorat ja dos aspectes importants: (i) l’evolució

mitjana (ponderada), la dispersió i la mobilitat que experimenta aquesta dis-

tribució al llarg del temps (capítol 5), i (ii) la relació entre la variabilitat

observada de la inflació individual i una característica crucial com és la des-

pesa ajustada d’acord amb la dimensió de la família (capítol 6).

Ara, tot i sent una de les variables més importants, la despesa ajusta-

da no és l’única variable que afecta la manera amb què les famílies distri-

bueixen el seu pressupost entre els diferents béns i serveis.Altres caracte-

rístiques demogràfiques, com l’edat dels membres de la família o el sexe del

sustentador principal; certes variables socioeconòmiques, com ara el grau

d’educació o la relació amb l’activitat del sustentador principal, o geogràfi-

ques, com la dimensió del municipi i la comunitat autònoma de residència,

també poden ser importants.

Pe exemple, les famílies amb menors d’edat tendiran a gastar més en

joguines, llet i altres aliments que no pas altres famílies constituïdes només

per adults; els pensionistes dedicaran una major proporció a la calefacció i

a d’altres aspectes de l’habitatge on passen la major part del temps, mentre

que els ocupats tindran relativament unes despeses en transport més grans.

Per tant, si els preus de certs béns consumits preferentment per famílies

d’unes determinades característiques evolucionen diferentment dels de la

resta de béns, en principi és possible que la inflació estigui esbiaixada en

favor o en contra de subgrups molt concrets de la població.



Com en altres països, a Espanya no es publica solament un índex

general: disposem també d’índexs mensuals per a les comunitats autò-

nomes.(1) En aquest capítol ens preguntem si aquesta pràctica està justifica-

da i si hauríem de publicar també els índexs per als subgrups d’altres parti-

cions. Per això, interessa saber fins a quin punt hi ha una relació significati-

va entre l’evolució dels preus dels diferents béns i les característiques de

les famílies. En altres paraules, volem investigar quins subgrups específics

han experimentat una inflació superior o inferior a la mitjana. És a dir, esti-

marem el que en el capítol 1 denominem el biaix .

El tractament d’aquests problemes s’organitza de la manera següent.

Utilitzant la descomponibilitat davant les particions de l’índex de desigual-

tat que utilitzem en el capítol 5, a l’apartat 2 s’estudia quines particions

proporcionen el major poder explicatiu de la inflació experimentada entre

els diferents subgrups. A l’apartat 3 es fa una primera aproximació a la

importància del biaix considerant cada partició separadament. A l’apar-

tat 4 s’adopta un enfocament multivariant: utilitzant mètodes de regressió,

s’estudia fins a quin punt podem explicar la variabilitat observada de la

inflació individual en termes de totes les característiques de les famílies

sobre les quals disposem d’informació. Finalment, a l’apartat 5 es comenten

els resultats obtinguts. Per facilitar la lectura del text, a l’Apèndix I es pre-

senten les característiques de les famílies, mentre que les regressions per

als diferents subperíodes es releguen a l’Apèndix II.

S10
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(1)  Al Regne Unit, per exemple, es publica un índex per a pensionistes.Als Estats Units, el BLS ha construït recentment
índexs experimentals per als grans i per als pobres; vegeu Amble i Stewart (1984) i Garner et al. (1996).



7.2. La capacitat explicativa de les diferents
particions

7.2.1. La descomponibilitat de la desigualtat
de la inflació individual

En general, per a qualsevol partició de la població, les mesures de

desigualtat descomponibles ens permeten expressar la desigualtat d’una

distribució com la suma de dos termes: la suma ponderada de la desigualtat

dins de cada subgrup de la població, i un terme que recull la desigualtat

entre els diferents subgrups. En aquest treball, aquest segon terme es calcu-

la com si cada família rebés la mesura del subgrup al qual pertany.

La descomponibilitat de l’índex de Theil que hem utilitzat al

capítol 5 ens permet establir un nexe clar entre l’estudi de la desigualtat i la

mobilitat de la inflació individual per a la totalitat de la població, que va ser

l’objecte d’estudi d’aquell capítol, i el nostre interès actual en la dissecció

de la desigualtat de la inflació entre els subgrups de les diferents particions.

Considerem una partició en subgrups, diguem la par-

tició pel grau educatiu del sustentador principal per a la qual K = 7 (vegeu

l’Apèndix I). Donades les distribucions de la inflació individual en cada sub-

període o en el conjunt del període, i , respectivament, representem

per  i els vectors corresponents a les famílies del subgrup k.

Concentrem-nos de moment en la distribució . Representem per µk la

mitjana simple de la distribució . Sigui la freqüència de les famílies

encapçalades per una persona amb un grau d’educació k, i sigui 

on V i V són la inflació agregada per a totes les famílies del subgrup k i

de la població total, respectivament. D’acord amb l’índex , la desi-

gualtat global de la distribució V es descompon de la manera següent:

I2(V) =
∑

k

(vk)2

pk
I2(Vk) + I2(µ1, . . . , µK), (1)

I2(.)
Vk

vk = V k

V

pkVk

V−

Vk∆∆∆k
s

V∆∆∆s

k = 1, . . . , K

I2(.)
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on és la desigualtat entre els graus educatius calculada

com si cada família del grau d’educació k experimentés la inflació mitjana

d’aquest subgrup. Això és, la desigualtat de és igual a la suma de dos fac-

tors: la desigualtat de la inflació al final del període dins de cada grau edu-

catiu, ponderada pel factor , i la desigualtat de la inflació existent

entre els graus d’educació dels sustentadors principals.

A la vista de l’equació (1), suggerim ordenar totes les particions

sobre les quals tenim informació d’acord amb el terme i les

expressions corresponents als diferents subperíodes. La justificació és clara:

com més gran sigui aquesta expressió, més gran és la dispersió de la inflació

atribuïble a les diferències entre els subgrups de la partició determinada.

D’aquesta forma, localitzarem quines són les particions que tenen un major

poder explicatiu de la inflació global durant aquest període.

Tenint en compte que l’índex és més sensible a les diferèn-

cies que es produeixen en el tram superior de la distribució, farem també

les estimacions per al membre de la família dels índexs d’entropia

generalitzada que és més sensible al que passa al seu tram inferior. Com que

en tots els subperíodes hi ha famílies amb una inflació negativa i no

està definida per aquests valors, tan sols estimem l’expressió 

per a les distribucions de la inflació en la totalitat del

període que sempre prenen valors positius per a tot k.

Ens ocuparem de les vuit particions següents: la dimensió de la famí-

lia; els decils de la despesa ajustada de la famílies (definit en l’expressió (8)

de l’apartat 6.3); el grau d’educació i la categoria socioeconòmica del sus-

tentador principal; el règim de tinença de l’habitatge principal, i la dimen-

sió del municipi, la comunitat autònoma i la província de residència. Els

resultats per a cada subperíode i per al conjunt del període es presenten al

quadre 1.

Vk

µ )/I0(V)] × 100K

[I0(µ1, . . . , µ

I0(.)

I0(.)

I2(.)

I2(µ
1,...,µK)
I2(V)

(vk)2

pk

V−

I2(µ1, . . . , µK)
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El més destacable es pot resumir en els dos punts següents:

(i) En general, la capacitat explicativa de la desigualtat de la inflació indivi-

dual en el conjunt del període per part de les diferents particions és

reduïda: d’acord amb els dos índexs, el percentatge de la desigualtat

total explicat per la desigualtat entre els subgrups oscil·la solament

entre el 0,6 i el 13 per cent. Deixant de banda les variables geogràfi-

ques, el percentatge explicat en els diferents subperíodes és sempre

inferior al 4,5 per cent.

(ii) En relació amb el poder explicatiu de les diferents particions, comen-

cem subratllant que una variable demogràfica tan important com la

dimensió de la família a penes contribueix a l’explicació de la desigual-

tat global.(2) A l’extrem oposat, les particions per província i comunitat

204 ■ ÍNDEXS DE PREUS PER A UN SUBCONJUNT DE FAMÍLIES

Quadre 1

LA IMPORTÀNCIA DE LA DESIGUALTAT DE LA INFLACIÓ ENTRE 
ELS SUBGRUPS DE LES DIFERENTS PARTICIONS DURANT 
EL PERÍODE 1991-1998, MESURADA EN TANT PER CENT RESPECTE 
DE LA DESIGUALTAT GLOBAL D’ACORD AMB ELS ÍNDEXS I 

Subperíodes Dimensió Decil de Condició Grau Règim Dimensió Comunitat Província
de la família despesa socio- d’educació de tinença municipal autònoma

econòmica de l’habitatge

0,746 2,943 1,642 3,195 1,928 4,059 4,237 4,997

0,985 1,464 1,267 0,942 0,030 0,363 9,874 16,761

0,632 2,917 1,194 2,196 0,414 0,953 14,539 20,214

1,380 0,964 1,073 0,855 0,476 1,211 18,947 24,331

1,466 0,670 1,269 0,854 0,946 3,747 19,471 32,307

0,200 2,483 0,837 1,485 0,382 0,343 10,781 25,879

0,282 3,326 1,941 2,631 0,636 2,607 9,310 16,096

0,507 2,693 1,112 2,230 1,474 0,951 8,963 12,915

0,515 2,738 1,137 2,241 1,550 0,973 8,787 12,873V(amb I2)

V(amb I2)

∆∆∆7

5
∆∆∆6

∆∆∆
5

∆∆∆

∆∆∆4

2
∆∆∆3

∆∆∆
2

∆∆∆

∆∆∆1

I0I2

(2) Per apreciar el contrast, per exemple, amb els Estats Units, vegeu Kokowsky (1987a,b).



autònoma de residència són les que tenen un poder explicatiu més

gran. Per exemple, la proporció de la desigualtat global explicada per

les diferències en els decils de la despesa ajustada de la família és

només un terç de la proporcionada per les comunitats autònomes, per-

centatge que és fins i tot inferior a la resta de particions d’índole socio-

econòmica.

Per interpretar correctament aquest segon resultat, convé que revisem

com incideix en aquest problema la forma com s’elabora l’IPC. Recordem

que els preus dels 471 articles que componen el cistell del mercat es regis-

tren en un conjunt de zones que s’estenen per tota la geografia espanyola.A

la primera etapa, els registres de preus s’agreguen als índexs simples a escala

provincial que representem per , on i = 1,..., 471 i j = 1,…,52. A la sego-

na etapa, la inflació en un subperíode s per a cada família h d’una determina-

da província j es construeix d’acord amb la fórmula 

on . Per al conjunt del període,

on 100 i és l’índex simple del bé i a la província j

el gener de 1998.A la tercera etapa, les distribucions 

i es divideixen, per exemple, per províncies o pel

grau d’educació del sustentador principal, i donen lloc als vectors i

, o i , respectivament.

Concentrem-nos en el conjunt del període i designem per la

mitjana de la inflació de les famílies del subgrup k residents a la província

j. Si és el nombre de famílies del subgrup k a la província j, tenim que Hk
j

µk
j

Vk, k = 1, . . . , 7,∆∆∆k
sVj , j = 1, . . . , 52,

∆∆∆j
s

V = (V 1, . . . , V H)
∆∆∆s = (∆1

s, . . . , ∆
H
s )

Ii,j,T∆Ii,j,T = Ii,j,T −

V h =
∑

s

∆h
s =

∑
i

wh
i ·∆Ii,j,T , (2)

∆Ii,j,s = Ii,j,s+1 − Ii,j,s

∆h
s =

∑
i

wh
i ·∆Ii,j,s,

Ii,j,t
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on el sumatori es fa sobre les famílies en qüestió. D’acord amb l’equació

(2), l’expressió (3) només depèn dels canvis de preus a la província j. Si

representem per la proporció de famílies del subgrup k a la província j

i per la proporció de famílies de la província j en el subgrup k, podem

escriure la mitjana de la inflació en la província j o en el subgrup k de la

manera següent:

i

respectivament.

Com que el sumatori de l’expressió (4) és sobre k, és evident que

depèn exclusivament dels canvis dels preus dins de la província j. En

canvi, com que el sumatori de l’expressió (5) és sobre j, la mitjana de la

inflació en el subgrup , depèn dels canvis dels preus a totes les

províncies. Per tant, la desigualtat entre els subgrups reflecteix exclusiva-

ment la dimensió espacial dels canvis en els preus només en cas de par-

tició per províncies –o per comunitats autònomes al següent grau de

desagregació geogràfica. En els altres casos, el fet que la inflació indivi-

dual es construeixi a partir de la informació provincial sobre els

, s’entremescla amb el fet que les famílies de cada subgrup proce-

deixen típicament d’un conjunt de províncies diferents. Per descomptat

que aquest també és el cas de la partició per la dimensió del municipi

de residència.

Així doncs, el que indica el quadre 1 és que l’impacte sobre la infla-

ció de la dimensió espacial és molt més important a Espanya que l’impacte

∆Ii,j,

V h

k, µk,

µj

µk =
∑

j

pj
k · µk

j , (5)

µj =
∑

k

pk
j · µk

j (4)

pj
k

pk
j

µk
j =

1
Hk

j

∑
h

V h, (3)
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de les altres característiques: per conèixer la inflació d’una família és més

important saber la província o la comunitat autònoma en què resideix que

no pas el grup demogràfic o socioeconòmic al qual pertany. A part d’això,

tot indica que si haguéssim disposat de la informació sobre els preus dels

471 articles a escala provincial en lloc dels preus de les 21 rúbriques ali-

mentàries a escala autonòmica i la resta de subgrups a escala provincial, el

paper de l’aspecte espacial hauria estat encara més gran.

7.3. L’estimació del biaix : una primera
aproximació

Com hem vist als capítols anteriors, la mesura (ponderada) de la

inflació individual des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1998 és de

36,776 punts percentuals. En tant per cent anual, la inflació mitjana per a

aquest període és del 4,632 per cent anual. En aquest apartat ens pregun-

tem per la sort que han tingut els subgrups de les diferents particions.

Concretament, el que farem serà estimar el biaix mesurat per la diferèn-

cia entre la inflació mitjana anual en tant per cent per a un determinat sub-

grup i el conjunt de la població.

Per a cada partició, a la primera columna del quadre 2 es recull la

inflació mitjana de cada subgrup, és a dir, el que denominem , però

ponderant ara per la despesa total de la família a preus de l’hivern de

1991.A la segona columna s’expressa aquesta mateixa magnitud, però en

taxa d’inflació anualitzada en tant per cent. La tercera columna ofereix

l’estimació del biaix per als subgrups de les particions que s’han

estudiat a l’apartat anterior. Els resultats més destacables són els se-

güents.

(i) Amb l’única excepció de les famílies unipersonals, el biaix de la resta de

les dimensions de la família és negatiu, però d’un ordre de magnitud

molt reduït, cosa que confirma l’anàlisi de l’apartat anterior.

S10
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Quadre 2

EL BIAIX DES DE L’HIVERN DE 1991 FINS AL GENER DE 1998:
DIFERÈNCIA ENTRE LA INFLACIÓ MITJANA ANUAL EN TANT PER CENT
PER AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ I LA INFLACIÓ MITJANA
EN CADA SUBGRUP

Partició
Inflació Biaix

Partició
Inflació Biaix

mitjana anual mitjana anual

Dimensió Tinença i qualificació
de la família legal de l’habitatge

1 membre 38,683 4,842 0,2096 1. Prop. renda lliure 37,184 4,677 0,0450
2 membres 36,714 4,625 –0,0069 2. Prop. protecció of. 36,841 4,639 0,0071
3 membres 36,799 4,634 0,0025 3.Prop.o arrend. sense qual. 36,437 4,594

–0,0376
4 membres 36,584 4,611 –0,0214 4.Arrend., renda lliure 36,008 4,547 –0,0852
5 membres 36,698 4,623 –0,0088 5.Arrend., prot. oficial 35,138 4,450 –0,1822
6 membres 36,733 4,627 –0,0049 6. Cedides 36,120 4,559 –0,0728
7 membres o més 36,663 4,619 –0,0126
Decil de despesa equivalent Dimensió municipal
Decil 1 35,196 4,456 –0,1757 < 10 mil hab. 36,000 4,546 –0,0861
Decil 2 35,404 4,480 –0,1524 De 10 a 100 mil hab. 36,528 4,604 –0,0276
Decil 3 35,395 4,478 –0,1535 De 100 a 500 mil hab. 37,507 4,713 0,0806
Decil 4 35,926 4,538 –0,0943 > 500 mil hab. 37,026 4,659 0,0275
Decil 5 35,824 4,526 –0,1057 Comunitat autònoma
Decil 6 36,049 4,551 –0,0807 1.Andalusia 35,905 4,535 –0,0967
Decil 7 36,366 4,586 –0,0455 2.Aragó 34,182 4,343 –0,2893
Decil 8 36,818 4,637 0,0046 3.Astúries 36,499 4,601 –0,0308
Decil 9 36,937 4,650 0,0177 4. Balears 42,687 5,274 0,6419
Decil 10 38,443 4,815 0,1833 5. Canàries 38,758 4,850 0,2177
Grau d’educació 6. Cantàbria 34,123 4,336 –0,2960
1.Analfabets 36,207 4,569 –0,0631 7. Castella i Lleó 35,579 4,499 –0,1329
2. Sense estudis 35,904 4,535 –0,0968 8. Castella-la Manxa 37,106 4,668 0,0364
3. Estudis Primaris 36,160 4,564 –0,0683 9. Catalunya 37,319 4,692 0,0598
4. EGB i FP1 36,641 4,617 –0,0150 10. Com.Valenciana 34,969 4,431 –0,2011
5. BUP, COU i FP2 37,569 4,719 0,0874 11. Extremadura 38,071 4,775 0,1426
6. Universitaris mitjos 38,012 4,768 0,1361 12. Galícia 36,438 4,594 –0,0375
7. Universit. superiors 39,064 4,883 0,2512 13. Madrid 36,747 4,629 –0,0032
Condició socioeconòmica 14. Múrcia 37,004 4,657

0,0252
1.Treb. man.: assal. priv.36,041 4,550 –0,0816 15. Navarra 41,178 5,112 0,4803
2.Treb. man.: assal. púb.35,489 4,489 –0,1430 16. País Basc 38,098 4,778 0,1456
3.Treb. no manuals: 17. La Rioja 40,842 5,076 0,4440
assal. priv. 37,559 4,718 0,0863 18. Ceuta i Melilla 38,249 4,794 0,1621
4.Treb. no manuals:
assal. púb. 37,615 4,724 0,0924 CONJUNT NACIONAL 36,776 4,632
5.Aut. en la indústria i
els serveis 37,340 4,694 0,0622
6. Jornalers del camp35,356 4,474 –0,1578
7.Aut. en l’agricultura35,640 4,506 –0,1262
8.Aturats llarga durada37,124 4,670 0,0383
9. Resta d’aturats 36,424 4,593 –0,0391

10. Retirats anticipats 36,319 4,581 –0,0507
11. Resta de retirats 36,790 4,633 0,0014
12. Rendistes 36,822 4,637 0,0050
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(ii) Els decils de la despesa ajustada mostren una variació considerable, de

–0,17 a +0,18 per cent anual des del primer a l’últim decil, respectiva-

ment, cosa que confirma els resultats del capítol 6 sobre el comporta-

ment propobre dels preus durant aquest període.

(iii) Aquest resultat està ratificat pel que indiquen altres variables de natu-

ralesa socioeconòmica. D’una banda, el biaix de les famílies classifica-

des d’acord amb el grau d’educació del sustentador principal varia

exactament en la mateixa direcció que el dels decils de la despesa total

de la família: el biaix passa de ser negatiu per a les famílies amb

menor educació, a ser positiu per a les famílies encapçalades per una

persona amb estudis universitaris. D’altra banda, mentre que les dues

categories agrícoles i els assalariats manuals de tot tipus tenen biaixos

negatius del voltant del –0,15 per cent anual, els treballadors no

manuals i els autònoms en la indústria i els serveis tenen biaixos posi-

tius. Els aturats i tot tipus d’inactius, d’altra banda, no presenten biaixos

importants.

(iv) En relació amb el règim de tinença i la qualificació legal de l’habitatge,

les famílies que ocupen habitatges en arrendament de renda lliure o de

protecció oficial o habitatges cedits tenen un biaix negatiu de certa

importància.

(v) Finalment, com era d’esperar, les comunitats autònomes formen la par-

tició per a la qual s’obtenen les oscil·lacions més grans: un biaix nega-

tiu de –0,30 per cent anual, aproximadament, per Cantàbria i Aragó o

de –0,20 per cent per a la Comunitat Valenciana, davant d’un biaix

positiu de 0,44 per cent per a La Rioja, 0,48 per a Navarra i 0,64 per a

Balears.

Tenint en compte la importància dels factors geogràfics, interessa

preguntar-nos si aquesta importància és deguda a les proporcions de la des-

pesa de les famílies residents en diferents zones o a les diferències en els

índexs simples , que s’estimen per a cada bé i = 1,…, 471 i cada pro-Ii,j,t

S10
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víncia j = 1,…, 52. Per distingir entre aquestes dues alternatives, hem esti-

mat la inflació que resultaria si assignéssim a cada família les proporcions

mitjanes de la despesa de la població. En aquest cas, les diferències observa-

des en la partició per comunitats autònomes seran degudes exclusivament

a les diferències de preus que les famílies afronten en funció de la comuni-

tat autònoma (per a les 21 rúbriques alimentàries) o de la província de

residència (per als 32 subgrups no alimentaris).

Al quadre 3 es compara el biaix en què s’incorreria com a con-

seqüència exclusivament de les diferències dels preus i el biaix del qua-S10

S10
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Quadre 3

EL PAPER DE LES PONDERACIONS I ELS PREUS EN EL BIAIX 
PER A LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Biaix Biaix 

Comunitat autònoma Biaix : causat per les causat pels
ponderacions preus

Andalusia –0,0967 –0,0593 –0,0374

Aragó –0,2893 –0,1021 –0,1872

Astúries –0,0308 –0,0960 0,0652

Balears 0,6419 0,1251 0,5168

Canàries 0,2177 –0,0780 0,2957

Cantàbria –0,2960 0,0318 –0,3278

Castella i Lleó –0,1329 –0,1058 –0,0271

Castella-la Manxa 0,0364 –0,1065 0,1429

Catalunya 0,0598 0,0417 0,0181

Comunitat Valenciana –0,2011 –0,0427 –0,1584

Extremadura 0,1426 –0,0992 0,2418

Galícia –0,0375 –0,2025 0,165

Madrid –0,0032 0,2235 –0,2267

Múrcia 0,0252 –0,0833 0,1085

Navarra 0,4803 –0,0220 0,5023

País Basc 0,1456 0,0463 0,0993

La Rioja 0,4440 –0,0590 0,503

Ceuta i Melilla 0,1621 –0,0566 0,2187
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dre 2 en què les diferències de preus estan ponderades per les propor-

cions de la despesa de cada família. Les comunitats es divideixen en tres

grups. En primer lloc, només n’hi ha tres en què l’efecte de les pondera-

cions domini sobre el dels preus (Castella i Lleó,Andalusia i Catalunya). En

segon lloc, en cinc comunitats l’efecte és molt similar, però de signe contra-

ri, i per això el biaix total és molt reduït (Madrid, Castella-la Manxa, Múrcia,

Astúries i Galícia). En tercer lloc, en les deu comunitats restants, l’impacte

dels preus domina clarament el de les ponderacions. N’hi ha tres en què

l’efecte total resulta negatiu (Cantàbria, Aragó i la Comunitat Valenciana),

mentre que en les set últimes, el fort efecte positiu dels preus dóna lloc a

un efecte total d’aquest mateix signe (Navarra, La Rioja, País Basc i

Extremadura, d’una banda, i les comunitats insulars de Balears i Canàries i

les ciutats costaneres de Ceuta i Melilla, de l’altra).

7.4. L’enfocament multivariant

7.4.1. Plantejament del problema

Les estimacions anteriors només consideren un factor explicatiu –el

que determina la partició en qüestió– sense tenir en compte l’impacte de

les altres variables. Sembla natural intentar una explicació de la variabilitat

de les distribucions i en termes de totes les característiques sobre

les quals disposem d’informació.

Per entendre la naturalesa del model de regressió que proposem

estimar, comencem aclarint que, per a cada família h resident en una pro-

víncia j i per a cada subperíode s, la inflació individual es pot escriure com

segueix:

∆h
s = ψh

s+1 − ψh
s =

∑
i

wh
i,b

(
∆pi,j,s

pi,j,b

)
,

V−∆∆∆s
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on és el canvi del preu del bé i a la província j

entre el període i el . D’acord amb la teoria econòmica, podem

suposar que, donats els preus dels béns, les proporcions de la despesa de

cada família són funció de la despesa ajustada x i de la resta de les caracte-

rístiques de tot tipus . Així doncs, per a cada i = 1,… I, tindrem que:

Consegüentment,

Així mateix, per a la inflació durant el conjunt del període, tindrem que

En particular, amb vista a l’estimació hem elegit la següent especifi-

cació de les funcions i :

i

on i són paràmetres per estimar i i són termes d’er-

ror. Com que, per a cada , tenim que

Les variables que entren en les regressions es descriuen a l’Apèndix

I. En el cas de les variables discretes es construeixen tantes variables

a =
∑

s

as, b =
∑

s

bs y c =
∑

s

cs.

h, V h = s ∆h
s ,

∑ νhεh
scas, bs, cs, a, b

V h = a + b ln(xh) + czh + νh, (7)

(6)∆h
s = as + bs ln(xh) + cszh + εh

s , s = 1, . . . , 7

F (.)fs(.)

V h =
∑

s

∆h
s =

∑
s

fs(xh, zh) = F (xh, zh).

∆h
s =

∑
i

φi(xh, zh)
(

∆pi,j,s

pi,j,b

)
= fs(xh, zh).

wh
i,b = φi(xh, zh).

zh.

h.

s+1.s

∆pi,j,s = pi,j,s+1 − pi,j,s
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dummy com valors pren la variable original. En el cas de la categoria socio-

econòmica del sustentador principal, ens ha semblat que l’efecte d’estar

retirat, abans i després dels 65 anys, hauria d’aparèixer explícitament a tra-

vés del corresponent coeficient de regressió, motiu pel qual la variable

dummy que s’ha omès és la condició de treballador manual en el sector

privat. En els casos restants s’ha omès de la regressió la variable dummy de

major freqüència.Així, el terme constant de la regressió recull l’efecte d’una

família encapçalada per un treballador manual en el sector privat amb edu-

cació primària, el cònjuge del qual està inactiu i també té estudis primaris o

equivalents, que no ha migrat durant els últims cinc anys, que posseeix un

habitatge principal en propietat de renda lliure, que resideix en un munici-

pi andalús de 10.000 a 100.000 habitants i que va ser entrevistat durant la

primavera de 1990.

Hem fet una regressió ponderada per dues raons. D’una banda, hem

ponderat pels factors d’elevació que permeten elevar els resultats mostrals

a resultats poblacionals. De l’altra, com que el que es vol és explicar la mit-

jana ponderada de la inflació individual, hem ponderat les observacions

per la despesa total de la família. Finalment, els errors estàndard s’han corre-

git per heteroscedasticitat.

7.4.2. Resultats empírics per al conjunt 
del període

Els resultats per al conjunt del període es presenten al quadre 4,

mentre que els dels subperíodes es reprodueixen a l’Apèndix II. Els

oscil·len entre 0,12 i 0,26 per als diferents subperíodes, i és de 0,19 per al

conjunt del període.(3) A continuació, agruparem els fets més destacables

d’acord amb la naturalesa de les variables de què hem disposat.

R2

213LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

(3) A efectes comparatius, per a unes 11.000 famílies, Michael (1979) obté un de 0,056 per al període de 1967 a
1972 als Estats Units, que puja a un 0,12 els anys 1972 i 1973, i a 0,13 els mesos de gener de 1974 i de febrer de 1974.
Per a 13.639 famílies d’aquest mateix país, Hageman (1982) obté un de 0,11 per al període 1972-73 a 1982, que
puja fins a 0,13–0,19 els anys 1976, 1977 i 1978, i baixa a 0,03–0,08 els anys 1979, 1980 i 1981.
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Quadre 4

RESULTATS DE LA REGRESSIÓ ENTRE LA INFLACIÓ INDIVIDUAL
PER AL CONJUNT DEL PERÍODE 1991-1998 I LES CARACTERÍSTIQUES
DE LES FAMÍLIES

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,7625 1,652 SITCY12 0,1073 0,509
DEP015 –2,1737 –2,661 SITCY14 –0,0481 –0,159
DEP1630 –0,0121 –0,015 SITCY15 0,7703 1,938
DEP3164 –0,3622 –0,449 SITCY16 0,7848 2,074
DEP65 –2,4465 –2,596 SITCY17 1,6637 2,112
ESP –0,0863 –2,674 MIGR 0,5186 1,796
ESP2 0,0007 2,262 TEN2 –0,2977 –2,343
LGTOEQ 0,6684 3,488 TEN3 –0,8025 –4,746
NPER –0,0619 –0,860 TEN4 –1,8524 –7,680
EDSP1 0,1024 0,279 TEN5 –2,4357 –7,917
EDSP2 –0,1716 –0,914 TEN6 –0,9254 –5,507
EDSP4 0,2262 1,498 NVIV 2,1291 11,207
EDSP5 0,6666 3,471 TMUN1 –0,4399 –3,238
EDSP6 0,7672 3,069 TMUN3 0,3780 2,884
EDSP7 1,3294 4,185 TMUN4 0,2118 1,092
CATSP2 –0,5003 –2,014 CCAA2 –1,7748 –8,009
CATSP3 0,5232 2,728 CCAA3 0,6213 2,589
CATSP4 0,1836 0,784 CCAA4 6,4530 16,538
CATSP5 0,6681 3,168 CCAA5 2,7371 11,953
CATSP6 0,0706 0,250 CCAA6 –1,7891 –6,799
CATSP7 0,0734 0,289 CCAA7 –0,3062 –1,784
CATSP8 1,1714 2,677 CCAA8 1,4502 6,837
CATSP9 0,4522 1,544 CCAA9 0,9626 4,863
CATSP10 0,2003 0,925 CCAA10 –1,1630 –6,547
CATSP11 0,2900 1,018 CCAA11 2,4349 9,044
CATSP12 0,1109 0,425 CCAA12 0,6627 3,370
SITCY1 4,4853 9,013 CCAA13 0,1008 0,438
SITCY2 2,2648 4,712 CCAA14 0,7966 3,014
SITCY3 1,6138 3,917 CCAA15 5,1559 21,338
SITCY4 0,8609 2,633 CCAA16 1,6725 8,553
SITCY5 0,3310 0,997 CCAA17 4,8495 17,557
SITCY6 0,2800 0,909 CCAA18 3,1597 5,688
SITCY7 –0,0293 –0,168 TRIM1 –0,4657 –3,086
SITCY8 1,1935 4,624 TRIM3 –0,4668 –2,989
SITCY9 –0,4995 –0,975 TRIM4 –0,6238 –4,013
SITCY10 –0,6324 –1,570 CONSTANT 28,0161 10,376
SITCY11 0,6608 0,908

= 0,19      Nre. d’observacions: 21.155R2



215LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■

Variables demogràfiques

(i) Com que la variable CAPITAS entra en la definició de la despesa ajusta-

da per la dimensió de la família, la relació entre la inflació i aquesta

variable és la següent:

Per tant, l’efecte de la dimensió de la família sobre la inflació, avaluat

amb la mitjana de la variable (que és de 3,4 persones per família) és

igual a 0,471. El fet que augments de la dimensió de la família estiguin

associats a taxes d’inflació més grans no contradiu l’anàlisi multivariant

del biaix fet a l’apartat anterior on observem efectes de signe nega-

tiu, però poc significatius per a les famílies de 2 i 4 o més membres. En

canvi, en el context actual es corrobora l’impacte positiu sobre la infla-

ció de les famílies unipersonals (variables SITCY1 i SITCY2), sobretot si

el sustentador principal és un home (SITCY1).

(ii) En relació amb la composició de la família hi ha quatre regularitats

que ressalten: a) les famílies multipersonals sense cònjuge (SITCY3,

SITCY4) suporten una inflació més gran que la família de referència

on el cònjuge és una dona inactiva de menys de 65 anys, sobretot

–novament– si el sustentador principal és un home; b) el mateix passa

quan el cònjuge és una dona inactiva de 65 o més anys (SITCY15,

SITCY16, SITCY17) o activa i amb estudis superiors (SITCY8); c) en

canvi, la presència de persones dependents menors de 16 anys

(DEP15), o de 65 i més anys (DEP65), té un efecte negatiu sobre la

inflació clarament significatiu.A part d’això, d) les famílies multiperso-

nals encapçalades per una dona (SITCY5) són indistingibles de la famí-

lia de referència.

S10

V h = 0.7625 ln CAPITASh + 0.6684 ln GTOEQh =

(0.7625 + 0.66684/2) lnCAPITASh + 0.6684 ln GTOh.
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(iii) L’efecte de l’edat del sustentador principal és negatiu, però lleugera-

ment decreixent. Així, per exemple, per a l’edat mitjana, que és de

52,86 anys, l’efecte és igual a –2,32, mentre que per a un sustentador

de 65 anys d’edat, l’efecte es redueix a –2,24.

Variables socioeconòmiques

(iv) Un cop s’han tingut en compte totes les altres variables, la despesa

ajustada de la família té un efecte significatiu positiu, però decreixent, i

això és congruent amb el fet que el biaix al capítol 6 fos positiu i

igualment significatiu.

Una forma útil d’avaluar la influència d’aquesta variable crucial és la

següent. Prenem una família caracteritzada pel valor mitjà de les varia-

bles contínues –dimensió de la família, taxa de dependents, edat del

sustentador principal, nombre de perceptors d’ingressos, i la mateixa

despesa ajustada– i la característica majoritària de les variables discre-

tes. Doncs bé, la inflació experimentada per una família d’aquestes

característiques el gener de 1998 és de 35,872 punts percentuals, i

això representa un biaix de 0,10 per cent anual. La qüestió és: ¿quant

hauria d’augmentar o disminuir la despesa ajustada de la família que

arribés als 36,279 punts de la mitjana simple de la distribució , o els

36,776 de la mitjana ponderada? La resposta és que la mitjana simple o

la mitjana ponderada correspon a una família amb les característiques

esmentades i una despesa ajustada situada en el 91,70 o el 99,52 per

cent de la distribució.

(v) D’acord amb l’estimació del biaix de l’apartat anterior, a mesura

que el sustentador principal supera l’educació bàsica o la formació

professional del primer nivell (EDSP5 a EDSP7), l’impacte sobre la

inflació de l’educació addicional és significatiu i positiu. Ja hem vist

que en el cas que el cònjuge sigui una dona activa, l’educació superior

té també un efecte positiu sobre la inflació (SITCY8).

S10
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(vi) a) Les famílies encapçalades per treballadors no manuals en el sec-

tor privat (CATSP3) i els autònoms de la indústria i els serveis

(CATSP5) experimenten una inflació més gran que els treballadors

manuals del sector privat que constitueixen el grup de referència.

b) En canvi, els jornalers o els autònoms agraris (CATSP6 i CATSP7)

no es diferencien d’aquests últims. c) Sorprenentment, els treballa-

dors ocupats en el sector públic (CATSP2 i CATSP4) tenen sempre

menys inflació que els del sector privat; concretament, els treballa-

dors manuals tenen un efecte de signe negatiu sobre la inflació. d)

Com hem vist a l’apartat anterior, els aturats de llarga durada

(CATSP8) experimenten un biaix positiu important. e) Les famílies

encapçalades per un retirat, més o menys de 65 anys, i els altres

inactius (CATSP10 a CATSP12) no es distingeixen del subgrup de

referència. Finalment, f) la condició de migrant (MIGR) no arriba a

ser significativa.

Variables relacionades amb l’habitatge

(vii) Totes les variables relacionades amb l’habitatge són clarament signi-

ficatives. D’una banda, a més nombre d’habitatges (NVIV) més gran

és la inflació, cosa que concorda amb el resultat central del capítol 3

en què la inclusió dels lloguers imputats dels habitatges en règims

diferents de l’arrendament conduïa a un augment de la inflació sota

la hipòtesi que els preus d’aquests habitatges havien evolucionat 

de la mateixa manera que els lloguers dels habitatges en arrenda-

ment.

D’altra banda, en relació amb la família de referència que ocupa un

habitatge principal en propietat de renda lliure, tots els altres règims

de tinença (de TIN2 a TIN6) –i en especial els ocupants d’habitatges

en arrendament (TIN5)– experimenten una inflació significativa-

ment inferior. Com que hem considerat que el preu de tots els habi-
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tatges evoluciona al ritme dels lloguers, aquest resultat sembla indi-

car que el lloguer imputat als habitatges en propietat de renda lliure

és superior, de mitjana, al lloguer real sufragat i al lloguer imputat a

altres habitatges en 1990-91 pels ocupants dels habitatges en arren-

dament.

Variables geogràfiques

(viii) Als municipis de menys de 10.000 habitants (TMUN1), la inflació és

menor, al contrari de les ciutats d’entre 100.000 i 500.000 habitants

(TMUN3). Les grans ciutats (TMUN4) són indistingibles del grup de

referència que consisteix en les famílies residents en municipis d’en-

tre 10.000 i 100.000 habitants.

(ix) Es pot dir que des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1998, la infla-

ció a Madrid és indistingible de la de la comunitat autònoma de

referència. Andalusia, Aragó, Cantàbria, la Comunitat Valenciana i, en

menor mesura, Castella i Lleó, tenen una inflació menor. Totes les

altres comunitats tenen una inflació més gran, destacant el cas de

Balears, Navarra, La Rioja i Ceuta i Melilla. És important indicar que

l’ordenació de les comunitats d’acord amb el seu coeficient de regres-

sió és la mateixa que l’ordenació en termes de biaix estimat a l’a-

partat anterior.

Altres variables

(x) Desgraciadament, la data en què es va fer l’entrevista de l’EPF de

1990-91 té un paper estadísticament significatiu: les famílies entrevis-

tades durant els trimestres diferents de la primavera de 1990 presen-

ten una inflació menor. Ignorem les raons que poden donar lloc a

aquest fenomen.

Un cop revisats els efectes estadísticament significatius, hem de

comparar la importància relativa de l’impacte de les diferents variables. Per

S10
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això, hem recorregut als dos mètodes següents. En primer lloc, al gràfic 1

s’il·lustra l’impacte d’un ampli conjunt de variables. L’efecte de totes les

variables s’expressa en relació amb el terme constant de la regressió i el

valor mitjà de les variables contínues, que es fa igual a zero. S’observa que,

com en el quadre 2, la variable que exerceix més influència és la comunitat

autònoma de residència: 12 de les 18 comunitats tenen coeficients de

regressió en valor absolut iguals o més grans que la unitat. En relació amb

les variables demogràfiques, només la situació d’estar sense cònjuge, tant en

famílies unipersonals com multipersonals, té un impacte quantitativament

important que resulta pràcticament el doble quan el sustentador principal

és un home. El decil superior de la despesa ajustada i els estudis superiors

del sustentador principal o del seu cònjuge –quan aquest és una dona jove i

activa de 65 o de més anys i inactiva– destaquen també amb alts coeficients

positius. Finalment, es pot parlar de l’impacte negatiu sobre la inflació d’o-

cupar l’habitatge principal en arrendament, o de l’efecte positiu de posseir

algun habitatge secundari.
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En segon lloc, al quadre 5 es presenta l’experiència d’una sèrie de

famílies tipus. Des del punt de vista demogràfic, considerem quatre classes

de famílies: 1) una família unipersonal, consistent en un retirat de 70 anys;

2) una parella jove sense dependents on només treballa el sustentador

principal; 3) una parella similar amb dos fills menors, on el sustentador

principal té ara 40 anys, i 4) una família extensa amb tres perceptors d’in-

gressos, on un sustentador principal de 50 anys i el seu cònjuge conviuen

amb un fill menor, dos fills d’entre 16 i 30 anys i una persona de més de 65

anys. Des del punt de vista socioeconòmic, en distingim tres tipus més, con-

sistents en una família de les característiques demogràfiques del tipus 3,

però en el tram inferior, mitjà o superior de la distribució de la despesa ajus-

tada i altres característiques com el grau d’educació i la relació amb l’activi-

tat econòmica del sustentador principal i del seu cònjuge. Finalment, des

del punt de vista geogràfic es consideren quatre combinacions extremes

del tipus de municipi i la comunitat autònoma de residència.
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La conclusió principal és que el rang de valors del biaix que

s’observa és considerable. Fins i tot en el cas en què només variem les

característiques demogràfiques, passem d’un biaix positiu de 0,319 per

cent anual per a l’home retirat que viu sol, a un biaix pròxim al –0,2 per
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Quadre 5

INFLACIÓ MITJANA ANUAL I BIAIX PER A DIFERENTS TIPUS 
DE FAMÍLIES

Tipus de famílies a Inflació Biaix
anual mitjana

1. Família unipersonal, home de 70 anys, retirat 4,951 0,319

2. Parella jove sense dependents, sustentador principal de

30 anys,treballador manual del sector públic amb educació

primària i cònjuge inactiu amb educació primària 4,536 –0,096

3. Parella amb fills petits, sustentador principal de 40 anys,

treballador manual del sector públic amb educació primària

y cònjuge inactiu amb educació primària 4,436 –0,196

4. Parella amb un sustentador principal de 50 anys, un fill menor,

dos adolescents, cònjuge actiu amb educació primària i

una persona més gran de 65 anys perceptor de renda 4,467 –0,165

5.Tipus 3 en el primer decil de despesa, amb el sustentador

principal treballador manual en el sector públic, sense estudis,

cònjuge inactiu sense estudis, i que viuen en arrendament lliure 4,067 –0,565

6.Tipus 3 en la mitjana de despesa amb el sustentador principal

amb estudis secundaris i cònjuge actiu amb educació primària 4,500 –0,132

7.Tipus 3 en l’últim decil de la despesa, amb dos habitatges, amb 

el sustentador principal autònom no agrari, amb estudis

superiors i cònjuge actiu amb educació superior 5,062 0,430

8. Família resident a Aragó en un municipi de menys

de 10.000 habitants 4,187 –0,445

9. Família resident a Cantàbria en un municipi de menys

de 10.000 habitants 4,185 –0,447

10. Família resident a Balears en un municipi d’entre

100.000 i 500.000 habitants 5,184 0,552

11. Família resident a Navarra en un municipi d’entre

100.000 i 500.000 habitants 5,044 0,412

a. Les variables no descrites estan avaluades en la mitjana si són contínues o en els valors recollits en la constant de la
regressió si són discretes.
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cent anual per a les famílies més grans i amb una composició més comple-

xa. El rang de variació s’amplia quan atribuïm diverses circumstàncies

socioeconòmiques a una parella amb dos fills menors: el biaix de –0,2 per

cent anual passa a –0,56 per cent per a les condicions socioeconòmiques

inferiors i a +0,43 per cent quan les condicions són excel·lents.

Per posar en perspectiva les observacions anteriors, fa falta pregun-

tar-se l’ordre de magnitud atribuïble a les variables geogràfiques. Si qualse-

vol de les famílies investigades anteriorment resideix en un municipi rural

d’Aragó o de Cantàbria, el biaix es reduirà, aproximadament, en un 0,44

per cent anual; en canvi, si resideix en una ciutat de 100.000 a 500.000

habitants de Balears o de Navarra, el biaix augmentarà en un 0,55 o

0,41 per cent anual, respectivament.

Així doncs, conjugant determinades circumstàncies d’índole

demogràfica i socioeconòmica, obtenim un rang de variació en el biaix que

va des de –0,56 per cent a +0,43 per cent anual. D’altra banda, afegint a

qualsevol de les situacions anteriors els casos extrems de la comunitat autò-

noma i la dimensió del municipi, s’aconsegueix un rang de variació addicio-

nal en que va des de –0,44 per cent fins a +0,55 per cent anual.

7.4.3. Resultats empírics per als diferents
municipis

Les regressions per als diferents subperíodes contenen gran quanti-

tat d’informació (vegeu l’Apèndix II). El percentatge explicat de la variable

dependent oscil·la entre el 12 per cent durant el període més breu, des de

l’any base 1992 fins al gener de 1993, i el 26 per cent durant l’any que

transcorre entre gener de 1995 i gener de 1996. En tots els casos les

diferències geogràfiques són importants: com a mínim, 8 de les 17 comuni-

tats autònomes tenen un efecte significatiu, davant de les 15 del conjunt del

període o les 17 de l’últim subperíode, per exemple. De les restants 52

variables, inclosa la constant, passem de 7 o 3 variables significatives sola-
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ment en els dos primers subperíodes, a 20 o 26 en els dos últims (en com-

paració, en el conjunt del període hi ha 28 variables significatives). Així

doncs, es pot afirmar que en la majoria de subperíodes hi ha una relació

apreciable entre la inflació individual i determinades característiques de les

famílies.

Al capítol 5 hem observat que es produeixen importants reordena-

cions entre la inflació dels individus en els diferents subperíodes i la infla-

ció agregada per al conjunt del període, motiu pel qual s’ha d’esperar que

les relacions existents en cada subperíode siguin relativament inestables i

diferents també de la del conjunt del període. Una forma de resumir alguns

dels aspectes més importants d’aquest exercici, consisteix a estimar l’evolu-

ció del biaix per a les classes de famílies que s’han definit al quadre 5.

El quadre 6 conté els resultats per als diferents subperíodes, comparables

amb els que s’han obtingut per al període complet que es reprodueixen a

l’última fila.

El signe del biaix i l’ordre de magnitud dels 4 tipus demogràfics

que hem considerat presenten una pauta molt irregular al llarg del temps.

En canvi, les variables socioeconòmiques que distingeixen els tipus 5,6 i 7

exerceixen un impacte comparable en els diferents subperíodes, almenys

en relació amb el signe.

A la vista dels resultats recents d’Alberola i Marqués (1999) i Olloqui

et al. (1999), el cas de les comunitats autònomes mereix una menció a part.

Alberola i Marqués estudien l’evolució dels índexs de preus provincials a

Espanya des de 1960 fins a 1998. Utilitzant estadística descriptiva i tècni-

ques de cointegració en mostres de panel troben que les diferències inter-

provincials són persistents i condueixen a diferencials d’inflació que

oscil·len entre +0,6 (Biscaia) i –0,3 (Zamora i Càceres) per cent anual per

sobre i per sota, respectivament, de l’índex general. Per la seva banda,

Olloqui et al. (1999) analitzen l’existència de convergència entre els índexs

de preus de les províncies espanyoles. Utilitzant tècniques de cointegració
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que permeten l’existència de diversos canvis estructurals en les sèries ana-

litzades per al període 1940-1992, conclouen també que coexisteixen

diferències significatives entre els índexs provincials de preus.

Els resultats per comunitats autònomes per als subperíodes que

estem estudiant es reprodueixen al quadre 7 (biaix per a la família

tipus 3). La inestabilitat que hi apareix pot dependre perfectament del fet

que la informació és limitada. El nostre període és curt, i per tant no té sen-

tit estudiar l’evolució de les mitjanes mòbils amb dades anuals com a

Alberola i Marqués (1999). El cert, però, és que els seus resultats sobre la

persistència de les diferències interprovincials al llarg del temps són con-

gruents amb la importància dels efectes espacials que hem trobat en aquest

capítol. Contra tot pronòstic, en aquests dos treballs complementaris es fa

evident que les diferències geogràfiques en preus són més grans del que

s’esperava en una economia integrada com l’espanyola, on les diferents

comunitats i províncies comparteixen la mateixa política macroeconòmica

en tots els aspectes.
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Quadre 6

BIAIX PER A DIFERENTS TIPUS DE FAMÍLIA EN ELS DIFERENTS
SUBPERÍODES

Tipus de família a

Subperíode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,681 –0,148 –0,280–0,155 –0,956–0,046 0,792 –0,589–0,166 0,137 –0,121

0,693 0,072 0,080 0,197 0,136 0,152 0,518 –0,950–1,343 –0,516 –0,496

0,174 –0,108 –0,198–0,159 –0,605–0,105 0,644 –1,552–1,049 –0,178 1,228

0,673 0,072 –0,135–0,095 –0,336–0,130 0,467 –0,412–0,779 2,174 0,155

0,771 0,168 0,156 0,070 –0,126 0,168 0,679 –0,500 0,170 2,667 1,763

0,147 –0,248 –0,379–0,378 –1,116–0,351 0,553 0,997–0,162 0,683 0,681

–0,183 –0,567 –0,840–0,796 –1,524–0,774 0,192 –1,195–1,281 –0,227 0,359

0,319 –0,096 –0,196–0,165 –0,565–0,132 0,430 –0,445–0,447 0,552 0,412

a. Els tipus de família són els definits al quadre 5.
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Quadre 7

BIAIX PER COMUNITATS AUTÒNOMES I SUBPERÍODES

Comunitat autònoma

Aragó –0,396 –0,430 –0,459 –1,466 –0,316 –0,557 0,876 –0,990

Astúries –0,127 –0,341 0,049 –0,077 0,220 –0,255 –0,557 –0,025

Balears 0,511 0,073 –0,304 –0,204 2,140 2,647 0,658 –0,353

Canàries 0,107 –0,398 –0,251 0,391 1,038 –0,135 0,302 0,207

Cantàbria –0,397 –0,008 –0,650 –0,963 –0,683 0,114 –0,283 –1,076

Castella i Lleó –0,230 –0,296 –0,295 –0,290 –0,257 –0,228 0,041 –0,611

Castella-la Manxa –0,035 –0,211 0,067 –0,457 –0,199 0,808 –0,184 –0,041

Catalunya –0,089 –0,154 –0,144 –0,248 –0,598 0,110 0,141 0,162

Comunitat Valenciana –0,327 –0,210 –0,829 –0,398 –0,416 –0,034 –0,471 –0,472

Extremadura 0,074 –0,243 0,205 –0,428 1,154 0,249 0,294 –0,449

Galícia –0,122 –0,566 –0,047 0,146 –0,226 0,100 –0,411 0,160

Madrid –0,185 –0,064 0,098 –0,094 –0,459 –0,919 –0,322 0,128

Múrcia –0,107 –0,339 –0,546 –1,226 0,403 0,790 –0,123 0,227

Navarra 0,371 –0,185 –0,295 1,202 0,122 1,743 0,656 0,233

País Basc –0,010 –0,159 –0,028 –0,173 0,346 0,260 –0,333 0,070

La Rioja 0,338 –0,257 0,838 0,158 0,320 0,921 0,983 0,239

Ceuta i Melilla 0,154 –0,294 –0,873 1,284 –1,710 1,366 0,771 0,987

∆7∆6∆5∆4∆3∆2∆1V
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Aquesta circumstància suggereix la conveniència d’aprofundir

aquesta qüestió en tres direccions diferents. En primer lloc, s’hauria d’inves-

tigar si, com s’ha d’esperar, l’habitatge i els serveis i els béns no transferibles

són els màxims responsables del fenomen. En segon lloc, un cop identificats

els béns que generen les diferències interprovincials més grans, seria inte-

ressant classificar-los en funció de la seva elasticitat-despesa per proporcio-

nar una explicació de les possibles diferències en el caràcter propobre o

proric del comportament dels preus en cada comunitat autònoma.(4) En ter-

cer lloc, aquests estudis s’haurien de completar investigant si els factors

espacials també tenen importància en altres economies en l’àmbit europeu

o si en tenen, almenys, entre països diferents.

(4) Una investigació preliminar indica que el biaix a les dues Castelles i, sobretot, a Múrcia i Catalunya, és positiu i 
és més gran que el del conjunt nacional,mentre que a les comunitats insulars,Ceuta i Melilla i Extremadura, el biaix 
és negatiu indicant que els preus s’han comportat de forma prorica.
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7.5. Resultats i conclusions

1. Segurament, el resultat més destacable d’aquest capítol és la

importància dels factors geogràfics davant dels demogràfics i dels socio-

econòmics, en l’explicació de la inflació individual. Ara bé, en relació amb

les diferències en les proporcions de la despesa de les diferents àrees

geogràfiques, la clau de l’explicació està, en la major part dels casos, en la

variabilitat interprovincial dels mateixos preus dels béns, que aquí es recull

només parcialment en el cas dels subgrups no alimentaris a escala provin-

cial i les rúbriques alimentàries a escala autonòmica.

2. No obstant això, la despesa ajustada de la família, el grau d’educa-

ció del sustentador principal i del seu cònjuge, el règim de tinença i la qua-

lificació legal de l’habitatge principal i el nombre d’habitatges exerceixen

un impacte apreciable sobre la inflació individual. Combinant l’efecte d’a-

questes variables per al conjunt del període, el rang de variació del biaix

per a les famílies socialment més i menys afavorides oscil·la entre +0,4 i

–0,5 per cent anual, respectivament, el mateix ordre de magnitud, aproxi-

madament, que separa les comunitats autònomes amb el biaix més gran

(Balears) i més petit (Aragó).

3. En canvi, les variables demogràfiques o la condició socioeconòmi-

ca del sustentador principal no tenen efectes importants. En particular,

excepte per a les famílies encapçalades per un aturat de llarga durada –que

presenten una inflació més gran que la de la família de referència– les famí-

lies encapçalades per un aturat d’un altre tipus i l’important contingent de

famílies encapçalades per un retirat de més o menys de 65 anys, no presen-

ten diferències significatives.

4. Els resultats per als diferents subperíodes confirmen el que

esperàvem des del capítol 5: la relació entre la inflació individual i les carac-

terístiques de les famílies no és estable en el temps, almenys en un termini

tan curt com el que hem estudiat en què no és possible la suavització de la

informació.
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Referent a això, cal advertir que tant els resultats anteriors com els

que s’han obtingut als capítols 5 i 6 s’han de considerar amb cautela, ja que

es refereixen a un període molt concret que abasta només set anys. Tot i

així, constitueixen una base interessant de la qual es poden extreure les

lliçons següents.

En primer lloc, si mantenim fixes les proporcions de la despesa de

les famílies, les oscil·lacions que experimenti la inflació individual estaran

determinades pels canvis dels preus relatius. A la vista dels resultats del

capítol 5 i de l’experiència acumulada en altres països –vegeu Michael

(1979) i Hageman (1982) per als Estats Units i Crawford (1994) per al

Regne Unit–, no ens ha de sorprendre que es produeixin nombroses per-

mutacions en les posicions relatives dels individus al llarg del temps. En

aquest context, sempre serà difícil que hi hagi una relació estable entre la

inflació individual i les característiques de les famílies.

Però, contràriament al que es podria deduir de Michael (1979),

pensem que la inestabilitat inherent a aquesta relació no és raó suficient

perquè no es publiquin índexs de subgrups específics. Opinem que, n’hi

ha prou que la relació sigui important, estable o no, perquè pugui interes-

sar  l’opinió pública. Suposem que els retirats que viuen fonamentalment

d’una pensió pública tinguessin una inflació sistemàticament diferent de

la de la resta de la població. ¿El fet que en alguns subperíodes la seva

inflació fos superior i en d’altres inferior a la inflació general seria causa

suficient perquè no interessés publicar un índex específic d’aquest sub-

grup?

Tenint en compte l’estructura territorial de l’Estat en el cas espa-

nyol, la publicació regular de l’índex de preus per comunitats autònomes

està més que justificada per motius polítics evidents.A més a més, la contri-

bució del factor espacial a l’explicació de la inflació individual que hem

documentat en aquest capítol aconsellaria per si sola el manteniment d’a-

questa pràctica ja habitual.
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A part d’això, no hem detectat una relació prou poderosa entre la

inflació i alguna altra característica de la família que requereixi imperativa-

ment en aquest moment la publicació d’altres índexs per a subgrups espe-

cífics. Però d’aquí no s’ha de concloure, com fa l’IB, que la qüestió de l’im-

pacte diferencial de la inflació sigui un assumpte d’una importància se-

cundària. En el cas espanyol, el nostre estudi ha demostrat dues coses: (i)

els preus s’han comportat de forma essencialment propobre al llarg d’un

extens període de temps (capítol 6); i  (ii) la combinació entre la despesa

total de la família ajustada per la seva dimensió i un conjunt de caracterís-

tiques socioeconòmiques genera biaixos importants en la mesura de la

inflació del mateix ordre de magnitud que les característiques geogràfi-

ques.(5) A més, com en altres països, les coses poden canviar radicalment

de signe entre períodes (pel que fa a l’experiència internacional, vegeu el

capítol 7 de Deaton i Muellbauer (1980) i els comentaris relacionats de

Deaton (1998)).

La conclusió que extraiem és que les oficines d’estadística s’han de

responsabilitzar de facilitar els millors índexs de preus individuals que sigui

possible obtenir. La comunitat investigadora, els agents socials, les forces

polítiques i qualsevol interessat en general, podran aleshores analitzar l’e-

vidència disponible amb les màximes garanties estadístiques sobre la infor-

mació de base, i quan calgui, formular propostes en relació amb la forma

d’actualitzar les retribucions en l’àmbit públic o el privat, les transferències

públiques, o sobre qualsevol altre aspecte del seu interès.

Així mateix, pensem que les oficines d’estadística tenen un paper

per si soles o en cooperació amb els analistes interessats, en la investigació

de les raons per les quals determinats factors són o no importants per

explicar la inflació individual. Per exemple, en el cas espanyol, s’ha d’inves-

tigar no tan sols quins béns són els principals responsables de les diferèn-

cies sistemàtiques en la inflació entre les províncies, sinó fins a quin punt
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la determinació dels articles, de les varietats, de les especificacions o dels

establiments és o no parcialment responsable del fet que es produeixin

aquestes diferències en l’àmbit espacial. Anàlogament, cal investigar si la

determinació d’aquests aspectes crucials per elaborar l’IPC és o no par-

cialment responsable del fet que, per exemple, les famílies encapçalades

per un retirat tinguin una inflació similar a les de les altres famílies.

7.6.  Apèndix I. Les característiques de les famílies

Nota 1. Els valors mitjans de les variables contínues i la freqüència

de les variables discretes figuren a l’esquerra de cada una d’elles.

Nota 2. Les variables discretes assenyalades amb un asterisc no apa-

reixen en la regressió.Així doncs, l’impacte conjunt de totes apareix en el

terme constant de la regressió.

Característiques demogràfiques

Variables contínues

(1.10) LCAPITAS = logaritme de la dimensió de la família

(52.86) ESP = edat del sustentador principal

(3039.20) ESP2 = (ESP)2

Variables discretes

Composició de la família

Distingim entre dos tipus de membres de la família: indepen-

dents, que inclouen el sustentador principal, el seu cònjuge i les altres per-

sones sense parentiu; i dependents, que són tots els altres membres de la

família.
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(0.16) DEP015 = proporció de dependents entre 0 i 15 anys

(0.15) DEP1630 = proporció de dependents entre 16 i 30 anys

(0.03) DEP3164 = proporció de dependents entre 31 i 64 anys

(0.03) DEP65 = proporció de dependents de 65 i més anys

(0.63) INDEP* = proporció d’independents 

Característiques socioeconòmiques

Variables contínues

(13.95) LGTOEQ = logaritme de la despesa equivalent, on la despe-

sa equivalent es defineix com el quocient entre la despesa total de la

família i l’arrel quadrada de la dimensió de la família (per a una justi-

ficació, vegeu l’apartat 6.3.1)

(1.83) NPER = Nombre de perceptors d’ingressos en la família

(l’EPF de 1990-91 registra 4 perceptors com a màxim)

Variables discretes

Grau d’educació del sustentador principal

(4.33) EDSP1 = Analfabets

(21.63) EDSP2 = Sense estudis

(39.58) EDSP3* = Estudis primaris

(15.4) EDSP4 = EGB i Formació Professional de primer grau

(9.75) EDSP5 = BUP, COU i Formació Professional de segon grau

(4.99) EDSP6 = Estudis universitaris mitjans

(4.32) EDSP7 = Estudis universitaris superiors
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Categoria socioeconòmica del sustentador principal

(17.34) CATSP1* = Treballadors manuals en la indústria i els serveis:

assalariats privats, ajuda familiar i membres de cooperatives

(2.63) CATSP2 = Treballadors manuals en la indústria i els serveis:

assalariats públics

(11.81) CATSP3 = Treballadors no manuals en la indústria i els ser-

veis: assalariats privats, ajuda familiar i membres de cooperatives

(8.80) CATSP4 = Treballadors no manuals en la indústria i els ser-

veis: assalariats públics

(9.89) CATSP5 = Treballadors autònoms en la indústria i els serveis

(2.90) CATSP6 = Jornalers del camp

(3.66) CATSP7 = Treballadors autònoms en l’agricultura

(1.38) CATSP8 = Aturats de llarga durada

(3.29) CATSP9 = Resta d’aturats

(9.71) CATSP10 = Retirats anticipats, és a dir, de menys de 65 anys

(24.76) CATSP11 = Resta de retirats

(3.83) CATSP12 = Rendistes i altres inactius

Situació del cònjuge

(2.85) SITCY1 = Família unipersonal, home

(7.43) SITCY2 = Família unipersonal, dona

(3.20) SITCY3 = Família multipersonal sense cònjuge, sustentador

principal home

(8.05) SITCY4 = Família multipersonal sense cònjuge, sustentador

principal dona
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(2.25) SITCY5 = Família multipersonal, cònjuge home (sustentador

principal dona)

En la resta de famílies, el cònjuge sempre és la dona

(2.40) SITCY6 = Activa, analfabeta i sense estudis

(9.48) SITCY7 = Activa, estudis primaris i bàsics

(5.20) SITCY8 = Activa, Batxillerat i estudis superiors

(2.13) SITCY9 = Retirada, analfabeta i sense estudis

(1.81) SITCY10 = Retirada, estudis primaris i bàsics

(0.20) SITCY11 = Retirada, Batxillerat i estudis superiors

(11.18) SITCY12 = Altres inactives menors de 65 anys, analfabetes i

sense estudis

(31.93) SITCY13* = Altres inactives menors de 65 anys, estudis pri-

maris i bàsics

(4.21) SITCY14 = Altres inactives menors de 65 anys, Batxillerat i

estudis superiors

(3.73) SITCY15 = Altres inactives iguals o més grans de 65 anys,

analfabetes i sense estudis

(3.72) SITCY16 = Altres inactives iguals o més grans de 65 anys,

estudis primaris i bàsics

(0.22) SITCY17 = Altres inactives iguals o més grans de 65 anys,

Batxillerat i estudis superiors

Condició de migrant

(4.76) MIGR = Pren el valor 1 si el sustentador principal ha canviat

de municipi/província en els 4 anys anteriors a l’enquesta
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Característiques de l’habitatge

Variables discretes

Nombre d’habitatges

(10.07) NVIV = Pren el valor 1 quan la família posseeix més d’un

habitatge

Règim de tinença i qualificació legal de l’habitatge principal

(43.17) TEN1* = En propietat, renda lliure

(24.68) TEN2 = En propietat, protecció oficial

(15.05) TEN3 = En propietat o arrendament, en desconeix la qualifi-

cació legal

(6.1) TEN4 = En arrendament, renda lliure

(3.64) TEN5 = En arrendament, protecció oficial

(7.36) TEN6 = Cedides per raó de treball o altres raons

Característiques geogràfiques i estacionals

Dimensió del municipi

(27.93) TM1 = Fins a 10.000 habitants

(35.88) TM2* = De 10.000 a 100.000 habitants

(27.00) TM3 = De 100.000 a 500.000 habitants

(9.19) TM4 = Més de 500.000 habitants

Comunitat Autònoma

(17.37) CCAA1* = Andalusia

(5.22) CCAA2 = Aragó
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(2.09) CCAA3 = Astúries

(2.03) CCAA4 = Balears

(3.65) CCAA5 = Canàries

(1.71) CCAA6 = Cantàbria

(14.95) CCAA7 = Castella i Lleó

(8.01) CCAA8 = Castella-la Manxa

(7.77) CCAA9 = Catalunya

(8.06) CCAA10 = Comunitat Valenciana

(3.92) CCAA11 = Extremadura

(8.22) CCAA12 = Galícia

(3.61) CCAA13 = Madrid

(2.49) CCAA14 = Múrcia

(1.73) CCAA15 = Navarra

(6.43) CCAA16 País Basc

(1.69) CCAA17 = La Rioja

(1.04) CCAA18 = Ceuta i Melilla

Trimestre de realització de l’enquesta

(24.69) TRIM1* = Hivern de 1991

(24.74) TRIM2 = Primavera 1990

(25.73) TRIM3 = Estiu 1990

(24.84) TRIM4 = Tardor 1990
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7.7. Apèndix II. Les regressions per als diferents
subperíodes
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Quadre 8

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,2911 1,992 SITCY12 0,1017 1,492
DEP015 –0,6822 –2,672 SITCY14 0,0043 0,046
DEP1630 –0,0906 –0,371 SITCY15 0,2418 1,901
DEP3164 –0,3483 –1,375 SITCY16 0,2819 2,261
DEP65 –0,9468 –3,048 SITCY17 0,8664 4,345
ESP –0,0163 –1,637 MIGR 0,2402 1,878
ESP2 0,0002 1,589 TEN2 –0,1743 –4,122
LGTOEQ 0,0204 0,313 TEN3 –0,2642 –4,378
NPER –0,0301 –1,270 TEN4 –0,6168 –8,511
EDSP1 –0,0771 –0,795 TEN5 –0,9193 –10,020
EDSP2 –0,0204 –0,344 TEN6 –0,3526 –6,234
EDSP4 0,1427 2,578 NVIV 0,6512 10,468
EDSP5 0,2643 4,219 TMUN1 –0,2300 –5,023
EDSP6 0,2936 3,909 TMUN3 0,0921 2,131
EDSP7 0,4995 5,190 TMUN4 0,3626 5,871
CATSP2 –0,1735 –1,991 CCAA2 –0,2187 –2,917
CATSP3 0,1493 2,301 CCAA3 –0,0892 –0,964
CATSP4 0,0619 0,792 CCAA4 0,5132 6,110
CATSP5 0,1502 2,053 CCAA5 –0,1724 –2,414
CATSP6 0,0669 0,654 CCAA6 0,3950 3,521
CATSP7 –0,0360 –0,391 CCAA7 –0,0234 –0,458
CATSP8 0,2104 1,433 CCAA8 0,0995 1,402
CATSP9 0,2302 2,070 CCAA9 0,1825 2,819
CATSP10 0,0215 0,311 CCAA10 0,1010 1,828
CATSP11 –0,0101 –0,113 CCAA11 0,0538 0,614
CATSP12 –0,0444 –0,506 CCAA12 –0,4157 –6,844
SITCY1 1,4391 9,442 CCAA13 0,3134 4,637
SITCY2 0,8695 6,123 CCAA14 –0,0861 –0,969
SITCY3 0,4997 3,927 CCAA15 0,1379 1,332
SITCY4 0,4736 4,774 CCAA16 0,1748 2,849
SITCY5 0,2909 2,797 CCAA17 0,0331 0,320
SITCY6 0,1349 1,367 CCAA18 –0,0211 –0,179
SITCY7 0,1052 1,882 TRIM1 –0,1792 –3,539
SITCY8 0,2746 3,286 TRIM3 –0,1521 –3,119
SITCY9 –0,0975 –0,673 TRIM4 –0,1728 –3,606
SITCY10 –0,1943 –1,326 CONSTANT 8,8380 9,268
SITCY11 0,2448 0,917

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,17

∆1
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Quadre 9

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS –0,0214 –0,212 SITCY12 0,0361 0,959
DEP015 0,1218 0,676 SITCY14 0,0514 0,906
DEP1630 0,3774 2,293 SITCY15 0,0514 0,796
DEP3164 0,3385 2,009 SITCY16 –0,1323 –1,425
DEP65 –0,1560 –0,728 SITCY17 –0,0468 –0,282
ESP –0,0076 –1,226 MIGR 0,0236 0,516
ESP2 0,0000 0,846 TEN2 –0,0232 –0,955
LGTOEQ 0,0462 1,310 TEN3 –0,0149 –0,407
NPER 0,0274 1,607 TEN4 0,0566 1,060
EDSP1 –0,0512 –0,801 TEN5 –0,0402 –0,720
EDSP2 –0,0908 –2,561 TEN6 –0,0446 –1,285
EDSP4 0,0353 1,289 NVIV 0,0618 1,838
EDSP5 0,0234 0,638 TMUN1 0,0004 0,017
EDSP6 0,0195 0,398 TMUN3 0,0556 2,139
EDSP7 –0,0882 –1,234 TMUN4 –0,0122 –0,315
CATSP2 0,0010 0,021 CCAA2 –0,4982 –11,086
CATSP3 –0,0083 –0,227 CCAA3 0,0097 0,181
CATSP4 0,0071 0,159 CCAA4 –0,3433 –6,725
CATSP5 0,1016 3,213 CCAA5 –0,2896 –5,133
CATSP6 0,0189 0,374 CCAA6 –0,6886 –12,401
CATSP7 0,0226 0,479 CCAA7 –0,3333 –10,257
CATSP8 0,1775 2,563 CCAA8 0,0285 0,582
CATSP9 0,0066 0,116 CCAA9 –0,1826 –4,395
CATSP10 0,0114 0,273 CCAA10 –0,8675 –28,174
CATSP11 –0,0083 –0,156 CCAA11 0,1657 2,833
CATSP12 0,0180 0,353 CCAA12 –0,0856 –2,345
SITCY1 0,4037 3,629 CCAA13 0,0593 1,492
SITCY2 –0,0300 –0,353 CCAA14 –0,5848 –11,079
SITCY3 0,0744 0,995 CCAA15 –0,3334 –5,908
SITCY4 –0,0235 –0,340 CCAA16 –0,0671 –1,784
SITCY5 0,0908 1,798 CCAA17 0,7992 12,415
SITCY6 0,0936 1,636 CCAA18 –0,9117 –10,653
SITCY7 –0,0159 –0,394 TRIM1 0,0238 0,794
SITCY8 0,0782 1,320 TRIM3 0,0410 1,344
SITCY9 0,0566 0,699 TRIM4 0,1057 3,381
SITCY10 –0,0499 –0,740 CONSTANT 3,2301 7,073
SITCY11 0,1525 1,181

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,12

∆2
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Quadre 10

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,0448 0,418 SITCY12 –0,0590 –1,348
DEP015 –0,1516 –0,757 SITCY14 –0,0405 –0,690
DEP1630 0,2817 1,484 SITCY15 0,0671 1,008
DEP3164 0,1945 1,127 SITCY16 0,0596 0,814
DEP65 –0,2950 –1,506 SITCY17 0,2528 1,393
ESP –0,0074 –1,067 MIGR 0,0352 0,676
ESP2 0,0000 0,586 TEN2 –0,0046 –0,165
LGTOEQ 0,1601 4,538 TEN3 –0,0340 –1,002
NPER 0,0063 0,417 TEN4 –0,1226 –2,032
EDSP1 0,0188 0,286 TEN5 –0,1935 –2,512
EDSP2 –0,0113 –0,290 TEN6 –0,0648 –1,704
EDSP4 0,0119 0,378 NVIV 0,2145 5,924
EDSP5 0,1373 3,331 TMUN1 –0,0863 –2,807
EDSP6 0,1635 3,083 TMUN3 0,0260 0,906
EDSP7 0,3070 4,667 TMUN4 0,0063 0,140
CATSP2 –0,0325 –0,599 CCAA2 –1,2681 –25,922
CATSP3 0,0351 0,918 CCAA3 0,1208 2,665
CATSP4 0,0240 0,519 CCAA4 –0,0061 –0,109
CATSP5 0,1123 2,827 CCAA5 0,5884 11,578
CATSP6 –0,0054 –0,091 CCAA6 –0,7649 –12,163
CATSP7 0,0891 1,670 CCAA7 –0,0927 –2,591
CATSP8 0,0551 0,628 CCAA8 –0,2591 –6,135
CATSP9 0,0815 1,106 CCAA9 –0,0501 –1,235
CATSP10 0,0046 0,105 CCAA10 –0,2003 –4,307
CATSP11 0,0242 0,357 CCAA11 –0,2307 –4,472
CATSP12 0,1061 1,748 CCAA12 0,3436 8,507
SITCY1 0,4195 3,377 CCAA13 0,1033 2,189
SITCY2 0,1363 1,258 CCAA14 –1,0274 –19,859
SITCY3 0,1883 1,768 CCAA15 1,3999 23,151
SITCY4 –0,0647 –0,930 CCAA16 0,0243 0,570
SITCY5 –0,1770 –2,538 CCAA17 0,3560 5,096
SITCY6 –0,0519 –0,877 CCAA18 1,4812 10,279
SITCY7 –0,0511 –1,464 TRIM1 –0,0274 –0,854
SITCY8 0,0957 1,746 TRIM3 0,0165 0,538
SITCY9 –0,1475 –1,708 TRIM4 0,0255 0,801
SITCY10 –0,0815 –0,970 CONSTANT 3,7481 7,498
SITCY11 0,1151 0,700

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,19

∆3
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Quadre 11

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,3482 3,819 SITCY12 0,1056 1,968
DEP015 –0,8830 –5,267 SITCY14 –0,0139 –0,256
DEP1630 –0,5413 –3,536 SITCY15 0,2792 3,177
DEP3164 –0,4999 –2,905 SITCY16 0,1194 1,581
DEP65 –0,5907 –2,750 SITCY17 0,1306 0,772
ESP –0,0093 –1,313 MIGR 0,0139 0,252
ESP2 0,0001 1,798 TEN2 0,0071 0,260
LGTOEQ –0,0917 –2,609 TEN3 –0,0603 –1,665
NPER –0,0431 –2,505 TEN4 –0,2820 –5,442
EDSP1 0,0462 0,629 TEN5 –0,3454 –4,863
EDSP2 0,0213 0,472 TEN6 –0,1175 –2,954
EDSP4 –0,0168 –0,536 NVIV 0,2673 7,942
EDSP5 0,0961 2,568 TMUN1 –0,0969 –2,980
EDSP6 0,1280 2,602 TMUN3 0,0331 1,147
EDSP7 0,2232 3,340 TMUN4 0,0307 0,794
CATSP2 –0,1025 –1,737 CCAA2 –0,1808 –3,757
CATSP3 –0,0195 –0,503 CCAA3 0,3554 6,459
CATSP4 –0,0703 –1,571 CCAA4 2,2753 23,329
CATSP5 0,0920 2,354 CCAA5 1,1735 18,177
CATSP6 –0,0211 –0,345 CCAA6 –0,5478 –8,312
CATSP7 0,0145 0,259 CCAA7 –0,1216 –3,100
CATSP8 0,1410 1,645 CCAA8 –0,0638 –1,100
CATSP9 0,0108 0,167 CCAA9 –0,4626 –11,855
CATSP10 –0,0189 –0,399 CCAA10 –0,2814 –7,554
CATSP11 –0,0312 –0,497 CCAA11 1,2894 20,425
CATSP12 –0,0212 –0,365 CCAA12 –0,0909 –2,056
SITCY1 0,7527 6,650 CCAA13 –0,3239 –6,838
SITCY2 0,4951 5,530 CCAA14 0,5384 9,445
SITCY3 0,3401 4,132 CCAA15 0,2568 4,952
SITCY4 0,3013 4,363 CCAA16 0,4809 11,555
SITCY5 0,0708 1,060 CCAA17 0,4551 9,155
SITCY6 0,0736 1,132 CCAA18 –1,5748 –17,332
SITCY7 –0,0486 –1,224 TRIM1 0,0565 1,765
SITCY8 0,1226 2,329 TRIM3 –0,0594 –1,847
SITCY9 0,0667 0,546 TRIM4 –0,0451 –1,445
SITCY10 –0,0424 –0,453 CONSTANT 6,8127 14,108
SITCY11 0,0470 0,242

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,22

∆4
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Quadre 12

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS –0,3274 –3,183 SITCY12 –0,0703 –1,592
DEP015 0,3238 1,713 SITCY14 0,0161 0,272
DEP1630 0,2529 1,376 SITCY15 0,0365 0,409
DEP3164 0,0519 0,270 SITCY16 0,1206 1,579
DEP65 0,2064 0,854 SITCY17 –0,2034 –1,384
ESP 0,0036 0,488 MIGR 0,0195 0,371
ESP2 0,0000 0,345 TEN2 –0,0399 –1,520
LGTOEQ 0,1074 2,840 TEN3 –0,1529 –3,851
NPER –0,0165 –1,029 TEN4 –0,3410 –6,257
EDSP1 0,1914 1,903 TEN5 –0,3081 –5,628
EDSP2 0,0477 1,154 TEN6 –0,1284 –3,204
EDSP4 0,0154 0,486 NVIV 0,3088 8,519
EDSP5 0,0162 0,440 TMUN1 0,0567 1,657
EDSP6 –0,0391 –0,797 TMUN3 0,0206 0,682
EDSP7 0,0219 0,311 TMUN4 –0,1582 –4,278
CATSP2 –0,0552 –0,976 CCAA2 –0,7128 –14,317
CATSP3 0,0560 1,477 CCAA3 –0,4112 –6,541
CATSP4 0,0821 1,800 CCAA4 2,4905 19,100
CATSP5 0,0395 1,034 CCAA5 –0,2910 –5,038
CATSP6 0,0744 0,820 CCAA6 –0,0424 –0,613
CATSP7 0,0509 0,658 CCAA7 –0,3842 –8,649
CATSP8 0,1391 1,367 CCAA8 0,6520 9,003
CATSP9 –0,0742 –1,164 CCAA9 –0,0464 –0,970
CATSP10 –0,0069 –0,152 CCAA10 –0,1905 –4,414
CATSP11 0,0482 0,797 CCAA11 0,0931 1,590
CATSP12 0,0814 1,284 CCAA12 –0,0559 –1,097
SITCY1 0,0888 0,837 CCAA13 –1,0753 –22,438
SITCY2 –0,0026 –0,029 CCAA14 0,6338 8,641
SITCY3 0,1166 1,266 CCAA15 1,5865 23,720
SITCY4 –0,1150 –1,578 CCAA16 0,1041 2,176
SITCY5 –0,0064 –0,096 CCAA17 0,7649 10,481
SITCY6 0,0216 0,288 CCAA18 1,2095 8,640
SITCY7 0,0120 0,267 TRIM1 –0,0769 –2,481
SITCY8 0,0985 1,834 TRIM3 –0,1311 –4,244
SITCY9 0,0058 0,036 TRIM4 –0,2105 –6,661
SITCY10 –0,0162 –0,179 CONSTANT 3,8504 7,602
SITCY11 0,1686 0,687

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,26

∆5



240 ■ ÍNDEXS DE PREUS PER A UN SUBCONJUNT DE FAMÍLIES

Quadre 13

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,0071 0,063 SITCY12 –0,0740 –1,589
DEP015 –0,0429 –0,217 SITCY14 –0,0365 –0,568
DEP1630 0,1418 0,751 SITCY15 –0,0470 –0,551
DEP3164 0,1236 0,647 SITCY16 0,0587 0,658
DEP65 0,0179 0,086 SITCY17 0,2620 1,192
ESP –0,0259 –3,631 MIGR 0,1049 2,078
ESP2 0,0002 2,813 TEN2 –0,0280 –0,998
LGTOEQ 0,2855 7,565 TEN3 –0,0911 –2,617
NPER 0,0175 1,080 TEN4 –0,2041 –3,678
EDSP1 –0,0261 –0,331 TEN5 –0,2488 –3,960
EDSP2 –0,0396 –0,948 TEN6 –0,0875 –2,206
EDSP4 0,0019 0,063 NVIV 0,2787 6,830
EDSP5 0,0390 0,899 TMUN1 0,1206 3,872
EDSP6 0,0676 1,218 TMUN3 0,0247 0,877
EDSP7 0,1652 2,318 TMUN4 –0,1718 –4,189
CATSP2 –0,0555 –1,069 CCAA2 1,2548 21,757
CATSP3 0,0955 2,410 CCAA3 –0,1785 –3,047
CATSP4 0,0910 1,769 CCAA4 1,0372 17,864
CATSP5 0,1008 2,331 CCAA5 0,6814 7,971
CATSP6 –0,0181 –0,246 CCAA6 0,0961 1,645
CATSP7 0,1455 2,498 CCAA7 0,4200 9,749
CATSP8 0,0981 1,264 CCAA8 0,1952 3,965
CATSP9 0,0245 0,380 CCAA9 0,5205 11,408
CATSP10 0,0258 0,560 CCAA10 –0,0916 –2,172
CATSP11 0,1164 1,815 CCAA11 0,6733 12,610
CATSP12 0,0421 0,666 CCAA12 –0,0325 –0,734
SITCY1 0,4889 3,956 CCAA13 0,0568 1,105
SITCY2 0,2278 2,096 CCAA14 0,2559 4,234
SITCY3 0,1234 1,233 CCAA15 1,0354 18,625
SITCY4 0,0122 0,159 CCAA16 0,0456 0,942
SITCY5 –0,0438 –0,626 CCAA17 1,3625 19,912
SITCY6 0,0873 1,067 CCAA18 1,1497 7,652
SITCY7 –0,0293 –0,775 TRIM1 –0,1282 –3,890
SITCY8 0,1813 3,057 TRIM3 –0,1179 –3,434
SITCY9 –0,2317 –2,636 TRIM4 –0,1449 –4,221
SITCY10 –0,0830 –1,062 CONSTANT 0,4377 0,832
SITCY11 –0,2334 –1,445

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,16

∆6
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Quadre 14

VARIABLE DEPENDENT 

Variable Coeficient t-estadístic Variable Coeficient t-estadístic

LCAPITAS 0,4202 2,900 SITCY12 0,0673 1,105
DEP015 –0,8596 –3,270 SITCY14 –0,0290 –0,300
DEP1630 –0,4340 –1,811 SITCY15 0,1414 1,166
DEP3164 –0,2224 –0,886 SITCY16 0,2769 2,193
DEP65 –0,6824 –2,224 SITCY17 0,4021 1,561
ESP –0,0233 –2,268 MIGR 0,0813 0,772
ESP2 0,0001 1,416 TEN2 –0,0347 –0,815
LGTOEQ 0,1406 2,467 TEN3 –0,1852 –3,284
NPER –0,0234 –0,978 TEN4 –0,3425 –4,034
EDSP1 0,0005 0,005 TEN5 –0,3803 –4,088
EDSP2 –0,0785 –1,370 TEN6 –0,1299 –2,267
EDSP4 0,0357 0,779 NVIV 0,3468 5,896
EDSP5 0,0903 1,553 TMUN1 –0,2045 –4,849
EDSP6 0,1342 1,716 TMUN3 0,1260 2,996
EDSP7 0,2008 1,744 TMUN4 0,1545 2,332
CATSP2 –0,0821 –1,099 CCAA2 –0,1510 –1,839
CATSP3 0,2150 3,498 CCAA3 0,8143 9,992
CATSP4 –0,0121 –0,149 CCAA4 0,4861 6,865
CATSP5 0,0717 1,180 CCAA5 1,0467 14,203
CATSP6 –0,0450 –0,535 CCAA6 –0,2364 –2,605
CATSP7 –0,2133 –2,329 CCAA7 0,2290 4,332
CATSP8 0,3502 3,241 CCAA8 0,7981 10,407
CATSP9 0,1729 2,131 CCAA9 1,0012 14,879
CATSP10 0,1628 2,557 CCAA10 0,3674 7,582
CATSP11 0,1509 1,828 CCAA11 0,3903 5,905
CATSP12 –0,0711 –0,870 CCAA12 0,9997 16,304
SITCY1 0,8928 5,170 CCAA13 0,9672 13,905
SITCY2 0,5687 4,222 CCAA14 1,0668 10,958
SITCY3 0,2713 2,272 CCAA15 1,0728 13,959
SITCY4 0,2769 2,817 CCAA16 0,9098 14,914
SITCY5 0,1059 1,074 CCAA17 1,0787 10,602
SITCY6 –0,0792 –0,906 CCAA18 1,8269 7,910
SITCY7 –0,0016 –0,024 TRIM1 –0,1342 –2,818
SITCY8 0,3426 3,650 TRIM3 –0,0637 –1,315
SITCY9 –0,1517 –1,126 TRIM4 –0,1817 –3,608
SITCY10 –0,1652 –1,537 CONSTANT 1,0992 1,374
SITCY11 0,1661 0,916

Nre. d’observacions: 21.155R2 = 0,15

∆7



VIII. EL BIAIX DE SUBSTITUCIÓ EN L’ECONOMIA
ESPANYOLA: 1981-1991

8.1. Introducció

En la primera part d’aquest treball hem quantificat el biaix referit a

l’estrat de referència , inexistent avui dia a Espanya, així com els biai-

xos en què incorre l’INE (i) adoptant determinades decisions metodològi-

ques per a les quals nosaltres creiem que hem aportat una alternativa millor

, i (ii) utilitzant els índexs de preus estadístics que no són pròpiament

índexs del tipus Laspeyres .

La segona part s’ha dedicat a investigar l’evolució de la desigual-

tat i de la mobilitat de la inflació individual. En aquest context, s’ha esti-

mat el biaix que es produeix utilitzant un índex plutocràtic en lloc d’un

de democràtic , i els biaixos –de signe positiu i negatiu– que afecten

els subgrups de les par t icions sobre les quals tenim informa-

ció .

La tercera part, que consta dels capítols 8 i 9, es dedica a quantificar

per a l’economia espanyola els biaixos destacats per l’IB. En aquest primer

capítol es presenta una estimació del biaix clàssic de substitució que hem

denominat .

Aquest és potser l’assumpte sobre el qual la teoria econòmica té

més per dir. El problema és que, en el cas més general, la teoria econòmica

ens diu en quines condicions podem estimar de manera convenient un ICV,

però no ens assegura ni tan sols que el signe de sigui positiu sense aju-

da de supòsits addicionals sobre el comportament dels preus entre les dues

situacions que es comparen. A més, la teoria es refereix a un canvi dels

preus relatius, però com hem vist als capítols 3 i 4, els canvis en la renda i

S1S1S1

S1S1S1

(S10)

(S9)

(S8)
(S7)

(S6)
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les altres característiques de les famílies influeixen també en la conducta

dels consumidors.

En principi, sense estimar un sistema complet de demanda per recu-

perar les preferències individuals, no és possible separar el biaix de substi-

tució del biaix provocat pels altres factors. No obstant això, mostrarem que

podem estimar la suma del biaix de substitució i del biaix provocat per les

altres variables. Consegüentment, la nostra estimació constitueix una fita

inferior (o superior) del veritable biaix de substitució depenent del com-

portament propobre o proric dels preus entre les dues situacions. A part

d’això, si estiméssim un sistema de corbes d’Engel –un exercici molt més

senzill que l’estimació d’un sistema complet de demanda- podríem fer ade-

quadament l’aproximació al biaix .

En un altre ordre de coses, el pas de l’escala individual a la social no

és en absolut trivial.Tot i això, hi ha possibilitats per relacionar els teore-

mes microeconòmics existents amb els procediments empírics que se

segueixen a la pràctica per estimar un biaix de substitució.

Un cop aclarits els aspectes conceptuals del problema, procedi-

rem a fer una estimació de la suma dels biaixos per a l’economia espa-

nyola. Com que cal tenir dades en dos moments del temps, utilitzarem les

EPF de 1980-81 i de 1990-91 per avaluar els biaixos atribuïbles a l’índex

general des de l’hivern de 1981 fins a l’hivern de 1991 amb base en 1983.

La resta del capítol s’organitza en cinc apartats i un Apèndix. L’apartat

següent es consagra al problema microeconòmic. El tercer apartat tracta del

pas de l’escala individual a la social. El quart es dedica a la inflació dels anys

80 segons l’EPF de 1980-81 i a l’evolució dels preus amb base en el 1983. El

cinquè apartat conté els resultats empírics de l’estimació del biaix de substi-

tució a Espanya durant els anys 80, utilitzant tant l’índex de Törnquist com

l’índex «ideal» de Fisher, mentre que l’últim apartat ofereix algunes refle-

xions.

S1S1S1



8.2. El biaix de substitució a nivell individual

8.2.1. El biaix de substitució de Laspeyres 

Siguin i les funcions d’utilitat i de costos d’un individu,

respectivament. Per comparar els vectors de preus i donat el grau

d’utilitat de referència u, definim un veritable ICV o un índex de Konüs

com

Sigui on és el vector de les

quantitats de béns, elegides per la família quan afronta els preus amb

una renda o una despesa · . Sigui 

el vector de proporcions de la despesa en aquesta situació on

. Donat un veritable ICV del tipus Laspeyres,

–és a dir, un índex de Konüs en què el grau d’utilitat de referència

correspon a la situació inicial– i un índex estadístic de preus del mateix

tipus,

,

el biaix de substitució (del tipus Laspeyres) per a aquesta família es defi-

neix per

Per descomptat que, en la mesura que l’índex de preus estadístic de

Laspeyres proporciona una fita superior al veritable índex del cost de la

vida del mateix tipus, tenim que on la igualtat només s’obté si el

consumidor té preferències amb coeficients fixos del tipus Leontief.

Sigui on és el vector de les quantitats de béns

escollides per la família en el període 2 quan afronta els preus ambp2

q2u2 = U(q2),

S1 ≥ 0,

S1 = L(p2,p1;q1)−K(p2,p1; u1).

L(p2,p1;q1) ≡
p2 · q1

p1 · q1
, =

∑
i

wi,1 ·
pi,2

pi,1

u1)
K(p2,p1;wi,1 = pi,1qi,1/g1.

w1 = (w1,1, . . . , wI,1)q1.g1 = p1

p1

q1 = (q1,1, . . . , qI,1)u1 = U(q1)

K(p2,p1; u) =
c(u,p2)
c(u,p1)

.

p2p1

c(·)U(·)
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amb la mateixa renda monetària que en la situació anterior, de manera que

i sigui el vector corresponent de proporcions de la des-

pesa. Representem un veritable ICV del tipus Paasche amb 

–és a dir, un índex de Konüs referit al grau d’utilitat final–. A Konüs (1939) es

demostra que l’índex estadístic de preus del tipus Paasche,

proporciona una fita inferior al concepte teòric 

Suposem, sense pèrdua de generalitat, que hi ha hagut inflació des

de la situació 1 a la 2 d’acord amb tots els índexs, de manera que l’individu

perd utilitat, és a dir, Si poguéssim garantir que

aleshores sabríem que i aco-

tarien un veritable ICV per a algun grau d’utilitat u comprès

entre u1 i u2 . Però aquest no és el cas amb caràcter general. Tot el que

podem afirmar es recull en la nota següent deguda també a Konüs (1939).

Nota. En condicions generals,(1) hi ha algun tal que si

tenim que:

en cas contrari, si tenim que:

Per tant, en general no podem afirmar que hi hagi cap 

per al qual

P (p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ L(p2,p1;q1).

u ∈ [u2, u1]

P (p2,p1;q2) ≤ L(p2,p1;q1),

u ∈ [u2, u1]

K(p2,p1; u)
L(p2,p1;q1)P (p2,p1;q2)K(p2,p1; u1),

K(p2,p1; u2) ≤u2 < u1.

(p2,p1; u2).K

P (p2,p1;q2) ≡
p2 · q2

p1 · q2
=

(∑
i

wi,2 ·
(

pi,1

pi,2

))−1

,

K(p2,p1; u2)
w2p2 · q2 = g1,

(1) Les condicions són que la funció d’utilitat sigui contínua, creixent en tots els seus arguments, quasicòncava i tal que,
quan alguns dels seus arguments tendeixin a l’infinit, el valor de la funció també tendeixi a l’infinit.

P (p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ L(p2,p1;q1);

P (p2,p1;q2) ≥ L(p2,p1;q1),

L(p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ P (p2,p1;q1).

(2)



És fàcil comprovar que el signe de depèn

del signe de que està, en general, indeterminat.(2)

8.2.2. Resultats recents

En principi, per calcular un veritable ICV cal conèixer les preferèn-

cies individuals. Els treballs existents que recuperen les preferències a par-

tir de l’estimació d’un sistema complet de demanda es caracteritzen per un

nombre relativament reduït de béns. La raó és que el nombre de paràme-

tres que s’han d’estimar augmenta amb el quadrat del nombre de béns.

Davant la complexitat d’aquest exercici economètric, els resultats teòrics

que revisem a continuació permeten estimar un veritable ICV només

coneixent els preus i les quantitats elegides pel consumidor en dos

moments del temps.(3)

En primer lloc, a la vista del resultat citat a la nota anterior, seria ide-

al que poguéssim demostrar que hi ha algun per al qual el veri-

table índex del cost de la vida fos igual a algun tipus de mitja-

na de i Tampoc és aquest el cas en general.

La raó és que pot ser arbitràriament tan a prop de

com de per a tot u entre u2 i u1, de manera

que si aquests índexs estan relativament allunyats l’un de l’altre, la mitjana

que escollim pot quedar considerablement per sobre o per sota de

per a tot u.Al contrari, si i són

pròxims, qualsevol mitjana entre els dos aproximarà bé un veritable ICV

per a algun grau d’utilitat comprès entre u2 i u1.

L(p2,p1;q1)P (p2,p1;q2)u)K(p2,p1; u

L(p2,p1;q1)P (p2,p1;q2)
K(p2,p1; u)

L(p2,p1;q1).P (p2,p1;q2)
K(p2,p1; ū)

ū ∈ [u2, u1]

(p2q1)(p1q2)− g1 · g2,

L(p2,p1;q1) − P (p2,p1;q2)
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(2) Vegem un exemple simple amb dos béns. Suposem que els preus són i que el cistell de
consum en el primer període és i que la despesa és la mateixa en tots dos períodes:g1 = g2 = 10. Per tenir
un índex de Paasche més gran que el corresponent índex de Laspeyres, cal que 

De manera que qualsevol cistell de consum en el segon període que tingui impli-
ca El lector pot comprovar fàcilment dibuixant un gràfic quines preferències perfectament
regulars poden donar lloc a aquestes eleccions de consum.
(3) Aquesta secció està basada en l’excel·lent revisió de la literatura de Diewert (1983).

L(p2,p1;q1) < P (p2,p1;q2).

p2 = (1, 2),p1 = (1, 1),

q1 = (5, 5),

150 − 15q12 > 102. q12 > 50
15
≈ 3.33

(1 · 5 + 2 · 5)(1 · q12 + 1 · (10 − 2q12)) =
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En general, per tant, la situació no és massa satisfactòria. Afortuna-

dament, comptem amb resultats teòrics que permeten una justificació for-

mal sòlida per utilitzar de determinades fórmules fàcilment computables si

es té la informació mencionada sobre les quantitats escollides pel consumi-

dor als preus de dues situacions diferents. Suposem que la funció de costos

del consumidor és on

La funció de cost unitària definida a (3) és la mitjana quadràtica d’or-

dre r i proporciona una aproximació de segon ordre a qualsevol funció

unitària de cost dues vegades contínuament diferenciable. Per a cada

definim l’índex de preus estadístic

Observeu que per a coincideix amb l’índex ideal de Fisher,

o simplement amb l’índex de Fisher, que no és més que la mitjana geomè-

trica de l’índex de Laspeyres i del de Paasche:

El teorema següent, establert a Diewert (1976), relaciona la funció

de costos unitària definida a (3) amb els índexs d’una forma molt útil

per als nostres propòsits.

Teorema 1. Suposem que la funció de costos del consumidor és

i que el vectors , són les solucions el problema

de minimització de costos quan els preus són i , respectivament.

Llavors per a qualsevol grau d’utilitat tenim que

K(p2,p1; u) =
Cr(p2)
Cr(p1)

= Mr(p2,p1;q1,q2).

u > 0,

p2p1

q2q1c(u,p) = u ·Cr(p)

Mr(·)

F (p2,p1;q1,q2) ≡ M2(p2,p1;q1,q2) = L(p2,p1;q1)
1
2 P (p2,p1;q2)

1
2 .

=r 2, Mr(·)

Mr(p2,p1;q1,q2) =

(∑
i

wi,1

(
pi,2

pi,1

) r
2
) 1

r
(∑

j

wj,2

(
pj,2

pj,1

)− r
2

) 1
r

.

r 6= 0

Cr(p)

Cr(p) =
(∑

i

∑
j≤i

bij
√

pipj
r
) 1

r

para r 6= 0.

c(u, p) = u · Cr(p)

( ) (3)per a



Diewert (1976) anomena superlatiu un índex estadístic de preus si

avalua correctament el veritable índex de preus

per a alguna funció de costos on la funció

unitària de costos pugui proporcionar una aproximació de segon

ordre a qualsevol funció de costos unitària arbitrària. Per tant, els

índexs són superlatius per a qualsevol En particular, el teo-

rema anterior proporciona una bona justificació per a l’ús de l’índex de

Fisher en aplicacions empíriques. El problema, per descomptat, és que la

funció de costos de la forma implica que les pre-

ferències del consumidor són homotètiques, una circumstància àmpliament

rebutjada en la literatura empírica de l’anàlisi de la demanda. El resultat

següent no està sotmès a aquesta important limitació.

Definim la funció de costos translogarítmica, o simplement trans-

log, de la manera següent:

on els paràmetres satisfan les restriccions següents:

Definim l’índex de preus

translog o l’índex de Törnquist –vegeu Törnquist (1936)– com

o, de manera equivalent:

Considerem ara el resultat següent demostrat també a Diewert

(1976).

∑
log T (p2,p1;q1,q2) =

i

wi1 + wi2

2
· log

(
pi2

pi1

)
T (p2,p1;q1,q2) =

∏
i

(
pi2

pi1

)(wi1+wi2)/2

∑
j bij =

∑
i di = 0; bij = bji.

∑
i bij =

∑
ai = 1;

log c(u,p) = a0 +
∑

i

ai log pi +
1
2

∑
i

∑
j

bij log pi log pj + u · d0

∏
i

pdi
i (4),

c(u, p) = u · C(p)

r 6= 0.Mr(·)

C(p)
c(u, p) = u · C(p)/c(u,p1)

K(p2,p1; u) = c(u,p2)/c

(5)
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Quadre 1

ÍNDEXS DEL COST DE LA VIDA I ÍNDEXS ESTADÍSTICS DE PREUS
Índexs del cost de la vida

Referència

Konüs

Laspeyres

Paasche

Índexs estadístics de preus

Referència Fórmula

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnquist

Teorema 2. Suposem que el consumidor posseeix les preferències trans-

log definides a l’equació (4) i que els vectors , són les solucions del

problema de minimització de costos quan els preus són i , respecti-

vament. Siguin i els graus d’utilitat aconseguits en aquestes dues

situacions i definim Llavors el veritable índex del cost de

la vida es pot calcular utilitzant l’índex de Törnquist; és a

dir,

El resultat anterior ens assegura que sempre que l’individu posseei-

xi una funció de costos translog, l’índex de Törnquist constitueix un verita-

ble ICV per al grau d’utilitat intermedi entre els aconseguits

en les dues situacions.Això és important, ja que la funció de costos translog

proporciona una aproximació de segon ordre a qualsevol funció de costos

dues vegades contínuament diferenciable.

ū =
√

u1u2

K(p2,p1; ū) =
c(ū,p2)
c(ū,p1)

= T (p2,p1;q1,q2).

K(p2,p1; ū)

√
ū = u1u2.

u2u1

p2p1

q2q1

K(p1,p2; u)
K( )K(p1,p2; u1)
K(p1 p2; u2)K(p1,p2; u2)

u
u1
u2u2

L(p1,p2;q1) q1

( )
L = p2 · q1/p1 · q1 =

∑
wi1(pi2/pi1)

/ (
∑

( / )) 1P (p1,p2;q2) q2

F (p1,p2;q1,q2) q1,q2

P = p2 · q2/p1 · q2 = (
∑

wi2(pi1/pi2))
F =

√
L · PT (p1,p2;q1,q2) q1,q2 log T = 1

2

∑
(wi1 + wi2) log(pi2/pi1)



8.2.3. L’elecció de l’aproximació més adequada 
al biaix de substitució

¿Quin índex observable hem d’agafar per fer una aproximació empí-

rica (1)? Com que l’IPC és (o hauria de ser) un índex de preus estadístic del

tipus Laspeyres, les alternatives de què disposem per fer d’aproximació a

biaix són les següents:

si utilitzem un índex de Törnquist, i

si utilitzem un índex de Fisher.

¿Què podem dir del signe dels biaixos i ? En el cas del

, si les preferències fossin efectivament homotètiques, tenim que

per a tot u. De manera que, en particular,

per la qual cosa Però, per a d’altres preferències podria passar

que, com hem vist a l’exemple de la nota 2,

En aquest cas, que no és més que la mitjana geomètrica

entre els dos, seria més gran que i per tant seria nega-

tiu, un resultat poc convincent.

És clar que l’índex de Törnquist exigeix un supòsit sobre preferèn-

cies molt més dèbil que l’índex de Fisher.Així doncs, des del punt de vista

S1FL(p2,p1;q1),

F (p2,p1;q1,q2),

P (p2,p1;q2) ≥ L(p2,p1;q1).

S1F ≥ 0.

F (p2,p1;q1,q2) = K(p2,p1; u1) ≤ L(p2,p1;q1),

F (p2,p1;q1,q2) =
C(p2)
C(p1)

= K(p2,p1; u)

S1F

S1FS1T

S1F = L(p2,p1;q1)− F (p2,p1;q1,q2)

S1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1,q2)

S1S1S1
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conceptual, l’expressió és la més apropiada.(4) Ara bé, recordem que

proporciona una fita superior per a un índex de Konüs 

que pren com a referència el grau d’utilitat u1, mentre que l’índex

és un veritable índex del cost de la vida per al grau d’u-

tilitat Així doncs, com que no sabem res a priori sobre la re-

lació entre els índexs i 

podria passar que fos més gran que (5)

motiu pel qual seria negatiu, un resultat poc satisfactori.

No obstant això, hi ha circumstàncies en les quals podem assegurar

que Sigui el vector de quantitats que minimitza el cost de con-

secució de als preus . Per tant, si definim tindrem

que i Consegüentment, la proporció dels

béns de luxe en relació amb els béns de primera necessitat en el vector

serà més gran que en el vector . Amb el supòsit que el comportament dels

preus des de fins a és tal que els preus dels béns de luxe pugen més

de pressa que els preus dels béns de primera necessitat, la inflació d’acord

amb el grau de referència u1 tendirà a ser més gran que amb el grau ; és 

a dir,

Tindrem llavors que , ja que . Tot

així, si els preus s’haguessin comportat de manera contrària, no podríem

dir res sobre el signe de . Anàlogament, en el cas d’una deflació, només

podrem establir que si els preus dels béns de luxe baixen més

lentament que els dels béns de primera necessitat.

Hi ha encara una dificultat addicional. Fins ara hem suposat que l’in-

dividu té la mateixa despesa total en les dues situacions. Però a la pràctica

S1T > 0
S1T

K(p2,p1; u1) ≤ L(p2,p1;q1).S1T > 0

T (p2,p1;q1,q2) = K(p2,p1; ū) < K(p2,p1; u1).

ū

p2p1

q̄
q1

ḡ < g1 = p1 ·q1.ḡ = c(ū,p1)
ḡ = p1 · q̄,p1ū

q̄S1T > 0.

S1T

L(p2,p1;q1),T (p2,p1;q1,q2)
K(p2,p1; u1),K(p2,p1; ū) = T (p2,p1;q1,q2)

ū =
√

u1u2.

T (p2,p1;q1,q2)

L(p2,p1;q1),

S1T

(5) Vegem un simple exemple. Siguin i , i sigui la despesa en tots dos períodes igual a 10. Siguin 
i . Tenim: mentre que:

de manera que . Dibuixant un diagrama amb aquestes dades, és fàcil comprovar que unes
corbes d’indiferència perfectament regulars poden originar aquests cistells de consum.

T > L

p1 = (1, 1)

2 log T = (0.5 + 0.8) log(

g(2) = 1.3 log(2) = 0.90

q1 = (5, 5) q2 = (2, 4) 2 log L = 2 log(0.5 1 + 0.5 × 2) = 2 log(1.5) = 0.81×
p2 = (1, 2)

(4) No obstant això, per a una defensa en aquest context de l’índex de Fisher, vegeu Diewert (1998).



acostuma a passar que té despeses diferents. Suposarem sense pèrdua de

generalitat que la despesa total en la segona situació és més gran que en la

primera, és a dir, Així, tant el vector de quan-

titats com el de proporcions de la despesa reflecteixen l’impacte de

dues forces: la substitució d’uns béns per uns altres a mesura que varien els

seus preus relatius –l’efecte recollit en el biaix de substitució– i la substitu-

ció d’uns béns per uns altres en funció de les seves elasticitats-despesa.

Llavors l’índex de Törnquist definit en l’expressió (5) estarà afectat per les

dues forces alhora.(6)

Diferenciem entre els dos efectes. Sigui el vector de quantitats

que l’individu escolliria als preus mantenint la despesa total constant,

de manera que . L’índex de Törnquist que figura al Teorema 2

serà

on mentre que l’índex de Törnquist observa-

ble és

Si tindrem que Aleshores, la

proporció dels béns de luxe en relació amb els béns de primera necessitat

serà més gran en el vector que en el vector . La conseqüència és

que per exemple, que des de a

els preus dels béns de luxe s’han apujat més que els de primera neces-

sitat, en aquest cas l’expressió

Ŝ1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1,q2),

p2

p1T (p2,p1;q1, q̄) < T (p2,p1;q1,q2),

q̄q2

c(ū,p2) < c(u2,p2) y ū < u2.ū = U(q̄),

T (p2,p1;q1,q2) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(wi,1+wi,2)/2

.

w̄i,2 = pi,2 · q̄i/
∑

i pi,2 · q̄i,

T (p2,p1;q1, q̄) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(wi,1+w̄i,2)/2

,

g1 = p2 · q̄.

p2

q̄

w2q2

p1 ·q1.g2 = p2 · q2 > g1 =
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(6) Moulton (1996a) destaca també l’impacte potencial dels efectes renda, sobretot quan les dues situacions que es
comparen estan relativament allunyades en el temps. Com veurem de seguida, aquest és el nostre cas en l’exercici
empíric sobre Espanya.
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que és la que podem estimar, proporciona una fita inferior al veritable valor

En cas contrari, és a dir, si els preus dels béns de luxe s’apugen més lentament

que els dels béns primera necessitat,

tendirà a proporcionar una fita superior al veritable valor .

Naturalment, aquest problema no es planteja amb l’índex de Fisher.

La raó és que, amb el supòsit que les preferències són homotètiques, l’ín-

dex de Paasche corresponent a la situació observable coincideix amb el

corresponent a la situació . Per tant, la nostra estimació del biaix tot i

que la despesa total variï entre les dues situacions, coincideix, per hipòtesi,

amb el veritable biaix.

És important observar que si poguéssim estimar podríem sos-

treure de o l’efecte degut als canvis en la despesa ajustada i

les altres característiques de la família , o estimar directament l’efecte

substitució que es produeix entre canvis en els preus relatius mantenint

constants totes les altres variables. Una forma de fer-ho seria estimant un sis-

tema de corbes d’Engel per a les famílies de la situació 1, per exemple, on,

per a cada

Aleshores podríem trobar

on

∆wh
i =

∂fi(·)
∂xh

1

·∆xh +
∂fi(·)
∂zh

1

·∆zh
i .

w̄h
i = wi,1 + ∆wh

i ,

wh
i,1 = fi(xh

1 , zh
1 ).

i = 1, . . . , I ,

zh,

xhŜ1FŜ1T

w̄h,

S1F ,q̄
q2

S1TŜ1T

T (p2,p1;q1, q̄) > T (p2,p1;q1,q2),

S1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1, q̄).



L’interessant d’aquesta idea és que és molt menys costós estimar un sistema

de corbes d’Engel que un sistema complet de demanda.

8.3. El biaix de substitució agregat

Donades dues situacions com les de l’apartat anterior caracterit-

zades pels vectors de preus i , denominem el biaix de substitució

individual en el cas de les preferències translog –definit en l’equació (6)–

com:

Sota el supòsit que totes les famílies tenen preferències translog, el

biaix de substitució per a l’índex general es calcularia idealment agregant

d’alguna manera els biaixos individuals. Per estimar aquest biaix, doncs,

s’han de conèixer els índexs de Törnquist individuals. La dificultat consis-

teix en això: necessitem informació per a cada família sobre els vectors de

quantitats i o, el que és el mateix, els vectors i de propor-

cions de la despesa en totes dues situacions.Ara bé, com que cada EPF cons-

titueix una mostra independent de les poblacions de famílies respectives, el

vector de proporcions de la despesa d’una família entrevistada en la prime-

ra EPF no es pot associar directament amb el de cap altra família en l’EPF

feta amb posterioritat.

Suposem per un moment que les dues EPFs estiguessin referides a

les mateixes famílies i que el seu pes de la despesa no variés d’un període a

un altre –és a dir, es manté constant. És fàcil advertir que ales-

hores la mitjana geomètrica ponderada dels índexs individuals de Törnquist

es pot calcular a partir de les proporcions agregades de la despesa i

i els vectors de preus corresponents. Efectivament,W2

W1

αh = gh/G

wh
2wh

1qh
2qh

1

Sh
1T = L(p2,p1; qh

1 )− T (p2,p1; qh
1 , qh

2 ).

p2p1
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on Utilitzarem, doncs, (8) amb 

per calcular un índex de Törnquist agregat. D’altra banda,

no és més que l’índex de Laspeyres agregat

. Així doncs, és possible estimar la següent versió del biaix

agregat de substitució:

En el cas que suposem que les preferències són homotètiques,

denominem el biaix de substitució individual definit en l’equació (7) per

on . El biaix de

substitució per a l’índex general serà

Novament, la dificultat consisteix en la necessitat d’estimar l’índex

de Fisher de cada individu a partir dels índexs estadístics de Laspeyres i

Paasche d’aquest mateix individu. Com que no disposem d’aquesta informa-

ció, recorrem a calcular primer els índexs agregats de Laspeyres i Paasche,

i a partir de les EPF de 1980-81 i 1990-91,

respectivament:

P (p2,p1;Q2)L(p2,p1;Q1)

S1F =
∑

h

αh · Sh
1F =

∑
h

αh[(L(p2,p1;qh
1 )− F (p2,p1;qh

1 ,qh
2 )]. (10)

F (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ) = L(p2,p1;qh
1 )1/2 · P (p2,p1;qh

2 )1/2.

Sh
1F = L(p2,p1;qh

1 )− F (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ),

S1T = L(p2,p1;Q1)− T (p2,p1;Q1,Q2).

L(p2,p1;Q1).
h αh

1 · L(p2,p1;qh
1 )

∑ ·
∑

h αh
t wh

i,t

Wi,t =
∑

Qt = 1
H h qh

t , t = 1, 2.

∏
h

(T (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ))αh

=
∏
h

(∏
i

(
pi,2

pi,1

)(wh
i,1+wh

i,2)/2
)αh

=
∏
h

∏
i

(
pi,2

pi,1

)αh(wh
i,1+wh

i,2)/2

=
∏

i

∏
h

(
pi,2

pi,1

)αh(wh
i,1+wh

i,2)/2

=
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(Wi,1+Wi,2)/2

= T (p2,p1;Q1,Q2), (8)

(9)



Si definim l’índex agregat de Fisher per

aleshores podem estimar la següent versió del biaix de substitució definit

per l’equació (10):

8.4. La mesura de la inflació durant els anys 80

8.4.1. La reconstrucció de l’IPC oficial amb base 
el 1983

Com hem vist als apartats anteriors, per estimar el biaix de substitu-

ció cal comptar amb observacions de dos moments del temps. En el nostre

cas agafarem les EPF de 1980-81 i 1990-91. Però, en primer lloc, convindrà

comprovar fins a quin punt podem reproduir la inflació oficial en el siste-

ma de l’IPC amb base en 1983.

Durant el període de vigència d’aquest sistema, que s’estén des de

l’agost de 1985 fins al desembre de 1992, l’INE va publicar les sèries men-

suals de preus de les 57 rúbriques del sistema solament a escala nacional.

Com que en el capítol 2, per facilitar la comparació amb la sèrie oficial

definim l’IPC de la família h amb base en el 1983 –entrevistada en el tri-

mestre = primavera, estiu, tardor de 1980, hivern 1981– de la manera

següent:

IPCh
t =

∑
i

wh
i,τ · Ii,t, (11)

γ

S1F = L(p2,p1;Q1)− F (p2,p1;Q1,Q2).

F (p2,p1;Q1,Q2) = L(p2,p1;Q1)1/2P (p2,p1;Q2)1/2,

L(p2,p1;Q1) =
∑

h

αh
1L(p2,p1;qh

1 ); P (p2,p1;Q2) =
∑

h

αh
2P (p2,p1;qh

2 ).
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on és l’índex de la rúbrica i en el mes t en relació amb el període base

0 = 1983. Naturalment, la nostra estimació de l’índex general serà

on

Al quadre 2 presentem cinc tipus d’informació: (i) la inflació inter-

anual, de desembre a desembre, de cada any des de 1986 fins a 1992; (ii) el

valor del per a l’últim mes en què el sistema amb base en el 1983 va

ser vigent, és a dir, per a t = desembre de 1992;(7) (iii) la inflació mitjana

anual per al període agregat d’agost de 1985 a desembre de 1992; (iv)

l’EQM en què incorrem en aproximar la sèrie de l’IPC oficial per la qual

hem definit l’equació (12) i (v) la DTM associada a les distribucions

agost 1985,…, desembre 1992.

S’observa que l’EQM en aquest cas és una mica més del doble del

que hem ressenyat al capítol 2, on hem aproximat la inflació oficial del sis-

tema amb base en 1992 a través de l’anomenada sèrie mixta que és la que

hem utilitzat en la resta del treball (vegeu el quadre 3 a l’apartat 2.4).(8) No

obstant això, l’EQM de 0,0107 és molt menor que el que s’obté si agafés-

sim alguna de les 57 rúbriques, cas en què l’EQM oscil·laria entre un

mínim de 5,49 (rúbrica Transport públic i urbà) i un màxim de 1.696,93

(rúbrica Electrodomèstics). En tot cas, com a mitjana, la nostra millor apro-

ximació sobreestima la inflació oficial des d’agost de 1985 fins a desembre

de 1992 en el 0,021 per cent anual davant del 0,01 que hem aconseguit

anteriorment (vegeu el quadre 4 a l’apartat 2.4). Com a màxim, la diferèn-

cia que s’obté per a la inflació interanual és de 0,05 per cent el 1988.

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t ), t =

IPCt

αh = gh
τ /Gτ , Gτ =

∑
h gh

τ y gh
τ = pτ · qh

τ .

IPCt =
∑

h

αh · IPCh
t , (12)

Ii,t

(7) Les sèries mensuals completes de l’IPC oficial i la nostra millor estimació es troben en les dues primeres columnes,
respectivament, del quadre 4 a l’Apèndix.
(8) La utilització de rúbriques a escala nacional ens va conduir a un EQM de 0,00189, cosa que revela que la nostra
aproximació al sistema basat en 1983 és certament inferior a la que aconseguim per a la base actual amb informació
comparable.

i



D’altra banda, la DTM també és gairebé el doble de la que es pro-

duïa amb l’alternativa mixta (vegeu el quadre 5 a l’apartat 2.4). En resum, no

hi ha dubte que, per raons que desconeixem, la nostra capacitat de repro-

duir la inflació oficial del sistema amb base en el 1983 és considerablement

inferior a la que aconseguim per al sistema vigent. Amb tot, pensem que els

biaixos en què incorrem, tot i sent més grans que els del capítol 2, es man-

tenen dins dels límits tolerables, i per això concloem que el grau d’aproxi-

mació és suficient per continuar l’anàlisi.

8.4.2. Índexs de preus de Laspeyres

Com hem vist al capítol 4, el procediment de l’INE per computar

l’IPC oficial no recorre a escala microeconòmica a índexs de preus del

tipus Laspeyres. Així, els índexs individuals definits en l’equació (11) es

poden expressar de la forma següent:
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Quadre 2

INFLACIÓ INTERANUAL (DE DESEMBRE A DESEMBRE) I INFLACIÓ
MITJANA ANUAL EN TANT PER CENT: SÈRIE OFICIAL VS. SÈRIES
ALTERNATIVES

Període Sèrie oficial Sèrie de referència Laspeyres modificat

1986 8,252 8,217 8,230

1987 4,598 4,622 4,587

1988 5,845 5,895 5,866

1989 6,888 6,908 6,922

1990 6,548 6,589 6,641

1991 5,528 5,576 5,604

1992 5,347 5,364 5,486

Mitjana 6,144 6,167 6,191

Índex al 12/1992 187,482 187,6213 187,9446

Infl. mitjana anual 6,138 6,162 6,185

EQM 0,0107 0,0152

DTM 4,0683 4,0132
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on i Així doncs, els cistells del

mercat que es prenen com a referència, , estan afectats per la inflació

experimentada per cada bé des del període de recollida de l’EPF de 1980-

81 fins a l’any base de 1983.

Un grup d’experts del Banc d’Espanya –vegeu Catasús et al. (1986)–

es va encarregar d’ampliar cap enrere els preus dels béns organitzats en 60

rúbriques a escala nacional. Per la nostra banda, ens vam veure obligats a

restringir-nos a un conjunt de 52 rúbriques comunes a les 57 del sistema

oficial i a les 60 de Catasús et al. (1986). La correspondència entre aquests

tres conjunts de béns figura a l’Apèndix d’aquest capítol.Aquest estudi ens

permet construir índexs de preus estadístics del tipus Laspeyres per a cada

família entrevistada en el trimestre de l’EPF de 1980-81.Aquests índexs es

defineixen com

on . La informació sobre pro-

cedeix de les sèries de rúbriques a escala nacional publicades per l’INE,

mentre que prové de Catasús et al. (1986).

Per caracteritzar la situació de l’apartat anterior, expressem

les despeses de totes les famílies als preus de l’hivern de 1981:

Anàlogament, el vector de ponderacions recull la im-

portància de la despesa total de la família en relació amb la despesa agrega-

da per a tota la població a aquests preus; és a dir, , on

. Els índexs modificats de Laspeyres en aquesta base seran:G1 =
∑

h gh
1 .

αh
1 = gh

1 /G1

ααα1 = (α1
1, . . . , α

H
1 )

gh
1 = gh

γ L(p1,pγ ;qh
γ).

p1

v = 1

Ii,γ

Ii,t(pi,t/pi,γ) = Ii,t/Ii,γ , i = 1, . . . , 52.

L(pt,pγ ;qh
γ) =

∑
i

wh
i,γ ·

(
pi,t

pi,γ

)
=

pt · qh
γ

pγ · qh
γ

,

γ

ηηηh,

ηh
i,γ = (pi,γ/pi,0)qh

i,γ .ηηηh = (ηh
1 , . . . , ηh

I )

IPCh
t =

∑
i

wh
i,γ · Ii,t =

pt · ηηηh

p0 · ηηηh
,



Així doncs, l’índex general corresponent serà:

on i 

és el conjunt de famílies entrevistades en el trimestre , de manera que

.

Per comparar aquest índex amb la sèrie de referència definida en l’e-

quació (12), necessitem simplement un canvi de base:

Les taxes d’inflació interanual i altres estadístics es presenten a la tercera

columna del quadre 2. Igual que al capítol 4, el biaix en què s’incorre pel

fet de no utilitzar índexs de Laspeyres és la diferència entre la inflació mitja-

na anual mesurada segons l’índex de referència i la mateixa inflació mesura-

da segons l’índex de l’expressió (13).Així doncs, des de desembre de 1985

fins a desembre de 1992,el biaix = 6,162 – 6,185 = –0,023 per cent anual.

Com sabem, l’explicació del signe s’ha de trobar en el comporta-

ment propobre o proric dels preus. Dividim el període 1980-81 a 1992 en

els següents períodes: (1) des de l’hivern de 1981 fins a l’any base de 1983;

(2) des de 1983 fins a desembre de 1984, (3) des de desembre de 1984 fins

a desembre de 1985 i així successivament fins a desembre de 1992. Per a

cada família, definim la seqüència d’inflacions individuals:

∆h
1 = ψ(p0,p1;qh

γ)− 100;

∆h
2 = ψ(ps,p1;qh

γ)− ψ(p0,p1;qh
γ);

∆h
s = ψ(ps+1,p1;qh

γ)− ψ(ps,p1;qh
γ),

S8

S8

ψ(pt,p0;Q) =
ψ(pt,p1;Q)
ψ(p0,p1;Q)

=
pt ·Q
p0 ·Q

. (13)

H =
∑

γ Hγ .

HγQ =
∑

γ Qγ , Qγ = (Q1,γ , . . . ,QI,γ), Qi,γ = 1
Hγ

∑
h∈Hγ

qh
i,γ

ψ(pt,p1;Q) =
∑

h

αh
1 · ψ(pt,p1;qh

γ),

ψ(pt,p1;qh
γ) =

L(pt,pγ ;qh
γ)

L(p1,pγ ;qh
γ)

=
pt · qh

γ

p1 · qh
γ

.
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on s =3,…,10 = desembre de 1984,..., desembre de 1991. Per a cada subperí-

ode, el biaix que reflecteix el caràcter propobre o proric dels canvis

dels preus relatius, es defineix com la diferència entre la mitjana ponderada i la

mitjana simple de la distribució d’inflacions individuals ;

és a dir:

Amb propòsits comparatius, expressarem el biaix per al conjunt del

període com la diferència entre la inflació mitjana anual en tant per cent

ponderant sense ponderar i la mateixa inflació. Els resultats es presenten a

la part esquerra del quadre 3.

S9

S9s =
∑

h

αh
1∆h

s −
∑

h

1
H1

∆h
s .

∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s );

S9s

Quadre 3

EL BIAIX DURANT ELS ANYS 80

Subperíodes
Mitjana Mitjana

ponderada simple
Període Base 1983 Base 1992

1. Hivern de 1981
a 1983 24,816 24,635 0,181

2. 1983 a desembre
de 1984 14,558 14,827 –0,269

3. 1985 8,915 9,022 –0,108 1983 –0,110 –0,002
4. 1986 10,162 10,428 –0,265 1984 –0,207 –0,035
5. 1987 6,129 5,763 0,367 1985 –0,050 –0,010
6. 1988 8,199 8,340 –0,141 1986 –0,185 –0,038
7. 1989 10,243 10,330 –0,087 1987 0,410 0,156
8. 1990 10,507 10,275 0,232 1988 –0,072 –0,009
9. 1991 9,455 9,041 0,414 1989 –0,239 –0,099

10. 1992 9,774 8,819 0,955 1990 0,663 0,171

Conjunt del període: Conjunt del període:
– Desembre de 1985 a Gener de 1983 a

desembre de 1992 64,470 62,996 1,474 hivern de 1991 0,210 0,134

– Hivern de 1981 a
hivern de 1991 95,701 95,408 0,292

– Hivern de 1981 a
desembre de 1992 112,759 111,479 1,279

Inflació mitjana anual en % Biaix entre 
– Des. 85-Des. 92 6,185 6,050 0,135 gener de 1983 i
– Hiv. 81-Hiv. 91 8,557 8,524 0,033 l’hivern de
– Hiv. 81-Des. 92 8,050 7,975 0,075 1991 0,022 0,033

S9

S9s

S9s



En primer lloc, observem que el biaix . És a dir, des de l’hi-

vern de 1981 fins a l’any base 1983, els preus es comporten de manera pro-

pobre. Per tant, la proporció agregada de la despesa en els béns de luxe, d’a-

cord amb les convencions de l’INE, tendirà a ser menor que si utilitzéssim

veritables índexs de Laspeyres que prenen com a referència els cistells del

mercat adquirits durant la recollida de l’EPF de 1980-81; passarà el contrari

amb els béns de primera necessitat. Com que el comportament dels preus

de desembre de 1985 a desembre de 1992 també és propobre –vegeu ter-

cera fila des de sota a la part esquerra del quadre 3–, l’IPC de l’INE tendirà a

infravalorar la inflació mitjana amb un índex del tipus de Laspeyres, és a dir,

el signe del biaix haurà de ser negatiu.Això és, per descomptat, el que

trobem al quadre 2.

En segon lloc, ara estem en condicions de comparar estrictament els

nostres resultats amb els obtinguts a Del Río i Ruiz-Castillo (1986) i Del Río

et al. (1999) per al període que va des de l’hivern de 1981 fins a l’hivern de

1991, utilitzant la mateixa informació amb base en 1983. En aquests treballs

es comprova que, si bé la distribució de la despesa total de 1980-81 a preus

de l’hivern de 1981 domina numèricament, en el sentit de Lorenz, aquesta

mateixa distribució a preus de l’hivern de 1991, des del punt de vista estadís-

tic totes dues distribucions són indistingibles, raó per la qual el paper dels

canvis en els preus durant aquest període es pot caracteritzar com a neutral.

Per la nostra part, trobem un valor positiu però reduït del biaix = 8,557 –

8,524 = 0,033, que confirma els resultats merament numèrics dels treballs

esmentats i que ens indueix a afirmar que, des d’aquesta òptica, els preus

s’han comportat d’una manera dèbilment propobre. Com a mostra de la

variabilitat que afecta l’estimació d’aquest biaix, s’observarà que la seva

quantia es duplica només considerant l’extensió del període fins a desem-

bre de 1992.A part d’això, advertim que des de 1983 fins a 1986 i de 1988 a

1989 el biaix és negatiu.

Finalment, és interessant comparar aquests resultats basats en l’EPF

de 1980-81 i els preus de les rúbriques a escala nacional amb base en 1983,

S9s
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amb els obtinguts al capítol 6 utilitzant l’EPF de 1990-91 i les 110 subclas-

ses a escala nacional amb base el 1992. El període comparable és el que va

des de gener de 1983 a l’hivern de 1991. Els resultats s’ofereixen a la part

dreta del quadre 3, mentre que el gràfic 10 il·lustra la situació.

És satisfactori confirmar que els resultats qualitatius coincideixen

del tot. D’una banda, els signes de tots els subperíodes són els mateixos, i de

l’altra, el biaix per al conjunt del període és de 0,022 per cent anual d’a-

cord amb l’EPF de 1980-81 i amb l’evolució dels preus amb base en 1983, i

de 0,033 per cent anual d’acord amb l’EPF de 1990-91 i amb els preus amb

base en 1992: un grau de coincidència acceptable.

Gràfic 10

EL BIAIX INTERANUAL S9t DES DE GENER DE 1981 FINS A DESEMBRE DE
1992, SEGONS L’EPF DE 1980-81 I L’EVOLUCIÓ DELS PREUS AMB BASE EN
1983 I DES DE GENER DE 1983 SEGONS L’EPF DE 1990-91 
I L’EVOLUCIÓ DELS PREUS AMB BASE EN 1992
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Seria interessant conèixer els efectes distributius del biaix de substi-

tució. Suposem, per exemple, que les famílies més riques tenen un biaix de

substitució més gran. En aquest cas, l’eliminació del biaix reduiria en

una proporció més gran la inflació experimentada per les famílies més

riques en relació amb les més pobres. Per tant, s’hauria de revisar a la baixa

el biaix provocat pel caràcter plutocràtic de l’IPC actual. Desgra-

ciadament, com ja hem vist, la informació disponible no ens permet estimar

el biaix de substitució individual, sinó el biaix agregat per a tota la pobla-

ció, cosa que fa que no puguem investigar aquesta qüestió.

8.5. L’estimació del biaix de substitució

8.5.1. Resultats per a Espanya

En relació amb la notació utilitzada als apartats 8.2 i 8.3, ja hem iden-

tificat la situació 1 amb l’hivern de 1981. Anàlogament, identificarem la

situació 2 amb l’hivern de 1991. Així doncs, per a les famílies de l’EPF de

1990-91, l’esquema de ponderacions es defineix per

, on i, per a cada h entrevistada en el trimestre

, on és el vector de preus de l’hivern de

1991 i = primavera, estiu, tardor de 1990.

Els valors dels diferents índexs agregats són:

Per tant, els biaixos de substitució i expressats en tant per cent

anual són:

S1FS1T

L(p2,p1;Q1) =
∑

h

αh
1L(p2,p1;qh

1 ) = 251.551,

T (p2,p1;Q1,Q2) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(Wi,1+Wi,2)/2

= 249.542,

P (p2,p1;Q2) =
∑

h

αh
2L(p2,p1;qh

2 ) = 247.330,

F (p2,p1;Q1,Q2) = L(p2,p1;Q1)1/2P (p2,p1;Q2)1/2 = 249.431.

τ

p2τ , gh
2 = gh

τ · L(p2,pτ ;qh
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G2 = h gh
2

∑
αh
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2 /G2,
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2, . . . , α

H
2 )
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Aquests valors són inferiors als que s’han calculat en altres països, tant a

partir de l’estimació d’un sistema complet de demanda com a partir d’un

procediment anàleg al que aquí hem seguit –vegeu la literatura citada per

Aizcorbe i Jackman (1993), a què caldria afegir Généreux (1983) i Ko-

kowski (1987a).

Hi ha dues raons que ens permeten entendre aquesta diferència. En

primer lloc, ens hem vist obligats a utilitzar un espai de béns relativament

reduït. Per exemple, als Estats Units, mentre que Aizcorbe i Jackman (1993) i

Manser i MacDonald (1988) utilitzen uns 200 béns en 44 zones geogràfi-

ques, i 110 béns a escala nacional, respectivament, Braithwait (1980) utilitza

tan sols 52 béns a escala nacional. Els dos primers treballs troben un biaix

de substitució de 0,2 per cent anual per al període 1959-1985 i 1982-1991,

respectivament,mentre que en el tercer és igual a 0,1 per a 1958-1973.

En segon lloc, des d’una EPF a una altra no tan sols s’han produït

canvis en els preus relatius dels béns, sinó canvis en la renda o en la despe-

sa total de les famílies, així com en la resta de les seves característiques

demogràfiques i socioeconòmiques, o fins i tot, els seus gustos; tot i això

deu haver influït en el canvi des de les proporcions agregades de la despe-

sa al vector . En el nostre cas, el problema s’agreuja per la gran

distància que separa les nostres dues observacions.(9) De fet, com s’ha fet

palès a l’apartat 8.2, en rigor la nostra estimació es refereix a la suma del

biaix de substitució i el biaix originat pels canvis en les altres variables.

En relació amb això, és instructiu recordar el resultat dels capítols 3

i 4 sobre la recent inflació que s’hauria produït si haguéssim mantingut les

ponderacions basades en l’EPF de 1980-81: el fet que en aquest cas la infla-

W2W1

S1S1S1

S1T = L(p2,p1;Q1)− T (p2,p1;Q1,Q2) = 0.068,

S1F = L(p2,p1;Q1)− F (p2,p1;Q1,Q2) = 0.076.
(14)

(9) En principi, seria possible estimar les proporcions de la despesa en els anys coberts per l’Enquesta Contínua de
Pressupostos Familiars que s’inicia el 1985, però aquesta tasca ultrapassa els límits d’aquest treball.

.



ció durant 1993-1998 hagués estat un 0,118 per cent anual menor, revela

que la influència dels altres factors ha tingut un impacte més gran que l’e-

fecte de substitució degut al canvi dels preus relatius. De fet, al capítol 6,

hem vist que el creixement de la renda va tendir a propiciar augments de

les ponderacions dels béns d’elasticitat-despesa superiors a la unitat, que

havien estat simultàniament aquells els preus dels quals havien augmentat

més de pressa.Així, no hi ha dubte de la importància del que podem ano-

menar efectes renda. En aquest sentit, com que durant la dècada del 80 els

preus han tingut un comportament propobre, l’argumentació de l’apartat 3

ens condueix a conjecturar que l’estimació de les equacions (14) consti-

tueix una fita inferior al veritable valor del biaix .Tot i que, com hem

indicat a l’apartat 8.2, seria possible millorar la nostra estimació del biaix de

substitució utilitzant els resultats de l’estimació d’un sistema de corbes

d’Engel, però un exercici d’aquesta naturalesa excedeix els límits que ens

hem marcat en aquest treball.

8.5.2. L’índex de Törnquist retardat

Les complicacions que es deriven del fet que les proporcions de la

despesa no són només el resultat de les variacions dels preus, haurien

de ser ben conegudes. Per això, no deixa de sorprendre que l’IB no les men-

cioni en absolut. De fet, com veurem, l’IB fa un altre pas: recomana que s’a-

bandoni del tot la fórmula de Laspeyres i que s’utilitzi al seu lloc un índex

superlatiu, diguem que un índex de Törnquist.

Suposem que el retard amb què un institut d’estadística ha de comp-

tar per processar una EPF és de dos anys, de manera que l’enquesta feta

l’any estarà a punt per ser utilitzada a principis de l’any s. En aquest

moment, es podria calcular un índex de Törnquist per comparar els preus

de l’any amb els de l’any 

L’índex de Laspeyres corresponent seria Com hem

vist, sota el supòsit que els consumidors tenen preferències translog, la

L(ps−2,ps−3;Qs−3).

Qs−3).s − 3: T (ps−2,ps−3;Qs−2,s − 2

s − 2

W2

S1T .
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diferència seria una

estimació de l’efecte de substitució més l’efecte degut als canvis en la renda

i en les altres variables que condueixen els consumidors a demandar 

en lloc de .

L’índex mensual de preus de l’any s, d’acord amb la pràctica habi-

tual, seria l’índex de Laspeyres modificat

per a . Però el suggeriment de l’IB és calcular el que denomi-

nem un «índex de Törnquist retardat» (trailing Törnquist index), això és,

Observeu que aquest índex s’ha definit més enllà de l’àmbit d’aplicació 

del Teorema 2. Per tant, com indica Deaton (1998), si fos el cas que

aquesta diferència no

podria ser atribuïda al fet que l’índex de Törnquist evita el clàssic biaix de

substitució.(10)

Així doncs, una cosa és estimar durant el període s la inflació degu-

da al canvi des de fins a d’acord amb un índex de Törnquist

que, sota determinats supòsits sobre les preferències individuals, coincideix

amb un ICV, i una altra de molt diferent és utilitzar l’índex de Törnquist

basat en el comportament de les famílies durant els anys i  per

estimar un índex mensual al llarg de l’any s. La primera pràctica, tot i les

dificultats analitzades pel fet que des de fins a varien també las− 2s− 3

s− 2s− 3

ps−2ps−3

L(pt,ps−2;Qs−2) > T (pt,ps−2;Qs−2,Qs−3)

T (pt,ps−2;Qs−2,Qs−3) =
∏

i

(
pi,t

pi,s−2

)(Wi,s−3+Wi,s−2)/2

.

t = 1, . . . , 12.

L(pt,ps−2;Qs−2) =
pt ·Qs−2

ps−2 ·Qs−2

Qs−3.
Qs−2

Qs−2,Qs−3)L(ps−2,ps−3;Qs−3)−T (ps−2,ps−3;

(10) A la pràctica,Aizcorbe et al. (1996) troben que, per al període 1982-1994, l’índex infra-
valora sistemàticament l’índex de Törnquist calculat amb dades contemporànies, és a dir, , que,
tenint en compte el retard per processar una EPF, només es podrà estimar l’any s + 2.

T (ps,ps−2;Qs−2,Qs)

− − −T (pt,ps 2;Qs 2,Qs 3)



renda i les altres característiques de la família, està avalada pel Teorema 2. La

segona pràctica, suggerida a l’IB, no ho està.

No obstant això, amb propòsits il·lustratius hem comparat la inflació

anual durant l’any 1992 (mesurada com la inflació interanual a desembre

d’aquest any) d’acord amb l’índex de Laspeyres per a les famílies de l’EPF

de 1980-81 durant 1992, amb base en 1983, i d’acord amb un índex de

Törnquist per al mateix any basat en les proporcions de la despesa avalua-

des l’hivern de 1981 i l’hivern de 1991:

La diferència és de 0,15, el doble del 0,07 per cent anual, la fita inferior a

l’efecte de substitució entre l’hivern de 1981 i l’hivern de 1991.

8.6. Reflexions finals

En rigor, per estimar el biaix de substitució d’un índex de Laspeyres

necessitem conèixer les preferències individuals. No obstant això, hi ha

resultats recents deguts a Diewert (1976), indiquen que si les preferències

són homotètiques o translog, llavors és possible estimar un ICV –i, per tant,

el biaix – només coneixent les quantitats de béns elegides (o les propor-

cions de la despesa) en les dues situacions que es pretenen comparar. En el

primer cas, es demostra que l’ICV per a qualsevol grau d’utilitat es pot

aproximar per l’índex de Fisher, que és la mitjana geomètrica dels índexs

de Laspeyres i de Paasche en les dues situacions, mentre que en el segon

cas es demostra que hi ha un grau d’utilitat comprès entre els graus d’utili-

tat de les dues situacions per al qual l’ICV coincideix amb l’índex de

Törnquist.

Com que les preferències translog són molt més generals que les

preferències homotètiques, l’índex Törnquist és preferible al de Fisher. Ara,

S1S1S1

∆L(p1992,pInv81;QInv81) = 5.591

∆T (p1992,pInv81;QInv81,QInv91) = 5.443
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si acceptem que les preferències són translog a priori només podem

garantir que és positiu quan hi ha inflació (o deflació) i els preus dels

béns de luxe tendeixen a pujar més de pressa (més a poc a poc) que els

preus dels béns de primera necessitat. En segon lloc, quan no tan sols

varien els preus, sinó la renda o la despesa total, la nostra estimació de 

recull la suma de dos efectes: l’efecte substitució pròpiament dit, i l’efecte

degut al canvi en la renda o la despesa total. Per això, en el cas que hi hagi

inflació, el nostre estimador constitueix una fita inferior (superior) al verita-

ble biaix de substitució si els preus dels béns de luxe tendeixen a pujar

més de pressa (més a poc a poc) que els béns de de primera necessitat. És

interessant puntualitzar que sempre que comptem amb els resultats de l’es-

timació d’un sistema de corbes d’Engel, podrem separar el biaix de substi-

tució del biaix degut a les altres corbes.

Finalment, el pas de l’escala individual a la social requereix que

reconeguem que l’IPC és una mitjana ponderada dels índexs individuals.

Com que, a la pràctica, no comptem amb informació per calcular índexs de

Törnquist o de Fisher per a cada individu, la ponderació planteja alguna

dificultat addicional.

Un cop exposades aquestes dificultats, estem en condicions d’esti-

mar el biaix de substitució a Espanya entre l’hivern de 1981 i l’hivern de

1991. Per això hem començat assegurant-nos del grau d’aproximació de

l’IPC oficial que aconseguim amb la informació de l’EPF de 1980-81 i els

preus de les 57 rúbriques a escala nacional amb base en 1983.També hem

construït (com al capítol 4) un índex general a partir d’autèntics índexs de

Laspeyres, i hem comprovat la congruència entre el biaix en què s’in-

corre pel fet de no utilitzar-los i el comportament dels preus durant els

anys 80 que resumim (com al capítol 6) a través del signe del biaix .

El gràfic 10 per a aquesta dècada, juntament amb el gràfic 5 del capí-

tol 6 que s’estén fins avui dia, il·lustren amb claredat que, a pesar que

aquest biaix ha estat negatiu o pròxim a zero durant una bona part del

S9
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temps, el comportament dels preus en certs subperíodes (des de mitjan de

1987 fins a setembre de 1988, des de mitjan de 1989 fins a març de 1983, i

des de gener de 1996 fins a gener de 1998) determina que, globalment, es

pugui dir que en els 17 anys transcorreguts des de 1981, la inflació ha per-

judicat relativament més les famílies més riques.

En relació amb el biaix de substitució pròpiament dit, la nostra esti-

mació de 0,07 per cent anual durant els anys 80 és inferior al 50 per cent de

les estimacions que es presenten en altres estudis. L’explicació està en els

dos punts següents: el nombre relativament reduït de béns amb què hem

comptat –52 rúbriques a escala nacional–, així com l’efecte compensador

que ha exercit l’augment de la renda durant el període. Un efecte que, com

hem vist als capítols 3 i 4, condueix al fet que la inflació recent amb base en

1992 mantenint les ponderacions de l’EPF de 1980-81 sigui menor que la

inflació de la sèrie de referència construïda a partir de l’EPF de 1990-91. Per

tant, a l’hora de conjecturar una xifra útil sobre , suggerim agafar l’estima-

ció proposada per l’IB que ha estat essencialment acceptada pel BLS i altres

oficines estadístiques durant els debats dels últims anys:0,15 per cent anual.

Finalment, suposem que el temps de processament d’una EPF és de

dos anys. En aquest capítol hem fet palesa la diferència entre les dues

opcions següents: (a) utilitzar un índex de Törnquist per estimar avui la

inflació de fa dos anys d’acord amb un ICV fàcilment computable a partir

de les proporcions de la despesa de les famílies de fa dos i tres anys, i (b) la

utilització addicional suggerida en l’IB per computar també la inflació

recent, d’acord amb un índex de Törnquist retardat, desterrant així definiti-

vament la pràctica actual d’estimar la inflació d’avui amb un índex de

Laspeyres modificat que pren com a referència els cistells del mercat adqui-

rits pels consumidors fa dos anys. És important advertir que el teorema 2

serveix de base per a la primera pràctica, però no per a la segona.

No volem concloure aquest capítol sense citar l’existència d’un pro-

cediment degut a Lloyd (1975) i Moulton (1996b) per estimar un ICV quan

S1S1S1
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les preferències del consumidor es poden representar per una funció d’uti-

litat d’elasticitat de substitució constant. Shapiro i Wilcox (1997) mostren

que, per a una elasticitat de substitució de 0,7 als Estats Units, aquest ICV

podia reflectir la tendència de la taxa de creixement d’un índex superlatiu

amb una sola EPF i un retard de dos anys. No obstant això, els autors del

document Bureau of Labor Statistics (1997) destaquen dues serioses limita-

cions d’aquesta alternativa tan atractiva que requereix informació d’una

sola EPF. En primer lloc, l’aproximació és inexacta, de manera que durant

uns mesos pot superar un índex superlatiu i durant uns altres pot ser infe-

rior. En segon lloc, la funció d’utilitat pressuposa una elasticitat de substitu-

ció única per a tots els béns. Però cal esperar que la propensió dels consu-

midors a substituir béns, per exemple, dins de la categoria d’aliments en

què diversos productes són altament substitutius, sigui molt diferent de la

propensió a substituir béns dins d’una categoria de béns complementaris

com els serveis mèdics. En principi, per tant, haurem d’esperar nous desen-

volupaments abans que aquesta alternativa desbanqui les propostes que

hem analitzat en aquest capítol.
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Quadre 4

ÍNDEXS DE PREUS: SÈRIE OFICIAL I SÈRIES ESTIMADES

Data INE Referència Laspeyres Data INE Referència Laspeyres

1985.08 120,162 120,071 120,112 1989.05 151,483 151,466 151,507
1985.09 121,482 121,367 121,380 1989.06 152,309 152,288 152,257
1985.10 122,107 122,000 122,032 1989.07 154,781 154,737 154,620
1985.11 123,048 122,942 122,985 1989.08 155,137 155,095 155,050
1985.12 123,557 123,454 123,475 1989.09 156,779 156,714 156,589
1986.01 127,109 126,997 127,057 1989.10 157,411 157,348 157,229
1986.02 127,677 127,568 127,645 1989.11 157,665 157,627 157,580
1986.03 128,107 127,980 128,080 1989.12 158,280 158,238 158,209
1986.04 128,419 128,292 128,448 1990.01 159,821 159,776 159,732
1986.05 128,777 128,649 128,797 1990.02 160,834 160,814 160,806
1986.06 129,959 129,821 129,870 1990.03 161,423 161,422 161,473
1986.07 131,258 131,112 131,169 1990.04 161,790 161,811 161,996
1986.08 131,630 131,476 131,538 1990.05 161,777 161,819 161,951
1986.09 132,993 132,822 132,843 1990.06 162,277 162,317 162,339
1986.10 133,490 133,321 133,335 1990.07 164,457 164,483 164,412
1986.11 133,184 133,033 133,054 1990.08 165,177 165,192 165,138
1986.12 133,753 133,598 133,637 1990.09 166,916 166,907 166,834
1987.01 134,778 134,620 134,637 1990.10 168,398 168,389 168,314
1987.02 135,352 135,207 135,292 1990.11 168,229 168,242 168,283
1987.03 136,139 135,987 136,069 1990.12 168,644 168,665 168,716
1987.04 136,447 136,293 136,423 1991.01 170,607 170,646 170,753
1987.05 136,277 136,137 136,222 1991.02 170,368 170,442 170,642
1987.06 136,311 136,178 136,238 1991.03 170,922 170,995 171,264
1987.07 137,691 137,546 137,512 1991.04 171,293 171,370 171,670
1987.08 137,631 137,489 137,498 1991.05 171,778 171,865 172,088
1987.09 138,900 138,744 138,697 1991.06 172,274 172,366 172,539
1987.10 139,725 139,571 139,530 1991.07 174,411 174,476 174,534
1987.11 139,404 139,278 139,283 1991.08 175,060 175,121 175,202
1987.12 139,903 139,773 139,767 1991.09 176,490 176,540 176,555
1988.01 140,791 140,668 140,660 1991.10 177,599 177,653 177,661
1988.02 141,176 141,060 141,113 1991.11 177,869 177,956 178,019
1988.03 142,200 142,082 142,115 1991.12 177,966 178,069 178,170
1988.04 141,705 141,602 141,696 1992.01 180,787 180,883 181,206
1988.05 141,697 141,623 141,694 1992.02 181,992 182,111 182,311
1988.06 142,247 142,179 142,193 1992.03 182,650 182,773 183,004
1988.07 144,125 144,051 143,960 1992.04 182,453 182,580 182,912
1988.08 145,551 145,465 145,341 1992.05 182,930 183,062 183,333
1988.09 146,829 146,739 146,610 1992.06 182,895 183,039 183,269
1988.10 146,993 146,915 146,830 1992.07 183,491 183,636 183,840
1988.11 146,911 146,854 146,832 1992.08 185,162 185,287 185,458
1988.12 148,080 148,013 147,966 1992.09 186,691 186,805 186,962
1989.01 149,800 149,732 149,673 1992.10 186,803 186,931 187,150
1989.02 149,907 149,861 149,851 1992.11 186,922 187,073 187,376
1989.03 150,864 150,814 150,863 1992.12 187,482 187,621 187,945
1989.04 151,269 151,244 151,338
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Quadre 5

CONSTRUCCIÓ DE LES 52 RÚBRIQUES A PARTIR DE LES 60 RÚBRIQUES 
DEL BE I LES 57 RÚBRIQUES OFICIALS DE L’INE

Relació amb les 52 rúbriques
60 rúbriques del BE

Relació amb les 57 rúbriques oficials de l’INE

1 1, 3 Cereals
2 2 Pa
3 4 Carn de vacum
4 5 Carn d’oví
5 7 Carn de porc
6 6 Carn d’au
7 8, 9 Altres carns
8 11 Peix fresc i congelat
9 10, 12 Peix preparat

10 13 Ous
11 14 Llet
12 15 Productes lactis
13 16 Olis i greixos
14 17 Fruita fresca
15 18 Conserves i preparats de fruites
16 19 Hortalisses fresques
17 20 Preparats d’hortalisses
18 21 Patates i els seus preparats
19 22 Cacau, cafè, te, sucre i altres prod. alimentaris
20 23 Begudes no alcohòliques
21 24 Begudes alcohòliques
22 25 Tabac
23 26 Peces de vestir
24 27, 28 Complements i reparacions
25 29 Calçat d’home
26 30 Calçat de dona
27 31 Calçat de nen
28 32 Reparació del calçat
29 33 Habitatges de lloger
30 34 Habitatges de propietat
31 35, 36 Calefacció, enllumenat i distribució d’aigua
32 37 Mobles i revestiments del sòl
33 38 Tèxtils i accessoris de la llar
34 39 Electrodomèstics
35 40 Parament de la llar
36 41 Articles no durables per a la llar
37 42 Serveis per a la llar
38 43 Medicina
39 44 Farmàcia
40 45, 46, 47 Transport personal
41 48 Transport públic urbà
42 49 Transport públic interurbà
43 50 Correus i comunicacions
44 51 Objectes recreatius
45 52 Publicacions
46 53 Esbarjo
47 54 Ensenyament general bàsic
48 55 BUP i FP
49 56 Ensenyament universitari
50 57 Altres despeses d’ensenyament
51 58, 59 Articles d’ús pesonal i altres béns i serveis
52 60 Turisme i hoteleria
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IX. LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL BIAIX
DE LA INFLACIÓ A ESPANYA

9.1. Introducció

¿Quin és el biaix de la inflació a Espanya tenint en compte l’IB i qui-

nes són les conseqüències econòmiques més destacables? L’objectiu d’a-

quest capítol és oferir una resposta a aquestes preguntes.

Hem recorregut ja un llarg camí en l’estimació de diferents tipus de

biaixos en l’IPC espanyol.A la primera part d’aquest treball s’han examinat

els biaixos propis de l’elaboració de l’IPC al nostre país. La conclusió fona-

mental és que si s’haguessin adoptat les posicions metodològiques que

nosaltres recomanem (capítol 3) i s’haguessin corregit els IPC individuals

per convertir-los en índexs de Laspeyres (capítol 4), de manera que s’ha-

guessin eliminat els biaixos que hem denominat i , respectivament,

llavors la inflació en 1992-1998 hauria estat superior en un 0,302 per cent

anual.

Els biaixos que s’han investigat a la segona part d’aquest treball

estan relacionats amb el problema d’agregació dels índexs individuals en

un índex col·lectiu.Tot i que pensem que hi ha raons vàlides per passar de

l’esquema plutocràtic habitual a un esquema democràtic en què cada famí-

lia pesi igual, hem de reconèixer que aquest assumpte no està madur ni

entre l’opinió acadèmica, ni molt menys entre els estadístics oficials, els res-

ponsables polítics i l’opinió pública en general. Per tant, és raonable ometre

aquest tipus de biaix en aquest moment.

Finalment, al capítol anterior hem estimat una versió del biaix de

substitució habitual que es pot determinar en un 0,07 per cent anual.

Sabent que la nostra estimació constitueix una fita inferior al biaix de subs-

S8S7
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titució induït exclusivament pels canvis en els preus relatius, optem per

suggerir que s’adopti un valor de igual a 0,15, una magnitud acceptable

tenint en compte l’evidència empírica acumulada en diferents treballs. No-

més queda formular una proposta raonable sobre els altres biaixos conside-

rats a l’IB que no podem estimar aquí directament, a saber, els biaixos que

denominem , , y al capítol 1.

El resultat central al qual arribem a la primera part d’aquest capítol

és que la suma dels cinc biaixos de l’IB és de 0,6 per cent anual.A continua-

ció, estudiem les conseqüències sobre l’economia espanyola d’incórrer en

un biaix a l’alça de la inflació. La diferència amb l’IB és que incloem també

alguns efectes importants sobre el sector privat de l’economia.

La resta del capítol s’organitza en cinc apartats. Els apartats 2, 3 i 4

es dediquen a discutir la importància a Espanya dels biaixos , i la

suma dels biaixos i , respectivament. L’apartat 5 estudia les conse-

qüències del biaix total en el nostre país per al període 1985-1995. S’in-

clouen també algunes previsions per al període 1995 a 2005. L’apartat 6

ofereix un resum del capítol.

9.2. El biaix 

9.2.1. L’experiència en altres països

Com hem indicat al capítol 1, és convenient distingir entre dos graus

d’agregació: el grau inferior, que es produeix agregant els registres de preus

d’un determinat article i en una provínciaj en un índex simple , i el

grau superior, consistent a agregar els índexs simples 

en un escalar que anomenem IPC.

Com sabem, el segon problema d’agregació es resol aplicant la fór-

mula de Laspeyres amb el supòsit que les quantitats de béns i serveis adqui-

rides pels consumidors en un moment del temps es mantenen constants

j = 1, . . . , 52
Ii,j,t, i = 1, . . . , 471,

Ii,j,t

S2

S5S4

S3S2

S5S4S3S2

S1S1S1
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durant la vigència del sistema. En la mesura que no es permet la substitució

d’uns articles per uns altres com a resposta als canvis en els preus relatius,

s’incorre en un biaix: el biaix , la fita inferior del qual acabem d’estimar

per a Espanya al capítol anterior.

En relació amb el segon problema d’agregació, comencem pel 

cas més senzill d’un bé homogeni i del qual es registren preus mensual-

ment en diversos establiments d’una província j. Suposem que hi ha

establiments en aquesta província, i representem amb

i els registres de preus d’aquest bé en l’establiment e durant

el mes t i el mes m del període base del sistema, respectivament. Com en el

cas espanyol, suposarem que el període base és d’un any; en aquest cas,

denominarem la mitjana simple dels preus registrats en l’establi-

ment e durant l’any 0, és a dir,

En aquest grau de desagregació, és normal que l’oficina estadística

no compti amb informació sobre les quantitats venudes d’aquest bé 

en cada establiment. La qüestió, llavors, és el procediment que cal seguir

per passar des de les dades primàries, i

a l’índex simple . Per als nostres propò-

sits, serà suficient considerar les tres solucions utilitzades més sovint:(1)

(a) el procediment de Carli, que és la mitjana aritmètica dels preus relatius

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) =

1
Ej

∑
e

pi,e,t

pi,e,0
; (1)

(pi,e,t/pi,e,0):

Ii,j,tpi,0 = (pi,1,0, . . . , pi,Ej ,0)
pi,t = (pi,1,t, . . . , pi,Ej ,t)

∑
pi,e,0 = 1

12 m pi,e,m.

pi,e,0

pi,e,mpi,e,t

e = 1, . . . , Ej

S1S1S1

(1) D’acord amb l’excel·lent revisió de la literatura a Diewert (1995),els següents esquemes d’agregació van ser suggerits
originalment per Carli el 1764, Jevons el 1863 i Dutot el 1778, respectivament.
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(b) el procediment de Jevons, que és la mitjana geomètrica dels preus rela-

tius:

(c) el procediment de Dutot, que és el quocient de la mitjana aritmètica

dels preus del mes t per la mitjana aritmètica dels preus de l’any 0:

En un treball que tindria una gran repercussió més tard, l’investiga-

dor del BLS Marshall Reinsdorf (1993) va descobrir que durant els anys 80

l’índex oficial tant dels aliments com de la gasolina mostrava increments

anuals superiors a la simple mitjana ponderada dels preus mitjans. Segons

sembla, durant aquest període de temps, els components dels aliments i la

gasolina en l’IPC nord-americà estaven esbiaixats a l’alça en un 2 i un 1 per

cent anual, respectivament. Poc després, Reinsdorf i Moulton (1996) van

comparar el comportament de dos índexs de preus que cobrien la major

part dels béns amb l’excepció de l’habitatge: el primer utilitzava índexs

simples calculats d’acord amb els procediments del BLS, mentre que el

segon agregava els registres de preus individuals utilitzant la fórmula

geomètrica presentada a (2). El resultat va ser que l’índex «oficial» mostrava

una inflació superior en un 0,5 per cent anual.

Tot i que les fórmules efectivament utilitzades pel BLS són més com-

plicades que la (1), es pot afirmar que els components elementals del CPI

nord-americà es calculen essencialment d’acord amb la fórmula de Carli. En

la mesura que la mitjana geomètrica és menor o igual que l’aritmètica, és a

dir, en la mesura que

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) ≥ IJE

i,j,t(pi,t,pi,0),

(3)IDU
i,j,t(pi,t,pi,0) =

1
Ej

∑
e pi,e,t

1
Ej

∑
e pi,e,0

=
∑

e pi,e,t∑
e pi,e,0

.

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) =

∏
e

(
pi,e,t

pi,e,0

) 1
Ej

, (2)



s’ha d’esperar que una part almenys dels resultats de Reisndorf i Moulton

(1994) siguin deguts a aquesta circumstància.(2) Ara bé, ¿per què s’hauria de

preferir un procediment com el (2) en lloc de l’(1)?

Dins de l’enfocament axiomàtic de la construcció d’índexs de preus,

Dalén (1992) va suggerir que, entre altres axiomes, si tenim tres situacions i

els preus en la situació coincideixen amb els del període 0, llavors el

canvi en els preus des de fins a ha de quedar exactament compensat

pel canvi que es registra quan passem de a . En altres termes,

Es fàcil comprovar que les fórmules (2) i (3) compleixen aquest criteri,

mentre que

amb desigualtat estricta sempre que i no siguin proporcionals.

D’acord amb Diewert (1995), Irving Fisher va ser el primer a detectar

aquest biaix alcista del procediment de Carli. La cita següent, procedent de

Fisher (1992), és molt reveladora del problema:

«[La fórmula de Carli] és sovint el millor sistema d’agregació que es pot
utilitzar en molts casos. Però veurem que la simple mitjana aritmètica gene-
ra un dels pitjors nombres índex. Si aquest llibre tingués un efecte diferent
que el de conduir al total abandonament d’aquest tipus d’índex, hauria ser-
vit un propòsit útil.» [Fisher, (1922)]

L’estudi axiomàtic iniciat per Dalén (1992) per al cas que ens ocu-

pa, ha conduït a resultats interessants. En la proposició 10 de Diewert

(1995), el procediment de Jevons es caracteritza en termes d’un conjunt

de 8 axiomes. La proposició 11 ofereix una caracterització diferent variant

ptp0

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) · ICA

i,j,t+1(pi,0,pi,t) ≥ 1

Ii,j,t(pi,t,pi,0) · Ii,j,t+1(pi,0,pi,t) = 1.

pt+1.pt

ptp0

t + 1
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(2) La investigació posterior ha mostrat que gran part de la diferència és atribuïble al que es coneix com a «biaix de la
forma funcional» o «biaix de la fórmula» (functional form o formula bias). Sobre aquest problema que no hi ha a l’IPC
espanyol i que ha estat corregit al CPI nord-americà, vegeu Moulton (1996a) i Reinsdorf (1994, 1998).



l’axioma vuitè. Es demostra, a més, que l’índex de Jevons compleix un total

de 16 propietats d’interès. Anàlogament, a la proposició 12 de Diewert

(1995) es caracteritza el procediment de Dutot en termes dels 7 axiomes

comuns a les proposicions 10 i 11 i un nou axioma alternatiu. Es demostra

també que compleix 14 de les 16 propietats mencionades en el cas an-

terior.

Aquests resultats avalen l’ús de totes dues fórmules a la pràctica.

Però hem d’advertir que, moltes vegades, el bé i, l’índex simple del qual en

una determinada província es tracta de construir, no és exactament un bé

homogeni. Les especificacions concretes de l’article en qüestió poden dife-

rir entre els diferents establiments de la mateixa província. En aquest cas, si

alguna de les especificacions té un preu més alt, tant el numerador com el

denominador de l’expressió (3) pot estar dominat per elles.Aquest proble-

ma no es presenta en fórmules com la (1) i la (2).

D’altra banda, quan l’oficina estadística disposa d’informació sobre

les quantitats venudes del bé en cada establiment, sorgeix l’oportunitat

d’un enfocament econòmic de la comparació entre les tres alternatives que

estem discutint. Representem amb i 

els vectors de quantitats adquirits en els moments t           i 0,

respectivament.En primer lloc, suposem que el problema de tots els consumi-

dors de la província j és seleccionar l’establiment on comprar el bé homogeni

i. Així doncs, se suposa que els consumidors tenen preferències definides

sobre el mateix bé disponible en els establiments de la provín-

cia j. En segon lloc, suposem que tots els consumidors tenen les mateixes pre-

ferències homotètiques, representades per la mateixa funció d’utilitat

Consegüentment, la funció de costos serà del tipus 

de manera que l’índex de preus en què estem interessats adopta la forma

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

,

c(u,pi) = u · C(pi),

U(qi).

e = 1, . . . , Ej

(qi,1,0, . . . , qi,Ej ,0)
qi,0 =qi,t = (qi,1,t, . . . , qi,Ej ,t)
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on és la funció de costos unitària definida per

En tercer lloc, suposem que tots els consumidors minimitzen costos.

Sota aquests supòsits, els resultats fonamentals són els dos següents:

(i) Suposem que els consumidors tenen preferències de Leontief, és a dir,

preferències caracteritzades per coeficients fixos. Si els vectors de

quantitats són proporcionals entre si, és a dir, si per a

tot i algun llavors tenim que

Si suposem, a més, que totes les quantitats són iguals en el període 

0 de manera que per a tot , llavors 

resulta ser igual a 

(ii) Suposem que les preferències dels consumidors són de tipus Cobb-

Douglas:

Si les despeses en els diferents establiments són proporcionals entre 

els dos períodes, és a dir, si per a tot

i algun llavors tenim que

Si a més suposem que les despeses en els diferents establiments són

iguals en el període 0, de manera que per a totpi,e,0 · qi,e,0 = g

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

=
∏
e

(
pi,e,t

pi,e,0

)αe

.

λ > 0,e = 1, . . . , Ej

pi,e,t · qi,e,t = λ(pi,e,0 · qi,e,0)

U(qi) =
∏
e

(qi,e,t)αe , con αe > 0 y
∑

e

αe = 1.

IDU
i,j,y(pt,p0).(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0)

Ii,j,t(e = 1, . . . , Ejqi,e,0 = k

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

=
pi,t · qi,0

pi,0 · qi,0
=

pi,t · qi,t

pi,0 · qi,t
.

λ > 0,e = 1, . . . , Ej

qi,e,t = λqi,e,0

C(pi) ≡ {min
q

pi · qi s.a. U(qi) ≥ 1}.

C(pi)
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amb i



, l lavors resulta igual  a

Segons Diewert, els resultats anteriors proporcionen una justificació

addicional a l’ús de les expressions (2) o (3). Però considera que aquesta és

una justificació dèbil a causa de la restricció dels supòsits sobre les pre-

ferències dels consumidors i dels supòsits sobre la constància de les quanti-

tats o les despeses en els diferents establiments, per més que en el segon

cas, l’ús de tècniques de mostreig pogués fer que aquests supòsits fossin

aproximadament correctes a la pràctica. No obstant això, Diewert recull

una opinió general en favor de la fórmula de Jevons, sobre la base de la cre-

ença que és més probable que les elasticitats de substitució siguin iguals a

la unitat (cas Cobb-Douglas amb ) que iguals a zero (cas de les pre-

ferències amb coeficients fixos).

Però, en aquest context, Diewert es refereix a un tercer resultat que

proporciona una forta justificació per utilitzar l’índex ideal de Fisher:

(iii) Suposem que les preferències dels consumidors són del següent

tipus:

on A és una matriu simètrica amb un valor característic positiu i

valors negatius o zero. Aquesta forma funcional proporciona

una aproximació de segon ordre a qualsevol funció d’utilitat homotèti-

ca arbitrària. En aquest cas, tenim que

on

IFI
i,j,t(pt,p0) =

√
pi,t · qi,0

pi,0 · qi,0

pi,t · qi,t

pi,0 · qi,t

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,0,qi,t) =
C(pi,t)
C(pi,0)

= IFI
i,j,t(pt,p0),

Ej−1

U(qi) = q′iAqi

αe = 1)

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0).

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0)e = 1, . . . , Ej
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(4)
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és l’índex ideal de Fihser, que és igual a la mitjana geomètrica dels

índexs de Laspeyres i de Paasche.

¿Quines conclusions es poden extreure de la sèrie de resultats ante-

riors? La més important és, sense cap dubte, que la fórmula (1) utilitzada en

l’IPC nord-americà i d’altres països no és recomanable. En el cas més senzill

d’un bé homogeni sense informació sobre les quantitats venudes en cada

establiment, es pot utilitzar tant l’expressió (2) com la (3). Si el bé és par-

cialment heterogeni, potser es pugui assenyalar la fórmula (2) com a supe-

rior. En el cas que es tingui informació sobre les quantitats, la justificació

econòmica afavoriria segurament l’alternativa (2). En opinió de Diewert,

però, en aquest cas és preferible utilitzar la fórmula (4).

Concretament, per als Estats Units, l’IB recomana l’ús de la fórmula

geomètrica. Així, el biaix es defineix com la diferència entre la inflació

oficial que, com hem vist, es calcula en aquest país a partir d’índexs sim-

ples en el quals s’utilitza essencialment la fórmula (1), i la inflació que resul-

ta d’utilitzar la fórmula geomètrica. Naturalment, els autors de l’IB i la resta

dels investigadors externs al BLS no tenen accés a la informació sobre els

vectors de preus i en el grau més baix de desagregació.

L’estimació de l’IB que aquest biaix és de 0,25 per cent anual es basa en les

publicacions dels treballs fets pel personal del BLS. Però, segons l’opinió

dels especialistes del BLS, l’IB ha exagerat la quantia d’aquest biaix.(3)

Amb independència de la importància real del biaix en l’econo-

mia nord-americana, el mateix BLS ha acceptat variar els seus procediments

en favor de la fórmula geomètrica per a la majoria de productes. El canvi

s’ha dut a la pràctica el passat mes de gener de 1999.(4) Així mateix,dins de la 

S2

pi,0pi,t

S2

(3) Entre altres coses perquè, pel que sembla, l’IB de vegades mescla aquest biaix amb el que es provoca com a
conseqüència de l’anomenat biaix de la fórmula bias a la qual ens referim a la nota 2. Sobre l’opinió del BLS, vegeu
Moulton (1996a) i Bureau of Labor Statistics (1997).
(4) Es manté la fórmula de Carli per als productes en què el supòsit d’elasticitat de substitució igual a zero sembla més
realista que el d’elasticitat unitària.Aquests són: el lloguer real i imputat de l’habitatge principal i la residència escolar;
l’electricitat, el gas natural, l’aigua, els impostos locals, els serveis telefònics i la televisió per cable, els serveis mèdics,
d’odontologia i altres serveis, les ulleres i les lents de contacte, els serveis hospitalaris i els de les residències per a la
tercera edat.



Unió Europea, s’ha aprovat una Directiva que estableix també la convenièn-

cia d’utilitzar la fórmula (2). Per tant, determinats països que, com França,

utilitzaven la fórmula (1), trobaran que la correcció del biaix alcista reduirà

la inflació un cop fet el canvi.(5)

9.2.2. La situació a Espanya

¿Quina és la situació espanyola? Al nostre país, hem estat utilitzant la

fórmula (3) per a la qual, com hem vist, hi ha una bona defensa.Tot i això,

per diverses raons sembla que la comunitat internacional ha acceptat la fór-

mula geomètrica. Llavors, en principi, es produirà un biaix que l’INE

podria calcular fàcilment: en un primer pas, seria suficient agregar les da-

des de preus per cada bé en un índex simple d’acord amb el procediment

; en el segon pas s’haurien d’agregar

aquests índexs simples, on i , de la manera

habitual, és a dir, utilitzant les ponderacions per a articles i províncies

obtingudes de l’EPF de 1990-91 per obtenir un índex de preus general. El

biaix no és més que la diferència entre la inflació oficial i la inflació esti-

mada d’acord amb aquest segon procediment.

¿Què sabem a priori del signe i de la magnitud que el biaix pot

prendre en l’economia espanyola? Carruthers, et al. (1980) ens proporcio-

na una resposta adequada a aquesta pregunta –vegeu també l’equació (39)

a Diewert (1995). Escrivim els vectors de preus i en funció de les

seves mitjanes i de les desviacions de les mitjanes de la manera següent:

on  i és la mitjana aritmètica dels preus de la situació s.p̄i,v

∑
e εe,s = 0

pi,e,s = p̄i,s · (1 + εe,s), s = t, 0 ; e = 1, . . . , Ej ,

pi,0pi,t

S2

S2

j = 1, . . . , 52,471i = 1, . . . ,

e(pi,e,t/pi,e,0)1/Ej
∏

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) =

S2
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(5) Vegeu Lequiller (1997).



Observeu que

mentre que

Doncs bé, Diewert obté la següent aproximació de segon ordre:

Com que la variància de les desviacions dels preus en relació amb la seva

mitjana en cada període és probable que sigui constant, és a dir, com

, el procediment de Jevons proporciona una aproxima-

ció de segon ordre al de Dutot. Així doncs, en principi, esperem que

i estiguin pròxims entre si, amb fluctua-

cions en el temps degudes a les variacions que experimenten les desvia-

cions absolutes . Segons que es desprèn de Carruthers et al. (1980) i d’al-

tres treballs empírics citats a Diewert (1995), aquesta expectativa es veu

confirmada a la pràctica.

Tot esperant que l’INE faci un exercici similar, sembla raonable supo-

sar que a Espanya el biaix serà molt reduït. Per tant, pel que fa a aquest

treball, conclourem aquest apartat fent  .

9.3. El biaix 

9.3.1. El plantejament del problema

Si els preus dels diferents establiments varien a diferent ritme, s’ha

d’esperar que els individus canviïn els seus hàbits de consum i facin les

compres als establiments amb productes més barats. Un exemple d’aquest

S3
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fenomen es produeix amb l’aparició de supermercats, hipermercats i altres

grans superfícies que, durant els últims vint anys, han anat guanyant impor-

tància davant dels establiments més tradicionals.

Com assenyala Moulton (1996a), l’aparició d’aquests grans establi-

ments és en molts sentits un cas especial del problema de l’aparició de

nous productes que es tractarà a l’apartat següent: la combinació de preu,

varietat i qualitat, que són la causa de l’èxit creixent d’aquests nous establi-

ments, es tradueix en una millora en el benestar del consumidor que s’hau-

ria de reflectir en l’IPC. Ara bé, en un país com Espanya en què la mostra

d’establiments es determina en el moment del canvi de base, i es manté fixa

durant el període de vigència del sistema, no és possible tenir en compte

aquest fenomen. Per tant, a mesura que un volum creixent de les compres

dels consumidors tinguin lloc en establiments diferents dels compresos en

la mostra representativa dels hàbits de consum en el moment del canvi de

base, es produirà un biaix a l’alça en la mesura de la inflació que és el que

hem denominat .

Sense dades sobre la qualitat, la varietat i els preus dels béns, així

com sobre la naturalesa dels serveis oferts als establiments que queden fora

de la mostra original, l’estimació d’aquest biaix és certament difícil. Penseu

que, a més, es tracta d’un biaix que varia amb el temps en funció del ritme

amb què els nous establiments es van imposant als vells per a un percentat-

ge creixent de la població.

9.3.2. Els intents d’estimació en altres països

Com que als Estats Units es renova anualment, des de 1978, una cin-

quena part de la mostra d’establiments, en aquest país es donen les condi-

cions favorables per estimar el biaix . Així, per exemple, Reinsdorf

(1993) va comparar els preus dels aliments i de la gasolina en els nous i els

vells establiments durant el període de coincidència en què tenia lloc la

S3

S3
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rotació. Els resultats d’aquest exercici, que es va fer durant 1987, i des del

juliol de 1988 fins al juny de 1989, van indicar que els preus en els nous

establiments eren el 0,25 per cent més baixos que en els vells. Com sigui

que aquest fenomen es produeix per a altres béns diferents dels mencio-

nats, sota el supòsit que el 40 per cent dels articles de l’IPC estan afectats

per aquesta situació, el biaix en l’IB era de 0,25 x 0,40 = 0,10 per cent

anual.

En el document Bureau of Labor Statistics (1997), es discuteix amb

profunditat les dificultats que envolten aquesta estimació. D’una banda, es

destaquen les següents fonts d’incertesa sobre els resultats de Reinsdorf. (i)

Com hem assenyalat, és probable que aquest efecte variï amb el temps.

Però no sabem realment si els dos anys coberts per Reinsdorf són veritable-

ment representatius de la tendència a llarg termini. (ii) Les estimacions de

Reinsdorf estan sotmeses a grans errors estàndard, i per això no es pot

rebutjar la hipòtesi que l’efecte del canvi d’establiments sigui nul. (iii)

Tampoc no sabem res sobre la representativitat dels béns estudiats.

D’altra banda, s’addueixen dues raons que suggereixen que l’estima-

ció de Reinsdorf pot ser massa alta. En primer lloc, aquesta estimació es

basa en el supòsit que els establiments de preus més baixos proporcionen

un servei de la mateixa qualitat que els establiments més tradicionals.

Segons el BLS, aquest supòsit no és totalment sostenible, i per aquest motiu

la reducció de preus en un 0,25 anual es pot considerar com una fita supe-

rior al veritable efecte. En segon lloc, és probable que la diferència de preus

trobada per Reinsdorf inclogués també la substitució de marques i versions

antigues per d’altres de més barates, fent que l’avantatge dels nous establi-

ments semblés més gran del que realment era. De fet, el mateix Reinsdorf,

amb dades referents a un conjunt d’aliments amb especificacions fixes va

trobar que des de 1948 fins a 1963 i des de 1967 fins a 1976, els preus dels

nous establiments eren només un 0,10 per cent inferiors. MacDonald i

Nelson (1991) també arriben a la conclusió que, sota el supòsit que la quali-

tat del servei entre les antigues botigues d’ultramarins i les grans superfícies

S3



es manté constant, la diferència entre els preus dels aliments des de 1973

fins a 1991 entre els dos tipus d’establiments és d’un 0,10 per cent anual.

Així doncs, sota el supòsit mencionat anteriorment que el 40 per

cent de l’índex general està afectat per aquest problema, la importància del

biaix que suggereixen aquestes consideracions és 0,1 x 0,4 = 0,04 per

cent anual. (6)

¿Com traduir aquestes estimacions a la realitat espanyola? Per la nos-

tra banda, no podem oferir cap evidència sobre el diferencial de preus de

cap producte en els dos tipus d’establiments, la taxa de creixement del

segment del mercat ocupat pels nous establiments o la qualitat del servei

proporcionat. Opinem, però, que aquest és un fenomen que, potser a una

escala més petita que als Estats Units, s’està produint a Espanya durant els

últims 20 anys. Fins que es facin estudis específics referents a això, des d’u-

na posició conservadora suggerim que el biaix es consideri igual a 0,04

per cent anual.

9.4. Els biaixos i

9.4.1. El plantejament del problema

Qualsevol professional que s’hagi acostat als problemes de l’elabo-

ració de l’IPC en una societat moderna o que hagi pres part en aquesta tas-

ca, sap que els canvis en la qualitat i en l’aparició de nous productes plan-

tegen els reptes més grans a l’estadístic oficial. La dificultat de distingir

entre els dos problemes, tant des del punt de vista conceptual com des del

punt de vista operatiu, va conduir els redactors de l’IB a tractar-los conjun-

tament, pràctica que seguirem també en aquest apartat.

¿Quina és l’essència del problema? Per als nostres propòsits, serà

suficient si revisem els tres punts següents. En primer lloc, en molts sectors
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(6) Pel que fa a una argumentació diferent que condueix a un biaix similar al defensat per l’IB, vegeu Diewert (1998).



productius, la introducció d’un nou model o d’una nova varietat d’un pro-

ducte incorpora simultàniament un canvi en la qualitat i un canvi en els

preus. Pensem en el cas paradigmàtic del llançament anual de nous models

d’automòbils. Per extensió, pensem també, en l’aparició –segurament amb

menys freqüència– de models i generacions diferents de frigorífics, cuines i

altres béns durables relacionats amb les feines domèstiques, o bé televi-

sions, càmeres fotogràfiques, aparells estereofònics i altres béns durables lli-

gats al temps de lleure i esbarjo.

En segon lloc, l’IB concedeix una gran importància als canvis gra-

duals de qualitat que es produeixen moltes vegades sense variació aparent

del preu. Molts béns durables de la llar requereixen avui menys reparacions

i menys consum elèctric que ahir. Molts d’altres, entre els quals hi ha l’au-

tomòbil, tenen una vida útil més llarga i són més segurs d’operar. El mateix

habitatge inclou més confort, una superfície útil superior i més

instal·lacions i millors, que no es reflecteixen necessàriament en augments

de preus. En altres sectors, aquest fenomen es manifesta a través d’un aug-

ment de la varietat de productes disponibles. L’IB subratlla aquest últim

aspecte referit a la disponibilitat de productes alimentaris als supermercats

moderns, tant en relació amb el nombre d’opcions com amb l’època de

l’any en què, per exemple, la fruita i les verdures fresques són accessibles

al consumidor.

Segons Moulton i Moses (1997), els procediments del BLS, que

descansen en agents especialitzats que contrasten mensualment si hi ha

hagut o no un canvi en la qualitat a partir d’especificacions detallades

dels productes, garanteixen que els canvis es detecten bé en la majoria

dels casos. Opinen que és més difícil advertir els canvis en determinats

serveis complexos, com els relacionats amb l’educació o la salut, o en el

comerç al detall, com la instal·lació de màquines per a targetes de visita

en multitud d’establiments, o el deteriorament de l’atenció al client i la

congestió del transport terrestre i aeri com exemples de signe contrari.
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En tercer lloc, els nous productes poden proporcionar un servei

similar al d’altres béns ja existents, però de manera més efectiva o a un

preu menor (el cas del disc compacte o el dels medicaments genèrics, res-

pectivament), poden satisfer determinades necessitats humanes de forma

radicalment diferent (com els vídeojocs interactius). Com indiquen

Armknecht et al. (1996) l’aparició de nous productes planteja dos pro-

blemes diferents: la seva ràpida inclusió en el cistell del mercat, i l’ajusta-

ment en el seu preu a causa del canvi de la qualitat que comporten quan

proporcionen serveis similars als d’altres béns existents. Per citar alguns

exemples de l’economia nord-americana agafats de l’IB, els aparells d’aire

condicionat que comencen a generalitzar-se des de 1950 no entren en el

CPI fins al 1964, mentre que el microones, d’una banda, i el vídeo 

i l’ordinador personal, de l’altra, no ho fan fins al 1978 i 1987, respecti-

vament, quan ja havien fet la seva aparició al mercat anys abans. Se-

gurament, l’exemple més popular avui dia el constitueix el telèfon mòbil,

que no es va incorporar a la llista d’articles del CPI fins al canvi de base

que va entrar en vigor el gener de 1999 –vegeu l’estudi de Hausman

(1997).

Els nous productes plantegen un doble problema de mesura. D’una

banda, en el moment de la seva introducció donen lloc a una millora neta

del benestar del consumidor, o a un augment de l’excedent del consumidor,

per utilitzar el terme tècnic en el llenguatge economista. El treball de

Hausman (1996) sobre la introducció de noves marques de cereals s’ha

convertit en la referència obligada en la matèria; igualment notable és el tre-

ball de Nordhaus (1996) sobre l’enorme descens del preu de la il·lumina-

ció, mesurada en lumens, amb la introducció de noves tecnologies com la

bombeta fluorescent. D’altra banda, el perfil temporal dels preus segueix

generalment l’anomenat «cicle del producte».Al començament, el nou bé és

només assequible per a uns quants consumidors molt rics; més endavant, el

descens del preu relatiu –i fins i tot absolut– indueix la generalització del

consum entre àmplies capes de la població; finalment, el bé experimenta
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una fase d’alça gradual de preus comparable amb la de qualsevol altre pro-

ducte. Com indica l’IB, en la mesura que en el CPI estiguin sobrerepresen-

tats els productes madurs i infrarepresentats els nous, l’índex tendirà a

experimentar un biaix alcista.

En el passat, tot i en una economia tan dinàmica com la nord-ameri-

cana, «preu» i «quantitat» esgotaven sense més complicacions les dimen-

sions fonamentals de la majoria dels béns i serveis de consum. En aquest

context, no era tan problemàtic que els experts de les oficines d’estadística

seleccionessin les varietats més populars els preus de les quals s’havien de

seguir al llarg del temps.Avui dia, en diferent grau difícil d’avaluar, totes les

economies occidentals, i dins d’elles, l’espanyola, inclouen una quantitat

important de béns i de serveis susceptibles de canvis en la qualitat i d’aug-

ments de la varietat que generen veritables discontinuïtats amb el passat

immediat. El problema, per descomptat, és que aquest aspecte del funciona-

ment de l’economia xoca frontalment amb la idea central del sistema de la

majoria dels IPC del món consistent a determinar ocasionalment un cistell

del mercat, unes especificacions invariables dels diferents articles i un con-

junt d’establiments on s’ha de fer el registre de preus. Immediatament des-

prés d’un canvi de base, les millores de la qualitat i l’aparició de nous pro-

ductes permeten mantenir el mateix nivell de vida a un cost menor. Per fer-

ho més difícil, la casuística amb què aquests canvis tenen lloc en una eco-

nomia concreta, fa que aquests fenòmens tinguin diferent importància en

diferents períodes de temps i que l’extrapolació d’uns sectors a uns altres

no sigui trivial en absolut.
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9.4.2. Els procediments seguits pel BLS per pal·liar 
el problema

La qüestió és, ¿com tenir en compte aquests fenòmens dins de la

lògica del sistema a través de procediments, diguem-ne, objectius, general-

ment acceptats i, en principi, almenys refutables per tercers? Perquè, com

és evident, de poca cosa serveix a la pràctica destacar dificultats de mesura

que no tenen una solució acceptable al si de les oficines estadístiques res-

ponsables d’elaborar l’IPC.

Hi ha dos tipus de dificultats ben diferents. En primer lloc, les bases

analítiques per fer aquests ajustaments ni tan sols estan clares. Com asse-

nyala Dalton (1998), per a determinades preferències els canvis de qualitat

no deixen cap empremta en el comportament observable del consumidor.

En general, la seva objecció és que sempre hi haurà algunes conseqüències

no observables del canvi de la qualitat sobre el benestar, i això fa que les

correccions que emprenguem siguin necessàriament incompletes. La difi-

cultat de distingir empíricament entre canvis en les preferències i canvis en

la qualitat sotjarà sempre qualsevol intent d’ajustar l’IPC davant de canvis

de la qualitat.

En segon lloc, hi ha, no cal dir-ho, grans dificultats pràctiques. Per

acostar-nos al problema, ni que sigui sumàriament, convindrà començar

revisant quins procediments segueixen les oficines d’estadística per afron-

tar el fenomen en qüestió. En relació amb això, no és difícil catalogar els

procediments seguits, per exemple, en el BLS, probablement una de les ofi-

cines estadístiques més innovadores del món i més obertes al debat a través

de l’acurada descripció pública dels seus mètodes i de l’anàlisi empírica de

les seves conseqüències pràctiques.

Per començar, cal recordar que el BLS no determina d’una vegada

per totes la llista d’articles, especificacions i establiments. Al contrari,

seguint les recomanacions de l’Informe Stigler (1961), des de 1978 utilitza

el Point of Purchase Survey per renovar anualment el 20 per cent de la

291LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■



mostra d’especificacions i establiments en funció de la conducta de consu-

midors i d’acord amb procediments probabilístics. Consegüentment, les

oportunitats d’incorporar nous béns o noves varietats dels productes ja

coneguts són molt més grans que les que ofereix un sistema com l’espanyol

on es manté intacta la vella filosofia. D’altra banda, hi ha diverses vies per

afrontar el fenomen que ens ocupa. Entre d’altres, es poden citar les tres

següents.

(i) En el cas més favorable es té informació sobre el bé antic i el nou en

un mateix moment del temps. El canvi del preu del bé antic durant el

mes anterior a la coincidència regeix per al període actual, mentre que

el canvi del preu del bé nou, degudament ajustat, és el que s’inclou en

el mes següent. El canvi en la qualitat s’estima com la diferència entre

els preus dels dos béns durant el període en què s’observen conjunta-

ment.

(ii) En el mètode de l’enllaç (linking) s’imputa l’efecte del canvi de quali-

tat sobre el preu. Suposem una situació simplificada en què un cert

producte s’ha de substituir per un altre de nou en un mes determinat,

moment en el qual l’increment del preu entre els dos és del 5 per

cent. Es pot calcular la taxa d’inflació en aquest mes de béns sem-

blants, excloent precisament el producte en qüestió. Si per exemple,

aquesta inflació és del 2 per cent, el procediment de l’enllaç imputa

3/5 de l’augment del preu al canvi de qualitat, i deixa un 2/5 de l’aug-

ment com a canvi pur de preus. Com assenyala l’IB, l’augment de la

quota de mercat d’un producte nou a un preu superior al de l’antic,

indica que els consumidors valoren més la millora de la qualitat que la

diferència de preus. No obstant això, com indiquen els experts del BLS,

per a d’altres béns, el signe de l’error pot molt bé ser de signe contrari:

per exemple, Reinsdorf et al. (1996) suggereixen que el mètode de

l’enllaç podria haver causat un biaix a la baixa en vestit i calçat durant

el període 1978-1986.
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(iii) Les dificultats del mètode anterior han conduït el BLS a intentar l’ajus-

tament directe en totes les ocasions en què han comptat amb informa-

ció per fer-ho. De vegades, com en la indústria de l’automòbil als Estats

Units, els mateixos productors constitueixen la principal font d’infor-

mació sobre el cost dels canvis en la qualitat. Com s’indica a Abraham

et al. (1998), en aquest sector s’han fet ajustaments directes des de

1992 tenint en compte, entre d’altres aspectes, la millora de la protec-

ció contra la corrosió, l’augment de garanties, els materials utilitzats en

el tub d’escapament, l’allargament de la vida útil de les bugies, la millo-

ra de la pintura i de la direcció assistida.

En d’altres casos, s’utilitza l’anomenat mètode hedònic que parteix

de l’anàlisi de regressió de la variació observada en el preu d’un article

heterogeni en funció de les seves característiques a partir de la idea que

tot canvi en la qualitat d’un producte es manifesta a través d’una variació

de les seves característiques observables. Un cop estimat un model de

dades històriques, els coeficients de regressió es poden utilitzar per infe-

rir el valor dels canvis en les característiques dels nous models. Aquest

mètode s’origina en el treball clàssic de Griliches (1961) que es va fer per

encàrrec del comitè Stigler. El comitè va recomanar amb interès que les

oficines d’estadística exploressin les possibilitats d’aquesta nova via, a

pesar d’això, es pot dir que les millors oficines del món han parlat molt i

han fet poc en aquest terreny. (7) No obstant això, el mètode hedònic s’uti-

litza amb èxit en el BLS en el vestit i calçat –vegeu Liegey (1993, 1994) i

Reinsdorf et al. (1996)–, en la depreciació de l’estoc d’habitatges

–Randolph (1988) i Moulton (1997)–, en les tarifes aèries, d’autobusos i de

vaixells –Armknecht i Ginsgurg (1996)–, en televisions –Moulton et al.

(1997)– i en ordinadors personals i perifèrics en l’índex nord-americà de

preus industrials.

(7) Com a excel·lent guia del mètode i de la literatura especialitzada, i com a anàlisi magistral de les raons per les quals
les oficines d’estadística s’han resistit a utilitzar-lo més sovint durant els 30 anys posteriors al seu llançament, vegeu
Triplett (1990).



Com a conclusió, és important prendre consciència que, com

demostren Moulton i Moses (1997), els procediments del BLS tenen conse-

qüències empíriques importants. De fet, aquests autors estimen que un

índex que cobria el 70 per cent dels béns i serveis (excloent l’habitatge i

altres béns) es va ajustar a la baixa des del 3,9 al 2,2 per cent de creixe-

ment el 1995 a causa dels ajustaments per millores en la qualitat. No obs-

tant això, hi ha diferents estudis que subratllen les insuficiències dels pro-

cediments del BLS en determinats sectors. Només cal citar aquí els treballs

de Gordon (1990) sobre el gran biaix a l’alça detectat en els béns durables

de la llar durant el període 1947-1983; Berndt i Griliches (1993) i Berndt et

al. (1995) sobre els ordinadors personals i Griliches i Cockburn (1994) i

Cutier et al. (1996) sobre medicaments. Ara, com ha subratllat Madrick

(1997), entre d’altres, probablement estiguin més mal documentades les

pèrdues de qualitat del tràfic aeri o del de carretera o l’educació pública als

Estats Units.

En relació amb el problema dels nous productes, es tracta ni més ni

menys que d’estimar l’excedent del consumidor hicksià –Hicks (1940)– que

comporta la seva introducció.Això exigeix l’estimació dels preus de reserva

dels consumidors amb antelació a l’aparició del nou producte –vegeu

Fisher i Griliches (1995), i els treballs empírics ja citats de Hausman (1996,

1997) sobre la introducció de noves marques de cereals i el telèfon mòbil,

respectivament, i de Nordhaus (1996) sobre el descens del preu de la

il·luminació. A part de les objeccions generals a aquests treballs –vegeu, per

exemple, Moulton (1996a)–, és evident que aquí entrem en un terreny molt

difícil per a les oficines d’estadística: com reconeix el mateix Diewert

(1998), tot i que utilitzen les mateixes dades, diferents analistes proposaran

diferents supòsits d’identificació en el si de diferents models estadístics que

conduiran a ajustaments de diferent ordre de magnitud.

En tot cas, tant els estudis del BLS com els dels seus crítics poden

ser i han estat criticats –vegeu, per exemple, la discussió per Gordon i

altres del treball de Moulton i Moses (1997), o els importants matisos que
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diferencien les conclusions sobre aquest assumpte per part de Boskin et

al. (1998) d’una banda, i Moulton (1996a), Bureau of Labor Statistics

(1997) i Abraham et al. (1998) de l’altra. El gran interrogant que l’IB ha

llançat en el context nord-americà és: veient l’esforç que ja desenvolupa

el BLS per tenir en compte aquests fenòmens, ¿quin és el biaix a l’alça en

la mesura de la inflació que els seus procediments no aconsegueixen eli-

minar?

9.4.3. L’estimació dels biaixos i

Tal com reconeix el mateix BLS, el gran mèrit de l’IB és la seva dis-

posició per plantejar el problema sector a sector. L’informe distingeix entre

els 27 sectors que es presenten al quadre 1. La primera columna recull les

ponderacions d’aquests béns en el CPI, mentre que la segona recull les esti-

macions de l’IB sobre l’impacte conjunt dels biaixos i en la mesura

de la inflació, mesurat en tant per cent anual. La suma ponderada d’aquest

impacte dóna com a resultat un biaix de 0,56 per cent anual; pel que sem-

bla, la multiplicació del biaix en els béns durables de la llar pel pes que

tenien en el pressupòsit dels nord-americans el 1995, que és més gran que

el percentatge de 0,806 que figura al quadre 1, condueix a l’estimació del

biaix total de 0,607 per cent anual.

D’acord amb el Bureau of Labor Statistics (1997), és útil classificar

els béns en quatre grups diferents. En el primer grup s’inclouen els 8 béns

per als quals l’IB estima un biaix nul (els béns 4, 7, 11, 12, 17, 21, 22 i 24). En

el segon grup figuren 9 categories (béns 1, 2, 3, 8, 10, 14, 20, 25 i 27) sobre

les quals, a falta d’estudis específics sobre el biaix, l’IB està obligat a sugge-

rir estimacions basades en el seu millor criteri.Aquest grup és responsable

de 0,11 dels 0,61 punts percentuals totals. La discussió detallada del cas de

la fruita i les verdures fresques i de la gasolina a Moulton i Moses (1997) ens

obliga a mirar amb cert escepticisme les posicions mantingudes a l’IB en

relació amb això. El tercer grup conté 4 categories (5, 6, 13 i 14) que són

S5S4
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responsables de 0,16 punts del total i que mereixen també una crítica

important per part dels experts del BLS. El quart grup, que conté les 6 res-

tants categories (9, 13, 15, 16, 23 i 26) està centrat en els sectors més sensi-

bles al problema –serveis mèdics i béns de consum d’alta tecnologia–, i és

responsable ni més ni menys que de 0,34 punts dels 0,61 del total. Des del

punt de vista del BLS, la preocupació se centra en la imprecisió i/o diversi-

tat dels mètodes que s’utilitzen per determinar la magnitud dels diferents

biaixos. La raó, per descomptat, és que, com hem indicat anteriorment, una

oficina estadística només pot utilitzar mètodes objectius, verificables i

reproduïbles per qualsevol interessat.

Donat aquest complex panorama al país que més recursos ha dedi-

cat a aquesta qüestió, ¿què es pot dir dels biaixos i a Espanya? En

rigor, ni tan sols tenim una idea aproximada del percentatge de vegades en

què els especialistes de l’INE es veuen obligats a fer ajustaments a causa

dels canvis de la qualitat dels productes, o de les conseqüències empíri-

ques dels mètodes que segueixen en aquests casos.També ens falten estu-

dis monogràfics sobre la importància d’aquests fenòmens en l’economia

espanyola. Per tant, pensem que l’única solució a curt termini és obtenir

una estimació a partir del debat que acabem de resumir sobre el cas nord-

americà.

En realitat, presumir que l’ordre de magnitud dels fenòmens que s’han

quantificat als Estats Units guarda una relació estreta amb els que pot estar

succeint al nostre país és una suposició extraordinàriament atrevida. Ara,

adoptar com a punt de partida el plantejament qualitatiu i quantitatiu que es

desprèn de l’IB té l’avantatge que és completament explícit sobre els supòsits

en què es basa l’estimació. Si, més endavant, es demostra que els biaixos en

determinats sectors són molt diferents dels que aquí suggerirem, no hi haurà

cap dificultat a modificar oportunament les conseqüències de la nostra anàli-

si. De fet, la suposició que els biaixos advertits en l’economia nord-americana

són traslladables a la nostra, té com a objectiu estimular estudis concrets

que tendeixen a comprovar o a contradir aquest punt de partida.

S5S4
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Quadre 1

ESTIMACIONS DEL BIAIX DE QUALITAT A L’INFORME BOSKIN

Béns Ponderacions Biaixos Ponderacions
CPI (EUA) IPC (Espanya)

I.Aliments, begudes i tabac

1.Aliments 8,54 0,3 20,73
2. Fruita i verdures fresques 1,34 0,6 3,02
3. Begudes alcohòliques 1,57 0,15 0,93
4.Tabac 1,61 0 1,51

II. Vestit i calçat

5.Vestit i calçat 5,52 1 9,66

III. Habitatge

6. Lloguers 28,29 0,25 19,83
7. Combustibles 3,79 0 2,76
8.Aigua, llum i telèfon 3,22 1 1,63

IV. Parament i serveis per a la llar

9. Electrodomèstics 0,81 3,6 0,97
10. Mobles i accessoris per a la llar 2,64 0,3 1,82
11. Béns no duradors de la llar 1,12 0 1,97
12. Serveis de la llar 1,48 0 0,91

V. Medicina i manteniment de la salut

13. Medicines amb recepta 0,89 2 0,49
14.Altres productes farmacèutics 0,39 1 0,56
15. Serveis mèdics 3,47 3 1,17
16. Serveis hospitalaris 2,26 3 0,11
17.Assegurances mèdiques 0,36 0 0,29

VI. Transport i comunicacions

18.Automòbils nous 5,03 0,59 4,09
19.Automòbils usats 1,34 1,59 0,00
20. Combustibles 2,91 0,25 3,43
21.Altres transports privats 6,15 0 4,05
22.Transport públic 1,52 0 1,12

VII. Esbarjo, ensenyament i cultura i
VIII.Altres béns i serveis

23. Béns 1,98 2 3,21
24. Serveis 2,39 0 2,34
25. Àpats fora de casa 5,89 0,3 8,76
26. Béns per a la cura personal 1,17 0,9 1,80
27. Despeses en educació i altres despeses personals 4,34 0,2 2,83



A la columna 3 del quadre 1 reproduïm les ponderacions en l’IPC

espanyol dels 27 béns diferenciats en l’IB, mentre que al quadre 2 es pre-

senta la desagregació del biaix total en tots dos països per als 8 grans grups.

Tret dels grups I, II, VII i VIII, el biaix als Estats Units és considerablement

més gran. L’estimació del biaix ponderat per a Espanya condueix a un valor

de 0,48 per cent anual. En atenció als arguments de Moulton i Moses

(1997), hem cregut convenient modificar els biaixos que es defensen a l’IB

disminuint el de la fruita i les verdures a 0,3, el de la gasolina a 0,15 i

reduint al 50 per cent els biaixos en la resta de categories del segon grup

per a les quals, com hem vist, l’IB no comptava més que amb el seu millor

criteri.(8) El resultat és que el biaix total es redueix a 0,41 per cent anual,

que és la xifra que proposem mantenir d’ara endavant.
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Quadre 2

CONTRIBUCIÓ ALS BIAIXOS I DE CADA GRUP DE BÉNS

Grups Biaixos Biaixos a Espanya Biaixos a Espanya
als EUA primera versió segona versió

I. Aliments, begudes i tabac 0,04 0,08 0,04

II. Vestit i calçat 0,06 0,10 0,10

III. Habitatge 0,10 0,07 0,06

IV. Parament i serveis per a la llar 0,08 0,04 0,04

V. Medicina i conservació de la salut 0,19 0,05 0,05

VI. Transports i comunicacions 0,06 0,03 0,03

VII. Esbarjo, ensenyament i cultura i

VIII. Altres béns i serveis 0,08 0,11 0,10

Total 0,61 0,48 0,41

S5S4

(8) De fet, el mateix Comitè Boskin reconeix que els arguments del BLS podrien conduir a una reducció de la magnitud
del biaix en 0,1 per cent anual —vegeu Boskin et al. (1998).
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9.4.4. Qualitat i distribució

No hi ha dubte que l’assalt de l’IB a la qüestió del canvi de qualitat i

l’aparició de nous productes és el més nou, el més important des del punt

de vista quantitatiu i el més discutible.

Juntament amb les objeccions tècniques que ja han estat revisades,

sorgeix una crítica d’una altra naturalesa que apunta cap a un possible biaix

de l’IB contra les famílies més pobres a causa del fet que moltes de les

millores de la qualitat mencionades afecten productes consumits sobretot

per les famílies més riques –vegeu Madrik (1997) i Pollak (1998).(9) El cert

és que, com assenyala Deaton (1998), les millores del benestar degudes a

canvis exògens de la qualitat són proporcionals a la quantitat consumida

dels productes que els incorporen.Així, els ajustos de l’IPC per aquest con-

cepte només seran distributivament neutrals si afecten béns que no són de

primera necessitat ni de luxe.

En l’encertat exemple de Pollak (1998), la qüestió, aleshores, és

saber si hem de seguir el preu de la cervesa o el del xampany francès, la

cervesa nacional o la d’importació. En paraules d’aquest autor, «l’elecció

entre índexs plutocràtics o democràtics no és simplement, o ni tan sols

fonamentalment, una elecció de l’esquema d’agregació que haguem d’apli-

car als índexs individuals en la construcció de l’índex general, sinó una elec-

ció sobre el conjunt adequat dels articles, les qualitats i els establiments que

s’han de reflectir en l’índex.»

Per fer més clars els efectes distributius dels biaixos  i , hem

contrastat les implicacions de l’estructura de la suma d’aquests biaixos en

l’economia dels Estats Units a partir del comportament de les famílies

espanyoles entrevistades en l’EPF de 1990-91. El procediment és el següent.

S5S4

(9) Aquest últim autor, en el que segurament és un excés retòric en la seva interessant polèmica amb els professors
Gordon i Griliches a les pàgines del New York Review of Books, arriba a afirmar que «l’anomenat excedent del
consumidor pertany majoritàriament al regne dels rics, així com molts dels nous procediments mèdics als quals l’IB fa
referència amb embadaliment.»



En primer lloc, amb l’ajuda dels índexs de preus de Laspeyres cons-

truïts al capítol 4, podem expressar la despesa d’una família h, entrevistada

durant el trimestre de l’EPF de 1990-91, en pessetes constants de qualse-

vol altre moment del temps com, per exemple, gener de 1998. Així, si 

és el vector de preus en aquesta data, construïm la distr ibució

on

En segon lloc, al quadre 1 comptem amb l’estructura del biaix

suggerida per l’IB. Denominen el vector de

biaixos, convenientment modificats d’acord amb les consideracions exposa-

des en la secció anterior per a la seva aplicació a Espanya. Ponderant els

biaixos dels béns individuals per les proporcions de la despesa de cada

família, , obtenim el biaix propi de cada família de la

manera següent:

En tercer lloc, estem en condicions de corregir els índexs de preus de

Laspeyres per l’efecte del biaix en qüestió de la manera següent:

Denominem la distribució de la despesa total de la

família a preus de gener de 1998, un cop corregit el biaix on

El biaix serà proric, neutral o propobre, segons que la

desigualtat de la distribució sigui menor, igual o més gran que la des-

igualtat de la distribució .gt.

g′t
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Sigui la dimensió de la família, i siguin

i les distribucions de la despesa ajustada per

la dimensió de la família, on i . Al quadre 3 es

presenta el resultat d’aquest exercici per als valors = 0, 0,5 i 1 del parà-

metre que recull la importància que volem concedir a les economies d’es-

cala en el consum dins de la família, i per als membres de la família d’índexs

de desigualtat d’entropia generalitzada (vegeu l’apartat 3.2) identificats pel

valor del paràmetre c = – 1, 0, 1 i 2.

ξ

xh′

t (ξ) = gh′
t

(sh)ξxh
t (ξ) = gh

t

(sh)ξ

x′t(ξ) = (x1′

t (ξ), ..., xH′

t (ξ))
xt(ξ) = (x1

t (ξ), ..., x
H
t (ξ))sh
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Quadre 3

LA DESIGUALTAT DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN 1990-91
A PREUS DE GENER DE 1998 ABANS I DESPRÉS DE CORREGIR
ELS BIAIXOS I PER A DIFERENTS ESCALES D’EQUIVALÈNCIA
I PER A DIFERENTS MEMBRES DE LA FAMÍLIA D’ÍNDEXS
D’ENTROPIA GENERALITZADA

c

–1 0 1 2 –1 0 1 2

, abans de ser corregit

pels biaixos i

0 0,3116 0,2197 0,2080 0,2559
(0,0059) (0,0036) (0,0050) (0,0135)

0,5 0,2139 0,1729 0,1740 0,2189
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0123)

1 0,2210 0,1868 0,1971 0,2673
(0,0044) (0,0040) (0,0062) (0,0164)

Diferències en %

0 0,3091 0,2185 0,2070 0,2542 –0,8068 –0,5551 –0,4922 –0,6522
(0,0058) (0,0035) (0,0049) (0,0128) (0,0469) (0,1264) (0,2102) (0,6064)

0,5 0,2118 0,1717 0,1729 0,2173 –0,9440 –0,6951 –0,6130 –0,7249
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0119) (0,0535) (0,0639) (0,1180) (0,3432)

1 0,2192 0,1857 0,1961 0,2659 –0,8410 –0,6046 –0,5094 –0,5095
(0,0044) (0,0039) (0,0062) (0,0164) (0,0550) (0,0665) (0,1172) (0,3017)

Errors estàndard entre parèntesis.

∆Ic(ξ) = Ic(x′t(ξ))− Ic(xt(ξ))

S4S3

Ic(xt(ξ)),ξ

S4S3

, després de ser corregit

pels biaixos i S4S3

Ic(x′t(ξ)),
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Per a = 0, 0,5 i c = 0, per exemple, s’observa que la desigualtat de

la distribució de la despesa ajustada després de ser corregida pels biaixos

és el 0,69 per cent menor que la desigualtat d’aquesta distribució abans de

la correcció.Així doncs, tal com presumien els crítics de l’IB, el biaix degut

als canvis de la qualitat i a l’aparició de nous productes és proric.Aquesta

observació és robusta als canvis en els paràmetres i c.

Val la pena destacar que l’heterogeneïtat de la població depassa la

distinció entre pobres i rics. Com assenyala Deaton (1998), el supòsit de

preferències idèntiques és inútil per avaluar els beneficis de les noves tec-

nologies en la medicina: l’augment del benestar de les millores recents en

les operacions de catarates o en la cirurgia del cor segurament seguirà una

distribució asimètrica en funció de l’edat de les persones. Des d’aquesta

òptica sobre les conseqüències distributives dels ajustos per canvis de la

qualitat, concloem amb Pollak que la pregunta «¿qui és el consumidor el

nivell de vida del qual hem d’avaluar?» desemboca en el problema de la

selecció dels béns i de les especificacions que hem d’incloure en l’índex i

el tipus d’establiments on hem de registrar els preus.

Aquesta incursió des dels canvis en la qualitat fins a la naturalesa

exacta del cistell del mercat porta Pollak a observar que el problema d’a-

gregació en el grau inferior no és per a ell la recerca del procediment ade-

quat per agregar els registres de preu d’un article en un índex simple –el

problema que analitzem a l’apartat 2. El problema fonamental, és, segons

ell, el de la selecció dels articles, les qualitats i els establiments en un con-

text en què el significat teòric i operatiu del terme «bé» o «mercaderia» bri-

lla per la seva absència. Per acabar, val la pena citar entre nosaltres l’elo-

qüent treball de Matilla (1987) sobre les dificultats de seleccionar una mos-

tra representativa d’articles, especificacions i de qualitats en economies tan

complexes com les nostres.

ξ

ξ



9.5. Les conseqüències econòmiques del biaix total
en la mesura de la inflació

9.5.1. Les grans partides nominals de l’economia i 
la indexació

No totes les partides dels comptes econòmics són indexades amb

l’IPC.(10) De fet, una exploració minuciosa dels comptes nacionals revela

que, tant en el sector privat com en el de les administracions públiques, tan

sols un nombre limitat queda sistemàticament afectat per la indexació. No

obstant això, la gran entitat econòmica de molts d’aquests conceptes i el fet

que n’hi ha uns quants que tenen un reflex immediat en el dèficit públic,

justifica de sobres la preocupació que suscita la correcta mesura de la infla-

ció. Naturalment, un biaix total alcista es traduirà en redistribucions de ren-

da en favor dels qui veuen els seus recursos indexats amb un IPC que sobre-

estima la veritable inflació, a costa dels que tenen aquestes mateixes parti-

des com a ocupacions en els seus comptes respectius.Així, quan els costos

laborals s’actualitzen amb un IPC esbiaixat a l’alça, les empreses estan trans-

ferint renda als treballadors i, mitjançant les cotitzacions socials, a les admi-

nistracions de la seguretat social. Igualment, quan les pensions s’actualit-

zen, de la mateixa manera les administracions públiques estan transferint

renda a les famílies, i això augmenta el dèficit públic. Com que moltes parti-

des figuren alhora com a recursos i com a ocupacions en els comptes dels

sectors institucionals, la mesura esbiaixada de la inflació dóna lloc necessà-

riament a un efecte complex.

¿Quines són les partides clau? A diferència de l’IB, on només es

tenen en compte els efectes, diguem directes, d’un biaix en la mesura de la

inflació sobre el dèficit públic, aquí hem decidit referir-nos també a les

conseqüències sobre el sector privat. En primer lloc, es pot dir que a

Espanya la negociació col·lectiva pren l’IPC com un sòl de referència.Així,
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(10) Aquest apartat va ser dissenyat originalment per José Antonio Herce, a qui els autors volen agrair molt vivament la
seva col·laboració.



els costos laborals (salaris i cotitzacions socials) incorporen qualsevol biaix

que pateixi l’índex –vegeu Jiménez (1998). En segon lloc, potser que el

cas dels interessos no sigui tan evident a primera vista. El seu import és el

resultat d’aplicar un tipus d’interès nominal al valor de determinats actius

o passius dels diferents sectors. En la mesura que el tipus d’interès nomi-

nal reflecteix les expectatives o la informació disponible sobre l’evolució

de la inflació, incorpora el biaix en la mesura de l’IPC. Distingirem entre a)

els interessos pagats per les societats a les famílies, b) o a les entitats de

crèdit i, tot i que l’import és limitat, c) les primes netes de l’assegurança

d’accidents rebudes per les empreses d’assegurances (pagades per les fa-

mílies) amb el supòsit que aquestes eleven anualment les primes tenint en

compte la inflació.

El cas de les primes d’assegurances evoca el procés generalitzat de

formació de preus en l’economia. Fins fa poc, molts preus estaven intervin-

guts i s’actualitzaven amb l’IPC. En general, els preus dels sectors protegits

de la competència repercutiran els biaixos de l’IPC en una proporció més

gran que els preus dels sectors que hi estan exposats. En tots dos casos, l’es-

timació dels efectes de qualsevol biaix requereix un coneixement precís de

la formació de preus en els diferents sectors que ultrapassa les nostres pos-

sibilitats en aquest treball.

En relació amb les partides indexables dels comptes de les adminis-

tracions públiques, ens interessarem per la remuneració dels assalariats, els

pagaments nets per interessos, les despeses per pensions, la resta de les

prestacions socials i els ingressos per cotitzacions socials, totes les quals

són molt importants en els comptes del sector. Com que les quatre prime-

res són ocupacions i l’última recursos del sector, els efectes d’una mesura

esbiaixada de la inflació es compensaran parcialment.

Una altra partida d’interès la constitueix l’impost sobre la renda.

L’actualització anual dels límits dels trams d’una tarifa progressiva d’acord

amb un IPC sobrevalorat tendirà a reduir la recaptació. Similarment, l’aug-

304 ■ LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL BIAIX DE LA INFLACIÓ A ESPANYA



ment excessiu dels crèdits i de les deduccions beneficiarà el contribuent

que pugui reclamar-les, però reduirà la quantitat recaptada pel fisc. Per esti-

mar aquests efectes necessitaríem informació microeconòmica sobre la dis-

tribució d’ingressos abans d’impostos i sobre les característiques de les uni-

tats fiscals que donen lloc a deduccions en la base i en la quota. En absència

d’aquesta informació, només podem assenyalar l’existència d’aquesta via

per la qual el biaix en la mesura de la inflació contribueix directament a un

augment del dèficit públic.

Ens aturarem a continuació en l’estimació dels efectes econòmics

d’una indexació esbiaixada de les partides al·ludides distingint entre efec-

tes acumulats en els últims anys i efectes futurs.

9.5.2. Efectes acumulats en el passat

En primer lloc, al quadre 4 es reflecteixen les quatre partides del

sector privat, els biaixos del qual s’analitzen des de 1985 fins a 1997. Per a

cada partida, l’estimació s’obté a partir de l’expressió

on el biaix total del 0,6 per cent anual s’expressa en tant per u, és la

magnitud correcta i la magnitud observada. Per tant, els excessos es

refereixen al període transcorregut des de 1985 fins a cada any en qües-

tió.

El 1997, la remuneració dels assalariats del sector privat de l’econo-

mia va representar 27,5 bilions de pessetes. En la mesura en què la totalitat

d’aquesta partida s’actualitzi d’acord amb l’IPC, es produeix en aquest any

un excés d’1,9 bilions de pessetes en relació amb el que hauria estat l’im-

port derivat d’una correcta indexació. Cada any, els excessos calculats d’a-

questa manera de la remuneració d’assalariats representen la transferència

de renda que té lloc des del sector privat fins a les famílies.Aquesta trans-

Xt

X̂t

X̂t = Xt(1 + sesgo)−(t−1985),
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(5)



306 ■ LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL BIAIX DE LA INFLACIÓ A ESPANYA

ferència pot estar compensada en aquells sectors els preus dels quals es

formen tenint en compte l’evolució de l’IPC.

Els excessos atribuïts a la resta de partides seleccionades són

menors. En el cas dels interessos, el conjunt de famílies en paguen gairebé

tants en concepte de deutes com en reben dels seus estalvis, de manera que

les grans transferències de renda dins del sector privat tenen lloc des de les

empreses fins a les entitats de crèdit que, a més, reben pagaments per

aquest concepte des de les administracions públiques.Tot i això, es tracta

de quantitats que, en conjunt, representen el 25 per cent de l’excés acumu-

lat en la remuneració d’assalariats el 1997.Aquesta estimació peca, però, del

fet que no sabem del cert si el tipus d’interès nominal, com suggereix la

teoria econòmica, incorpora plenament la inflació anual mesurada per

l’IPC.

En segon lloc, el quadre 5 presenta una versió simplificada dels

comptes de renda, de la utilització de renda i del capital de les administra-

cions públiques entre 1985 i 1995, últim any per al qual es disposa del

detall suficient. Les partides que apareixen amb signe positiu són recursos i

les que tenen signe negatiu són ocupacions.

Quadre 4

GRANS PARTIDES NOMINALS DE L’ECONOMIA EN MILERS DE MILIONS DE PESSETES

1985

Remuneració d’assalariats del sector privat 10.180,3

Interessos nets pagats per les societats 2.131,0

Interessos nets rebuts per les entitats de crèdit 1.638,1

Primes netes rebudes per les empreses d’assegurances 272,6

Les anteriors partides acumulen els excessos següents com a conseqüència d’un biaix en la

Remuneració d’assalariats del sector privat 0,0

Interessos nets pagats per les societats 0,0

Interessos nets rebuts per les entitats de crèdit 0,0

Primes netes rebudes per les empreses d’assegurances 0,0



Com s’ha indicat, les partides indexables que s’han seleccionat són

la remuneració d’assalariats, els interessos nets, les pensions de seguretat

social, la resta de prestacions socials i les cotitzacions socials. Les quatre

primeres partides són ocupacions que representen el 74 per cent de les

despeses totals i l’última són recursos que sumen la tercera part dels recur-

sos totals del sector. En la part superior del quadre 6 es presenta l’evolució

d’aquestes partides en el període 1985-1995 i, a la part inferior, els exces-

sos acumulats per a cada una d’elles com a conseqüència d’un biaix en la

mesura de la inflació de 0,6 per cent anual.

Observeu que únicament analitzem els efectes del biaix en l’IPC

en una partida d’ingressos: les cotitzacions socials que provenen, com

hem vist, del sector privat. Sobre la resta d’ingressos del sector públic

estem fent dos supòsits: a) les transferències de renda examinades ante-

riorment –per exemple, de les empreses a les famílies com a resultat de la

remuneració superior d’assalariats–, tenen un efecte neutral sobre els

ingressos públics, és a dir, se suposa que l’increment dels impostos pagats

per les famílies es compensa amb els menors impostos pagats per les

empreses, i b) a falta d’informació sobre això, no comptabilitzem els

menors ingressos públics que tindrien lloc per una actualització dels
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CORRENTS

1987 1989 1991 1993 1995 1997

12.852,2 16.136,7 20.509,8 22.591,8 24.291,7 27.464,1

2.181,3 2.762,9 3.503,0 3.398,7 3.035,8 2.725,5

2.376,2 3.243,1 3.971,4 4.168,3 4.110,5 4.151,3

462,3 703,2 918,3 1.141,9 1.322,5 1.466,6

mesura de la inflació de 0,6 per cent anual

152,8 381,5 723,1 1.055,7 1.410,5 1.902,4

25,9 65,3 123,5 158,8 176,3 188,8

28,3 76,7 140,0 194,8 238,7 287,6

5,5 16,6 32,4 53,4 76,8 101,6
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Quadre 5

COMPTES DE RENDA I DE CAPITAL DE LES AA PP ESPANYOLES EN MILERS DEMILIONS

1985 1986 1987 1988

Compte de Renda

Excedent brut d’explotació 289,0 321,9 355,2 395.4

Interessos efectius nets – 768,8 –1.060,4 –1.032,3 –1.204,0

Dividends i rendes 123,0 114,3 64,9 170,7

Impostos s/ producció i importació 2.668,7 3.401,3 3.773,8 4.162,1

Impostos s/ renda i patrimoni 2.394,4 2.655,0 3.705,3 4.196,6

Cotitzacions socials reals 3.391,9 3.842,9 4.327,7 4.759,4

Cotitzacions socials fictícies 319,9 334,8 347,8 351,1

Cooperació internacional corrent neta –14,0 4,4 12,9 31,7

Transferències corrents diverses netes 121,7 139,7 172,6 228,4

Subvencions d’exp. i a la imp. –687,3 –634,8 –654,2 –829,6

Prest. Socials: pensions cont. de la s.s. –2.026,1 –2.299,9 –2.579,2 –2.860,3

Prestacions Socials: altres –2.013,4 –2.212,1 –2.411,2 –2.706,9

Compte d’utilització de renda

Renda bruta disponible 3.799,0 4.607,1 6.083,3 6.694,6

Cons. final nacional: rem. d’assalariats –2.978,6 –3.342,7 –3.751,6 –4.197,1

Consum final nacional: resta –1.173,1 –1.397,5 –1.700,2 –1.727,3

Compte de capital

Estalvi brut –352,7 –133,1 631,5 770,2

Transferències i impostos nets de capital –522,6 –589,0 –484,6 –472,8

Formació bruta de capital –994,1 –1.129,5 –1.189,1 –1.476,3

Adquisició neta de terrenys –50,4 –49,8 –56,3 –64,8

Total recursos 9.294,6 10.814,3 12.760,2 14.295,4

Total ocupacions 11.214,4 12.715,7 13.858,7 15.539,1

Cap/Nec de finançament –1.919,8 –1.901,4 –1.098,5 –1.243,7

En % del PIB –6,8% –5,9% –3,0% –3,1%
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DE PESSETES CORRENTS

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

445,2 508,5 571,0 616,6 683,9 750,4 823,6

–1.395,7 –1.662,0 –1.961,0 –2.291,0 –3.005,3 –3.135,8 –3.582,6

231,4 281,0 524,3 731,6 1.218,6 702,1 603,6

4.657,3 4.976,3 5.400,4 6.092,5 5.841,1 6.567,5 6.975,5

5.430,6 6.018,0 6.604,4 7.344,1 7.280,0 7.412,8 7.978,3

5.507,7 6.274,8 7.033,4 8.041,3 8.500,8 8.824,3 8.780,4

364,3 426,8 471,9 570,7 594,5 613,9 644,0

21,1 45,6 79,2 10,4 –28,8 –214,8 48,0

90,8 152,9 94,0 140,5 45,6 –71,1 135,9

–888,9 –960,7 –992,2 –1.029,5 –1.282,3 –1.291,6 –1.327,0

–3.192,6 –3.613,2 –4.079,3 –4.548,4 –5.077,1 –5.577,5 –6.027,9

–3.084,0 –3.608,0 –4.291,1 –4.960,6 –5.216,4 –5.085,2 –4.986,5

8.187,2 8.840,0 9.455,0 10.718,2 9.554,6 9.495,0 10.065,4

–4.805,5 –5.565,6 –6.316,9 –7.231,8 –7.484,5 –7.642,1 –8.117,0

–2.025,8 –2.249,0 –2.565,0 –2.861,3 –3.216,0 –3.321,1 –3.473,5

1.355,9 1.025,4 573,1 625,1 –1.145,9 –1.468,2 –1.525,2

–566,6 –415,6 –392,6 –392,0 –559,5 –299,7 –499,8

–1.975,2 –2.433,6 –2.644,5 –2.389,4 –2.477,2 –2.537,8 –2.494,0

–23,0 –90,4 –62,2 –57,4 –126,7 –101,1 –102,4

16.748,4 18.683,9 20.778,6 23.547,7 24.135,7 24.585,1 26.165,8

17.957,3 20.598,1 23.304,8 25.761,4 28.445,0 28.991,9 30.787,2

–1.208,9 –1.914,2 –2.526,2 –2.213,7 –4.309,3 –4.406,8 –4.621,4

–2,7% –3,8% –4,6% –3,7% –7,1% –6,8% –6,6%
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trams i de les deduccions de l’impost sobre la renda d’acord amb una

inflació menor. (11)

Pel costat de la despesa és necessari fer explícits els tres supòsits

següents. a) Tenim en compte només la meitat de la resta de prestacions

socials que no són pensions.Aquesta partida, que representa el 16 per cent

de la despesa pública, inclou les despeses sanitàries, el subsidi d’atur i altres

despeses de caràcter social. Un cop deduïm les despeses sanitàries diferents

(11) Segons l’IB, als Estats units, ni més ni menys que una tercera part de l’impacte del biaix total en el sector públic és
degut a una reducció dels ingressos per impostos.

Quadre 6

1985 1986 1987 1988

Partides indexables, recursos, ocupacions i dèficit públic indexant amb l’IPC en milers de milions

Interessos efectius nets –768,8 –1.060,4 –1.032,3 –1.204,0

Cotitzacions socials reals 3.391,9 3.842,9 4.327,7 4.759,4

Prest. Socials: pensions cont. de la s.s. –2.026,1 –2.299,9 –2.579,2 –2.860,3

Prestacions Socials: altres –2.013,4 –2.198,8 –2.382,4 –2.658,5

Cons. final nacional: rem. d’assalariats –2.978,6 –3.342,7 –3.751,6 –4.197,1

Total recursos 9.294,6 10.814,3 12.760,2 14.295,4

Total ocupacions 11.214,4 12.715,7 13.858,7 15.539,1

Cap/Nec de finançament –1.919,8 –1.901,4 –1.098,5 –1.243,7

En % del PIB –6,81% –5,88% –3,04% –3,10%

Les partides anteriors acumulen els excessos següents com a conseqüència d’un biaix de la

Interessos efectius nets 0 6.431 12.500 21.799

Cotitzacions socials reals 0 –23.057 –51.777 –85.156

Prest. Socials: pensions cont. de la s.s. 0 13.799 30.857 51.177

Prestacions Socials: altres 0 6.636 14.424 24.216

Cons. final nacional: rem. d’assalariats 0 14.039 31.419 52.567

Total recursos 0 –23.057 –51.777 –85.156

Total ocupacions –0 40.906 89.200 149.759

Cap/Nec de finançament 0 17.849 37.423 64.603

En % del PIB 0,00% 0,06% 0,10% 0,16%
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de la remuneració del personal, es pot considerar que la resta de la partida

està constituïda per transferències de renda en favor de diferents beneficia-

ris. Per tant, comptabilitzar tan sols el 50 per cent del total ens sembla un

supòsit conservador en aquest context. b) Incloem l’increment net de des-

pesa pública per la major remuneració dels assalariats, un cop que a l’incre-

ment brut dels salaris públics li descomptem l’impost sobre la renda corres-

ponent a un tipus mitjà –bastant elevat– del 30 per cent. c) A l’hora de cal-

cular els majors interessos del deute públic com a resultat d’una indexació

excessiva, incloem tant els interessos acumulats pel pagament d’un major

deute públic resultat de la indexació de les partides de despesa analitzades,

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

de pessetes corrents

–1.395,7 –1.662,0 –1.961,0 –2.291,0 –3.005,3 –3.135,8 –3.582,6

5.507,7 6.274,8 7.033,4 8.041,3 8.500,8 8.824,3 8.780,4

–3.192,6 –3.613,2 –4.079,3 –4.548,4 –5.077,1 –5.577,5 –6.027,9

–3.010,6 –3.501,1 –4.139,0 –4.756,0 –4.971,2 –4.817,1 –4.695,3

–4.805,5 –5.565,6 –6.316,9 –7.231,8 –7.484,5 –7.642,1 –8.117,0

16.748,4 18.683,9 20.778,6 23.547,7 24.135,7 24.585,1 26.165,8

17.957,3 20.598,1 23.304,8 25.761,4 28.445,0 28.991,9 30.787,2

–1.208,9 –1.914,2 –2.526,2 –2.213,7 –4.309,3 –4.406,8 –4.621,4

–2,68% –3,82% –4,60% –3,75% –7,07% –6,80% –6,62%

mesura de la inflació del 0,6 per cent anual

33.566 49.806 70.314 95.510 142.509 166.795 211.147

–131.000 –185.999 –249.435 –331.716 –399.572 –465.235 –512.825

75.936 107.102 144.668 187.627 238.645 294.055 352.062

36.676 53.475 76.091 102.317 122.595 134.052 145.620

80.009 115.483 156.817 208.826 246.261 282.035 331.855

–131.000 –185.999 –249.435 –331.716 –399.572 –465.235 –512.825

226.187 325.866 447.891 594.279 750.010 876.936 1.040.683

95.187 139.867 198.456 262.563 350.438 411.702 527.858

0,21% 0,28% 0,36% 0,44% 0,57% 0,64% 0,76%
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com els interessos corresponents al servei del deute total a un tipus d’in-

terès superior.

Amb aquests supòsits, el 1995 les partides de despesa acumulen uns

excessos molt importants: més de 200 miliards dels interessos del deute

públic, més de 300 miliards de la remuneració dels assalariats públics o les

pensions i 145 miliards de la resta de prestacions socials. Així doncs, la

sobreestimació de l’IPC en 0,6 per cent anual provoca, el 1995, un augment

de la despesa pública d’1 bilió de pessetes. En aquest mateix període, les

cotitzacions socials s’incrementarien al voltant de mig bilió de pessetes. En

conjunt, els efectes acumulats d’una mesura esbiaixada de l’IPC es traduei-

xen al cap de deu anys en un dèficit públic de 527 miliards equivalents a

0,76 punts percentuals del PIB.

En aquest punt, és possible preguntar-se: ¿com es modificarien

aquests resultats si l’INE hagués adoptat el 1992 les decisions que nosaltres

recomanem al capítol 3? La inflació real des d’aquesta data hauria estat d’un

0,3 per cent anual superior. En la mesura que aquest augment s’hagués

transmès a les magnituds observades, en l’expressió (5) seria superior

per a 1993 o, el que és el mateix, el biaix durant aquests anys es redui-

ria en un 50 per cent. El resultat, per descomptat, és que els efectes analit-

zats en aquesta secció haurien estat menors.

D’altra banda, durant aquest període, el biaix ha estat positiu

(capítol 6), indicant que els preus s’han comportat de forma relativament

més perjudicial per a les famílies més riques. Per tant, si haguéssim utilitzat

un índex general que fos la mitjana simple dels índexs individuals en lloc

de la mitjana ponderada per la despesa total de la família, com és el cas de

l’IPC actual, la inflació hauria estat menor. Per tant, mantenir el sistema

vigent implica augmentar el biaix total un 0,05 per cent anual. Les implica-

cions més importants que resulten de considerar un biaix del 0,65 per

cent anual són les següents: (i) en el sector privat, la remuneració d’assala-

riats acumularia un increment de 2,05 bilions en aquests anys (en lloc

S9

t ≥
X̂t



d’1,9) i (ii) el dèficit del sector públic s’hauria incrementat com a conse-

qüència d’aquest biaix en 0,57 bilions que representen el 0,82 per cent del

PIB (davant dels 0,53 bilions, que representen el 0,76 per cent, en el cas

anterior).

9.5.3. Efectes futurs

Una menció especial requereix el cas de la continuació de les

tendències il·lustrades en la secció anterior.A la part superior del quadre 7,

s’ofereix la projecció del dèficit del sistema públic de pensions en pesse-

tes de 1997 feta per Herce i Alonso (1998), que es tradueix en pessetes

corrents amb una simple hipòtesi d’inflació del 2 per cent anual a la qual

acompanya una altra de l’1,4 per cent anual. La diferència entre les dues és

deguda justament al biaix de l’IPC.(12)

Si solament les pensions estiguessin indexades amb la inflació, al

cap de l’horitzó de projecció, l’acumulació del biaix de l’IPC comportaria

un augment molt considerable de la despesa pública. El supòsit que el

biaix es trasllada també a la massa salarial i a les cotitzacions corresponents

implica, però, que el dèficit es corregeix parcialment. El resultat és que, en

els anys 2015 o 2025, per exemple, el dèficit del sistema de pensions seria

de 300 miliards o d’1,1 bilions superior al cas d’absència d’un biaix en la

mesura de la inflació; és a dir, la sobreestimació de l’IPC seria responsable

del 10 o del 15 per cent, respectivament, del dèficit total previst per al sis-

tema de pensions.

Per fer una anàlisi similar sobre la resta de partides indexades del

sector públic, necessitaríem disposar d’una projecció cap al futur similar a

la que tenim per al sistema de pensions. Com que no disposem d’aquesta

informació, ens limitarem a oferir la següent il·lustració dels possibles efec-
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(12) Cal tenir en compte que les diferències absolutes són sensibles a l’escala  de la inflació escollida, però prescindirem
d’aquest fet ja que aquesta magnitud és previsiblement reduïda.



tes de la sobreestimació de l’IPC. Per la banda dels ingressos, les cotitza-

cions socials ja estan incloses en la projecció d’ingressos del sistema de

pensions. Els impostos sobre la renda i el patrimoni estaran afectats a l’alça

per l’increment dels guanys salarials i altres partides de renda indexades, i a

la baixa per l’efecte ja comentat de l’actualització dels trams de la tarifa de

l’impost i de les deduccions fiscals.A falta d’una hipòtesi més bona, adopta-

rem el supòsit conservador segons el qual aquestes dues tendències són del

mateix ordre de magnitud.A part d’això, com hem indicat anteriorment, no

estem en condicions de comptabilitzar el descens de la recaptació de l’IRPF

que es produiria si els trams de la tarifa i les deduccions s’actualitzessin

anualment amb un IPC esbiaixat.

Pel costat de la despesa pública, hem vist en l’apartat anterior que

hi ha partides indexades de quantia considerable –com la remuneració d’as-

salariats i les altres prestacions socials (excloses les pensions)– que acumu-

laran en el futur excessos importants deguts a la sobreestimació de l’IPC.A

falta de previsions sobre la seva futura evolució, farem el supòsit raonable

que aquestes dues partides, que representen el 42 per cent de la despesa

pública total, es mantindran constants en termes reals. Com a l’apartat ante-
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Quadre 7

CONSEQÜÈNCIES D’INDEXAR PER SOBRE DE LA VERITABLE INFLACIÓ

1997 1998

Dèficit del sistema de pensions (Despeses per pensions contributives menys Ingressos per

(1) Hipòtesi d’inflació del 2% anual 641 724

(2) Hipòtesi d’inflació de l’1,4% anual 641 720

Diferència (1)-(2) ª 0 5

Despesa pública com a resultat d’indexar la remuneració d’assalariats (neta d’impostos) i

(1) Hipòtesi d’inflació del 2% anual 8.508 8.679

(2) Hipòtesi d’inflació de l’1,4% anual 8.406 8.523

Diferència (1)-(2)ª 102 156

a Es pot interpretar com l’augment d’ingressos i de despeses com a conseqüència d’indexar-los tots dos amb un IPC que sobrevalora



rior, ens limitarem a la meitat d’aquestes prestacions socials, i calcularem

els excessos acumulats per la remuneració dels assalariats públics nets

d’impostos sobre la renda a un tipus del 30 per cent. Finalment, seria inte-

ressant estimar l’excés acumulat pels interessos del deute públic, però

necessitaríem escenaris futurs sobre l’evolució del dèficit dels quals no dis-

posem. Per tant, inclourem tan sols l’increment del dèficit provocat pel

pagament d’interessos del dèficit públic generat en les pensions, la remune-

ració d’assalariats i la resta de prestacions socials, sota el supòsit que aques-

tes despeses es financen amb el deute públic a un any i a un tipus d’interès

del 2,5 per cent.

A la part inferior del quadre 7 es presenten els efectes sobre el dèfi-

cit públic fins a l’any 2025 d’indexar aquestes partides de despesa pública

per sobre de la veritable inflació. Com en el cas de les pensions, el que cal-

culem és l’excés de despesa resultat d’un creixement anual igual a una pre-

visió d’inflació del 2 per cent quan la veritable inflació seria 0,6 punts infe-

rior. El resultat és que les partides analitzades acumularien uns excessos en

aquests anys d’una magnitud considerable: 1,3 bilions de pessetes l’any

2015 o gairebé 2,5 bilions el 2025.
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1999 2000 2005 2010 2015 2020 2025

cotitzacions) en milers de milions de pessetes corrents

751 863 1.283 2.023 3.117 4.741 7.303

742 848 1.224 1.874 2.803 4.140 6.191

9 15 59 149 314 602 1.112

la meitat de les prestacions socials en milers de milions de pessetes corrents

8.854 9.033 9.980 11.026 12.182 13.458 14.868

8.643 8.764 9.395 10.071 10.796 11.573 12.406

212 269 585 955 1.386 1.885 2.462

en 0,6 la veritable inflació.
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Quadre 8

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL BIAIX EN LA MESURA
DE LA INFLACIÓ

Partides de Import en milers Percentatge de
despesa pública de milions de pessetes la despesa total

Pensions 8.814,1 27,58

Sanitat 4.122,8 12,90

Finançament administracions territorials 3.787,2 11,85

Deute públic 3.041,0 9,51

Atur 1.353,5 4,23

Efectes d’un biaix de 0,6 punts

fins al 2015 1.152 3,61

Agricultura 1.125,0 3,52

Infraestructura 1.118,5 3,50

Prestacions socials 1.058,5 3,31

Participació en la Unió Europea 1.029,6 3,22

Educació 997,8 3,12

Defensa 873,4 2,73

Efectes d’un biaix de 0,6 punts

fins al 2010 825,0 2,58

Foment de l’ocupació 739,5 2,31

Altres polítiques 715,0 2,24

Seguretat ciutadana 702,9 2,20

Incapacitat temporal 547,0 1,71

Investigació 460,5 1,44

Serveis generals Seguretat Social 262,4 0,82

Subvencions del transport 241,3 0,75

Indústria i energia 213,6 0,67

Comerç, turisme i PIMES 163,6 0,51

Administració tributària 157,4 0,49

Justícia 146,3 0,46

Política exterior 146,2 0,46

Habitatge 112,1 0,35

Comunicacions 33,7 0,11

Font:Presentació del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1999,Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració
pròpia.
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Convé expressar aquestes xifres en pessetes de 1999 per poder

comparar-les, per exemple, amb les despeses previstes als Pressupostos

Generals d’aquest any. Al quadre 8 les estimacions anteriors es comparen

amb les despeses públiques en el pressupost de 1999 classificades per

ordre d’importància. Per exemple, si portem els efectes d’un biaix del 0,6

per cent anual fins al 2015, obtenim que l’increment total del dèficit públic

en pessetes de 1999 seria d’1,15 bilions de pessetes. En termes relatius,

aquesta quantitat, que es convertiria en la sisena partida de despesa públi-

ca, representa el 3,61 per cent de la despesa total pressupostada aquest

any.

Per descomptat que l’horitzó temporal que considerem és de vital

importància, de manera que si repetim l’exercici únicament fins al 2010, la

xifra anterior queda reduïda a 800 miliards de pessetes o el 2,5 per cent de

la despesa total, mentre que si ens situem en l’any 2025 serien 1,9 bilions

de pessetes o el 6,25 per cent de la despesa total. En qualsevol cas, es tracta

de xifres d’una magnitud considerable que s’han d’entendre com una il·lus-

tració dels efectes futurs potencials d’un biaix en la mesura de la inflació

del 0,6 per cent anual.

Finalment, suposem que el 1997 s’adoptessin les recomanacions que

hem fet al capítol 3. Sota el supòsit que es mantinguessin els trets de la

inflació recent, és a dir, que els lloguers continuessin pujant més de pressa

que l’índex general i que els preus se seguissin comportant de forma pro-

pobre, la inflació prevista abans i després de l’ajust pels biaixos de l’IB

seria de 2,3 i 1,7 per cent anual, respectivament, en lloc d’un 2 i d’un 1,4

com hem suposat en l’exercici anterior. Per tant, els efectes que acabem de

calcular haurien de ser revisats lleugerament a l’alça.

9.5.4. Altres efectes

Com sabem, l’IPC no s’utilitza únicament per calcular la inflació.

Aquest indicador es fa servir, entre d’altres usos bàsics, per deflactar, per



exemple, el consum, els salaris o altres magnituds. En aquest ordre de coses,

creiem que és útil il·lustrar les implicacions de deflactar la despesa agrega-

da per un IPC lliure de biaixos.

Sigui la distribució de la despesa total de les

famílies en el moment 1, corresponent a l’EPF de 1980-81, expressada en

pessetes de l’hivern de 1991. És a dir, si és la despesa total de la família

h entrevistada durant el trimestre de 1980-81, és el vector de preus

de l’hivern de 1991 i és l’índex de Laspeyres d’aquesta famí-

lia calculat al capítol 8, aleshores

Anàlogament, sigui la distribució de la despesa total

de les famílies en el moment 2, corresponent a l’EPF de 1990-91, expressa-

da també en pessetes de l’hivern de 1991. És a dir, si és la despesa

total de la família h entrevistada durant el trimestre de 1990-91 i

l’índex de Laspeyres d’aquesta família calculat al capítol 4,

aleshores

Finalment, sigui la distribució de la despesa total de les

famílies en el moment 1, expressada en pessetes de l’hivern de 1991, però

a través d’un índex de Laspeyres, adequadament corregit, del biaix total de

0,6 per cent anual.

Al quadre 9 es presenta la despesa mitjana en pessetes constants de

les dues EPF per als valors = 0, 0,5 i 1 del paràmetre que recull la

importància que volem concedir a les economies d’escala en el consum

dins de la família. L’augment de la despesa en termes reals d’acord amb els

índexs de Laspeyres sense corregir oscil·la entre el 24 i el 34 per cent,

ξ
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depenent dels valors del paràmetre (13) (files 1 i 2 del quadre 9). Aquest

augment de la despesa es converteix en un 32 i en un 42 per cent, respecti-

vament, quan considerem índexs lliures del biaix del 0,6 per cent anual

(files 1 i 3 del mateix quadre). La diferència del 8 per cent independent-

ment de les economies d’escala és, per descomptat, important.

9.6. Resum

D’acord amb l’IB, al capítol 8 hem suggerit prendre el valor

per cent anual per al biaix de substitució clàssic. En aquest

capítol hem ofert una justificació per adoptar els següents valors de la resta

de biaixos considerats en l’IB: i . Per

tant, el biaix total és de 0,6 per cent anual. ¿Quines són les conseqüències

per a l’economia espanyola d’incórrer en un biaix en la mesura de la infla-

ció d’aquest ordre de magnitud?

1. Si considerem el passat recent, les conclusions més importants

són les dues següents:

S4 + S5 = 0,41.S2 = 0, S3 = 0,04

S1 = 0,15

ξ
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(13) Aquests ordres de magnitud coincideixen amb els obtinguts per a diferents definicions de la despesa a Del Río i
Ruiz-Castillo (1996) i Ruiz-Castillo i Sastre (1999).

Quadre 9

DESPESA MITJANA A PREUS DE L’HIVERN DE 1991

= 0 = 0,5 = 1

EPF 1990-91 2.563.502 1.406.289 819.564

EPF 1980-81 2.060.338 1.088.888 611.714

EPF 1980-81 corregida pel

biaix de 0,6 1.949.266 1.030.183 578.733

Augment en termes reals en %

– Abans de la correcció 22,42 29,14 33,97

– Després de la correcció 31,51 36,51 41,61

ξξξ



(i) Sota el supòsit que l’IPC opera com un sòl en la determinació anual

de tots els sous i salaris en el sector privat, la major conseqüència

d’un biaix de 0,60 per cent anual des de 1985 fins a 1997, és que al

final del període la remuneració dels assalariats hauria estat un 6,9

per cent superior a la que hauria estat amb un IPC sense biaixos. O,

en altres paraules, el 1997 les empreses haurien transferit 1,9 bilions

de pessetes als seus assalariats com a conseqüència del biaix en la

mesura de la inflació. Sota el supòsit que el tipus d’interès nominal

incorpora plenament la inflació mesurada per l’IPC, a aquesta quanti-

tat caldria afegir 578 miliards en concepte d’interessos, el 75 per cent

dels quals és a favor de les entitats de crèdit i la resta a favor de les

famílies.

(ii) Si considerem que l’única partida d’ingressos públics afectada per la

sobreestimació de la inflació és l’augment de les cotitzacions socials,

i incloem pel costat de les despeses a) l’augment net d’impostos (a

un tipus mitjà del 30 per cent) de les remuneracions del sector

públic, b) les pensions, c) la meitat de les altres prestacions socials i

d) l’augment del servei del deute, el 1995 el sector públic hauria

experimentat un increment del dèficit de 527 miliards de pessetes,

equivalent al 0,76 per cent del PIB en relació amb el que hauria

experimentat amb un IPC sense biaixos.Aquesta estimació no inclou

l’increment en la recaptació de l’IRPF que s’hauria produït si els

trams de la tarifa i les deduccions s’haguessin actualitzat anualment

amb un IPC sense biaix.

2. Les implicacions en el futur que l’IPC continuï generant un biaix

alcista de 0,6 per cent anual són considerables. (i) Tenint en compte les

projeccions sobre el dèficit del sistema de pensions fetes per Herce i

Alonso (1998) i sota el supòsit d’una inflació del 2 per cent anual, estimem

que l’any 2015 més de 300 miliards de pessetes, o el 10 per cent del dèficit

del sistema de pensions, seria degut a aquest biaix. (ii) Sobre la resta del

sector públic no disposem en aquest moment de la informació necessària
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per fer un exercici similar, però suposant únicament que la remuneració

d’assalariats públics i la meitat de les restants prestacions socials es mantin-

dran constants en termes reals en els pròxims anys, i incloent el servei del

deute necessari per finançar el dèficit provocat per les tres partides de

despesa citades, concloem que els excessos acumulats, per exemple, el

2015, sumarien 1,4 bilions de pessetes.

La suma d’aquestes dues quantitats, expressada en pessetes cons-

tants de 1999, equival al 3,61 per cent de la despesa pública d’aquest any,

cosa que situa l’error en la mesura de la inflació com la sisena partida de la

despesa pública, després del mateix sistema de pensions, la sanitat, el

finançament de les administracions territorials, el servei del deute públic i

el subsidi d’atur i davant de les despeses en agricultura, infraestructures, la

resta de les prestacions socials (diferents de les pensions, la sanitat i l’atur),

l’educació i la defensa.

3. En relació amb l’increment de la despesa mitjana en termes reals

entre l’EPF de 1980-81 i la de 1990-91, si utilitzem un IPC esbiaixat trobem

un augment del 24 al 34 per cent depenent del supòsit que fem sobre la

importància de les economies d’escala. Amb un IPC lliure del biaix de 0,6

per cent anual, l’augment oscil·la del 32 al 42 per cent.

Així doncs, a falta d’una estimació més ben fonamentada d’aquests

efectes, ens conformarem si hem aconseguit destacar que un biaix aparent-

ment reduït en la mesura de la inflació de 0,6 punts percentuals anuals pot

provocar uns efectes acumulats molt importants.

No hem de tancar aquest capítol sense subratllar els efectes distribu-

tius dels biaixos deguts al canvi de qualitat i a l’aparició de nous productes.

Donada l’estructura del biaix suggerida per l’IB per als Estats

Units (adequadament corregida per a aplicar-la a Espanya), ens hem pre-

guntat quines són les conseqüències diferencials entre les famílies pobres i

les riques en l’economia espanyola. En el primer exercici empíric que

coneixem dins d’aquesta literatura, hem trobat que eliminar aquest biaix

S4 + S5

321LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■



comportaria reduir en una proporció més gran la inflació entre 1991 i 1998

experimentada per les famílies més riques que per les més pobres.

Naturalment, aquesta modificació redueix el biaix provocat per la natu-

ralesa plutocràtica de l’IPC actual, que passa de ser de 0,055 a 0,034 per

cent anual. Igual que al capítol 7, el següent pas en aquesta investigació

consistiria en una anàlisi multivariant on s’estudiés l’impacte de l’eliminació

d’aquest biaix sobre les altres variables sobre les quals tenim informació.

S9
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X. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

10.1. Conclusions

Donat el cistell del mercat o un vector de quantitats adquirit pels

consumidors en un període determinat, l’IPC d’un període t és el quocient

del cost d’aquest cistell als preus d’aquest període i als preus d’un període

de base. La construcció de l’IPC es du terme en dues fases: (a) en el grau

d’agregació inferior, els registres de preus d’un mateix article en els dife-

rents establiments d’una província s’agreguen en el que s’anomena un

índex simple ; i (b) en el grau d’agregació superior, els índexs simples

s’agreguen per formar l’índex general utilitzant un sistema fix de

ponderacions que s’estima a partir d’una EPF.

En el sistema vigent a Espanya, que està basat en 1992, el cistell

del mercat consisteix en i = 1,…, 471 articles en cada una de les j =

1,…, 52 províncies, els preus dels quals es registren en 29.000 establi-

ments i el període de base és 1992. La característica central d’un sistema

com l’IPC és que els articles que formen el cistell del mercat, els produc-

tes i varietats, les seves especificacions i la mostra d’establiments on es

registren els preus, es mantenen invariables durant la vigència del siste-

ma.

Des de fa dècades, els economistes i els estadístics oficials de tots els

països saben que l’IPC sobreestima la inflació a causa del biaix clàssic de

substitució (biaix ), que es produeix en el grau d’agregació superior. El

biaix apareix perquè encara que les famílies variïn les seves pautes de con-

sum com a resposta als canvis dels preus relatius, les proporcions agrega-

des de la despesa es mantenen fixes en el temps. Però, a més, l’IB ha

considerat dues fonts fonamentals de biaix més.

Wi,j

S1S1S1

Wi,j

Ii,j,t

Ii,j,t
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D’una banda, basant-se sobretot en els treballs del mateix BLS, ha

criticat dos aspectes del procediment d’agregació inferior: el mètode

seguit per agregar els registres de preus de cada bé fets en els establi-

ments d’una determinada zona geogràfica per construir un índex simple

( ); i el biaix de substitució entre establiments que es produeix per-

què l’índex no recull que els consumidors duen a terme un volum creixent

de les seves adquisicions en els establiments els preus dels quals han bai-

xat o s’han apujat més lentament ( ). De l’altra, basant-se en estudis

monogràfics sobre productes i sectors específics i en especulacions prò-

pies, l’IB ha procedit a una avaluació sistemàtica del biaix alcista a causa

dels canvis de qualitat que el BLS no descompta suficientment ( ) i a l’a-

parició de nous productes ( ).

Ara bé, en cada país l’oficina d’estadística encarregada de la confec-

ció de l’índex ha d’adoptar unes difícils decisions metodològiques suscepti-

bles de crítica. Així, per exemple, l’índex nord-americà està restringit a la

població urbana, mentre que l’índex espanyol excloïa en el passat les famí-

lies unipersonals i, dins de les pluripersonals, les molt riques i les molt

pobres. En principi, qualsevol exclusió d’un subgrup de la població genera

un biaix en la mesura de la inflació general ( ).

Resolt aquest aspecte per la decisió de l’INE de construir l’ín-

dex vigent per a la població total, en aquest treball hem trobat quatre

aspectes per als quals creiem que hi ha una alternativa superior.

L’índex espanyol (a) elimina del cistell del mercat els lloguers imputats

als habitatges cedits i en propietat, el tractament dels quals constituïa

una de les majors consecucions del sistema de l’IPC basat en 1976 i

1983 ; (b) no utilitza a fons la informació disponible sobre la gran

compra per estimar la despesa anual de les famílies en aliments i begu-

des , i (c) omet també un conjunt d’imputacions disponibles

sobre l’autoconsum, l’autosubministrament, el salari en espècie i els

àpats bonificats en el lloc de treball o en l’establiment propietat de la

família . Finalment, (d) hem detectat un biaix causat perquè els(S7c)

(S7b)

(S7a)

S6

S5

S4

S3

S2Ii,j,t
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índexs que hi ha darrere la construcció oficial no són pròpiament ín-

dexs del tipus Laspeyres que prenen com a referència les quantitats

dels béns adquirides pels consumidors durant la confecció de l’EPF de

1990-91 ( ).

L’índex general no és més que la mitjana ponderada per la despesa

total de la família dels índexs de les famílies individuals. L’IB troba que als

Estats Units no hi ha evidència empírica suficient per preocupar-se per dos

aspectes distributius als quals aquí hem dedicat una atenció especial:(a) l’es-

quema de ponderació seguit que dóna lloc a un biaix que recull si l’evolució

dels preus dels diferents béns perjudica relativament més les famílies més

riques o les més pobres ( ), i (b) el biaix en la mesura de la inflació que

afecta, positivament o negativament,subgrups específics de la població ( ).

El quadre 1 resumeix aquestes 10 fonts diferents de biaixos, i inclou

a l’última columna les estimacions fetes per a Espanya. Les conclusions més

interessants que es dedueixen d’aquestes estimacions es poden resumir en

els 16 punts següents classificats en 4 grups.

I. Les conseqüències econòmiques a Espanya dels biaixos de l’IB 

1. Dels cinc biaixos destacats per l’IB, només ens ha estat possible tractar-

ne dos: d’una banda, hem estimat el biaix de substitució per a l’econo-

mia espanyola entre l’hivern de 1981 i l’hivern de 1991 en el 0,07 per

cent anual; de l’altra, hem fet palès que, a l’espera de confirmació per

part de l’INE, el biaix no ha de constituir un problema important al

nostre país. Després d’una lectura crítica de la literatura corresponent, l’a-

plicació directa del cas nord-americà a la realitat espanyola ens ha dut a

suposar que els tres biaixos restants condueixen a una sobreestimació de

la inflació de 0,45 per cent anual. Com que considerem que la nostra esti-

mació del biaix constitueix una fita inferior al seu veritable valor, con-

cloem que la suma dels 5 biaixos de l’IB suposa, aproximadament, 0,6

per cent anual.

S1S1S1
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Quadre 1

BIAIXOS EN LA MESURA DE LA INFLACIÓ

Denominació Descripció

: Biaix de substitució en el grau superior A causa de la constància en el temps de les 
ponderacions dels articles davant canvis en els
preus relatius

: Biaix de substitució en el grau inferior A causa de la fórmula utilitzada per agregar els
registres de preus dels béns en índexs simples

: Biaix de substitució entre establiments A causa de la constància en el temps de la mostra
d’establiments davant canvis en els preus
respecte dels establiments de fora de la mostra

: Biaix de qualitat A causa del fet que no es té prou en compte
la millora de la qualitat dels productes

: Biaix de nous béns A causa de l’aparició de nous productes que
no es tenen en compte en el cistell del mercat

: Biaix de l’estrat de referència A causa de l’exclusió de l’índex general de certes
categories de famílies

: Biaix incorregut amb ocasió del A causa del tractament per INE dels lloguers
canvi de base imputats, la gran compra i altres imputacions

: Biaix de Laspeyres A causa del fet que els IPC individuals no són
exactament índexs de Laspeyres com
a conseqüència del lapse entre l’EPF
de 1990-91 i l’any base 1992

: Biaix de l’esquema d’agregació A causa de l’ús d’índexs plutocràtics en els quals
el pes d’una família en l’índex és proporcional
a la seva despesa total

: Biaix de subgrups específics A causa del fet que la inflació afecta de manera diferent
grups amb diverses característiques geogràfiques
socioeconòmiques i demogràfiques

a Signe +: l’IPC sobrevalora la inflació veritable. Signe –: l’IPC infravalora la inflació veritable. ?: efecte ambigu, a priori.
b Els càlculs que apareixen en el quadre es mesuren en punts percentuals a l’any.
c Suposarem que el seu veritable valor és +0,15.
d Suposarem que =+0,04 i + = +0,41, de manera que els biaixos a sobrevaloren conjuntament el veritable IPC en      S5S1S1S1S5S4S3
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¿Ho tracta 
Signe a l’Informe ¿S’estima en Estimació

Boskin? b aquest estudi? per a Espanya b

+ Sí Sí Fita mínima de
(+0,15) = +0,06 c

+ Sí Sí = 0 c

( = +0,25)

+ Sí No Simulació
( = +0,10) ad hoc d

+ Sí No Simulació
(en general) ( + = +0,6) ad hoc d

? Sí No Simulació
( + = +0,6) ad hoc d

? No Sí –0,006
(no afecta l’IPC

vigent)

? No afecta Sí –0,241
els EUA

– No afecta Sí –0,061
els EUA

? No Sí –0,055
(propobre)

nt ? No es considera Sí Gran varietat
important d’efectes

diferencials

     un 0,6 per cent anual davant l’1,1 de l’Informe Boskin.

S5S4

S5S4
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S2
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2. Les implicacions més importants d’un biaix alcista del 0,6 per cent anual

són les tres següents:

(i) Com a resultat d’un biaix d’aquesta magnitud que va operar al llarg

del període 1985-1997, el 1997, i d’acord amb aquest estudi, s’hauria

produït una desviació des de les empreses, favorable per als assala-

riats del sector privat, d’1,9 bilions de pessetes. El vehicle per a

aquesta transferència són els sous i salaris indexats excessivament

amb un IPC esbiaixat a l’alça.

(ii) Si considerem que l’única partida d’ingressos públics afectada per

la sobreestimació de la inflació és l’augment de les cotitzacions

socials, i incloem per la banda de les despeses (a) l’augment net

d’impostos de les remuneracions del sector públic, (b) les pensions,

(c) la meitat de les altres prestacions socials i (d) l’augment en el

servei del deute, el 1995 el sector públic hauria experimentat un

increment del dèficit de 527 miliards de pessetes, equivalent al 0,76

per cent del PIB en relació amb el que hauria experimentat amb un

IPC sense biaixos.

(iii) Les implicacions en el futur que l’IPC continuï generant un biaix

alcista de 0,6 per cent anual són les següents.Amb el supòsit d’u-

na inflació del 2 per cent anual, estimem que l’any 2015 més de

300 miliards de pessetes, o el 10 per cent del dèficit del sistema

de pensions, seria degut a aquest biaix. Sobre la resta del sector

públic, sota el supòsit que la remuneració d’assalariats públics

més la meitat de les restants prestacions socials es mantindran

constants en termes reals en els pròxims anys, concloem que els

excessos acumulats per aquestes partides l’any 2015 sumarien

1,4 bilions de pessetes. La suma d’aquestes dues quantitats,

expressada en pessetes constants de 1999, equival al 3,61 per

cent de la despesa pública d’aquest any, cosa que situa la sobreva-

loració de la inflació com la sisena partida de despesa pública,

després del mateix sistema de pensions, la sanitat, el finançament
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de les administracions territorials, el servei del deute públic i el

subsidi d’atur. Aquesta estimació no inclou l’increment en la

recaptació de l’IRPF que s’hauria produït si els trams de la tarifa i

les deduccions s’haguessin actualitzat anualment amb un IPC

esbiaixat.

(iv) Si utilitzem un IPC esbiaixat per expressar les magnituds monetàries

en pessetes constants, l’increment en termes reals de la despesa mit-

jana entre 1980-81 i 1990-91 segons les EPF corresponents seria del

24 al 34 per cent, depenent del supòsit que es faci sobre les econo-

mies d’escala en la família. Si eliminem el biaix, aquest augment pas-

sa a ser del 32 al 42 per cent, respectivament.

II. La repercussió de les modificacions en l’IPC vigent

L’oficina d’estadística encarregada de l’elaboració de l’IPC a cada

país ha d’adoptar decisions metodològiques susceptibles de crítica des del

punt de vista tècnic. En el cas espanyol, les conclusions de la nostra revisió

crítica de les decisions adoptades per l’INE amb motiu del canvi de base de

1992 són les cinc següents:

3. En primer lloc, convé deixar constància que les alternatives a l’IPC oficial

s’obtenen a partir de la distribució d’índexs individuals, específics per a

cada família, que es construeixen sobre la base de la informació pública

disponible. En concret, hem seleccionat un cistell del mercat que inclou

les 21 rúbriques alimentàries, els preus de les quals es faciliten a escala

autonòmica, i dels 32 subgrups no alimentaris amb preus a escala provin-

cial. Es pot afirmar que l’aproximació que hem aconseguit a la sèrie ofi-

cial és molt satisfactòria. D’altra banda, per a alguns aspectes d’aquest tre-

ball hem necessitat reconstruir la inflació oficial en la base anterior de

1983. Utilitzant l’EPF de 1980-81 i els preus de les 57 rúbriques a escala

nacional, hem obtingut una aproximació inferior a la del cas anterior,

però de qualitat suficient per als nostres propòsits.
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4. A causa de decisions metodològiques per a les quals, en opinió nostra, hi

ha alternatives millors, l’IPC espanyol amb base en 1992 està infravalo-

rant la inflació des del gener de 1993 fins al gener de 1998 en 0,302 per

cent anual, i això representa el 27,45 per cent del biaix total que l’IB tro-

ba per als Estats Units en la direcció contrària o la meitat del que nosal-

tres conjecturem per a Espanya.

(i) El component més important d’aquest biaix a la baixa és l’omissió

dels lloguers imputats als habitatges en règims de tinença diferents

de l’arrendament: sota el supòsit que els preus d’aquests habitatges

evolucionin durant aquest període al mateix ritme que els lloguers

dels habitatges en arrendament, el biaix per aquest concepte és de

per cent a l’any.

(ii) L’estimació de les despeses anuals en aliments i begudes sense utilit-

zar a fons la informació disponible sobre la gran compra comporta

un biaix a l’alça de per cent a l’any.

(iii) L’exclusió del cistell del mercat de les altres imputacions representa

un biaix negatiu addicional de per cent a l’any.

(iv) L’IPC actual utilitza índexs de preus que prenen com a referència el

cistell del mercat adquirit durant la recollida de l’EPF de 1990-91,

alterat per l’evolució dels preus des d’aquesta data fins a l’any base

de 1992. Si s’haguessin utilitzat veritables índexs de Laspeyres, la

inflació des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1998 hauria estat

més gran: el biaix és igual a – 0,061 per cent a l’any.

5. Alterant la definició de despesa de la família, les decisions metodològi-

ques de l’INE no tan sols afecten el sistema de ponderacions i la mesura

de la inflació, sinó que distorsionen aspectes microeconòmics als quals

cal prestar atenció. Quan se segueixen les recomanacions que hem

defensat al capítol 3, tant la dispersió de la distribució dels IPC indivi-

duals com la desigualtat de la distribució de la despesa total de la família

S8

S7c = −0,005

S7b = +0,017

S7a = −0,253
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disminueixen notablement. En aquest últim cas, la reducció és del 15,45

per cent.

6. Contràriament al que es podria suposar, el canvi de base més freqüent no

té per què donar lloc a una inflació menor. La raó és que, juntament amb

els canvis de preus relatius que dóna lloc al biaix alcista , el comporta-

ment dels consumidors està també influït per l’evolució de la renda i per

altres característiques de la família. Així, per exemple, si els béns amb

preus que pugen més de pressa també són els béns de més elasticitat-

despesa, pot passar que les seves proporcions agregades a la despesa

acabin augmentant en lloc de disminuir com s’hauria d’esperar si es pro-

duís un biaix de substitució. En el cas de l’economia espanyola, hem esti-

mat la inflació recent mantenint les proporcions agregades a la despesa

d’acord amb l’EPF de 1980-81, corregides dins dels límits de la informació

disponible per aconseguir la millor aproximació possible a índexs del

tipus Laspeyres. El resultat és que la inflació de 1993-1998 és un 0,05 per

cent anual menor que la inflació calculada amb les ponderacions adequa-

des procedents de l’EPF de 1990-91, cosa que revela que l’impacte de la

renda i de les altres variables ha anat en direcció contrària i ha estat més

gran que el biaix de substitució.Aquesta és una de les raons per les quals

la nostra estimació del biaix constitueix una fita inferior al veritable

valor.

7.Amb caràcter general, la gran lliçó que s’obté estudiant els diferents con-

junts de ponderacions, es pot descompondre en tres punts:

(i) Les diferències petites o encara apreciables en les ponderacions tenen

molt poc efecte sobre la mesura de la inflació. És el cas dels biaixos

causats per la restricció de l’estrat de referència ,l’es-

timació de les despeses anuals en aliments i begudes tenint en

compte el fenomen de la gran compra i la inclusió

de les altres imputacions –l’autosubministrament, l’autoconsum, el

salari en espècie i els àpats bonificats en el lloc de treball o l’establi-

S( 7b = 0,017)

(S6 = −0,006)
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ment propietat de la família– en la definició de la despesa total de la

família .

(ii) Una alteració de les ponderacions és condició necessària però no

suficient per generar un biaix apreciable en la mesura de la inflació.

Aquest és el cas de la mesura de la inflació recent amb les pondera-

cions de l’EPF de 1980-81: implicant un augment (descens) del pes

dels béns els preus dels quals han augmentat per sota (per sobre)

de la mitjana, la inclusió de les antigues ponderacions dóna lloc a un

descens de la inflació de 0,05 per cent anual en relació amb la infla-

ció oficial de 1993 a 1998.

(iii) Només en el cas en què les variacions de les ponderacions estiguin

acompanyades de variacions de preus «en el mateix sentit» es pro-

dueix un canvi apreciable en la mesura de la inflació. Aquest és el

cas de la inclusió del lloguer imputat als habitatges cedits i en pro-

pietat durant un període en què el preu de l’habitatge, estimat a tra-

vés dels lloguers dels habitatges en arrendament, ha pujat més de

pressa que el de la resta dels béns .

III. L’evolució de la inflació individual

Donades les proporcions de la despesa de les famílies individuals, el

comportament dels preus determina l’evolució de la distribució de la infla-

ció individual. Les conclusions més importants sobre la seva evolució en el

temps són les sis següents:

8. a) Encara que des de l’hivern de 1991 fins al gener de 1998, la inflació

ha anat disminuint gradualment, la desigualtat relativa de la inflació

experimentada per les famílies individuals ha anat augmentant en tots

els subperíodes des de 1993, i això tendeix a augmentar la desigualtat

de la inflació agregada individual durant el conjunt del període. b) No

obstant això, els canvis en les posicions relatives dels individus al llarg

del temps generen un efecte compensador de signe contrari. Des de

(S7a =−0,253).

(S7c = 0,005)
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1991 fins a 1995, el segon efecte és més fort i per això els diferents sub-

períodes tendeixen a contribuir a una reducció de la desigualtat de la

inflació agregada individual. El contrari passa els anys 1996 i 1997.

9. Prenent com a referència les preferències de les famílies de l’EPF de

1990-91, el comportament dels preus durant els anys 90 ha tendit glo-

balment a perjudicar relativament més les famílies més riques que les

més pobres: des de 1991 fins a 1998, = 0,055 per cent anual. El

mateix passa durant els anys 80 prenent com a referència les preferèn-

cies de les famílies de l’EPF de 1980-81: des de l’hivern de 1981 fins a

l’hivern de 1991, = 0,033. Però és important destacar que aquesta

tendència no té lloc en la totalitat dels subperíodes; en alguns dels quals

els preus presenten el comportament contrari.

10. Els factors espacials són els que proporcionen l’explicació quantitativa-

ment més important de les diferències observades en la inflació indivi-

dual des de 1991 fins a 1998. Ara bé, en relació amb les diferències en

les proporcions de la despesa de les diferents àrees geogràfiques, la clau

de l’explicació està en la major part dels casos en la variabilitat interpro-

vincial dels preus, que aquí es recull només parcialment per als sub-

grups no alimentaris a escala provincial i les rúbriques alimentàries a

escala autonòmica.

11. No obstant això, la despesa ajustada de la família, el grau d’educació del

sustentador principal i del seu cònjuge, el règim de tinença i la qualifica-

ció legal de l’habitatge principal i el nombre d’habitatges, exerceixen

un impacte apreciable sobre la inflació individual. Combinant l’efecte

d’aquestes variables per al conjunt del període, el rang de variació del

biaix per a les famílies socialment més i menys afavorides oscil·la

entre +0,4 i –0,15 per cent anual, respectivament; més o menys el

mateix ordre de magnitud que separa les comunitats autònomes amb el

biaix més gran (Balears) i més petit (Aragó).S10
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12.Amb tot, els preus no han mostrat un comportament regular d’acord a

una mateixa pauta al llarg del temps.Això es tradueix, per exemple, a)

en els canvis de la posició relativa entre els individus d’un subperíode a

l’altre, b) en el fet que el biaix alterni de signe en diversos subperío-

des, en algun dels quals els preus han perjudicat relativament més les

famílies més pobres, i c) en el fet que la relació entre la inflació indivi-

dual i les característiques de les famílies no sigui una relació estable,

almenys en un termini tan curt com l’estudiat on no és possible una

suavització de la informació.

13. Per posar en perspectiva els resultats anteriors que subratllen la disper-

sió de la inflació individual, es poden formular les dues preguntes

següents: i) ¿Quin lloc ocupa en la distribució de la despesa ajustada

per la dimensió de la família la família que té una inflació igual a l’oficial

durant 1991-1998? ii) ¿Quin percentatge de famílies té una inflació prò-

xima a la inflació oficial en aquest període? La família de la primera pre-

gunta estaria situada, aproximadament, en el 61 per cent de la distribu-

ció de la despesa ajustada. La resposta a la segona pregunta és que el 53

o el 63 per cent de les famílies de l’EPF de 1990-91 tenen una inflació

dins d’un interval del 10 o del 25 per cent, respectivament, al voltant de

la inflació de referència. Per incloure el 75 per cent de les famílies, cal

considerar un interval del 33,5 per cent al voltant de la nostra estimació

de la inflació oficial.

14. Les sis conclusions anteriors prenen com a bona l’evolució dels preus

individuals registrada per l’INE. No obstant això, els biaixos a ,

que afecten aquest aspecte de l’elaboració de l’IPC, podrien tenir tam-

bé efectes distributius. En particular, hem investigat algun dels efectes

diferencials de suprimir el biaix causat pels canvis de qualitat i per l’a-

parició de nous productes. L’eliminació del biaix ( + ) en l’eco-

nomia espanyola reduiria més la inflació de les famílies més riques

que la de les més pobres. Per tant, el biaix hauria de ser revisat a la

baixa.
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IV. Dues puntualitzacions finals

15. No hi ha dubte de la importància dels problemes assenyalats per l’IB en

el grau d’agregació inferior que incideixen sobre els biaixos i .

Però coincidim amb Pollak (1998) en la necessitat de centrar el debat en

la selecció de la mostra d’articles, productes, especificacions i establi-

ments.Aquest és un problema que té implicacions de gran envergadura

en connexió amb el tipus de consumidor el nivell de vida del qual és el

representat a l’índex general.Aquestes opcions també poden estar afec-

tant la importància dels factors espacials, un assumpte l’interès del qual

no farà més que augmentar en el context de l’IPC harmonitzat de la

Unió Europea.

16. No hi ha raons per pensar que cap dels biaixos estudiats depengui de la

magnitud de la inflació:

(i) Els biaixos de substitució i depenen de l’existència de canvis

en els preus dels béns o de canvis en els preus dels establiments de

dins i de fora de la mostra, respectivament.

(ii) El biaix depèn de la forma en què s’agreguen els registres de

preus dels productes representatius de cada article per formar els

índexs simples.

(iii)Els biaixos i es produeixen perquè les oficines d’estadística

no tenen prou en compte els canvis de la qualitat i l’aparició de

nous productes.

(iv) El biaix depèn del comportament dels lloguers en relació amb

els preus dels altres béns.

(v) El signe i la magnitud de depèn del comportament dels preus

des de la realització d’una EPF l’any base del sistema, combinat amb

el comportament dels preus de l’any base al període que es consi-

deri.
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(vi) Els biaixos i són deguts a les disparitats de l’evolució dels

preus en combinació amb les proporcions de la despesa de les

famílies dels subgrups de les diferents particions.

10.2. Recomanacions

Per acabar pensem que pot ser útil fer una sèrie específica de reco-

manacions organitzades en funció del seu destinatari. Les quatre primeres

es dirigeixen a l’INE i tracten de:A) millores tècniques a curt termini; B) la

naturalesa conceptual de l’IPC; C) el càlcul dels índexs de preus individuals

per a cada família en el màxim grau de desagregació, i D) la creació d’un

grup d’estudi de l’IPC en el si de l’INE. Les sis últimes es dirigeixen a altres

instàncies socials.

A. Millores tècniques aplicables a curt termini

La nostra crítica del sistema de l’IPC vigent condueix de forma natu-

ral a les cinc recomanacions següents que, segons la nostra opinió, es

podrien dur a la pràctica amb motiu del pròxim canvi de base.

[1]  Idealment, les preferències d’una família amb un nivell de vida que serà

considerat com a referència per comparar vectors de preus, es definei-

xen sobre l’espai dels béns i serveis de consum corrent ampliat pel flux

de serveis procedent de l’estoc de béns durables que té la família en pro-

pietat. En el cas dels règims de tinença diferents de l’arrendament, per

determinar el pes de l’habitatge –que és el bé durable més important– en

el pressupost de la família, defensem en primer terme l’autoavaluació del

lloguer imputat feta pel mateix ocupant, tal i com recullen en l’EPF.

[2]  Un cop resolta la imputació d’un flux monetari als habitatges cedits o

en propietat, recomanem la inclusió en el sistema de ponderacions de

les altres imputacions tradicionalment fetes a l’EPF: l’autoconsum, l’au-

tosubministrament, el salari en espècie i els àpats bonificats en el lloc

de treball i en l’establiment propietat de la família.
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[3]  En la mesura que el fenomen de la gran compra continuarà guanyant

importància en el futur immediat, és desitjable que l’INE estimi la des-

pesa anual en aliments i begudes tenint en compte, almenys, el tipus

d’informació que es va recollir en l’EPF de 1990-91.

[4]  Per eliminar el biaix i estimar les ponderacions de l’índex general a

preus constants d’un període convenient, l’INE ha de modificar els seus

procediments actuals per treballar amb autèntics índexs de preus de

Laspeyres que prenguin com a referència els cistells del mercat adqui-

rits per les famílies durant la recollida d’una EPF.

[5] En relació amb l’agregació dels registres de preus dels articles a esca-

la provincial, l’INE hauria d’adoptar la fórmula geomètrica recoma-

nada per Eurostat com han anat fent recentment altres països eu-

ropeus.

B. Índexs de preus i índexs del cost de la vida

En la tradició nord-americana, formalment el BLS sempre ha tingut

com a objectiu bàsic la construcció d’un índex general de preus tan prò-

xim com fos possible d’un ICV. Els redactors de l’IB són conscients que

moltes de les millores possibles en aquesta direcció requereixen un temps

del qual les oficines d’estadística no disposen si, a més, han de continuar

proporcionant un indicador de l’evolució dels preus amb caràcter mensual.

No obstant això, es manifesten a favor de l’abandonament radical de la fór-

mula de Laspeyres, tant pel que fa a la construcció d’un ICV anual com a

l’elaboració de l’índex mensual.

[1] Fem la nostra proposta de l’IB en relació amb l’estimació amb caràc-

ter anual d’un veritable ICV, encara que s’hagi de publicar retrospecti-

vament. Per exemple, si el processament d’una EPF trigués dos anys,

l’índex que compara els preus dels anys s – 2 i s – 3 es publicaria

l’any s.A part d’això, aquest índex seria susceptible de revisió a mesu-

ra que es disposés d’informació nova, de manera anàloga a com es
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337LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA ■



revisen les xifres de la Compatibilitat Nacional. En el context espa-

nyol, les implicacions més importants d’aquesta recomanació són les

dues següents:

(i) A partir dels índexs simples , per minimitzar el biaix en

l’indicador anual, l’INE ha de resoldre el problema d’agregació en el

grau superior utilitzant alguna de les fórmules discutides al capítol

8. Per descomptat que això significa un canvi radical en la base nor-

mativa de l’índex, ja que ara caldrà utilitzar dues EPF.

(ii) Per elaborar un ICV anual cal disposar d’una EPF igualment anual.

En relació amb l’índex mensual serà possible procedir a un canvi

de base freqüent –com al Regne Unit o a França, per exemple–, de

manera que l’IPC habitual tindrà en compte les preferències d’uns

consumidors més pròxims en el temps que amb el sistema actual.

No sabem a priori l’impacte d’aquesta mesura sobre el biaix de

substitució, encara que és probable que condueixi a una reducció

del biaix deguda a la influència sobre les ponderacions del canvi en

la renda i en les altres variables.

[2] En relació amb l’índex mensual, l’IB suggereix que s’abandoni totalment

la fórmula de Laspeyres i que s’estimi, per exemple un índex de

Törnquist retardat. Per calcular els índexs mensuals d’un any s, aquest

índex s’hauria de basar en la informació de les EPF fetes els anys s – 3 i

s – 2, motiu pel qual no seria un veritable ICV. Per la nostra part, reco-

manem l’acumulació de major evidència empírica dins i fora d’Espanya

abans de procedir a una decisió sobre la fórmula preferible per agregar

els índexs simples en un índex general de caràcter mensual. En

aquest sentit, es recomana que l’INE estimi tant un índex de Laspeyres

modificat del tipus habitual com diferents alternatives basades en fór-

mules com la de Törnquist o Fisher, però retardades per imperatiu del

temps necessari per processar una EPF.

Ii,j,t
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C. Estimació d’índexs de preus individuals

L’INE hauria d’estimar mensualment un IPC per a cada família indi-

vidual utilitzant els índexs simples provincials en un grau de desagregació

per determinar entre les 110 subclasses i els 471 articles del cistell del mer-

cat actual. Des del punt de vista estadístic, els avantatges de complir aques-

ta recomanació serien els dos següents:

[1] Durant un canvi de base, és natural que els experts de dins i de fora de

l’INE es plantegin de vegades la necessitat d’alterar marginalment les

proporcions agregades de la despesa que provenen de la informació

recollida en una EPF. Per mantenir la coherència entre l’índex general i

la sèrie d’índexs individuals, els ajustaments que es considerin necessa-

ris en el grau d’agregació haurien de tenir la contrapartida a escala

microeconòmica.

[2] Treballant en el màxim grau de desagregació, s’ha d’esperar que s’acon-

segueixi la màxima precisió en l’estimació ulterior de: a) la dispersió de

la distribució de la inflació individual; b) el biaix que recull el com-

portament propobre o proric dels preus, c) les implicacions distributi-

ves dels biaixos i , i d) els factors espacials que tan importants

han resultat empíricament en aquest treball.

D. El Grup d’Estudis sobre l’IPC a l’INE

L’IPC a Espanya és una operació estadística molt complexa, feta

amb les màximes garanties de precisió i respecte a les normes bàsiques

internacionals en la matèria. Ara bé, opinem que no és possible garan-

tir en el futur el grau d’excel·lència aconseguit sense la formació a curt

termini d’un Grup d’Estudis en el si de l’INE amb els recursos necessaris

per complir els dos objectius següents: a) analitzar els múltiples aspec-

tes tècnics que envolten l’elaboració d’aquest indicador bàsic i b) infor-

mar adequadament els experts en els diferents sectors coberts per l’IPC,
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la comunitat investigadora i l’opinió pública en gene-ral.(1) A títol d’exem-

ple, creiem que aquest Grup d’Estudis podria abordar de seguida proble-

mes tan variats i urgents com els següents:

• L’estimació del biaix a Espanya.

• La informació detallada de les pràctiques actuals de l’INE referents a la

substitució dels productes que desapareixen del mercat i al tractament

dels canvis en la seva qualitat.

• L’estimació del biaix a Espanya amb un grau de desagregació més gran

que l’utilitzat al capítol 8 d’aquest treball.

• La investigació del biaix a Espanya.

D’altra banda, és essencial que l’INE generi una opinió pròpia sobre

la totalitat dels assumptes que afecten l’elaboració de l’IPC que es basi, no

tan sols en la seva valuosa experiència, sinó també en la teoria econòmica i

en els procediments estadístics i economètrics disponibles en cada

moment. En particular, el Grup d’Estudis sobre l’IPC a l’INE ha d’estudiar i

difondre els resultats de la seva investigació sobre els assumptes següents:

• L’estimació preliminar per a Espanya, a títol experimental, d’un o d’uns

quants índexs superlatius més pròxims a un ICV.

• La posada en pràctica de mètodes hedònics en els sectors que ofereixen

bones perspectives per a això: l’habitatge, determinats béns durables de

la família i el vestit i calçat. Així mateix, la investigació de la importància

dels canvis en la qualitat en altres sectors la importància dels quals ha

quedat palesa als Estats Units, a saber, en el sector alimentari i el sector

farmacèutic o el sector mèdic en general.

• La possibilitat d’introduir mètodes aleatoris en la selecció dels articles del

cistell del mercat, d’una banda, i dels establiments i les especificacions

dels productes, de l’altra.
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• Les conseqüències de la selecció d’articles, productes, especificacions i

establiments, sobre a) la variabilitat interprovincial dels preus que hem

documentat en aquest treball, b) l’impacte dels ajustos pel canvi en la

qualitat dels productes i, en general, el tipus de consumidor el nivell de

vida del qual és el representat a l’índex general.

• L’estudi d’importants assumptes que no han estat tractats en aquest

treball com, per exemple, a) l’ús dels codis de barres per a la deter-

minació dels valors unitaris dels béns, el seguiments dels preus i l’a-

parició de nous productes; b) el biaix que es pugui estar produint

amb la proliferació de les ofertes i la concentració d’un volum crei-

xent d’adquisicions durant el cap de setmana, c) el problema endè-

mic dels productes estacionals; d) la possibilitat d’imputar un valor

monetari al f lux de serveis d’altres béns durables de la família dife-

rents de l’habitatge i e) la inclusió de l’impost sobre la renda en un

IPC ampliat.

Altres aspectes que desborden el marc tècnic
de l’INE

• Sense el benefici d’un debat previ en la societat espanyola, en aquest

moment no tenim cap recomanació a fer sobre la millor manera de man-

tenir el valor al llarg del temps de les pensions i d’altres transferències

públiques. Ara bé, en la mesura que es decideixi socialment indexar els

ingressos dels beneficiaris dels programes públics a través d’un índex

de preus de consum, recomanem que aquest indexador sigui la mitjana

simple dels índexs individuals en lloc de l’actual IPC que pondera

aquests índexs individuals per la despesa total de la família. D’aquesta

manera evitaríem els efectes perversos assenyalats al capítol 6 que lli-

guen la quantia de les actualitzacions amb la inflació experimentada

per les famílies situades en el tram superior de la distribució de la des-

pesa total.
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• Ja s’han destacat els avantatges des del punt de vista estadístic que l’INE

construeixi índexs de preus individuals. Però a més, disposant d’aquesta

informació, els agents socials i polítics, la comunitat investigadora i qual-

sevol altre interessat podrà avaluar la importància dels biaixos que

revelen els subgrups de la població amb una inflació superior o inferior a

la de la població en general.

• Pensem que, com hem contribuït a demostrar, la rendibilitat de donar

suport al millor IPC possible no està en dubte. Però cal que

l’Administració estudiï amb profunditat les conseqüències d’indexar les

despeses i els ingressos públics a través d’un IPC que incorre en els biai-

xos que s’han discutit en aquest treball.

• És inútil esperar millores en l’elaboració de l’IPC sense els recursos

econòmics per a això. Per tant, ens permetrem la llibertat de recomanar a

l’autoritat política que doti l’INE dels mitjans necessaris per mantenir

l’extraordinària qualitat de l’EPF actual i per dur a terme un programa

d’investigació com el que se suggereix aquí, sense el qual serà impossible,

segons nosaltres, que la societat espanyola compti amb l’indicador de

preus que correspon al nostre nivell de desenvolupament econòmic i

social.

• L’INE no està sol en aquest objectiu. Les forces socials, els representants

dels sectors d’activitat inclosos en l’IPC, la comunitat investigadora i els

mitjans de comunicació en representació de l’opinió pública estan inte-

ressats a vetllar per la qualitat d’aquest indicador bàsic. Dins de l’ordena-

ció legal vigent, el Consell Superior d’Estadística és l’òrgan apropiat on

–abans del pròxim canvi de base de l’IPC– l’IB, aquest treball i d’altres

similars que s’estan fent en altres països han de ser estudiats amb profun-

ditat per obtenir una visió ponderada de les modificacions que són via-

bles a curt i a llarg termini.

• El Consell Superior d’Estadística proporciona també un bon fòrum des

del qual s’hauria d’intentar sensibilitzar l’opinió pública sobre la com-
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plexitat de l’operació estadística que comporta l’IPC i sobre la necessi-

tat d’introduir en l’INE un component investigador i experimental sen-

se el qual no és possible que l’Institut compleixi exactament la seva

missió.
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