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Marc input-output de Catalunya 2011
L’Idescat presenta el nou Marc Input-Output de Catalunya 2011, una radiografia
en profunditat de la realitat econòmica catalana


El conseller Mas-Colell descriu el MIOC com “l’espinada de l’elaboració de les xifres
econòmiques” i posa en valor la seva permanència en el temps



El MIOC ofereixen una desagregació sectorial de fins a 82 branques d’activitat econòmica, per
sobre de les 64 que publica l’INE



L’Idescat utilitza per primera vegada com a font d’informació una enquesta feta a 5.000
empreses



El món acadèmic conclou que el MIOC és un instrument que permet continuar avançant en el
coneixement de l’economia catalana, en la difusió dels instruments estadístics i en la recerca

El 2011, el PIB de Catalunya va ser de 209.716 M, un 4,4% superior a l’estimat per la Comptabilitat
regional de l’INE. Les exportacions catalanes a la resta del món van representar un 53%, mentre que a
la resta d’Espanya un 47%, quan l’any 2001 aquesta proporció era la inversa. Aquestes són algunes de
les dades que s’extreuen a partir del nou Marc Input-Output de Catalunya 2011 (MIOC-2011), que ha
elaborat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i que s’han presentat aquest matí a Barcelona.
Durant la inauguració de l’acte de presentació, el conseller Mas-Colell ha explicat que el MIOC és
“l’espinada de l’elaboració de les xifres econòmiques” perquè, entre altres coses, permeten analitzar
quin impacte tindrien en l’economia algunes decisions del Govern, la caiguda d’algun sector com ara el
turístic o la comparativa de les exportacions catalanes a l’estranger versus la resta d’Espanya. “És una
bona fita d’internacionalització”, ha afegit en relació amb els resultats del 2011. El conseller, que ha
felicitat els autors del treball i els ha encoratjat a continuar-hi treballant, ha posat de manifest que hi ha
pocs instruments en economia i estadística que estiguin tan consolidats com aquest.
El marc input-output és una eina estadística reconeguda internacionalment, que permet fer una
radiografia completa de la realitat econòmica d’un país i mesurar, amb un alt grau de detall, les relacions
econòmiques entre tots els sectors de l’economia. En el cas de Catalunya, el MIOC permet fer una
aproximació complementària del PIB, més enllà de la que ofereix l’INE per a Catalunya, en fer
aproximacions pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes. També informa sobre els fluxos comercials
amb la resta d’Espanya o permeten fer càlculs d’impactes econòmics a partir d’una sòlida base
metodològica. Així, es poden fer simulacions, per exemple, de l’impacte d’un increment en els preus de
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les primeres matèries (carburants o electricitats) o el de l’activitat de les grans empreses i les
multinacionals sobre el conjunt de l’economia catalana.

Noves fonts d’informació i canvis metodològics i estadístics
L’any 2001, l’Idescat va dur a terme les taules input-output de Catalunya per primera vegada com a
estadística oficial. El MIOC-2011 incorpora tot un seguit de novetats metodològiques i canvis
estadístics. Així, s’adapta als estàndards europeus i segueix les directrius del Sistema europeu de
comptes 2010 (SEC 2010).
Pel que fa als canvis estadístics, s’introdueixen noves fonts d’informació com ara el nou Cens de
població i habitatges 2011, l’Enquesta de població activa (EPA) o l’Enquesta de pressupostos familiars.
El MIOC-2011 també incorpora una enquesta elaborada per l’Idescat a 5.000 empreses com a mètode
principal per obtenir la informació. Això ha permès que el MIOC-2011 ofereixi una desagregació
sectorial molt detallada: 82 branques d’activitat econòmica. Aquesta sectorialització de publicació és
força superior a l’exigida per la UE i també a la publicada per l’INE, ja que en el marc input-output
espanyol només s’arriben a analitzar 64 branques.
Des del vessant metodològic, entre les novetats destaca, per exemple, la inclusió en el càlcul del PIB
de l’adquisició de béns de recerca i desenvolupament com a inversió; o l’estimació del valor econòmic
de les activitats il·legals (prostitució, tràfic de drogues i contraban de tabac).

La visió del món acadèmic

A les ponències presentades en l’acte d’aquest matí, s’han exposat algunes de les múltiples aplicacions
del MIOC-2011:
En l’àmbit de l’estadística oficial de Catalunya, el director de l’Idescat, Frederic Udina, ha explicat que
l’Idescat ha reelaborat totes les seves macromagnituds anuals i trimestrals garantint la congruència
metodològica i de resultats respecte del marc input-output i els estàndards europeus obligatoris per als
estats membres.
Martí Parellada i Gemma Garcia, professors de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Economia de
Barcelona, han destacat que les taules input-output de Catalunya, des de la primera edició del 1967
fins a l’actual del 2011, s’han consolidat i esdevenen una eina docent pontentíssima. També han
destacat els grans canvis produïts en l’economia catalana en els darrers 50 anys, entre els quals han
destacat la terciarització i el gran creixement de l’obertura a l’exterior.
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Rainer Fremdling, professor de la Universitat de Groningen i del German Institute for Economic
Research de Berlín, ha estimat que l’impacte sobre l'ocupació i la producció de l'economia alemanya
dels programes de creació de llocs de treball i el rearmament efectuats abans de la Segona Guerra
Mundial van suposar la creació de més d'un milió de llocs de treball l’any 1933 i de fins a 4 milions els
anys 1934 i 1935. El treball s’ha efectuat mitjançant l'anàlisi de les taules input-output alemanyes del
1936.
José Manuel Rueda Cantuche, investigador del Joint Research Centre de la Comissió Europea, ha
presentat els resultats del seu estudi sobre l‘impacte que tenen les exportacions en l’ocupació a la UE:
a l’any 2011 31 milions de llocs de treball a la UE estan suportats per les seves exportacions a la resta
del món.
Xavier Cuadras, professor de la UPF, ha presentat els principals resultats de l’estudi que ha elaborat
amb el doctor en Economia Modest Guinjoan, partint del MIOC-2011, sobre l’impacte econòmic d’una
reducció dels fluxos comercials entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. L’estudi arriba a la
conclusió que l’afectació seria menys de l’esperada, ja que Catalunya té un grau d’integració elevat dins
de l’economia mundial.
Finalment, el secretari general d’Economia de la Generalitat de Catalunya, Albert Carreras, ha clos
l’acte expressant que el MIOC-2011 serà un instrument molt valuós d’anàlisi del sector públic i
d’avaluació de polítiques públiques.
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