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Escenario macroeconómico 

Anexo  metodolóxico 

O método utilizado para a elaboración do escenario macroeconómico é un modelo de estimación de 

agregados macroeconómicos de demanda a curto prazo. É un modelo de periodicidade trimestral que 

pretende simular a evolución dos agregados macroeconómicos nun marco coherente cos escenarios 

propostos para as economías española e internacional e integrado no sistema de contas económicas 

de Galicia elaborado polo Instituto Galego de Estatística (IGE). 

O modelo proporciona estimacións de: gasto en consumo final dos fogares, demanda de capital 

(formación bruta de capital), demanda de traballo (ocupados), oferta de traballo (poboación activa) e 

taxa de paro; deflactor del PIB, custo laboral e índice de prezos de consumo; exportacións e 

importacións. 

As exportacións trátanse de forma distinta que as importacións. Nas exportacións distínguese entre 

as exportacións ao resto de España e as exportacións ao resto do mundo, mentres que as 

importacións se consideran nunha única ecuación. 

As previsións sobre as variables macroeconómicas do escenario realízanse mediante modelos de 

ecuacións a curto e largo prazo que incorporan relacións de cointegración en modelos de corrección 

do error. O principio deste modelo é que existe unha relación de equilibrio a largo  prazo entre as 

variables económicas e que no curto prazo pode haber desequilibrios, que son corrixidos 

gradualmente a través de axustes parciais polo termo do error. 

Distínguense, polo tanto, dúas ecuacións de comportamento asociadas: unha ecuación a largo prazo, 

que explica a evolución tendencial da variable e unha ecuación a curto prazo, que explica a dinámica 

transitoria de tipo estacionario. 

Cada ecuación estímase en dúas etapas. Primeiro estímanse os parámetros da ecuación a largo 

prazo e unha vez obtida a especificación máis adecuada no largo prazo, defínese o mecanismo de 

corrección do error como os residuos da ecuación. Na segunda etapa os residuos trátanse como 

unha variable explicativa mais e procédese á procura de especificación e estimación dos parámetros 

da ecuación a curto prazo. 

A taxa de paro, as exportacións totais, o deflactor de exportacións totais, o stock de capital e o 

produto interior bruto (PIB) obtéñense como identidades. 

A información de base obtense da Contabilidade anual e trimestral de Galicia, dos indicadores 

conxunturais dispoñibles para a economía galega obtidos a partir das operacións estatísticas 

elaboradas polo IGE ou das distintas operacións estatísticas nacionais que proporcionan a 

información para Galicia. Esta información é obxecto de diversas transformacións ata chegar aos 
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datos empregados no modelo. Este tratamento inclúe operacións diversas, como deflactación, enlace 

de series con distintas bases, cálculo de indicadores compostos, desestacionalización, etc. 

Realízanse supostos sobre a evolución das variables esóxenas ao modelo. Estes baséanse nas 

previsións que realizaron os organismos internacionais e o Banco de España na súas últimas 

previsións. Para as variables nas que Galicia presenta un comportamento propio, distinto ao nacional, 

como a poboación de 16 anos e máis años, elabóranse uns supostos específicos para Galicia. 

 

Supostos básicos.  

Os principais supostos utilizados para a elaboración das previsións son: 

Poboación de 16 e máis anos: Prevese unha traxectoria consistente coas proxeccións de poboación 

de Galicia. 

Demanda interna de España: os supostos sobre a súa evolución elabóraos o IGE a partir das 

previsións realizadas para España polos organismos públicos nacionais e internacionais. 

Demanda interna dos principais países do entorno de Galicia: as hipóteses sobre a evolución da 

demanda interna dos principais países coinciden coas últimas previsións da Comisión Europea para 

estes países. 

Índice de prezos de consumo sen produtos enerxéticos de España: as hipóteses elabóraas o IGE en 

función da evolución do índice así como das previsións dos distintos organismos. 

Tipo de cambio dólar/euro: utilízanse os supostos sobre a evolución que prevé o Banco de España. 

Prezo do petróleo Brent: utilízanse os supostos sobre a evolución que prevé o Banco de España. 

 

Ecuacións de comportamento. 

A continuación descríbense brevemente as ecuacións empregadas. En todas elas a frecuencia de 

observación é trimestral e as series foron axustadas de estacionalidade e calendario. 

Demanda de traballo 

A demanda de traballo queda determinada a partir da función de produción e das condicións de 

primeira orde de maximización dos beneficios da empresa representativa. 

Demanda de capital 

Ao igual que coa demanda de traballo, na teoría a demanda de capital a largo prazo derívase da 

función de produción e da condición de primeira orde de maximización de beneficios. Na ecuación do 

modelo depende do produto interior bruto e do tipo de interese nominal das sociedades non 

financeiras.  
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Oferta de traballo 

A ecuación da oferta de traballo (poboación activa) indica que depende da poboación en idade de 

traballar e da taxa de paro.  

Consumo privado 

Na ecuación do consumo final dos fogares a única variable explicativa como tal é o PIB, que actúa 

como aproximación á renda dos fogares.  

Exportacións ao resto de España 

As exportacións galegas ao resto de España dependen da demanda interna española e dun índice de 

competitividade, medido a través dos prezos de exportación dos países competidores no mercado do 

resto de España.  

Exportacións ao resto do mundo 

As exportacións ao resto do mundo dependen principalmente dun indicador de demanda mundial.  

Importacións 

As importacións dependen da demanda interna. 

Deflactor do PIB 

A ecuación que describe o deflactor do PIB considera que a súa evolución depende do custo laboral, 

do índice xeral de prezos de exportación dos países competidores, da inversa da relación capital – 

produto e da produtividade total dos factores. 

Deflactor de exportacións ao resto de España 

O deflactor de exportacións ao resto de España depende dos prezos internos, aproximados polo 

deflactor do PIB, e dos prezos de exportación dos competidores do resto de España. 

Deflactor de exportacións ao resto do mundo 

O deflactor de exportacións ao resto do mundo depende do prezo de exportación dos países 

competidores do resto do mundo. 

Deflactor de importacións 

O deflactor de importacións depende dos prezos internos e dos prezos externos dos provedores. 

Custo laboral 

A ecuación de custo laboral mostra que a súa evolución depende da produtividade marxinal do 

traballo a prezos correntes.  

 

 


