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El model GEM-E3-CAT és un model d'equilibri general computable (EGC) 
multiregional, multisectorial i recursiu. L'avantprojecte per desenvolupar el 
GEM-E3-CAT va ser el model GEM-E3,38 que han utilitzat diverses direccions 
generals de la Comissió Europea (afers econòmics, competència, medi 
ambient, fiscalitat, recerca) i autoritats nacionals. El GEM-E3-CAT dóna 
detalls sobre la macroeconomia. És un model empíric, a gran escala, escrit 
totalment de manera estructural. E3-Modelling manipula, opera i manté el 
GEM-E3-CAT. 

El model GEM-E3-CAT representa simultàniament 11 països/regions (taula 
38) i 35 activitats econòmiques (taula 39) unides per fluxos comercials 
bilaterals endògens. 

 
Taula 38. Regions del model GEM-E3-CAT

No Abreviació País/Regió

1 ESP Espanya

2 CAT Catalunya

Resta de la Unió Europea

3 DEU Alemanya

4 FRA França

5 ITA Itàlia

6 PRT Portugal

7 REU Resta de la UE28

Resta del món

8 CHN Xina

9 FSU Rússia

10 EME Economies emergents

11 ROW Resta del món

 
El model presenta règims de mercat amb competència perfecta, una 
representació discreta de tecnologies generadores d'energia, aprenentatge 
semiendògen mitjançant efectes, l'atur d'equilibri, una opció per introduir 
normes d'eficiència energètica, i formula permisos d'emissió per a GEH i 
contaminants atmosfèrics. 

38. Trobareu una descripció detallada 
del model a Capros et al. (2013)
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El seu abast és general en dos sentits: inclou tots els mercats interrelacionats 
simultàniament i representa el sistema al nivell apropiat pel que fa a 
la geografia, el subsistema (energia, medi ambient, economia) i els 
mecanismes dinàmics del comportament de les agències.

Formula per separat el comportament de l'oferta o la demanda de les 
agències econòmiques considerades per optimitzar individualment el seu 
objectiu, mentre els preus impulsats pel mercat garanteixen un equilibri global 
i permeten una avaluació consistent dels efectes distributius de les polítiques.

El model considera explícitament el mecanisme d'equilibri del mercat i la 
formació de preus relacionada a l'energia, el medi ambient i l'economia: 
el model computa els preus com a resultat de les interaccions de l'oferta i 
la demanda als mercats i es permeten diferents mecanismes d'equilibri de 
mercat, a més de la competència perfecta.

 
Taula 39. Desglossament sectorial del model GEM-E3-CAT

No. Activitat No. Activitat

1 Agricultura Sectors generadors d'energia

2 Carbó 26 Alimentat amb carbó

3 Cru 27 Alimentat amb oli

4 Petroli 28 Alimentat amb gas

5 Extracció de gas 29 Nuclear

6 Gas 30 Biomassa

7 Subministrament elèctric 31 Hidroelèctric

8 Productes alimentaris i begudes; 
tabac

32 Vent

9 Tèxtils 33 PV

10 Polpa, paper i minerals no metàl·lics 34 Carbó amb tecnologia CAC

11 Metal·lúrgia bàsica 35 Gas amb tecnologia CAC

12 Productes químics

13 Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equips

  

14 Maquinària i béns d'equip

15 Béns elèctrics   

16 Béns d'equip per al transport

17 Altres béns d'equip   

18 Serveis de construcció

19 Serveis comercials   

20 Serveis de transport

21 Serveis d'intermediació financera   

22 Altres serveis empresarials

23 Resta de serveis de mercat   

24 Serveis recreatius

25 Serveis no de mercat   

El model formula les tecnologies productives de manera endògena, 
i permet la derivació impulsada pels preus de tot el consum intermedi 
i els serveis del capital i la mà d'obra. Al sector elèctric, s'adopta 
un enfocament ascendent per representar les diferents tecnologies 
productores d'energia. En el cas de la demanda, el model formula el 
comportament del consumidor i distingeix entre béns i serveis durables 
(equips) i consumibles.
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El model és dinàmic, progressivament recursiu, impulsat per l'acumulació de 
capital i equips. El progrés tecnològic es representa explícitament en la funció 
de la productivitat, exògena o endògena, segons la despesa en R+D dels sectors 
públic i privat, tenint en compte els efectes de la interconnexió. A més a més, es 
basa en les expectatives esbiaixades dels agents participants. 

El disseny del model GEM-E3-CAT s'ha basat en quatre directrius principals:

• Disseny de models al voltant d'un nucli d'equilibri general bàsic de manera 
modular, perquè la mateixa especificació de model admeti diferents 
opcions de modelització, règims de mercat i regles de tancament 

• Coeficients totalment flexibles (endògens) en producció i demanda del 
consumidor

• Calibratge segons un conjunt de dades d'any base, amb matrius de 
comptabilitat social detallades observades estadísticament

• Mecanismes dinàmics, mitjançant l'acumulació de capital social

 El model GEM-E3-CAT parteix de la mateixa estructura bàsica que els 
models del Banc Mundial estàndards.39 En la tradició d'aquests models, el 
model GEM- E3-CAT es crea a partir d'una matriu de comptabilitat social 
(SAM). Els coeficients tècnics de productivitat i demanda són flexibles: 
els productors poden alternar la combinació de producció, no només 
pel que fa als factors de producció primaris, sinó també quant als béns 
intermedis. La productivitat es modelitza mitjançant funcions productives 
KLEM (capital, mà d'obra, energia i materials) que impliquen molts factors 
(tots els productes intermedis i tres factors primaris: capital, recursos 
naturals i mà d'obra). Paral·lelament, els consumidors poden decidir de 
manera endògena l'estructura de la seva demanda de béns i serveis. El 
seu consum total es decideix mitjançant un sistema de despesa flexible 
que implica béns durables i no durables.  L'especificació de producció i 
consum adopta el tipus de models generalitzat de Leontief40 iniciat amb 
el treball de Jorgenson (1984).

El model GEM-E3-CAT es construeix de manera modular al voltant del 
seu nucli EGC. Permet definir diferents règims alternatius i regles de 
tancament, sense necessitat de tornar a especificar ni calibrar el model. 
D'aquestes opcions, les més importants són:

• Mobilitat del capital entre sectors o països
• Compte corrent flexible o fix (pel que fa al sector exterior)
• Oferta de mà d'obra flexible o fixa
• Mercat de permisos de contaminació nacional/internacional, restriccions 

ambientals
• Dèficit públic fix o flexible
• Competència perfecta o casos de competència41 de Cournot per a 

règims de competència comercial

El model no es limita a l'avaluació estàtica comparativa de polítiques. És 
un model dinàmic, atès que les projeccions canvien amb el temps. Les 
seves propietats es manifesten principalment per mitjà de les relacions 
estoc/flux, el progrés tècnic, l'acumulació de capital i les expectatives 
(esbiaixades) dels agents. 

El model es classifica segons un conjunt de dades d'any base que inclou 
un model SAM complet per a cada país/regió representat en el model. 

39. El tipus de models del Banc Mundial 
constitueix el gruix de les experièn-
cies de modelització. Aquest tipus de 
models s'utilitzava normalment per a 
exercicis d'estadística comparatius. El 
Banc Mundial i les universitats i cien-
tífics associats han fomentat molts 
d'aquests projectes de modelització, 
normalment aplicats a països en des-
envolupament. Els principals autors 
d'aquest grup són, entre d'altres, J. 
De Melo, S. Robinson, R. Eckaus, S. 
Devarajan, R. Decaluwe, R. Taylor i 
S. Lusy. Aquests models, però, no 
empren funcions de producció a esca-
la completa. Treballen amb el valor 
afegit i els seus components, als quals 
relacionen directament la demanda 
final

40. El tipus de model generalitzat de 
Leontief es va formular empíricament 
per primer cop en l'obra del doctor 
W. Jorgenson, que va introduir la 
flexibilitat al marc de Leontief, per 
mitjà de funcions de producció com el 
translog. El seu treball va inspirar mol-
tes iniciatives de modelització, en què 
l'energia era un element particular-
ment destacat. Per exemple, aquesta 
mena de models els han desenvolu-
pat a França P. Capros, N. Ladoux, 
a OECD (GREEN and WALRAS); a 
Suècia, L. Bergman, i a Alemanya K. 
Conrad.

41. Aquesta opció només està dispo-
nible per a la versió de la UE del 
model GEM-E3-CAT



8. APÈNDIX A: DESCRIPCIÓ DEL MODEL GEM-E3-CAT

82

La construcció del SAM és el punt de partida de la feina d'elaboració del 
model. Els SAM de la versió mundial del model GEM-E3-CAT es basen en 
la base de dades GTAP. En el cas de la versió europea, s'utilitzen les taules 
simètriques input-output i els comptes nacionals d'EUROSTAT. El SAM del 
GEM-E3-CAT representa fluxos entre sectors de productivitat, factors de 
productivitat i agències econòmiques. Els sectors de productivitat produeixen 
el mateix nombre de béns (o serveis) que en una taula input-output. El SAM 
distingeix entre factors de productivitat intermedis i primaris. Les agències 
econòmiques —concretament famílies, empreses, govern i sector exterior, 
són les propietàries dels factors de productivitat primaris, de manera que 
reben ingressos de la mà d'obra i retribucions de capital. El SAM captura 
totes les transaccions interinstitucionals entre les diferents agències, tal com 
es registren en els comptes nacionals. Les agències destinen part dels seus 
ingressos a consum i inversions, i formen la demanda interna final. El sector 
exterior també fa transaccions amb cadascun dels altres sectors. Aquestes 
transaccions representen les importacions (files) i exportacions (columnes) de 
béns i serveis. La diferència entre ingressos i despeses (en consum i inversió) 
d'una agència econòmica en determina el superàvit o el dèficit.

Els fluxos de comerç bilateral també es calibren per a cada sector representat 
en el model, tenint en compte els marges comercials i els costos de transport. 
El consum i la inversió es construeixen al voltant de matrius de transició, que 
uneixen el consum per finalitat a la demanda per béns i la inversió per origen 
a la inversió per destinació. El punt de partida inicial del model, per tant, inclou 
un tractament molt detallat de la fiscalitat i el comerç. 

La demanda total (final i intermèdia) a cada país s'assigna de manera 
òptima entre béns interns i importats, amb la hipòtesi que aquests darrers es 
consideren substituts imperfectes (el cas d'Armington).42 La figura 5 il·lustra 
l'estructura global del model GEM-E3-CAT.

 
Figura 5. Circuit econòmic GEM-E3-CAT 
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Font: Capros et al. (2013)

Els règims institucionals que afecten el comportament de les agències i 
l'equilibri de mercat, s'hi representen explícitament, incloent-hi les finances 
públics, la fiscalitat i la política social. El model representa béns externs a 
l'economia, com ara el dany ecològic. S'assoleix la internalització de les 

42. Vegeu Armington (1969).
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externalitats, mitjançant la fiscalitat o les restriccions del sistema global, 
amb uns costos ocults que afecten la decisió de les agències econòmiques. 

En el GEM-E3-CAT, es modelitzen les empreses per maximitzar-ne els 
beneficis, amb la restricció de l'estoc de capital físic (fixat en el període 
actual) i la tecnologia disponible. Amb el temps, els productors poden 
canviar el seu estoc de capital físic per mitjà de la inversió. Les dades d'estoc 
de capital per sector de productivitat no estan disponibles, ni a la base de 
dades de GTAP ni a la d'EUROSTAT (es computen en la fase de calibratge 
del model).

Es dóna per fet que cada productor (representat per una activitat) maximitza 
els beneficis, que es defineixen com la diferència entre els ingressos guanyats 
i el cost dels factors i entrades intermèdies. Els beneficis es maximitzen, 
subjectes a la tecnologia productiva. La producció interna es defineix per 
branca. Es pressuposa que cada branca produeix un únic bé diferent de 
la resta de béns de l'economia. Les funcions de productivitat de GEM-E3-
CAT inclouen un esquema de separabilitat jeràrquic, amb el capital (K), mà 
d'obra qualificada i no qualificada (L), energia (E) i materials (M), i es basen 
en un tipus de funció de productivitat CES neoclàssic. L'esquema jeràrquic 
exacte de la productivitat en el GEM-E3-CAT s'ha seleccionat per coincidir 
amb les dades economètriques disponibles en les elasticitats substitutives 
KLEM i les característiques específiques de cada activitat. El comportament 
de la producció òptim es pot representar en la formulació primal o dual.

Al GEM-E3-CAT SAM, les famílies es representen com un únic grup social (es 
modelitza una sola família representativa). Les famílies maximitzen la seva 
utilitat intertemporal amb una restricció de pressupost intertemporal. Les 
funcions de la demanda s'obtenen en resoldre el problema de maximització, 
amb casos generals pel que fa a les expectatives i les condicions estatals 
estables. Aquestes funcions de la demanda assignen els ingressos esperats 
de la família, segons la formulació del problema, entre béns de consum 
i consum futur (estalvis). Aquesta és la formulació predeterminada del 
comportament de les famílies. El comportament de les famílies també 
es modelitza perquè el consumidor assigni els ingressos esperats entre 
el consum present, el consum futur i el lleure. Per al consum familiar, el 
model considera un mecanisme d'assignació. El mecanisme d'assignació té 
en compte béns durables i no durables. Els béns durables inclouen cotxes, 
sistemes de calefacció i electrodomèstics, l'ús dels quals implica la demanda 
de béns no durables, principalment energia (combustibles i electricitat).

Les famílies reben ingressos dels factors de productivitat de què són 
propietàries, d'altres institucions i transferències de la resta del món. La 
despesa familiar es reparteix entre consum, pagament d'impostos i estalvis. 
Primerament, la família representativa decideix la distribució dels ingressos 
entre consum present i futur de béns. En una segona fase, la família 
distribueix la despesa en consum total entre les diferents categories de 
consum disponibles. Les categories de consum es divideixen en categories 
de consum no durable (menjar, cultura, etc.) i serveis dels béns durables 
(cotxes, sistemes de calefacció i electrodomèstics).

Les dades següents són imprescindibles per modelitzar el mercat laboral 
GEM-E3-CAT: (i) població activa qualificada i no qualificada (total i per 
categoria) i (ii) taxa d'atur per a la població activa qualificada i no qualificada. 
El model GEM-E3- CAT adopta la definició d'EUROSTAT de població activa
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i, per tant, es calcula multiplicant la taxa de participació per la població 
activa total. Les bases de dades més utilitzades per obtenir aquestes dades 
són les d'EUROSTAT, ILO i el Banc Mundial.

Quant a les dades sobre comerç exterior, el model GEM-E3-CAT necessita 
matrius de comerç bilateral detallades de totes les regions i productes 
inclosos en el model. La base de dades GTAP proporciona aquestes matrius 
juntament amb drets de duana bilaterals i costos de transport. Per als països 
no identificats per separat en la GTAP, s'utilitza la base de dades Comtrade 
de l'ONU per extreure'n les dades corresponents.

El GEM-E3-CAT és un model dinàmic recursiu (seqüencial resolt amb el 
temps). Els equilibris seqüencials s'uneixen mitjançant una equació de 
moviment relativa a l'actualització de l'estoc de capital. Segons l'enfocament 
neoclàssic estàndard, les decisions inversores de les agències depenen del 
cost d'arrendament del capital en presència de costos d'adaptació i en el 
cost de substitució. Al GEM-E3-CAT les expectatives de les agències són 
esbiaixades. La seva planificació futura es basa en els preus actuals. Es 
pressuposa que la inversió que té lloc en un temps t augmenta la capacitat 
de producció en un temps t+1.

La demanda d'inversions de cada branca es transforma en demanda 
per producte, mitjançant coeficients tècnics fixos, extrets d'una matriu 
d'inversions per producte i branca de propietat. La matriu d'inversions es 
calcula per mitjà dels béns intermedis utilitzats per produir béns de capital 
i les dades que aporta la literatura sobre les entrades lliurades pels sectors 
de l'economia a les inversions de cada sector de la producció. L'enfocament 
estàndard, quan no hi ha dades addicionals, consisteix a utilitzar la mateixa 
estructura de coeficients per a cada branca. Aquest enfocament pot 
ampliar-se quan hi ha informació addicional disponible sobre inversions per 
branca i sobre l'estructura de formació de capital. Per fer canvis en la matriu 
d'inversions se segueix un procediment simple. La matriu d'inversions inicials 
(amb els mateixos coeficients a cada branca) s'actualitza amb les noves 
accions d'inversió. Aleshores se segueix un procediment RAS (recollida, 
avaluació i selecció), per garantir que el total de cada fila i columna de 
la matriu d'inversions es mantingui constant i que el model continuï sent 
equilibrat.

El consum públic és endogen al model. La inversió pública, considerada 
endògena en el model, la duu a terme la branca de serveis no de mercat. 
Les transferències a famílies es computen com un índex exogen per capita.

L'equilibri de la part real s'assoleix alhora al mercat de béns i al mercat 
laboral.  Al mercat de béns, es distingeix entre béns comercialitzables 
i no comercialitzables. En el cas dels béns comercialitzables, la condició 
d'equilibri es refereix a la igualtat entre l'oferta del bé compost, relacionat 
amb l'equació d'Armington, i la demanda interna del bé compost. Aquest 
equilibri, sumat a la imatge de venda, garanteix que el recurs total i l'ús 
total en valor de cada bé siguin idèntics. Per als no comercialitzables no hi 
ha cap cas d'Armington i el bé és homogeni. La condició d'equilibri, per 
tant, serveix per determinar la producció interna.

Un cop s'ha calibrat el model, el següent pas consisteix a definir un 
escenari de cas de referència. L'escenari de cas de referència inclou totes 
les polítiques ja pactades. Els motors clau del creixement econòmic segons 
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el model són la població activa, la productivitat total dels factors i les 
expectatives quant a creixement sectorial. Els equilibris "contrafàctics" es 
poden computar aplicant el model amb casos diferents dels de l'escenari de 
referència. Correspon a la construcció d'escenaris. En aquest cas, un escenari 
es defineix con un seguit de canvis de variables exògenes, per exemple, un 
canvi en els tipus impositius. Els canvis de règims institucionals, que s'espera 
que s'esdevinguin en el futur, es poden reflectir si es canvien els valors de 
les elasticitats apropiades i altres paràmetres del model que permeten canvis 
estructurals (per exemple règim de mercat). Aquests canvis s'imposen als 
casos de l'escenari de referència, amb la qual cosa el modifiquen. Per fer 
una simulació contrafactual, no cal tornar a calibrar el model.

Una simulació contrafactual es caracteritza pel seu impacte en el benestar 
dels consumidors o mitjançant la variació equivalent de la funció de 
benestar. Amb uns casos raonables, la variació equivalent es pot assignar 
directament a algunes de les variables endògenes del model, com ara els 
nivells de consum, ocupació i preus. Aleshores el signe del canvi de la variació 
equivalent dóna una mesura de l'impacte de la política i les implicacions en 
la distribució de la càrrega.  Els resultats més importants, que proporciona 
el GEM- E3-CAT, són:

• Projeccions anuals dinàmiques quant a volum, valor i deflactors de 
comptes nacionals per país

• Taules input-output completes per a cada país/regió identificat en el 
model 

• Distribució dels ingressos i transferències en forma de matriu de 
comptabilitat social per país

• Ocupació, capital, inversió per país i sector
• Gasos amb efecte d'hivernacle, emissions atmosfèriques, capital de 

reducció de la contaminació, compra de permisos de contaminació i 
danys

• Matriu de consum per producte i matriu d'inversions per branca propietària
• Finances públiques, incidència fiscal i ingressos per país
• Matrius comercials bilaterals completes




