
1'rygve Haavelmo, premi Nobel d 'economia el 1989. Algunes ref1exions
sobre el paper de l'econometria en el contrast de teories

J.L. Raymond Bara

Breu ressenya biogrq%ica

Segons resumeix Sandmo (I987), Haavelmo va neixer a Skedsmo, Noruega, el 1911. Va graduar-
se a la Universitat d'Oslo el 1933 i va passar a ser ajudant d*investigacio de Ragnar Frisch a I' Institut
d'Econornia d'Oao, creat per aqueix mateix temps.

Durant la Segona Guerra Mundial va establir- se als Estats Units, concretament a la Universitat de
Chicago, on va passar a formar part de la Comissio Cowles.

El 1947 va retornar a Noruega, essent nomenat el 1948 Professor d'Economia per la Universitat
d'Oslo. Va rornandre en actin en aquesta Universitat fins al 1979, data en que es va jubilar.

Les primeres contribucions d'Haavehno, que son precisament aquelles per les que se li ha concedit
el premi Nobel d'Economia, pertanyen al camp de l'econometria i corresponen a la seva relativament
curta estada als Estats Units.

Antecedents del treball d'Haavelmo

No es pretensid d'aquesta breu nota passar revista ais primers intents de modelitzacin i quantificacio
en Econornia. Unicament cal destacar que el treball d'Haavelmo va arribar precedit d'una serie
d'csfor4os de quantificacio entre els que podem destacar autors com Moore, Schulz, Working,
Tinhergen (Premi Nobel el 1969) o Frisch (Premi Nobel el 1969, compartit amb Tinbergen, i mestre
d'Haavelmo).

Aquests intents topaven, fonamentalment, amb dos tipus de problemes, ambdos abordats per
Haavelmo. L'un era el del metode de «cstimacio» a utilitzar. El que s'emprava era el dell Minims
Quadrats Ordinaris, no estrictament aplicable en un context de simultaneitat. L'altre era el de la
«identificacio», ja tractat per Working, Frisch o Tinbergen, analitzat tambe per Haavelmo i no resolt
plenament fins que va ser treballat per Koopmans, a les darreries de la decada dels quaranta i a principis
clefs cinquanta.

El treball d'Haavelmo en econometria ve emmarcat dins del context del naixement d'una nova
disciplina i de Ies polemiques respecte de la seva operativitat. Els primers econometres van trobar un
ambient de vegades hostil. A titol il.lustratiu, Alfred Marshall havia dit d'Henry Moore: Per a nii,
Moore, es un malson» (vegeu Epstein, 1987, pag. 18). Keynes havia qualificat de ,alqufmia' els
esforcos tie Tinbergen de 1939 dirigits a modelitzar el cicle economic (Epstein, 1987, pag. 50).

Haavelmo va contribuir a crear les bases de I'econometria, donant, implicitament, resposta als
critics d'aqucsta disciplina en el treball L'enfoconient probabilistic en econometrja, publicat el 1944 i
que ('Academia Sueca ha destacat de forma explicita en la concessio del premi Nobel.
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\\1 , 11. a partir dl•II ;rocs 11uaraI!ta. Icy vru, critiync, 10 hri I'CCUnumc1ria v;in anal eniniuduu. a

mesura clue van anal passant a ser considerades corn un suhproducte de la mane, d'infurmaciu.

L'econometria haviu uuanyat la batalla (vegeu els primers capitols del suggestiu llibre d'Epstein 1987.

Vegeu tambc la revista Oxford Economic Papers 1989).

Principals contribucions del professor Trigve Haavelmo

Tal corn ja hem (lit. les principals aportacions del Professor Haavelmo en el camp do I'econometria

i per Ies clue se It ha atorgat cl Premi Nobel, van ser desenvolupades clurant la seva estada als Estats

Units, periode clue compren des de la II Guerra Mundial fins 1947. Durant aquests anys Haavelmo va

formar part de la Comissib Cowles. Cicada per iniciativa del magnat Alfred Cowles el 1932 i amb la

intencio inicial d'ohtenir assessorarnent per a les seves inversions horsaries, aquesta Comissib va

agrupar un conjunt de joves i molt hrillants economistes. Entre els membres d'aquesta Comissib o Iligats

it ella d'una forma mes o menys indirecta hi ha rues de mitja dotzena de premis Nobel. Els trchalls de

la Comissib Cowles van possibilitar cle crear Ies bases per al desenvolupament de I'ecunumetria i, si he

no van permitir al Sr. Cowles de fcr-se mes ric, si almenys, amb el temps. van oferir-li una cxplicacio

de per clue en cis mercats especulatius l'analisi de la informacio passada no es mil per a efectuar

predictions futures (ayuest es el model de «Senda Alcatoria», desenvolupat per Samuelson).

('entrant-nos en cis treballs de Haavelmo, el seu primer article d'indiscutible importancia va ser

puhiicat el 1943 amb el titol de Implications estadistiques d'un sisvenia d' 'quaeion.s sinudtitnies.

Haavelmo hi destaca els problemes clue pianteja 1'estimacici d'una equaci6 pertanyent a un sistema

d'equacions simuitanies pcl metode deis Minims Quadrats Ordinaris, clue era le tecnica conoguda i

comunment utiiitzada pets seus predecessors com Moore, Schulz, Working o Tinhergen. Aquesta

contribucio va motivar en certa manera el posterior programa d'investigacio de la Comissib Cowles

reiatiu a Ies tccniques d'cstiniaci6 de models simultanis. on podem destacar el nom de Tjalling

Koopmans, tamhe Premi Nobel ci 1975 i continuador, en el camp de I'economctria, de I'obra de

Haavelmo.
Tanmateix, I'aportacio fonamental de Haavelmo esta continguda en el seu trehall L'en/oeament

prubabilistu en econumetria, aparegut el 1944 coin a suplement de Ia revista Econometrica. L'Academia

Sueca destaca aquest trehall en l'explicaci6 donada en concedir el Premi Nobel. La seva principal

contrihucio es justificar lit utilitzaci6 de tecniques estadistiques en economia, ciencia caracteritzada per

Ia impossihilitat de descnvolupar experiments controlats o repetihies, com tambe analitzar el conccpte

de «identificacio», aspecte posteriorment desenvolupat per Koopmans. Rubin i Lcipnik (1950) en la

monografia 10 de la Comissio Cowles, puhlicada el 1950.

La identificacio de rclacions econbmiques fa referencia a la possibilitat de. a partir d'una

informacio obtinguda per mostreig, proccdir a 1'estimaci6 deis parametres estructurals corresponents.

Aquesta es una questi6 relativament tecnica de Ia que no en prendrem cura en aquesta presentaci6. No

obstant, la possihilitat d'aplicacid de 1'estadistica a l'economia es aspecte do natura gairebe filosofica,

clue pot ser ahordat sense necessitat de recorrer a tecnicismes especials.

Keynes, en Ies seves critiques a Tinhergen, havia negat la utilitat de I'enfocament estadistic en

economia, i Haavelmo va argumcntar brillantment en el seu favor (vegeu Epstein 1987). En destaquen

dos aspectcs: a) La natura de Ies rclacions de tipus economic i b) La importancia de I'estadistica en un

context en el que no resulta factible la realitzaci6 d'experiments controlats ni repetibies.

En relaci6 al primer punt. Cl fet clue cal subratllar es que Haavelmo va insistir en interpretar les

relacions econbmiques com interdepcndents i inherentment estocastiques. Es a dir, una determinada

teoria postula certes rclacions entre variables econbmiques, pero les variables clue destaca no esgoten lit

totalitat deis efectes. Ia infiuencia dc variables excloses i independentment de la possible existencia

d'error d'ohservaci6 es el clue cletermina lit natura aieatbria de les relations en economia, diferentment

del clue pot succeir en d'altres ciencies com I'astronomia, per exempie. En els primers dies del

naixement de I'econometria, aquesta concepci6, avui pienament acceptada. era relativament nova, tot i

clue ja havia estat proposta per Frisch el 1934 i per Koopmans el 1936, tal cum Haavelmo ens mostra

(pag. 53 del trehall de Haavelmo).

Pel clue fa a la importancia de laplicaci6 de I'estadfstica a ('economia, el punt polemic es que la

inferencia estadistica classica s'havia desenvolupat en un context de «mostres aleatbries,,. Aix6 no

obstant, una writ temporal sobrc, per exemple, I'evolucio de la renda, no es una mostra aleatbria arcs

el caracter irrepetible de ('experiment. Tot i aixi, a efectes d'inferencia es possible interpretar ayuesta

mostra com si fos aleat6ria.
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En aquest lentil delincix Cl concepte estadistic de «pohlaci6l' relent a wrier cconomiqucs eom CI
amjunt de decisions economiques possibles», mentre que la ,mostra» estaria constitu(da per «una
realitzaci6 observada>> (pag. 51 i 52 del treball de Haavelmo que comentem). Es a dir, la idea es que,
a partir d'un model teoric de natura estocastica postulat a priori (o proces de generaci6 de les dades),
es possible conceptualitzar la poblaci6 com una entelequia constituida pel conjunt de realitzacions
possibles d'aquest proces, mentre que la mostra es una realitzaci6 del proces a que I'economista to acces.
Atenent aquesta construcci6 mental suggerida per Haavelmo, adoptada per la Comisi6 Cowles i que
constitueix el paradigms de 1'econometria, es possible justificar la utilitzaci6 de la inferencia estadistica
classica per a I'analisi dels problemes economics.

La principal contribuci6 de Haavelmo va ser, doncs, crear els fonaments de 1'econometria. La resta
dels membres del la Comissi6 Cowles, tant a nivel teoric com aplicat, van completar 1'edifici. Resumint,
el posterior desenvolupament de 1'econoinetria teorica, donant soluci6 als problemes de la identificaci6
i de I'estimaci6 o de 1'econometria aplicada mitjan4ant I'elaboraci6 de models econometrics, i on
podriem destacar el nom do Klein (membre de la Comissi6 Cowles i Premi Nobel el 1980), den la seva
inspiraci6 conceptual a I'impuls de Haavelmo, economista brillant que ja havia aportat les sever millors
idees a I'edat primerenca de trenta-quatre anys.

Del conjunt do les sever contribucions en el camp de la teoria economica, podriern destacar
('article de 1945 intitulat Efectes multiplicadors d'un pressupost equilibrat, on analitza de forma tcorica
que un pressupost anivellat que augmenta de volum to efectes expansius sobre la demanda global.

El 1947 Haavelmo va retornar a Noruega. AiXO va representar un cert allunyament de 1'econometria
i un interes rues gran pels temes de teoria economica. El 1954 va publicar el Ilibre Estudis sobre la
teoria de i'croluciir econrrmica, que constitueix una umplia exploraci6 de la contribuci6 que I'economia
analftica pot aportar a la comprensi6 dell desequilibris economics. Tal com senyala Sandmo (1987),
entenent el Ilihre com un primera contribuci6 a la teoria del creixement. es menys notable gels models
i teoremes precisos que ofereix, que no pas per I'actitud imaginativa i experimental envers hipotesis
relatives al creixement de la poblacio, I'educaci6, els moviments migratoris i la lluita internacional per
Ia redistrihuci6. L.'amplitud de 1'enfocament es, segons Sandmo, una caracteristica de I'autor.

Un cstlnli sobre to teoria de la inversid, Ilibre publicat el 1960, to caracteristiques similars.
L'objectiu principal n'es proporcionar una ferma fonamentaci6 microeconomica de Ia demanda d'inversi6
des d'una bptica macro, subratllant que la teoria de Ia utilitzaci6 optima del capital no constitueix per
si mateixa una teoria de la inversi6. Aquest Ilibre ha exercit una notable influencia sobre trehalls
posteriors en el camp de la teoria neoclassica de I'acumulaci6 de capital.

Influencia de Haavelmo en el desenvolupament posterior de l'econometria

Parlar de la influencia de Haavelmo es com voler parlar de la influencia dels trehalls de la
Comissi6 Cowles, cadena d'esfor4os d'investigaci6 a la qual el recent Premi Nobel va aportar Ies
primeres anelles.

El mare conceptual de I'econometria va arribar a ser practicament complet a la darreria de la decada
del cinquanta (vegeu, per exemple, Epstein 1987 o el recent numero de la Revista Oxford Economic
Papers 1989, dedicat a la historia de 1'econometria). La decada dels seixanta va significar I'aplicaci6
practica d'aquestes idees mitjan4ant la construcci6 de models econometrics. Aquesta tasca va tenir un
gran Mtge, essent-11C el punt culminant els primers anys del setanta, la crisi economica i els fracassos
predictius de molts d'aquest models, com tambe Our incapacitat per a oferir respostes operatives per it
superar la crisi, van questionar en part Ilur validesa.

No ohstant, assajades altres alternatives al paradigma de modelitzaci6 de la Comissi6 Cowles, els
resultats n'han sigut poc esperan4adots. Consegiientment, I'arrel del problema es probable que no radii
en la inadequaci6 del plantejament de la Comissi6 Cowles, sin6 mes aviat en la falta d'una ferma
fonamentaci6 teorica dels models estimats, aspecte que ja havia destacat el mateix Haavelmo molt aviat,
el 1957, en la seva al.locuci6 presidencial a la Societat d'Econometria (la publicaci6 correspon al 1958).

La tendencia actual es la de sotmetre els models estirnats a una hateria de contrastos mes estrictes
que en les decades precedents, com tambe procurar que aquests tinguin una mes gran fonamentaci6
teorica. Augmentar la hateria de contrastos d'un model deixa intacte 1'edifici de la Comissi6 Cowles i
la tinica cosa que fa es completar-lo. Pel que fa a la mes gran fonamentacio teorica dels models, es un
aspecte sobre el clue els creadors de I'econometria van polar especial enfasi.

Per tot aixo podem concloure que, despres de transcorregudes mes de quatre decades, el marc
conceptual que Haavelmo va contribuir a dissenyar segucix tenint vigencia plena, tot i que, potser, la
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do,i <I 'opt inti,ntc c, mc, pctita. A till cfectc pot ,er Lit II reproduir CI C(nnentarl final :unh que Ilaascln1s

Concklu Cl sCu 1:n/tnan/ ent 1nohahilistR cn econoo,etria.

,En d'altres ciencies quantitatives , el descobriment de « Ileis,, , inclus en camps altament especia-

litzats, ha passat de I'estudi privat a enormes laboratoris cientifics on gran nombre d'experts treballen

seriosament , no Homes en la medicio , sing tambe en l'obtencio de formules que han de ser contrastades

i en el disseny d'experiments crucials a realitzar . << Es possible esperar menys de la investigacici

economica , si els seus resultats constitueixen la base de la politica economica de la que poden dependre

m ilers de milions de dinars de renda nacional i el benestar economic general de milions de persones?».

Principals treballc de Haavelmo ( Seleccio reproduida de Sandmo 1987)

1943 ,The Statistical Implication of a System of Simultaneous Equations». Econometru a 11, getter, I-

12.
1944 ,The Probability Approach in Econometrics'>. Suplement d'ECononu'trica 12, juliol, 1-115.

1945 ,Multiplier Effects of a Balanced Budget,). Econometrica 13, octubre. 311-318.

1947 ,Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume>>. Journal of the American Statistical

Society 42 (237). mare, 105-122.

1947 (Amb M.A. Girshick) ,Statistical Analysis of Demand for Food: Examples of Simultaneous

Estimation of Structural Equations». Econometrua 15, abril, 79-110.

1954 A Studv in the Theory of Economic Evolution. Amsterdam: North Holland.

1958 ,The Role of Econometrician in the Advancement of Economic Theory>,. EConometrica 16, juliol,

351-357.
1960 A Studv in the Theory of Investment. Chicago: University of Chicago Press.

1970 ,Some Observations on Welfare and Economic Growth», a Induction, Growth and Trade: Essays

in Honour o/ Sir Roy Harrod, ed. W.A. Ellis, M.F.G. Scott i N.J. Wolfe, Oxford: Clarendon Press.
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