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Abstraet 

The 2000 Nobel Prize in Economics was awarded to professors Heckman and McFaddenfor 
their methodological contributions in the microeconomic jield, an approach concerned with eco
nometric problems in the context of the use of information on individuals (persons, family units, 
business jirms). The contributions of James Heckman refer fundamentally to the implications of 
the use of selected samples to obtain correct conclusions which can be extrapolated to the gene
ral population, a question especially relevant to analysing models of the employment market and 
evaluating social programmes. The contributions of Daniel McFadden have centred on the deve
lopment ofmodels of discreet choice, their jit with the real world, their capacity to estima te and 
consistency as an explanatory model of the behaviour of the agents. Their contributions have im
portant implications for the evaluation of how several economic questions affect demand for 
transport and residentiallocation among others. 

Resum 

El Premi Nobel d'Economia de l'any 2000 ha estat atorgat als professors Heckman i 
McFadden per les seves contribucions metodologiques en el camp de la microeconometria, disci
plina que s' ocupa deIs problemes econometrics relacionats amb la utilització de dades indivi
duals (persones, unitatsfamiliars, empreses). Les contribucions de James Heckman s 'han centrat 
fonamentalment en les implicacions de l'utilització de mostres seleccionades per tal de extreure 
conclusions correctes extrapolables a la població, tema d'especial rellevancia en l'analisi de 
models del mercat laboral i pera l'avaluació de programes socials. Les contribucions de Daniel 
McFadden s 'han centrat en el desenvolupament del models d'elecció discreta tant en termes de 
la seva adequació a la realitat i la sevafacilitat d'estimació com en termes de la seva consisten
cia amb un model explicatiu del comportament deIs agents. Les seves contribucions han tingut 
implicacions importants a 1 'hora de valorarcom dijerents aspectes economics o relacionats amb 
les alternatives disponibles afecten la demanda de transport o la localització de residencia entre 
d'altres temes 

Introdueció 

"A James Heckman per les seves contribucions teoriques i metodologiques en l'anhlisi de 
mostres seleccionades i a Daniel McFadden per les seves contribucions teoriques i metodologi-
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ques en l'analisi d'eleccions discretes." Amb aquesta cita, la Reial Academia Sueca de les 
Ciencies feía saber la concessió del Premi Nobel d'Economia de 1'any 2000, expressant d'a
que sta manera el seu reconeixement als guardonats per les seves aportacions teoriques i meto
dologiques en el camp de la Microeconometria. Ambdós guardonats no tenen una formació 
academica inicial en economia, Heckman és B.A. en Matematiques pel Colorado College, men
tre que McFadden és B.S. en Física per la Universitat de Minnesota, encara que tots dos són doc
tors en Economia, Heckman per la Universitat de Princeton rany 1971 i McFadden per la 
Universitat de Minnesota l' any 1962. El paral·lelisme de les seves trajectories també s 'ha tradui"t 
en el desenvolupament de carreres academiques molt arrelades a una única universitat, amb un 
període d'interrupció per marxar a una altra institució. Heckman és Henry Schultz Distinguished 
Professor d'Economia a la Universitat de Chicago, on ha desenvolupat tota la seva carrera acade
mica amb un breu parentesi a la Universitat de Yale (1988-1990), mentre que McFadden és ac
tualment E. Morris Cox Professor d'Economia a la Universitat de Berkeley, amb un parentesi, 
més llarg que en el cas de Heckman, a l'Institut Tecnologic de Massachusetts (1978-1991). Tots 
dos guardonats formen part del grup d'investigadors que en els darrers anys han contribui"t a con
solidar una disciplina dintre del camp més generic de l'Econometria que ara té una entitat propia: 
la Microeconometria. 

Que és la microeconometria? 

Entre els aspectes que han marcat el desenvolupament de l' econometria com a disciplina des 
deis seu s ínicis, tant oficiosos com oficials55 , podem destacar-ne dos: el tipus d'informació a la 
qual es pot accedir i, per tant, utilitzar en el treball empíric, i la disponibilitat de mitjans de dlcul 
que permetin processar aquesta informació. En aquest sentit, en la decada deis setanta i comen<;a
ment deIs vuitanta assistim a una creixent accessibilitat a bases de dades provinents d' enquestes, 
en les quals les observacions corresponen a individus en sentit ampli, ja siguin persones físiques, 
unitats familiars o empreses56, les quals presenten unes singularitats marcadament diferents a les 
corresponents a les dades temporals. Així, podem destacar un major pes de la informació de tipus 
qualitatiu (per exemple, estat civil de les persones, comunitat autonoma de residencia, sector 
d' activitat economica, tipus d' ocupació, tipus de transport emprat per despla9ar-se de casa a la 
feina, la marca comprada per a un producte concret), una major rellevancia deIs aspectes lligats a 
la manera com s'ha triat la mostra de les enquestes (normalment els procediments de mostreig 
acostumen a ser estratiticats o estan referits a grups concrets no representatius de la població), 
una major freqüencia de situacions de no-observabilitat d'alguna variable rellevant per a una part 
de la mostra o per a la seva totalitat (el salari que rebria un individu al sector privat si esta treba
llant en el sector públic, els gustos o les preferencies deIs individus), o la major adequació d'a
que sta informació per analitzar el comportament que els models teorics de tipus microeconomic 
postulen per als agents economics. 

55. La Econometric Society es crea I'any 1931, pero alguns historiadors de I'Econometria (Morgan, 1990) ja troben 
indicis d' aquesta disciplina en les opinions d' alguns economistes de finals del segle XIX com Jevons, que encaixen perfec
tament en e1s plantejaments que expressa Frisch (1933) en l' editorial del primer volum de la revista Econometrica. 

56. Exemples d' aquest tipus d'informació per al cas espanyol serien, entre d' altres: la Encuesta de Población Activa, 
la Encuesta de Presupuestos Familiares, la Encuesta Industrial, la Central de Balances, la Encuesta de Estructura 
Salarial o la Encuesta Nacional de Salud. 
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La microeconometria centra l'atenció en tots els aspectes de tipus estadístic pero també de tÍ-
pus (especificació) relacionats amb els temes anteriorment esmentats, que són pro-

de l' anaJisi economica encara que d' ells també rellevants en altres dis-
ciplines, sobretot de l' ambit de les ciencies socials. 

Serveixi com a r anaJisi de la discriminació salarial per motius de genere. L'ús de da-
des individuals permet comparar, mitjam;:ant l' analisi de regressió, quina parí de la diferencia obser
vada entre les mitjanes deis salaris d'homes i dones és deguda a les diferents característiques (varia-
bles d aquestes dues pooiaclOns 1 qmna pan es oeu a la aÍIerem rembuclO oe les 
mateixes aquesta última la que s'associa a la discriminació. L'especificació d'aques-
tes equacions d' ingressos acostuma a tenir una forma funcional de tipus semilogarítmic derivada de 
models senzills basats en la teona del capital huma, i inclou coro a variables explicatives les típiques 
d' aquest plantejament, entre les n'hi ha algunes de tipus qualitatiu, com per exemple l' educa
ció, i altres que també són qualitatives ¡que fan referencia a característiques dellloc de treball o al 
sector d' activitat economica. D' altra la mostra d' individus que trebaHen, que són aquells per 
aIs s' observa el no té per que ser representativa de la població, sobretot en el cas de les 
dones amb una menor cosa que fa que les mostres que es utilitzar mostres 
seleccionades, aspecte que s' ha de tenir en compte a l'hora d' estimar consistentment els parametres 
d' aquests models. Fins i tot recentment s 'ha generalitzatl' analisi procedint a comparar no solament 
les mitjanes per a ambdues poblacions, sinó tota la distribució, a través d'un plantejament més flexi
ble com és la regressió quantílica, que permet que els nivells de discriminació puguin ser diferents 
segons els de la distribució de salaris per a homes i dones que comparem. 

Els models d' elecció discreta 

La concessió del Premi Nobel a Daniel McFadden esta basada en les seves contribucions me
todologiques a l' analisi empírica de models que miren d' explicar decisions deIs individus: mo
deIs d'elecció discreta. En aquest tipus de modella variable endogena és una variable qualitativa 
que fa referencia a una decisió o a una sÜuació. Per exemple, en l'analisi de la demanda de trans-

la variable a explicar acostuma a ser quin és el tipus de transport emprat pels individus per fer 
els seus desplas;aments (cotxe, tren, autobús, a peu). És a dir, la variable endogena és una variable 

que fa que l' analisi estandard del model de regressió no sigui aplicable. 

Ja des deIs anys cinquanta s'han desenvolupat models de tipus probabilístic per analitzar els 
determinants de les probabilitats de triar una alternativa o una aItra. És el cas del modellogit, po
pularitzat per Berkson (1951) i del model probit (Aitchison i Silvey, 1957), que difereixen en la 
forma de la distribució usada per calcular les probabilitats associades a cada alternativa. La prin
cipal contribució de McFadden és el conegut modellogit condicional (McFadden, 1973), no tant 

es tracta d'una generalització del modellogit multinomial, ja desenvolupat en la biblio
grafía en aqueUs moments, sinó perque la seva derivació esta basada en un model de comporta
ment de maximització de la utilitat per part deIs individus. Davant l' elecció per part d'un individu 
"1" entre J alternatives, McFadden suposa que la utilitat associada a cada alternativa depen de les 
característiques individu (X), de les característiques de l'alternativa, que poden ser dife
rents per a cada individu (Z), i d'un conjunt de característiques inobservables que representen les 
preferencies o gustos, escollint aquella alternativa que té la utilitat més alta. Per exemple, en el 
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cas de la demanda de transport en el vector de característiques X s'inclourien variables com els 
ingressos de l' individu, la zona on resideix o la seva posició en la unitat familiar, entre d' altres, i 
en el vector Z s'inclourien variables com el temps emprat en el despla~ament o el cost del des
pla~ament, totes dependents de la modalitat de transport triadas7 • 

Suposant que la utilitat és lineal en les característiques X, Z i els termes aleatoris no observa
bles, els quals segueixen una distribució extreme-value Type 1 independent i identica per a cada 
alternativa, la probabilitat que l'individu "j" trii' l'alternativa "j" (Pi) sera: 

on 13. és el vector de coeficients de les variables corresponents a les característiques deIs individus 
J 

(X) i a el vector de coeficients corresponents a les característiques de les alternatives (Z). La 
forma d'aquestes probabilitats comporta una propietat per a aquest model d'importants implica
cions empíriques: la independencia de les alternatives irrellevants. Sobre la base de l' expressió 
anterior, la reJació entre les probabilitats de triar dues alternatives "j" ¡"k" és la mateixa, sigui 
quin sigui el conjunt de les alternatives entre les quals es pot escollir, tal com es pot observar en 
l' expressió següent: 

Aquesta propietat és poc realista en situacions on algunes de les alternatives són gairebé 
substitutives, ates que implica que la probabilitat d' escollir una alternativa es veu modificada en 
la mateixa proporció per a totes les alternatives per l' aparició d' una nova alternativa o la desapa
dció d'una de les existents. L'exemple habitualment emprat per ¡}.lustrar aquesta propietat és el 
referit al cas del transporto Suposem que la probabilitat d' escollir d' anar amb cotxe de casa a la 
feína és 2/3 i que la d' anar amb autobús (vermell) és 1/3, és a dir, el quocient entre aquestes dues 
probabilitats sera 2. Si l' autoritat responsable decideix pintar de blau la meitat deis autohusos i 
entenem que ara hi ha tres alternatives disponibles (cotxe, autobús vermell i autobús blau), se
gons el modellógit (tant en la seva versió multinomial com condicional), suposant que les proba
bilitats d' anar amb autobús d'un o altre color són iguals, en el cas d'un modellógit la probabilitat 
d'anar amb cotxe passara a ser 1/2 i les corresponents a anar amb autobús seran en tots dos casos 
1/4. Aquest és un resultat contraintui'tiu, ja que esperaríem que la d' anar amb cotxe continué s es
sent 2/3 i les d'anar amb autobús l/6 en cada caso Les prediccions del modellógit estanfon,;ades 
per la propietat d'independencia de les alternatives irrellevants que es deriva de la forma de les 
probabilitats d'aquest mode!. 

57. Cal destacar que el terme que recull els factors inobservables en el context d' aquest model té el papel' de garantir 
que no necessariament individus amb identiques característiques, tant personals com referides a l' alternativa, sigui n ob
servats fent la mateixa elecció. 
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Aquest és i ha estat un model ampliament usat en la bibliografia per la seva facilitat de comput 
enfront d' altres models alternatius, com el mode! probit, quan el nombre d' altematives és elevat. 

McFadden ha fet contribucions posteriors rellevants en aquest ambit, la majoria dedicades a 
superar les limitacions del modellogit ja esmentades. en el seu treball de l' any 1973 ja pro
posa una adaptació del coeficient de determinació del model de regressió per mesurar la capacitat 
explicativa d' aquests models d' elecdó discreta basada en la comparació del valors de la funció de 
versemblam;a del model estimat amb la del model que només conté un terme constant per a cada 
, 
.' -'-'---:0--, ,-- ,';-' ,.- - "._' _, __ o, ~-~.o,.o,:" 

U.ll.-v..l.!.!u.l..ll V U • .lL.i.ll.ll Il.LVUUJ...!...:) 

vants basats en el test dels multiplicadors de Lagrange pero calculat sobre la base d'una regressió 
auxiliar (McFadden, 1987). 

Per superar les limitacions del modellogit, en qualsevol de les seves dues versions condicio
nal o multinomial, McFadden (1978) proposa generalitzar el modellogit mitjan<;ant l' especifica
ció d'una distribució per als termes aleatoris d'aquest model, que superi, en concret, la restrictiva 
independencia d' aquests termes entre alternatives, causa fonamental de la propietat de la inde
pendencia de les alternatives irrellevants. Proposa d'usar una fundó de distribució, la generalized 
extreme value, que inclou com a cas la distribució del modellogit, essent possible con
trastar la hipotesi nul·la de l'adequació del modellogit mitjan<;ant un contrast d'hipotesi referit a 
un parametre. Aquest mode! té una interpretació més senzilla en termes del que es coneix com el 
modellogit niat. 

El model implica que les diferents alternatives es poden agrupar de manera natural segons el 
grau de similitud, tal com queda reflectit en el grafic següent. 

Elecció 

Alternativa Alternativa 2 Alternativa 3 

~ ~ ~ 
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 

Les nou possibles alternatives estan distribuIdes en tres grups (alternatives 1,2 i 3), de tal ma
nera que aquesta especificació implica que dintre de cada grup el model que aplica és ellogit, 
mentre que entre les tres grans alternatives la formulació trenca la independencia de les altemati
ves irrellevants. Així, si desapareix una de les alternatives, per exemple la 1-1, aixo no modificara 
la relació entre les probabilitats de 1-2 i 1-3, pero sí que pot modificar les seves relacions amb les 
probabilitats d' altres altematives. 

Com que aquests models niats són difícils d' estimar quan el nombre d' alternatives és gran, i 
com que en alguns casos la manera d' agrupar les altematives no és única ni en la mateixa seqüen
cia, s'han desenvolupat contrastos de la hipotesi d'independencia de les alternatives irrellevants, 
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basats únicament i exclusivament en l' estimació del model sota la hipotesi nul·la, és a dir, el mo
dellogit (multinomial o condicional). McFadden ha contribuH també en aquesta línia de recerca. 
McFadden (1984) es proposa d'usar un test deis multiplicadors de Lagrange per contrastar 
aquesta hipotesi, mentre que en Hausman i McFadden (1984) es procedeix a contrastar aquesta 
hipotesi comparant les estimacions deIs vectors de parametres per a un subconjunt d'altematives 
en el cas d'usar tota la mostra i en el cas de fer servir la submostra d' observacions que han escollit 
aquestes alternatives58 , mitjan¡;ant una versió adaptada del metode general de contrastació de 
Hausman (1978) basat en la comparació de dos estimadors consistents sota la hipótesi nul·la, 
pero que en canvi sota l'alternativa només un d'ells preserva la consistencia59 • Posteriorment, 
McFadden (1987) mostra com es poden obtenir versions asimptoticament equivalents d'aquests 
dos tests mitjan¡;ant la significació de regressions auxiliars. 

Finalment, cal destacar la contribució de McFadden a I'estimació de models d'elecció dis
creta en general, no únicament els models tipus logit, que presenten elevades dificultats de caleul 
a ¡'hora d'avaluar les probabilitats corresponents. Aquest és el cas del model probit multinomial, 
proposat per Hausman i Wise (1978) com a alternativa al modellogit multinomial, pero que com
porta avaluar, per procediments numerics, integral s corresponents a probabilitats d'una distribu
ció normal multivariant d'ordre J-1, cosa que fa que el caleul de les mateixes sigui factible fin s a 
quatre altematives pero que ja no sigui factible per a un nombre elevat d' altematives. 

McFadden (1989) proposa el metode d' estimació per simulació60 basat en la idea de generar 
replicacions deIs termes aleatoris inobservables i construir les probabilitats ajustades per a cada 
alternativa (en funció deis parametres a estimar) com la mitjana de les decisions (1 si l'elecció és 
la de l' alternativa en qüestió, O en cas contrari) que correspondrien a aquestes replicacions, per tal 
de procedir a usar-les en el context d'un estimador de moments basat en la no-correlació entre els 
errors (diferencia entre la decisió i la probabilitat d' escollir una alternativa) i un conjunt d'instru
ments61 • 

Estimació amb mostres SeleCclOnades 

La concessió del Premi N obe! a James Heckman esta basada en les seves contribucions meto
dologiques a l'analisi empírica de models amb mostres seleccionades. Suposem que volguéssim 
estimar la mitjana deIs ingressos de les famílies catalanes. Si seleccionem una mostra entre aque
Hes famílies en les quals el cognom del cap de família comenc,;a per A no sembla que la manera de 
seleccionar la mostra hagi d' afectar l' estimació de l' esmentat parametre. Donat l' objectiu que es 

58. La idea implícita d' aquest contrast és que si les alternatives són independents en el sentit comentat, llavors la 
probabilitat de triar una alternativa entre l' d'elles és igual a la probabilitat de escol!ir-la entre totes les J alternatives con
dicionat a estar entre les 1'. 

59. Aquest test a nivel! empíric presenta ocasionalment problemes perque la diferencia entre la matriu de varilmcies i 
covarilmcies del model estimat amb el subconjunt de les alternatives i la corresponent al model amb totes les alternatives 
no és sempre definida positiva, com es despren del marc tearic. 

60. En McFadden i Ruud (1994) es troba una presentació detallada d' aquest metode d' estimació en un context més 
ampli que el deis models d' elecció discreta. 

61. Aquest procediment proposat per McFadden supera les limitacions de la proposta de Lerman i Manski (1981) 
consistent a utilitzar aquestes probabilitats simulades a la funció de versemblanc;:a i maximitzar-la, pera la consistencia del 
procediment requereix que el nombre de replicacions tendeixi a infinit amb la mida de la mostra. 
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pretén, la mostra sera representativa de la població. En si escollíssim la mostra entre aque
Bes famílies en les el cap de família té estudis superiors, la mostra estaría seleccionada d' a
cord amb un criteri relacionat amb la variable per a la volem estimar la mitjana i, con se
güentment, sobreestimarÍem la deis ingressos de la a d'aquesta 
informació. 

En essencia, el model de regressió pretén estimar la mitjana de la variable endogena condicio-
nada al de variables Un deis habituals en el model de regressió és que 
1U H'U~lU1 U!Hl) e~ e~l.HHdl el uluud 6~ UBa UIU~llU H:;JYlt;;~eHiaü Va út;; la pUVlal.OlU u, alllU ¡u-

tres que si el moJel esta con-ectament especiticat, l' esperam;,:a del terme de np¡"7","h" .. , 

condicionada a la mostra amb la s' estima el model és zero. En si la mostra esta selec
cionada amb un criteri relacionat amb el terme de l' esperan({a del tenue de pertorba
ció condicionat a la mostra deixa de ser zero i, per tant, els ffiÍnims quadrats ordinaris (MQO) són 
inconsistents. Heckman analitza tema en el context d'un model més general que en-
globa altres models amb similars al mode! de selecció de la mostra. 

~I--'V~'_'" que estimar un model d' oferta de trebal! de similars a 
l' estimat per Heckman (1974), on l' equació d'hores té r especificació següent, ates que per aIs 
individus que no treballen h := 0, 

+ u. 
1 

si 'f3 + +U.>O 
1 

=0 si 

on X¡ és un vector de variables explicatives, w¡ és el salari net de l'individu i la variable u¡ con-es
pon al terme de L' estructura d' aquest model és la d'un model Tobit62, on els sa
laris no són observables per a que no treballen (h] = O), per la cosa és necessari espe
cificar una equació de salaris com la següent per completar el model. 

W.= 
1 

on Z és un vector de 
1 

torbació. 

+ B. 
1 

deIs salaris i ei és el corresponent terme de per-

Heckman estima per maxima versemblaw;a les dues equacions, tenint 
els de selecció de la mostra de de salaris i també la en-

do.gelleltatdeIs salaris a d'oferta de pero en el seu artic1e de 1976 proposa un 
procediment basat a utilitzar MQO per estimar l'equació de salaris. En concret la funció de re
gressió seria: 

E(w I h. > O) = Z'8 + E( B I h > O) 
1 1 l I 1 

62. Aquest model va ser proposat per Tobin, Premi N obel de l' any 1981 com a procediment per estimar equacions de 
demanda amb dades individuals en presencia de zeros (Tobin, 1958). 
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la qual es pot expressar en termes de la forma redulda de l'equació d'oferta de treba1l63 com 

on queda de manifest que 1'esperan<;a del terme de pertorbació no és zero en la mesura que s¡ i e¡ 
(el terme de pertorbació de la forma redulda de 1'equació d'hores) no estiguin relacionades. De 
fet, sota el suposit de normalitat per a les pertorbacions, la funció de regressió seria 

on 'JI. és el conegut "terme de correcció de Heckman". Aquesta equació es pot estimar per MQO si 
disposem d'informació per a totes les observacions de totes les variables explicatives llevat del 
salari, en cas contrari s'haura d'aplicar el metode de la maxima versemblan<;a. Heckman (1979) 
interpreta el biaix en l'estimació de 8 com un problema d'omissió de variables rellevants propo
sant un procediment bietapic per estimar consistentment els parametres d' aquesta equació64, pro
cediment que s'ha estes també a models de característiques similars al de selecció, com és el mo
del de switching (Lee, 1978). 

Aquest model de selecció de la mostra neix fonamentalment com a solució a un problema 
d'inobservabilitat, pero posteriorment ha estat usat com una de les possibles generalitzacions del 
model Tobit, un model en que la variable endogena pren el valor zero per a un percentatge signifi
catiu d'observacions. L'equació d'oferta de treball anteriorment considerada és un exemple d'a
quest tipus de model, en el qualla variable endogena incorpora a la vegada una decisió (o una si
tuació), en aquest cas participar en el mercat de treball, i una característica quantificable en cas de 
treballar: el nombre d'hores treballades. 

La principallimitació del model Tobit65 és que el mateix model explica tant la decisió com els 
valors positius de la variable endogena, en el cas considerat la situació de participar en el mercat 
de treball i les hores treballades, essent molts els exemples, inclos aquest referit a l' oferta de tre
ball, per als quals la restricció que comporta una especificació tipus Tobit no és realista, entre al
tres raons perque els zeros poden ser causats per diferents tipus de raons. 

Les dues generalitzacions del model Tobit més utilitzades en la bibliografia han estat el mo
del de doble tanca, proposat per Cragg (1971) i el model de selecció de Heckman, entes no com 
un model per resoldre un problema d'inobservabilitat, sinó com un model que contempla especi
ficacions diferents per a l' equació que explica la decisió i la que explica la quantitat per a valors 
positius. 

63. El criteri de selecció expressat en termes de la forma reduida és equivalent al del salari de reserva per sota del 
quall'individu no treballa. 

64. En García (1991) es realitza un estudi de simulació per valorar els biaixos de diferents metodes d' estimació apli
cats a un model d' oferta de treball que també inclou una equació de salaris. EIs biaixos són importants, fins al 30 %, so
bretot quan el percentatge d' observacions per a les quals s' observa el salari és petit. 

65. L'altre tipus de limitació del model Tobit és la distribucional com a conseqMncia de suposar la normalitat i l 'ho
moscedasticitat de les pertorbacions, l'incompliment de les quals comporta la inconsistencia de les estimacions per ma
xima versemblan<¡:a. 
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La metodología d' analisi de mostres seleccionades és aplicable a un ambit amb rellevancia 
des d'un punt de vista social: l' avaluació deIs programes socials (per exemple, de benestar o de 
formació). En aquest camp les contribucions de Heckman també han estat importants i han 
permes entendre millor que estem avaluant i com ho estem avaluant. Heckman (1990) presenta 
una analisi de les maneres d' avaluar els programes ja siguin resultat d' expe
riments social s o no, utilitzades en la bibliografía, basades fonamentalment en el caleul de l' e
fecte mitjana66 . Pero la qüestió, tal com apunta Heckman, és quin és l'efecte mitjana que volem 
mesurar. El més habitual ha estat valorar com variaria el resultat del "tractament" (per exemple, el 

~i !l.=-2 pe:~S{}i:2 :.le2:-:ri='::1:::Ilt c¿col!ü:!z. ~;'.i i?~~6~-~~¡i" ;:;~~l~l ~AVU.J. 

En el cas més senzill de suposar que modelitzem aquest efecte mitjant;ant una 
variable l'únic problema econometric seria controlar el possible biaix generat pel procés 
selecció deIs participants en el programa en termes de la seva possible correlació amb el terme 
d' error. En canvi, sembla més interessant quantificar l' efecte mitja per a aquells qui han decidit 

en el programa, és a dir, condicionat a participar en el programa. Aixo complica subs
tancialment el procés d' estimació67, ates que el model resultant és un model amb parametres d' in
teres no fixos i correlacionats amb el terme d' error corresponent. Finalment, cal destacar que la 
identificació deis parametres d'interes en aquests models també és un tema rellevant que esta 
tractat entre d'altres en Heckman i Honoré (1990). 

A l'últim, encara que estrictament no correspon a la metodología anteriorment considerada, re
lacionada amb els problemes d'esümació en mostres seleccionades, cal destacar les aportacions fe
tes per Heckman en l'analisi deIs models de durada. a models que miren d'explicar el temps 
que un individu passa en un determinat estat, o altemativament, la probabilitat d' abandonar un estat 
després d'haver-hi estat un determinat temps. En la bibliografia económica aquest tipus de models 
s'han aplicat tradicionalment a l'analisi de la durada deIs episodis d'atur o a la del episodis de vaga. 

En aquests models la probabilitat d'abandonar un estat després d'haver-hi estat un determi
nat temps s'aproxima per la funció de sortida (hazardfunction), que té una forma funcionallli
gada a la forma de la funció de distribució de la durada. En aquest context, i donat el tipus de va
riable (durada), la distribució normal no ha estat usada, encara que sí la lognormal o unes altres de 
més habituals en aquest ambit, com l' exponencial o la Weibull. La durada (o la funció de sortida) 
es fa dependre d'un conjunt de característiques observables per l' econometra i, llevat de la distri
bució exponencial, les altres alternatives permeten que es pugui donar un efecte dependencia, en 
el sentit que la probabilitat d'abandonar un estat condicionada a estar-hi un determinat temps (al
ternativament la funció de sortída) depengui d' aquest temps. 

Un deIs problemes en aquest terreny és la importancia deIs factors no observats per l'econo
metra i que influeixen en l' esmentada probabilitat. La no-consideració d' aquests factors en l' es
pecificació del model comporta inconsistencies importants. D'una banda, se sobreestima la de
pendencia negativa i, d'una altra, s'infravalora l'impacte de les variables explicatives que sí 
s' observen. 

66. Heckman el al. (1999) expliciten un conjunt de mesures que serien d'interes més enllit de l' efecte mitjana ¡que 
comportaria l' anaIisi de canvis en la distribució, no únicament en la mitjana. En aquest aspecte cal destacar la contribució 
de Heckman el al. (1997). 

67. En Heckman (1997) i Heckman et al. (1998) es discuteixen dos metodes d' estimació per a aquest tipus de model. 
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Una part important de les aportacions de Heckman en 1'ambit deIs models de durada té a 
veure amb el fet de mirar d'identificar separadament els efectes de l'heterogenei"tat no observada i 
els efectes de la dependencia respecte del temps en aquest estat. En el cas de l' atur, la diferencia 
esmentada entre aquests dos factors es podria reflectir si aquells que estan en atur tenen una major 
probabilitat d' estar en l' atur en el futur bé per la perdua de experiencia (de capital huma) o bé per 
tenir senyals negatius de cara al mercat laboral (market stigma). Amb 1'efecte heterogenei"tat les 
dotacions inicials incideixen d'una manera persistent en el fet d'abandonar un determinat estat, 
mentre que la dependencia fa que els efectes de les dotacions inicials s' atenu'in o augmentin amb 
el pas del temps. 

En un treball important, Heckman i Singer (1984) presenten les condicions d'identificació en 
models on la funció de sortida s'explicita, mentre que per a 1'heterogenei"tat no observada no es 
proposa cap distribució, només requerint que compleixi les condicions per ser-ho. Les conse
qüencies de la incorrecta especificació funcional per mirar d'identificar els efectes deIs dos fac
tors esmentats es discuteixen en Heckman i Singer (1985), on es demostra que és possible identi
ficar els dos efectes sen se imposar formes funcional s concretes, encara que amb la imposició de 
suposits restrictius poc encoratj adors, tal com destaca Heckman (1991). 

El perque de I'elecció deIs guardonats d'aquest any 

Assar Lindbeck, prestigiós economista suec estretament Higat a la concessió del Premi Nobel 
d'Economia, escrivia a 1'abril de 1989 un artiele on comentava les dificultats i problemes as so
ciats a 1'elecció deIs guardonats amb aquest premi, centrant 1'atenció en quatre aspectes: com 
s' ha d' entendre l' ambit de l' economia en la concessió del premi; quins criteris s' han d' aplicar per 
decidir si un candidat és mereixedor del premi; quin ordre s'ha de seguir en l'atorgament del 
premi; i quan el premi ha de ser compartit. 

Tal com indica Lindbeck, la interpretació de l' Academia del terme ciencies economiques 
és ampli en la mesura en que la interdisciplinarietat s 'ha considerat important sempre que com
porti implicacions rellevants en termes economics. Els casos de Heckman i McFadden encai
xen en moltes de les diferents accepcions que les contribucions d'anteriors guardonats hagin 
pogut tenir. Podríem destacar l' especificitat de les seves contribucions més importants, pero al 
mateix temps han fet contribucions en camps diferents, han contribu'it al desenvolupament de 
la Microeconometria com a disciplina i han fet aportacions interdisciplinanes, no únicament 
per 1'ús de l'instrumental estadístic o la seva influencia en altres camps, sinó també pel caracter 
que tenen les contribucions empíriques deIs dos guardonats. 

Amb relació als criteris, Lindbeck esmenta l'originalitat, la rellevancia científica i practica, 
la incidencia en el treball científic i, fins a cert punt, l' impacte en la societat en sentit ampli, inelo
ent les polítiques públiques. Tots aquests aspectes requereixen el pas del temps per contrastar la 
qualitat i la rellevancia de les contribucions. Segons Lindbeck, per a l' Academia prima la qualitat 
sobre la quantitat, ja sigui de nominacions o de cites. Les contribucions de Heckman i McFadden 
destil·len originalitat, han incidit de manera elara i manifesta en el treball empíric en moltes 
arees, i també en el posterior treball metodologic en microeconometria, han estat contribucions 
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nombro ses i freqüentment citades per la seva rellevancia i han tingut incidencia en la societat en 
un sentít amplio Només cal recordar els estudis sobre la demanda potencial del sistema de trans-

rapid (BART) a San Francisco, o l' aplicació del seu model de valoració contingent aplicat als 
recursos naturals emprat en la valoració deIs danys al medí ambient generats pel desastre de 
l'Exxon Valdez a Alaska 1989, pel que fa a les aportacions de McPadden. Les contribucions 
de Heckman han minorat els processos d'avaluació de programes socials o han contribuH a valo
rar l'impacte de les polítiques de discriminació positiva o sobre els drets civils en la situació 
economica deIs afroamericans. 

Les concessions d' aquest any corresponen al segon deIs criteris d' ordenació cronologica deIs 
candidats apuntat per Lindbeck: mantenir una visió pluralista de la recerca en economia, pre
miant diferents camps de l' an?tlisi economica, amb enfocaments diversos i amb diferents visions 
del món. El premi d'aquest any és clarament un premi a l'econometria i, en concret, a la 
Microeconometria. Són els primers guardonats en aquest camp concret, la microeconometria, i 
han obtingut el quart premi concedit a un econometra alllarg deIs trenta-dos anys d' existencia del 
Premi Nobel d'Economia, després deIs guardons a Ragnar Frisch i Jan Tinbergen (1969), 
Lawrence R. Klein (1980) i Trygve Haavelmo (1989) segons el camp destacat en la cita de la 
Reíal Academia Sueca de les Ciencies68 • Sens dubte, són dos del s més destacats participants en el 
desenvolupament en els darrers trenla anys d'aquesta disciplina. Altres també podien haver estat 
mereixedors del premi com a representants de la mateixa, pero probablement són els dos econo
mistes amb unes contribucions específiques de més impacte i difusió entre la professió. Entre els 
qui es dediquen al' analisi economica i fan ús de no ha utilit
zat la lambda de Heckman a l'hora d' estimar un model, o el modellogit multinomial i ha vist fre
qüentment en els outputs de les estimacions la informació del R2 de McFadden (nom de l'autor 
incIos). 

En relació amb l'últim aspecte lIigat als problemes i a les dificultats a l'hora de decidir els 
guardonats, el dotze premi compartit en Economía respon al caracter complementari de les apor
tacions d' ambdós guardonats amb el comú denominador de l' analisi microeconometrica. Formen 
part d'un grup de premis compartits entre els quals, segons Lindbeck, també estan indosos els 
d'Ohlin i Meade (1977), els de Lewis i Schultz (1979) i els de Pogel i North (1993). 

Per acabar, unes quantes dades estadístiques que lliguen amb el camp deis guardonats. 
Destacar que Heckman i McFadden són els números 45 i 46 de la llista de guanyadors d'un Premi 
Nobel d'Economia, que formen part deIs trenta atorgats a ciutadans deIs Estats Units, i que els 
seus premis són el nove atorgat a un professor de la Universitat de Chicago i el tercer a un de la 
Universitat de Berkeley. Així mateix, el premi d'aquest any encaixa en una de les tendencies en 
l' analisi económica durant aquesta segona meitat del segle xx, en opinió de Lindbeck, com és la 
creixent importancia del metodes quantitatius i, en concret, de l' econometria. 

68. AIguns altres guardonats han fet contribucions substantives al camp de !'Econometria, encara que no siguin les 
destacades per a la concessió del premio És el cas de Tjalling C. Koopmans, guardonat !'any 1975, amb importants contri
bucions al camp de l' estimació de models econometrics, o James Tobin, guardonat l' any 1981, amb una aportació crucial 
en l' ambit del models microeconometrics per a l' analisi de la demanda, tal com s' ha destacat anteliorment. 
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Comentaris finals 

De tot el que hem dit, inc10sa la cita de la Reial Academia Sueca de les Ciencies, no hauríem 
de conc1oure que la concessió del Premi Nobel d'aquest any a James Heckman i Daniel 
McFadden es deu exc1usivament a les seves aportacions com a econometres. Encara que segura
ment sí que són les que poden haver tingut més impacte i les que justifiquen el caracter compartit 
del premi, no són els únics camps en que han fet aportacions importants. Heckman, comja s'ha 
esmentat, ha treballat en temes d' economia laboral (oferta de treball, models de durada, educació 
i ingressos), en temes relacionats amb l'avaluació de projectes socials, o amb les polítiques de 
drets civils i discriminació positiva. Per la seva banda, McFadden ha treballat també en temes de 
teoria de la producció, de medi ambient, o darrerament en temes relacionats amb el comporta
ment economic de la gent de més edat. 

Pero encara més important, ambdós economistes són un excel· lent exponent del treball de re
cerca rigorós i ben fet amb implicacions rellevants per a l' anhlisi empírica i la presa de decisions. 
Precisament per aquest motiu, dintre del seleccionat col-lectiu d'investigadors que comparteixen 
aquestes virtuts, ells representen una elecció encertada. 
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