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La tendència descentralitzadora que ha caracteritzat els darrers anys la política universitària ha tingut, sens dubte, un impacte im-

portant sobre l’economia de les regions en les quals s’ha ubicat una universitat de nova creació. Els estudis de l’impacte econòmic de

la universitat sobre el territori són un instrument important per justificar i incentivar la descentralització geogràfica de l’ensenyament

superior. Sobretot en èpoques en què les rigideses pressupostàries exigeixen racionalitzar al màxim els nivells de despesa pública.

Aquest estudi aplica la metodologia input-output per quantificar l’impacte que les activitats de la Universitat de Lleida han tin-

gut sobre l’economia del territori. En concret, s’avaluen els impactes de la despesa de la mateixa Universitat, del professorat, de

la resta del personal i dels estudiants. L’objectiu principal és arribar a conclusions sobre com un impuls exogen al territori gene-

ra producció, renda i ocupació en la mateixa regió.
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1. Introducció

Els estudis de l’impacte econòmic que generen les univer-
sitats en el territori en què s’ubiquen resulta de gran interès,
no solament des d’una perspectiva acadèmica, sinó tam-
bé com a eina per a la instrumentació de polítiques econò-
miques. En aquest sentit, la tendència descentralitzadora
impulsada per la política universitària ha tingut, sens dubte,
efectes importants en l’economia de les regions en què
s’ha assentat una universitat de nova creació.

En un temps en el qual les rigideses pressupostàries exi-
geixen racionalitzar al màxim els nivells de despesa públi-
ca, els estudis de l’impacte econòmic de la Universitat es-
devenen un instrument important per justificar i incentivar
la descentralització geogràfica de l’educació superior1.

Avui, les universitats constitueixen un entramat complex
en el qual es generen molts llocs de treball, es desenvo-
lupen paquets pressupostaris amplis i s’interrelacionen
demandes i ofertes amb la resta de sectors de l’activitat
econòmica, dins i fora del territori d’ubicació. L’evidència
mostra que en el paper principal d’educar, formar i in-
vestigar, la universitat genera impactes positius en el
creixement econòmic i en el creixement de la productivi-
tat2. En aquest sentit, l’anàlisi de l’impacte econòmic
que es deriva de  la presència d’un centre universitari en
el territori on s’ubica, ha estat objecte d’estudi a dife-
rents països, no obstant això, aquesta és una assignatu-
ra pendent en l’àmbit de l’economia espanyola.

Molts dels estudis realitzats se centren en les universi-
tats públiques situades en petites ciutats o en regions

rurals3. En aquestes localitzacions, els linkages amb la
demanda i la internalització dels components de despe-
ses derivades de la presència de la Universitat són més
intensos que en les grans àrees metropolitanes, on els
linkages intersectorials són molt més complexos, al mar-
ge que generalment coexisteixin diverses universitats, la
qual cosa dificulta en gran manera els estudis d’aquesta
naturalesa4.

En aquest treball s’estudien els impactes econòmics ge-
nerats per la presència d’una universitat en una econo-
mia local. La universitat objecte d’anàlisi és la Universitat
de Lleida, situada a la ciutat de Lleida. L’objectiu princi-
pal consisteix a arribar a conclusions sobre com un im-
puls exogen a la ciutat, genera renda i ocupació addicio-
nal a la pròpia ciutat. 

L’estudi es divideix en tres apartats. En el primer (2) es
descriuen les distintes aproximacions metodològiques
per arribar a quantificar els impactes econòmics. El se-
gon apartat (3) presenta les característiques bàsiques de
la Universitat de Lleida, amb la finalitat d’oferir una visió
global del centre universitari, de la ciutat i del territori que
són objecte d’investigació. En el tercer apartat (4) s’apli-
ca la metodologia input-output a l’anàlisi de l’impacte
econòmic que genera la Universitat de Lleida a la zona
on s’ubica. Un darrer apartat (5) recull les conclusions 5.

2. Aproximacions metodològiques

Com es pot veure a la taula 1, l’existència d’una universi-
tat genera, en el territori en el qual se situa, diversos
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1 BECK et. al., 1995.
2 FELLER, 1990.
3 BECK et al, 1993; FOWKES, 1983; MOORE i SUFFRIN, 1974; ZELDER i SICHEL, 1992.
4 FELSENSTEIN, 1996.
5 Una versió més detallada de l’estudi ha estat publicada anteriorment pels autors (ENCISO et al., 2001).
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efectes externs: polítics, demogràfics, econòmics, so-
cials, etc. que poden ser el resultat dels processos de
producció universitaris, d’externalitats a la producció o
del consum.

Florax6 estableix una diferenciació dels efectes derivats
de la presència d’una universitat. D’aquesta manera,
distingeix entre els impactes de despesa i els impactes
de coneixement7. Els primers són els que estan relacio-
nats amb el desenvolupament de la universitat, el pro-
fessorat, la resta de personal, els alumnes i els visitants .
Els segons, els impactes de coneixement, fan referència
als diversos efectes relacionats amb la producció de co-
neixement realitzada per les universitats.

Tant els impactes de la despesa com els impactes del
coneixement tenen importants vincles amb el territori,
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Àmbit Exemples

Polític Canvis en l’estructura política, augment de la
participació ciutadana, millor organització del
procés polític

Demogràfic Efectes sobre la mida, estructura i mobilitat de la
població

Econòmic Efectes sobre la renda regional, l’estructura
productiva, el mercat de treball o la mobilitat del
treball

Infraestructural Efectes sobre l’habitatge, el trànsit, els serveis
de salut, la densitat comercial

Cultural Oferta i demanda més grans de productes i
serveis culturals, impacte sobre el clima cultural

Educacional Efectes sobre la taxa d’activitat, canvis en la
qualitat de l’educació

Social Efectes sobre la qualitat de vida, la influència
dels estudiants, influència sobre la imatge de la
regió i de la identitat regional

Font: FLORAX (1992)

Taula 1
Efectes externs de les universitats: alguns exemples

Figura 1
Vincles universitat-territori

Font: SEGARRA (2002)

6 FLORAX,1992.
7 Juntament amb aquesta diferenciació, existeixen unes altres classificacions alternatives que distingeixen entre impactes de curt abast i impactes de llarg abast
(CAFFERY i ISAACS, 1971), efectes directes i efectes indirectes (BONNER, 1968) o efectes de demanda vers efectes d’oferta (ANSELIN et al. 1987). 
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que es manifesten, bàsicament a curt termini, en el cas
dels impactes de la despesa, i a llarg termini, en el cas
dels impactes del coneixement8.

Per a l’avaluació d’aquests impactes es disposa de di-
verses metodologies que es desenvolupen a continua-
ció. Però cal indicar que aquest treball se centra exclusi-
vament en l’anàlisi empíric dels impactes de la despesa.
És per això que en el desenvolupament teòric s’ofereix
més atenció a aquests que als anomenats impactes del
coneixement.

Entre les tècniques metodològiques per avaluar els im-
pactes de la despesa de la Universitat es poden distingir
les següents:

a) models de base d’exportació
b) models de multiplicador keynesià
c) models input-output

Tots tres mètodes d’anàlisi guarden una estreta relació
entre ells, les seves principals diferències es basen en el
grau de desagregació sectorial que és possible assolir
amb cadascun9: En el requadre adjunt es presenta un re-
sum metodològic de cada un d’aquests tres tipus de
models.

Juntament amb els  impactes de la despesa descrits, és
possible trobar impactes del coneixement. Són impac-
tes que poden ser resultat tant de la mateixa investigació
universitària, com de l’acumulació de capital humà, o

L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

33

8 SEGARRA, 2002.
9 Juntament amb aquests tres models, n’hi ha d’altres també utilitzats a escala regional com el model economètric multi i interregional o models integrats (vegeu IS-
SAEV et al. 1982 o NIJKAMP et al. 1986).

Tres models per avaluar
els impactes de la
despesa

a) Models de base d’exportació (eco-
nomic base models)

El primer a plantejar el marc teòric
d’aquests models va ser Tiebouta. La
característica principal és que esta-
bleixen una dicotomia a l’activitat
econòmica d’una regió entre els sec-
tors que serveixen  al mercat regional
o local i els sectors exportadors. El
creixement econòmic regional és ex-
plicat pel creixement dels sectors
d’exportació, és a dir, depèn, de ma-
nera crucial, del grau d’obertura eco-
nòmica regional. Els intercanvis amb
l’exterior constitueixen el primary im-
petus del creixement de l’economia
en el seu conjunt. La transmissió dels

efectes de l’activitat dels sectors
d’exportació a la resta de l’economia
vindrà determinada pel multiplicador
de base d’exportació (economic base
multiplier) que, formalment, pot ex-
pressar-se de la forma següent:

1 + a = 1 / (1 – (Y
s
/Y) ) (1)

on  la Y és la producció total , Y
s
indi-

ca la producció del sector de serveis
que produeix per a l’economia local,
Y

s
/Y indica la propensió al consum lo-

cal i a indica la relació lineal existent
entre l’output del sector de base i el
de serveis, Y

s
= a Y

b,
on Y

b
representa

la producció del sector de base.

Aquest tipus de metodologia s’aplicà
principalment durant la dècada dels
seixanta i setantab. Malgrat la seva re-
lativa senzillesa, s’ha de considerar

l’alt grau d’agregació amb què des-
criu l’economia regional i les escas-
ses exigències informatives que té.
D’altra banda, aquest tipus de mo-
dels presenten nombroses limita-
cions, tant teòriques com tècniques.
Entre les primeres, destaca el caràc-
ter marcadament estàtic que tenen, la
no inclusió d’altres factors externs a
més a més de les exportacionsc, l’o-
missió dels efectes feedback entre al-
gunes variables del model i l’orienta-
ció exclusivament pel  costat de la
demanda.

En relació amb els problemes tècnics,
la dificultat es troba per estimar de
forma ajustada la dimensió de la base
exportadora i, conseqüentment, la
propensió a la despesa regionald.
Quan no hi ha dades d’intercanvis re-
gionals, els mètodes més utilitzats per
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mesurar la base exportadora són els
de location quotients i minimum re-
quirements techniquee.

Possiblement, la limitació més gran
d’aquests models sigui la separació
estricta entre sectors exportadors i no
exportadors. Si es té en compte la
naturalesa dels processos de pro-
ducció de les universitats, es fa extre-
madament difícil poder determinar si
la universitat és un sector exportador
o un sector de serveis o, el que és
més probable, una barreja  dels dos.
En aquest sentit, s’han de prendre
decisions ad hoc a l’hora de classifi-
car la universitat en un sector o en un
altre.

b) Model del multiplicador keynesià

L’aproximació del model es fonamen-
ta en el càlcul dels multiplicadors key-
nesians de la despesa i la renda per
poder estimar l’impacte derivat de la
presència en el territori de la universi-
tat. Els impactes que s’analitzen es-
tan generalment relacionats amb els
efectes sobre la renda, l’output i la
demanda, conseqüència de la des-
pesa realitzada pel professorat, la
resta de personal i els estudiants. El
model del multiplicador keynesià ha
estat aplicat en nombrosos estudisf,
el treball de Caffery i Isaacs, ja es-
mentat, és el punt de partida.

Aquest model es basa, també, en un
enfocament pel costat de la demanda
amb salaris i preus fixats exògena-
ment i sense restriccions d’oferta. La
formulació bàsica del model és la se-
güent:

∆Y
r
= k

r
J (2)

on (Y
r
representa els canvis en la ren-

da bruta local resultat de l’activitat re-
alitzada al llarg de l’any per la universi-
tat, J equival a l’aportació inicial i k

r
al

multiplicador de la renda.

L’aplicació de (2) implica l’estimació
dels paràmetres inclosos en el multi-
plicador de la renda per al territori
d’estudi, la qual cosa no resulta fàcil
quan aquest es limita a una economia
d’àmbit local.

c) Models input-output

Els models input-output, s’utilitzen
especialment en els casos en què es
disposa d’una taula input-output re-
gional, perquè permet disposar d’in-
formació sectorial desagregadag.
Aquest tipus de models són, proba-
blement, els més utilitzats per les
anàlisis d’impacte econòmic. Mitjan-
çant aquests es pot calcular l’efecte
total; directe, indirecte i induït d’un
estímul inicial en la demanda final so-
bre la producció, el valor afegit, l’ocu-
pació i altres variables.

Els efectes directes deriven del fet
que la despesa efectuada per la uni-
versitat, el professorat, la resta de
personal i els estudiants comporta
un augment de la producció dels
sectors. Aquests sectors, alhora, ne-
cessiten més inputs, fet que incre-
menta la demanda intermèdia i gene-
ra efectes indirectes sobre
l’economia. Finalment, l’augment de
renda que es produeix, conseqüèn-
cia dels efectes anteriors, augmenta

de nou la demanda i provoca efectes
induïts.

La taula input-output es basa en la
noció d’equilibri comptable. El pro-
ducte final de cada sector es ven als
altres sectors productius com a input
intermedi o bé representa un element
de la demanda final (inversió, consum
o exportacions). El model simple in-
put-output pot expressar-se matri-
cialment com a :

D = (I – A) X (3)

on D és el vector-columna de la
demanda total final; I és la matriu iden-
titat; A és la matriu de coeficients tèc-
nics (o directes) i X és el vector-colum-
na de l’output total. Conseqüentment:

X = ( I – A ) –1 D (4)
Aquesta fórmula permet establir la
producció que ha de tenir cada bran-
ca o sector de producció perquè es
compleixin els objectius de demanda
final que es determinen exògena-
ment, donada una estructura produc-
tiva reflectida en els coeficients tèc-
nics. És a dir, els canvis en l’output
són una funció multiplicativa dels im-
pulsos exògens en la demanda final i
de la matriu inversa de Leontief.

Si hom es basa en aquesta aproxima-
ció, és possible examinar l’efecte total
en l’output, en  l’ocupació i en la ren-
da de diferents vectors de demanda
final (per exemple, la despesa en con-
sum generat pel professorat i l’alum-
nat), i de la demanda de béns i serveis
que prové de la universitat. L’impacte
en l’output generat per la demanda
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d’efectes relacionats amb els serveis prestats per la uni-
versitat a la comunitat.

Les metodologies que han estat utilitzades per a aquest
tipus d’impacte inclouen anàlisis comparatives10, mèto-
des quasi experimentals11 i models economètrics regio-
nals12.

3. La Universitat de Lleida en el marc
territorial 

Al procés de traspàs de competències en matèria univer-
sitària des de l’Administració central cap a les comunitats
autònomes li ha seguit un procés de descentralització
universitària que ha donat lloc a la creació de nombroses
universitats al llarg del territori espanyol. Segons Neave13
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de consum del professorat i/o estu-
diants (grup k) s’obté de:

X
k
= ( I – A ) –1 D

k
(5)

on, D
k
és un vector columna de la des-

pesa de consum en béns i serveis lo-
cals del grup k i X

k
és el conseqüent

impacte en l’output total. L’impacte en
la renda i l’ocupació local pot calcular-
se a partir de la multiplicació dels re-
sultats obtinguts en l’equació (5) i V (el
vector fila dels coeficients VAB/PE, en
el qual VAB és el valor afegit brut i PE la
producció efectiva) o 1 (el vector fila de
la ratio ocupació/PE).

La principal hipòtesi en què es basa
aquest tipus de models és l’adopció
de funcions de producció lineals i ho-
mogènies en cadascun dels sectors
d’activitat considerats. Aquesta line-
alitat implica absència d’economies
o deseconomies d’escala, la qual
cosa representa, entre altres, l’omis-
sió dels efectes de les economies
d’aglomeració. Els inputs han d’utilit-
zar-se en proporcions fixes, això im-
plica que els coeficients tècnics si-
guin constants i dificulta d’aquesta
manera la representació en el model
dels canvis tecnològics o dels ajusta-
ments de la productivitat. Qualsevol

substitució entre els inputs es tra-
dueix en canvis en els coeficients
tècnics.

D’altra banda, igual que en les me-
todologies anteriors, la metodologia
input-output es basa en un enfoca-
ment pel costat de la demanda,
que no inclou restriccions pel cos-
tat de l’oferta. Les condicions d’o-
ferta (els inputs primaris, els inputs
intermedis) són infinitament elàsti-
ques als schoks de demanda final.
Es tracta, doncs, de models està-
tics ja que no incorporen efectes de
preush.

a TIEBOUT, 1962.
b MOORE, 1979; COOK, Jr., 1970; MISCHAIKOV i SPRATLEN, 1967.
c Hi ha alguns models que inclouen la inversió pública i privada o el consum privat i de les administracions públiques com a factors exògens del creixement lo-
cal.
d ISSERMAN, 1980, GIBSON i WORDEN, 1981, MULLIGAN i GIBSON, 1984.
e Els location quotiens s’utilitzen per determinar el caràcter exportador (LQ>1) o de serveis (LQ<1) dels sectors i s’avalua: 
LQ

r,i
=  [ (X

r,i
/Σ

i
X

r,i
) / (Σ

r
X

r,i
/ Σ

r 
Σ

i 
X

r,i
) ]

La minimum requirements technique es basa en el mateix principi, excepte que s’utilitza com a referència  un nombre limitat de regions similars a la regió que
s’està considerant.
f BROWNRIGG, 1974; GREIG, 1971; HARRIS et al., 1987; ARMSTORNG, 1993.
g SCHAFFER, 1983; LEWIS, 1988; HARRIS, 1997.
h Leontief va proposar un model input-output dinàmic, però no ha servit de base a estudis aplicats (BARÓ i MURILLO, 1997).

10 ANTIKAINEN, 1981.
11 ANSELIN et al., 1987.
12 ANDERSSON et al., 1990.
13 NEAVE, 1994.
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el procés de descentralització de les universitats respon
al fet que aquestes tenen una dimensió regional manifes-
ta. D’una banda, perquè els estudiants provenen, majori-
tàriament, d’una àrea limitada regionalment, per la qual
cosa la regionalització en aquest cas és una resposta a la
massificació i immobilitat creixents dels estudiants. D’una
altra, perquè l’impacte econòmic, social i cultural de les
universitats té un abast més local que nacional.

En aquest procés descentralitzador, la Universitat de
Lleida neix i es desenvolupa a partir d’una proposta de
programació universitària de Catalunya, presentada pel
Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de setembre
de 1989. A més de les tradicionals universitats situades
a Barcelona, es va ampliar territorialment l’oferta univer-
sitària amb la creació d’universitats pròpies a les àrees
de Lleida14, Tarragona-Reus i Girona. La conseqüència
principal d’aquesta nova creació és l’ampliació de l’ofer-
ta en els centres territorials mencionats. Així, la Univer-
sitat de Lleida està integrada per set centres docents
propis, entre els quals es troben facultats, escoles tècni-
ques superiors i escoles universitàries, més sis centres
adscrits. En conjunt s’imparteixen trenta-nou titulacions,
amb una matrícula superior als deu mil estudiants.

Com es pot veure a la taula 2, des de la seva creació, el
curs acadèmic 1992-93, s’observa una tendència crei-

xent en l’evolució global d’alumnes, professorat i personal
d’administració i serveis (PAS), que afavoreix d’aquesta
manera la consolidació de la Universitat. Per situar en el
seu context aquesta consolidació, s’ha de tenir en compte
que el primer any acadèmic la Universitat va comptar amb
8.172 alumnes, 517 professors i 181 PAS15; mentre que el
curs 2001-02, s’arriba a les xifres següents: 10.807 alum-
nes, 689 professors i 268 PAS, la qual cosa representa un
creixement del 32,2%, 33,3% i 48,1% respectivament.

En relació amb la procedència de l’estudiantat, les da-
des del darrer curs acadèmic indiquen que el 62,3%
provenen de la mateixa província de Lleida i el 20,2% de
la resta de  Catalunya.

Aquestes dades guarden relació amb la dimensió de la
zona en la qual se situa la Universitat. En aquest sentit, la
ciutat de Lleida, amb 112 mil habitants és el principal nu-
cli demogràfic, econòmic, cultural i de serveis d’una
zona16 que aporta en conjunt el 40% del PIB provincial.
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La Universitat de Lleida està integrada per
set centres docents propis, entre els quals
es troben facultats, escoles tècniques supe-
riors i escoles universitàries, més sis cen-
tres adscrits.

Curs Estudiants Professorat Personal
d’administració

i serveis

1992-93 8.172 517 n.d.

1993-94 9.546 558 181

1994-95 10.412 581 193

1995-96 10.636 594 205

1996-97 11.393 597 200

1997-98 11.657 614 232

1998-99 11.363 642 235

1999-00 11.989 680 251

2000-01 11.867 690 264

2001-02 10.807 689 268

Font: Memòries de la Universitat de Lleida

Taula 2
Evolució nombre d’estudiants, professorat i personal
d’administració i serveis

14 El 12 de desembre de 1991, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació de la Universitat de Lleida.
15 La xifra indicada de personal administratiu i de serveis correspon al curs acadèmic 1993-1994 ja que no es disposa de la dada relativa al curs 1992-1993. 
16 El terme de zona de Lleida integra els municipis d’els Alamús, Albatàrrec, Alcoletge, Alpicat, Artesa de Lleida, Lleida, Puigverd de Lleida, Torrefarrera i Torre-serona.
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4. Anàlisi de l’impacte de la despesa
de la Universitat de Lleida

La metodologia de treball que s’ha utilitzat per a l’estudi
de l’impacte de la despesa de la Universitat de Lleida so-
bre l’economia local és la del model input-output. Diver-
ses raons advoquen l’elecció d’aquesta metodologia.
En primer lloc, és una de les tècniques més utilitzades
per avaluar els efectes de la universitat sobre l’economia
regional/local, la qual cosa facilita l’anàlisi comparativa
interuniversitats i interterritoris. En segon lloc, permet es-
timar l’impacte total de la despesa i inclou els efectes di-
rectes, els efectes indirectes i els efectes induïts de con-
sum. Finalment, comptar amb la taula input-output de la
zona de Lleida referida a l’any 199617, ens oferia la possi-
bilitat de disposar de dades centrades en el mateix terri-
tori en el qual se situa la Universitat de Lleida.

La versió original de la taula input-output de Lleida
(TIO96) constava de 24 sectors econòmics, en els quals
la Universitat s’incloïa dins del sector serveis no venda.
Per a poder dur a terme l’aplicació d’aquest estudi s’ha
separat la Universitat del sector indicat. Així doncs, es
treballa amb una matriu de 25 sectors.

En relació amb aquest sector universitat, s’ha d’indicar
que l’any 1996 tenia 798 assalariats, entre professors i
PAS, i 11.015 alumnes matriculats18. L’estudi se centra
únicament en la despesa que aquesta comunitat genera
precisament a la ciutat de Lleida.

Per calcular l’efecte net real de la despesa dels estu-
diants en l’economia local alguns autors19 consideren
que és necessari estimar la proporció d’estudiants que,
si no existís aquesta Universitat, haguessin realitzat els
estudis en altres universitats, perquè només la despesa

d’aquests estudiants crea un impacte real en l’econo-
mia regional. Aquesta informació, així com la despesa
dels estudiants a la zona i els sectors econòmics entre
els quals es distribueix aquesta despesa, s’obté a partir
d’una enquesta efectuada a un col·lectiu de 1.567
alumnes.

Pel que fa a la despesa del professorat i de la resta de
personal, s’ha de tenir en compte que el 18,5% del per-
sonal de la Universitat de Lleida resideix fora de l’àrea
d’estudi, la zona de Lleida. Es tracta doncs de commu-
tings, és a dir persones que resideixen en un municipi di-
ferent del qual treballen. En aquest cas, alguns estudis20

indiquen que la inclusió dels salaris corresponents als
commutings sobredimensionen els efectes de la despe-
sa de la universitat a la zona d’ubicació i aconsellen no
incloure’ls perquè pràcticament no tenen cap impacte
en l’economia local. 

Tenint en compte la premissa anterior i a partir dels pres-
supostos de la Universitat de Lleida, s’obté la xifra de
sous i salaris del personal. A aquesta xifra se li aplica una
propensió marginal al consum de 0,88%21 per obtenir
així l’import de la despesa realitzada pel professorat i el
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17 MIR (editor), 1999. 
18 Aquestes xifres corresponents a l’any natural de 1996 s’obtenen a partir de la mitjana dels cursos 1995/96 i 1996/97, expressades a la taula 2. 
19 LEWIS, 1988; BECK et al., 1995..
20 LEWIS,1988; ARMSTRONG, 1993, i GREIG, 1971.
21 Càlcul realitzat a partir de l’Informe econòmic 1998 del Banco Bilbao Vizcaya.

Tipologia de la despesa Milers d’euros

Despesa corrent de la Universitat, exclosa
la nòmina 4.737,18

Inversió de la Universitat en edificis i equipament 1.102,86

Despesa de consum pel professorat i la resta
del personal 11.766,01

Despesa de consum pels estudiants 30.718,33

Despesa total a la ciutat durant 1996 48.324,38

Font: Elaboració pròpia

Taula 3
Despesa de la comunitat universitària a la ciutat de Lleida, 1996
(milers d’euros)
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PAS de la Universitat de Lleida22 a la ciutat. Dades que
queden recollides a la taula 3.

D’altra banda, els impactes econòmics de la Universitat
en el conjunt de la zona de Lleida en els components de
consum, demanda, valor afegit i producció queden re-
flectits a la taula 4. Així, l’any 1996, la Universitat va ge-
nerar prop del 2% d’ocupació, més del 2% del VAB

cf
i va

aportar el 2,05% de la demanda interna en aquest terri-
tori.

En el context de la modelització input-output, la qües-
tió central consisteix a estudiar la mesura en què un
impuls exogen a la zona de Lleida, com la demanda
de béns i serveis derivats de la presència de la Univer-
sitat, genera producció, renda i ocupació addicionals
a la zona. Aquests impactes són els que es desenvo-
lupen a continuació. En cadascun d’ells s’analitzen les
tres hipòtesis següents: a) l’impacte que comporta
l’increment en una unitat de la demanda final de la
Universitat sobre el conjunt de l’economia, b) l’impac-
te sobre el sector universitat, quan cada sector de la

economia de Lleida augmenta la demanda final en
una unitat i c) l’impacte sobre la Universitat quan la
demanda final del conjunt de sectors augmenta en
una unitat23.

4.1. Impacte sobre la producció

A partir del sumatori de les columnes de la matriu inversa
de Leontief s’obté el multiplicador de l’output 24 per a ca-
dascun dels sectors (la informació correspon a la taula
A.1 de l’annex). Per a la primera hipòtesi, aquest multipli-
cador obté un valor de 2,3145, del qual el 43,2% corres-
pon a impactes directes, el 12,3% a impactes indirectes
i el 44,5% a impactes induïts. Aquest valor significa que
en incrementar la demanda final de la Universitat en deu
mil euros es genera un impacte sobre la producció total
de 23.145 milers d’euros, dels quals el 43,6% s’atribueix
al mateix sector universitat (correspon, pràcticament en
la seva totalitat, a la demanda final) i el 56,4% que resta,
forma part de la producció dels altres sectors. Predomi-
nen els sectors altres serveis, energia, transports i co-
municacions, i recuperació i reparacions.

Quant a la segona hipòtesi (Taula A.2 de l’annex), el valor
que s’ha obtingut per a la Universitat és de 1, 0381, és a
dir, en augmentar la demanda final de cadascun dels
sectors de l’economia de Lleida en deu mil euros, la de-
manda del sector universitat experimenta un creixement
equivalent a 10,381 milers d’euros (96% impactes direc-
tes, 1,8% indirectes i 2,2% induïts).

Finalment, la tercera hipòtesi dóna lloc a un multiplica-
dor pel sector universitat de 0,0143 (Taula A.5 de l’an-
nex). El que vol dir que davant d’un augment de la de-
manda final del conjunt de sectors de deu mil euros es
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22 L’estructura d’aquesta despesa, és a dir, l’assignació als diferents sectors econòmics, s’ha realitzat a partir de l’Estadística sobre la despesa anual mitjana de les
llars de Catalunya que realitza l’Institut d’Estadística de Catalunya (últim any disponible 1991) a partir de  l’Enquesta de pressupostos familiars que elabora l’Institut
Nacional d’Estadística.
23 En tots els casos l’increment d’una unitat es xifra en deu mil euros
24 Aquest multiplicador indica la capacitat d’arrossegar a altres sectors econòmics quan s’expansiona en una unitat la demanda d’output. Per això, es realitza la
suma de les columnes que s’obté de la matriu  (I – A*)–1 sent A* = matriu de coeficients tècnics ampliada amb el consum privat.

Output total 0,71

Producció efectiva 0,97

Valor afegit brut cf 2,28

Ocupació 1,90

Demanda final 1,36

Demanda interna 2,05

Demanda intermèdia 0,14

Consum privat 0,36

Font: Elaboració pròpia a partir de la TIO 96

Taula 4
Impactes econòmics del sector universitat a la zona de Lleida,
1996 (%)
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produirà un impacte sobre la producció de la Universi-
tat de 143 euros. D’aquests, el 95,1% corresponen a
impactes directes i el 4,9% a impactes indirectes. L’im-
pacte sobre la producció de la Universitat (0,0143) és
inferior a l’impacte mitjà del conjunt de sectors
(0,0598). En aquest sentit, destaca el fort impacte so-
bre el sector de la indústria agroalimentària (0,3058),
construcció (0,1723), comerç (0,1385) i transports i co-
municacions (0,1232).

Com podem veure, l’expansió de la demanda dels altres
sectors econòmics afecta poc la Universitat, o dit d’una
altra manera, la capacitat d’arrossegament cap enda-
vant (forward linkages) que té és baixa. Aquesta dinàmi-
ca es veu determinada per la peculiaritat de l’activitat
econòmica que realitza la Universitat: és un sector ser-
veis el destí principal de l’activitat del qual és la demanda
final de la població. Avui encara és difícil poder computar
el coneixement com un input intermedi que beneficia el
sector econòmic que contracta els serveis dels titulats
universitaris, per això continua apareixent com un pro-
ducte final i no com un producte intermedi.

4.2. Impacte sobre la renda

A la taula A.3 de l’annex hi ha els valors del multiplicador
renda25 dels diferents sectors. Per al sector universitat
aquest multiplicador és de 1,6399, valor superior a la
mitjana del conjunt de sectors (1,2727). Així, segons la
primera hipòtesi plantejada, l’efecte sobre la renda de la
zona de Lleida que genera l’augment d’una unitat en la
demanda final de la Universitat és de 16,399 milers d’eu-
ros. D’aquests, el 61% correspon a impactes directes, el
9,9% a impactes indirectes i el 29,1% a impactes in-
duïts.

En la segona hipòtesi, s’analitza l’impacte sobre la renda
que genera la universitat quan es produeix un augment
d’una unitat en la demanda final dels diferents sectors
de l’economia de Lleida26. En aquest cas, el valor que
s’obté és d’1,0380 (taula A.4 de l’annex), dels quals el
96,3% correspon a impactes directes, el 1,4% a impac-
tes indirectes i el 2,3% a impactes induïts. Un altre cop,
l’impacte de la universitat és superior a l’impacte mitjà
(0,8864). En conjunt, les branques del sector serveis són
les que mostren un impacte més gran.

En el tercer supòsit, s’observa que la renda que es crea
en el conjunt de l’economia de Lleida és de 6,668 milers
d’euros (la suma dels multiplicadors dels diferents sec-
tors és 0,6680; taula A.5 de l’annex). D’aquesta xifra, a
la Universitat de Lleida li correspondria 143 euros de ren-
da (2,1%). Una altra vegada, els sectors sobre els quals
es genera més impacte són el de la indústria agroali-
mentària, comerç, construcció i altres serveis.

4.3. Impacte sobre els ingressos salarials

A través del multiplicador de sous i salaris27 s’estudia
l’impacte dels salaris en l’estructura econòmica de la
zona i de la Universitat.

El multiplicador sous i salaris és de 0,8522 (taula A.3 de
l’annex). Això vol dir que l’efecte sobre els ingressos sa-
larials que genera el sector universitat quan la seva de-
manda final augmenta en deu mil euros és de 8,522 mi-
lers d’euros, dels quals el 64,6% correspon a efectes
directes, el 9,7% a indirectes i el 25,7% a induïts. La ca-
pacitat és superior a la mitjana (0,5598), destaca tanma-
teix el valor corresponent al sector metal·lúrgic i altres in-
dústries.
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25 El multiplicador renda es calcula a partir de ̂ Mr = ̂ v (I – A*)-1 on  ̂ v = matriu diagonal dels valors (VAB
1
/ PE

1
, ..., VAB

n
/PE

n
) ,  A* = matriu de coeficients tècnics am-

pliada amb el consum privat.
26 La suma de les files de la matriu ̂ Mr = ̂ v (I – A*)-1 on  ̂ v = matriu diagonal dels valors (VAB

1
/ PE

1
, ..., VAB

n
/PE

n
) ,  A* = matriu de coeficients tècnics ampliada amb

el consum privat.
27 El multiplicador sous i salaris es calcula  a partir de ̂ Ms = ̂ s (I – A*)-1 on  ̂ s = matriu diagonal dels valors  (SyS

1
/ PE

1
, ..., SyS

n
/PE

n
) ,  A* = matriu de coeficients tèc-

nics ampliada amb el consum privat.
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En el segon cas, a partir del multiplicador fila de sous i
salaris28, s’obté per a la Universitat un valor de 0,5718;
del qual el 96,4% correspon a impactes directes, el
1,4% a indirectes i el 2,2% a induïts (taula A.4 de l’an-
nex). El sector comerç, altres serveis, serveis financers,
serveis no venda i el propi sector universitat són els sec-
tors que mostren els valors superiors.

Per últim, l’impacte sobre els sous i salaris que es pro-
dueix a tots els sectors de l’economia de Lleida quan la
demanda augmenta en conjunt deu mil euros és de
2,832 milers d’euros, dels quals el 2,8% correspon al
sector universitat (taula A.5 de l’annex). L’impacte més
gran recau sobre els sectors altres serveis (16%), co-
merç (17,8%) i construcció (8%).

4.4. Impacte sobre l’ocupació

Per analitzar la capacitat d’expandir l’ocupació per part
dels diferents sectors de la zona de Lleida, l’instrument
utilitzat és el multiplicador de l’ocupació29, els resultats
del qual són els de la taula A.3 de l’annex. Quan la de-
manda final de la universitat augmenta en deu mil euros

es generen 0,4984 llocs de treball, dels quals el 59,1%
corresponen a impactes directes, el 8,1% a impactes in-
directes i el 32,8% a impactes induïts. La capacitat de la
universitat és inferior al valor mitjà per a tots els sectors
(0,9154), però superior a altres branques del sector ser-
veis com ara comerç, hostaleria, transport i comunica-
cions i serveis financers.

Per a la segona hipòtesi, s’utilitza el multiplicador fila de
l’ocupació30. En aquest cas, el valor  que s’obté per al
sector universitat és de 0,3061 ocupacions (96,3% im-
pactes directes, 1,4% indirectes i 2,3% induïts) (taula A.4
de l’annex). El valor del multiplicador del sector universi-
tat és inferior a la mitjana (0,7822) i no superior a la resta
de subsectors del sector terciari.

En el tercer cas, si augmenta la demanda final total en
deu mil euros, l’ocupació que es genera a l’economia
de Lleida és de 0,2131 llocs de treball (taula A.5 de l’an-
nex), dels quals només 0,0042 corresponen al sector
universitat. Es dedueix que l’expansió de l’ocupació en
el sector universitat no es produeix per l’augment indis-
criminat de la demanda final de l’economia de Lleida.
Els sectors comerç (0,0287) i serveis no venda (0,0410)
aconsegueixen valors molt superiors a la mitjana
(0,0089) pel fet que són branques relativament intensi-
ves en treball.

De l’anàlisi dels quatre multiplicadors anteriors es pot
concloure que el sector universitat, com a sector econò-
mic de la zona de Lleida, mostra una capacitat forta de
generar impactes induïts. La raó està en el fet que el bé
que elabora és un bé de consum final, sense necessitat
d’utilitzar, significativament, inputs intermedis, però sí
amb un contingut elevat de valor afegit.
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28 La suma de les files de la matriu ^Ms = ^s (I – A*)-1 on  ^s = matriu diagonal dels valors (SyS
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el consum privat.
28 El multiplicador ocupació es calcula a partir de Ml = ^l (I – A*)-1 on  ^l = matriu diagonal dels valors (ocupació
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30 La suma de les files de la matriu ^Ml = ^l (I – A*)-1 on  ^l = matriu diagonal dels valors (ocupació
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pliada amb el consum privat.

Quan la demanda final de la Universitat de
Lleida augmenta en deu mil euros es gene-
ren 0,4984 llocs de treball, dels quals el
59,1% corresponen a impactes directes, el
8,1% a impactes indirectes i el 32,8% a im-
pactes induïts.

p001-120.qxd  8/10/03  16:36  Página 40



Cal remarcar també, que el sector universitat mostra una
capacitat més gran de generar backward linkages (ca-
pacitat d’arrossegament sobre altres sectors) de pro-
ducció, renda i ocupació que fordward linkages (capaci-
tat de ser arrossegat per altres sectors).

4.5. Impacte de la demanda final de la Universitat

Tan important com l’obtenció dels multiplicadors ante-
riors és l’aplicació d’aquests a la demanda final per sec-
tors de la comunitat universitària, demanda que, en con-
junt, es xifra en 48.324,38 milers d’euros (vegeu taula 3).
Aquest exercici permet obtenir una aproximació més
gran a l’impacte real que representa l’existència de la
Universitat a la ciutat de Lleida Els resultats percentuals
per sectors els recull la taula A.6 de l’annex.

El nivell de producció que s’obté és de 71.508,42 milers
d’euros, dels quals 23.184,04  corresponen a impactes
indirectes. A la vegada, els sectors que reben un impac-
te més gran són: altres serveis (27%), comerç (20,1%),
universitat (14,3%), transports i comunicacions (10,5%),
energia, gas i aigua (4,8%), hostaleria i restauració (4,6%),
construcció (3,9%), recuperació i reparació (3,8%) i in-
dústria agroalimentària (3%).

La renda que s’origina a partir de l’existència de la Uni-
versitat de Lleida és d’aproximadament de 46.128,88
milers d’euros i els sectors més beneficiats són: altres
serveis (29,4%), comerç (22%), universitat (22,1%),
transports i comunicacions (8,5%), serveis financers i
empreses (3,5%), hostaleria i restauració (2,9%), ener-
gia, gas i aigua (2,8%) i construcció (2,6%).

Pel que fa als ingressos salarials generats per l’existèn-
cia del sector universitat, aquests han estat de
23.521,81 milers d’euros i destaquen els sectors altres
serveis (35,3%), universitat (23,9%), comerç (22,3%),
transports i comunicacions (5,8%), serveis financers i
empreses (2,7%), energia, gas i aigua (2,7%), hostaleria i
restauració (1,6%) i construcció (1,6%). 

L’ocupació total creada per aquest nivell de demanda fi-
nal és d’1.288 llocs de treball i destaquen els sectors al-
tres serveis (24,3%), universitat (23,4%), comerç (23,2%),
transports i comunicacions (7,5%), hostaleria i restaura-
ció (6,5%), serveis financers i empreses (3,1%), serveis
no venda (2,2%) i construcció (1,9%). 

5. Conclusions

Hi ha diverses metodologies que permeten analitzar l’im-
pacte de la despesa de la universitat sobre l’economia
regional. Una de les més utilitzades és la que es basa en
el model input-output. Aquest model permet disposar
d’una informació sectorial desagregada, alhora que es
poden calcular els efectes totals d’un estímul inicial en la
demanda final sobre la producció, la renda i l’ocupació.

Aquest treball se centra en l’estudi de l’impacte de la
despesa de la Universitat de Lleida sobre la zona d’in-
fluència més immediata (zona de Lleida), mitjançant la
metodologia input-output. L’existència de la taula input-
output de Lleida, que fa referència a l’any 1996, ha estat
clau a l’hora d’elaborar-lo. Si bé les xifres globals ja indi-
quen, per si mateixes, un pes relatiu important d’aques-
ta Universitat en el conjunt de l’economia local, l’estudi
presentat ha permès analitzar de forma més detallada,
els efectes totals sobre la despesa, atribuïbles a l’exis-
tència d’aquesta Universitat.

El sector serveis és el principal receptor dels efectes di-
rectes i indirectes que es deriven de l’existència i de la
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El sector serveis és el principal receptor
dels efectes directes i indirectes que es de-
riven de l’existència i de la despesa total a la
zona realitzada per la Universitat de Lleida.
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despesa total a la regió realitzada per la Universitat de
Lleida. En concret, els subsectors més beneficiats són el
d’altres serveis, el del comerç i hostaleria i restauració.
Encara que els impactes sobre el sector industrial són
de menor pes quantitatiu, destaquen els que recauen
sobre les branques d’energia, gas i llum, paper i arts grà-
fiques, i tèxtil i confecció.

La capacitat de la universitat de ser arrossegada per al-
tres sectors econòmics (forward linkages) és relativa-
ment baixa i inferior a la capacitat d’arrossegament so-
bre altres sectors (backward linkages). Això es deu al fet
que, d’una banda, l’activitat universitària té un compo-
nent elevat de demanda final, les modificacions de la
qual produeixen un impacte sobre la producció molt su-
perior al que s’observa quan augmenta la demanda de
la resta de sectors. 

D’altra banda, l’output que genera la universitat no es
adquirit en el mercat per part de les empreses com un
input, per la qual cosa no consta com un registre comp-
table. Tot i aquest fet, les empreses es beneficien de l’e-

fecte coneixement generat per la Universitat en contrac-
tar treballadors amb nivells de qualificació i formació
més elevats i contribueix d’aquesta manera a incremen-
tar el nivell de productivitat. Alhora, els serveis que con-
tracten la resta de sectors a la universitat (projectes
d’investigació, formació contínua, etc.), encara repre-
senten un percentatge  poc significatiu en el volum de
facturació.

Cal remarcar que els multiplicadors de la renda, dels in-
gressos salarials i de l’ocupació fan palès que l’impacte
de la Universitat sobre la renda, ingressos salarials i l’o-
cupació globals ve provocat, en una part important, pels
efectes induïts. 

En definitiva, la presència de la Universitat de Lleida ha
facilitat la consolidació de la ciutat com una zona de ser-
veis. En aquest sentit, la Universitat ha estat un dels mo-
tors de desenvolupament del sector terciari de la zona,
sector que a la vegada, destaca com un dels més ex-
pansius durant l’última dècada i aporta el 59,2% del VAB
total de la ciutat.
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ANNEX
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Columna matriu inversa
universitat

Sectors Total % D + I Induïts

Agricultura 0,0102 0,44 0,0013 0,0089

Indústries extractives 0,0002 0,01 0,0000 0,0001

Energia, gas i aigua 0,0500 2,16 0,0372 0,0128

Minerals 0,0012 0,05 0,0003 0,0008

Química 0,0129 0,56 0,0064 0,0065

Metal·lúrgica 0,0001 0,00 0,0000 0,0000

Productes metàl·lics 0,0069 0,30 0,0032 0,0037

Maquinària 0,0052 0,22 0,0009 0,0043

Material de transport 0,0013 0,05 0,0004 0,0009

Indústria agroalimentària 0,0443 1,91 0,0112 0,0331

Tèxtil i confecció 0,0050 0,22 0,0002 0,0047

Fusta i mobles 0,0019 0,08 0,0006 0,0012

Paper i edició 0,0080 0,34 0,0054 0,0025

Plàstics 0,0005 0,02 0,0001 0,0004

Altres indústries 0,0043 0,19 0,0032 0,0011

Construcció 0,0244 1,06 0,0109 0,0135

Recuperació i reparació 0,0430 1,86 0,0163 0,0267

Comerç 0,0535 2,31 0,0156 0,0379

Hostaleria i restauració 0,0213 0,92 0,0019 0,0195

Transport i comunicacions 0,0426 1,84 0,0304 0,0121

Serveis financers i empreses 0,0519 2,24 0,0137 0,0382

PISB 0,0000 0,00 0,0000 0,0000

Altres serveis 0,1628 7,03 0,1183 0,0444

Universitat 1,0082 43,56 1,0074 0,0008

Serveis no venda 0,0024 0,11 0,0000 0,0024

(Oi/Ot)*Demanda interior
privada 0,7526 32,52 0,0000 0,7526

Suma 2,3145 100,00 1,2850 1,0294

Efecte intern 1,0082 43,56 1,0074 0,0008

Resta de sectors 1,3063 56,44 0,2776 1,0287

Rasmussen backward
linkages (U.j) 0,8701 0,8769

Font: Elaboració pròpia

Fila matriu inversa
universitat

Sectors Total % D + I Induïts

Agricultura 0,0010 0,0960 0,0007 0,0003

Indústries extractives 0,0002 0,0195 0,0000 0,0002

Energia, gas i aigua 0,0001 0,0108 0,0000 0,0001

Minerals 0,0001 0,0128 0,0000 0,0001

Química 0,0003 0,0262 0,0000 0,0002

Metal·lúrgica 0,0065 0,6276 0,0000 0,0065

Productes metàl·lics 0,0002 0,0212 0,0000 0,0002

Maquinària 0,0003 0,0337 0,0000 0,0003

Material de transport 0,0015 0,1414 0,0000 0,0015

Indústria agroalimentària 0,0005 0,0520 0,0004 0,0001

Tèxtil i confecció 0,0010 0,1010 0,0000 0,0010

Fusta i mobles 0,0004 0,0385 0,0000 0,0004

Paper i edició 0,0010 0,0994 0,0000 0,0010

Plàstics 0,0021 0,1980 0,0000 0,0020

Altres indústries 0,0029 0,2826 0,0000 0,0029

Construcció 0,0003 0,0324 0,0000 0,0003

Recuperació i reparació 0,0004 0,0418 0,0000 0,0004

Comerç 0,0005 0,0517 0,0001 0,0005

Hostaleria i restauració 0,0008 0,0770 0,0002 0,0006

Transport i comunicacions 0,0005 0,0470 0,0001 0,0004

Serveis financers i empreses 0,0005 0,0490 0,0002 0,0003

PISB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Altres serveis 0,0025 0,2378 0,0014 0,0011

Universitat 1,0082 97,1213 1,0074 0,0008

Serveis no venda 0,0049 0,4703 0,0042 0,0007

(Oi/Ot)*Demanda interior
privada 0,0012 0,1109 0,0000 0,0012

Suma 1,0381 100,00 1,0148 0,0233

Efecte intern 1,0082 97,12 1,0074 0,0008

Resta de sectors 0,0299 2,88 0,0074 0,0225

Rasmussen fordward
linkages (U.i) 0,3903 0,6925

Font: Elaboració pròpia

Taula A.1
Necessitat d’inputs dels diferents sectors de l’economia de Lleida
que té el sector universitat quan augmenta la demanda final en
una unitat

Taula A.2
Necessitat de l’input de la Universitat que tenen els diferents
sectors de l’economia de Lleida quan augmenta la demanda final
de cada sector en una unitat
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Taula A.3
Multiplicador columna ampliat i diagonalitzat
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Sectors Valor afegit a cost de factors
(renda)

Sous i salaris Ocupació (1)

Total Directe Indirecte Induït Total Directe Indirecte Induït Total Directe Indirecte Induït

Agricultura 0,9607 0,6043 0,1530 0,2034 0,3467 0,2005 0,0534 0,0928 0,3025 0,1837 0,0418 0,0769

Indústries extractives 0,8659 0,6265 0,1143 0,1250 0,4374 0,3343 0,0444 0,0586 0,1157 0,0446 0,0254 0,0457

Energia, gas i aigua 0,5863 0,3732 0,1438 0,0693 0,2864 0,1844 0,0703 0,0317 0,0795 0,0378 0,0178 0,0239

Minerals 0,7412 0,4943 0,1654 0,0815 0,2807 0,1742 0,0687 0,0379 0,1007 0,0335 0,0344 0,0328

Química 0,5560 0,1952 0,2050 0,1558 0,2055 0,0602 0,0736 0,0718 0,1324 0,0249 0,0508 0,0566

Metal·lúrgica 4,6775 0,5622 0,0758 4,0395 2,0831 0,2022 0,0315 1,8494 12,2402 10,8381 0,0425 1,3596

Productes metàl·lics 0,6932 0,4139 0,1431 0,1362 0,3008 0,1789 0,0594 0,0625 0,3945 0,2413 0,1035 0,0497

Maquinària 0,8713 0,3972 0,2683 0,2058 0,4221 0,2029 0,1245 0,0947 0,2293 0,0770 0,0804 0,0719

Material de transport 1,5341 0,4403 0,1898 0,9039 0,7665 0,2653 0,0875 0,4138 0,7549 0,3323 0,1156 0,3071

Indústria agroalimentària 0,4254 0,2172 0,1161 0,0921 0,1178 0,0339 0,0413 0,0426 0,1222 0,0560 0,0327 0,0334

Tèxtil i confecció 1,2387 0,4846 0,1127 0,6415 0,5023 0,1693 0,0390 0,2940 0,5705 0,3056 0,0480 0,2169

Fusta i mobles 0,8511 0,4643 0,1465 0,2403 0,2054 0,0562 0,0383 0,1109 0,3028 0,1729 0,0467 0,0832

Paper i edició 1,2689 0,5324 0,0981 0,6384 0,5287 0,1997 0,0362 0,2929 0,5543 0,3033 0,0351 0,2159

Plàstics 1,6609 0,1590 0,2176 1,2843 0,7251 0,0605 0,0744 0,5903 0,8628 0,3571 0,0707 0,4350

Altres indústries 2,4617 0,4911 0,1502 1,8204 1,0175 0,1374 0,0462 0,8339 1,0846 0,4096 0,0594 0,6156

Construcció 0,9758 0,4263 0,2784 0,2710 0,3530 0,1318 0,1205 0,1006 0,5755 0,0909 0,0913 0,3933

Recuperació i reparació 1,0096 0,2901 0,2765 0,4430 0,3681 0,0508 0,0927 0,2247 0,2993 0,0645 0,0798 0,1550

Comerç 1,1946 0,7034 0,1813 0,3099 0,5786 0,3650 0,0720 0,1417 0,3808 0,2070 0,0491 0,1247

Hostaleria i restauració 1,0886 0,4162 0,2717 0,4007 0,3932 0,1120 0,0977 0,1835 0,4689 0,2550 0,0691 0,1448

Transports i comunicacions 1,1148 0,5251 0,2971 0,2926 0,4259 0,1829 0,1090 0,1339 0,3343 0,1283 0,0809 0,1251

Serveis financers i empreses 1,1440 0,6826 0,2379 0,2234 0,4719 0,2630 0,1074 0,1015 0,3227 0,1665 0,0633 0,0929

PISB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Altres serveis 1,6599 0,7038 0,2920 0,6641 0,8541 0,4302 0,1209 0,3031 0,4817 0,1620 0,0776 0,2421

Universitat 1,6399 0,9999 0,1624 0,4775 0,8522 0,5508 0,0827 0,2186 0,4984 0,2949 0,0402 0,1634

Serveis no venda 1,3255 0,6667 0,2027 0,4562 0,9116 0,6025 0,1011 0,2079 0,7620 0,5452 0,0494 0,1675

Ingressos 0,7135 0,0000 0,0000 0,7135 0,3266 0,0000 0,0000 0,3266 0,2398 0,0000 0,0000 0,2398

Mitjana 1,2727 0,5598 0,9154

(1) Nombre de llocs de treball que es generen a la zona de Lleida quan el sector X augmenta la demanda final en 10.000 €
Font: Elaboració pròpia
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Taula A.4
Multiplicador fila ampliat i diagonalitzat
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Valor afegit a cost de factors
(renda)

Sous i salaris Ocupació (1)Sectors

Total Directe Indirecte Induït Total Directe Indirecte Induït Total Directe Indirecte Induït

Agricultura 0,9238 0,6043 0,1551 0,1644 0,3064 0,2005 0,0514 0,0545 0,2808 0,1837 0,0471 0,0500

Indústries extractives 0,6466 0,6265 0,0180 0,0021 0,3451 0,3343 0,0096 0,0011 0,0460 0,0446 0,0013 0,0001

Energia, gas i aigua 0,9546 0,3732 0,4360 0,1453 0,4716 0,1844 0,2154 0,0718 0,0966 0,0378 0,0441 0,0147

Minerals 0,5532 0,4943 0,0462 0,0126 0,1949 0,1742 0,0163 0,0045 0,0375 0,0335 0,0031 0,0009

Química 0,3873 0,1952 0,1537 0,0383 0,1194 0,0602 0,0474 0,0118 0,0494 0,0249 0,0196 0,0049

Metal·lúrgica 0,5717 0,5622 0,0089 0,0005 0,2055 0,2022 0,0032 0,0002 11,0202 10,8381 0,1717 0,0104

Productes metàl·lics 0,6674 0,4139 0,2069 0,0467 0,2885 0,1789 0,0894 0,0202 0,3891 0,2413 0,1206 0,0272

Maquinària 0,6417 0,3972 0,1920 0,0525 0,3277 0,2029 0,0981 0,0268 0,1244 0,0770 0,0372 0,0102

Material de transport 0,4946 0,4403 0,0429 0,0114 0,2980 0,2653 0,0259 0,0069 0,3733 0,3323 0,0324 0,0086

Indústria agroalimentària 0,5887 0,2172 0,1529 0,2187 0,0919 0,0339 0,0239 0,0341 0,1519 0,0560 0,0394 0,0564

Tèxtil i confecció 0,6321 0,4846 0,0776 0,0699 0,2208 0,1693 0,0271 0,0244 0,3986 0,3056 0,0489 0,0441

Fusta i mobles 0,6032 0,4643 0,1213 0,0176 0,0730 0,0562 0,0147 0,0021 0,2246 0,1729 0,0452 0,0065

Paper i edició 0,6847 0,5324 0,1111 0,0412 0,2568 0,1997 0,0417 0,0154 0,3900 0,3033 0,0633 0,0235

Plàstics 0,1651 0,1590 0,0043 0,0019 0,0628 0,0605 0,0016 0,0007 0,3709 0,3571 0,0096 0,0042

Altres indústries 0,5491 0,4911 0,0414 0,0166 0,1537 0,1374 0,0116 0,0046 0,4580 0,4096 0,0345 0,0138

Construcció 1,0564 0,4263 0,3152 0,3149 0,2957 0,1318 0,0975 0,0663 0,8812 0,0909 0,0672 0,7231

Recuperació i reparació 1,3908 0,2901 0,4206 0,6801 0,4301 0,0508 0,0737 0,3057 0,2965 0,0645 0,0935 0,1385

Comerç 2,1102 0,7034 0,5951 0,8117 1,0951 0,3650 0,3088 0,4212 0,6210 0,2070 0,1751 0,2389

Hostaleria i restauració 0,7064 0,4162 0,0434 0,2468 0,1900 0,1120 0,0117 0,0664 0,4328 0,2550 0,0266 0,1512

Transports i comunicacions 1,1671 0,5251 0,4479 0,1941 0,4066 0,1829 0,1561 0,0676 0,2851 0,1283 0,1094 0,0474

Serveis financers i empreses 1,8601 0,6826 0,3844 0,7931 0,7166 0,2630 0,1481 0,3055 0,4537 0,1665 0,0937 0,1934

PISB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Altres serveis 2,1653 0,7038 0,5098 0,9517 1,3234 0,4302 0,3116 0,5817 0,4985 0,1620 0,1174 0,2191

Universitat 1,0380 0,9999 0,0148 0,0233 0,5718 0,5508 0,0081 0,0128 0,3061 0,2949 0,0044 0,0069

Serveis no venda 0,7161 0,6667 0,0000 0,0493 0,6471 0,6025 0,0000 0,0446 0,5855 0,5452 0,0000 0,0403

Ingressos 9,9848 0,0000 0,0000 9,9848 4,6688 0,0000 0,0000 4,6688 3,4383 0,0000 0,0000 3,4383

Mitjana 0,8864 0,3789 0,7822

(1) Nombre de llocs de treball que es generen al  sector X quan cada sector augmenta la demanda final en 10.000 €
Font: Elaboració pròpia

p001-120.qxd  8/10/03  16:36  Página 47



Taula A.5
Impactes totals. Multiplicadors dels diferents sectors
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Sectors Distribució de la
demanda final

Impacte sobre la
producció

Impacte sobre el
VABcf

Impacte sobre
sous i salaris

Impacte sobre
l’ocupació (1)

Agricultura 0,0523 0,0749 0,0452 0,0150 0,0138

Indústries extractives 0,0002 0,0004 0,0003 0,0001 0,0000

Energia, gas i aigua 0,0138 0,0504 0,0188 0,0093 0,0019

Minerals 0,0061 0,0108 0,0054 0,0019 0,0004

Química 0,0212 0,0398 0,0078 0,0024 0,0010

Metal·lúrgica 0,0000 0,0003 0,0001 0,0001 0,0029

Productes metàl·lics 0,0070 0,0277 0,0115 0,0050 0,0067

Maquinària 0,0112 0,0238 0,0094 0,0048 0,0018

Material de transport 0,0012 0,0033 0,0015 0,0009 0,0011

Indústria agroalimentària 0,2659 0,3058 0,0664 0,0104 0,0171

Tèxtil i confecció 0,0098 0,0123 0,0060 0,0021 0,0038

Fusta i mobles 0,0121 0,0181 0,0084 0,0010 0,0031

Paper i edició 0,0033 0,0106 0,0056 0,0021 0,0032

Plàstics 0,0008 0,0013 0,0002 0,0001 0,0005

Altres indústries 0,0032 0,0044 0,0022 0,0006 0,0018

Construcció 0,1322 0,1723 0,0735 0,0227 0,0157

Recuperació i reparació 0,0308 0,0888 0,0258 0,0045 0,0057

Comerç 0,0939 0,1385 0,0974 0,0506 0,0287

Hostaleria i restauració 0,0363 0,0426 0,0177 0,0048 0,0109

Transport i comunicacions 0,0816 0,1232 0,0647 0,0225 0,0158

Serveis financers i empreses 0,0603 0,0890 0,0608 0,0234 0,0148

PISB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Altres serveis 0,0682 0,1065 0,0750 0,0458 0,0173

Universitat 0,0136 0,0143 0,0143 0,0079 0,0042

Serveis no venda 0,0752 0,0752 0,0501 0,0453 0,0410

Suma 1,0000 1,4343 0,6680 0,2832 0,2131

Mitjana - 0,0598 0,0278 0,0118 0,0089

(1) Nombre de llocs de treball que es generen al sector X quan la demanda final del conjunt de sectors augmenta en 10.000 €.
Font: Elaboració pròpia
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Taula A.6
Impacte de la demanda final de la comunitat universitària (en %)
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Sectors Impacte sobre la
producció

Impacte sobre
la renda

Impacte sobre sous
i salaris

Impacte sobre
l’ocupació (1)

Agricultura 0,57 0,50 0,30 0,58

Indústries extractives 0,01 0,00 0,00 0,00

Energia, gas i aigua 4,80 2,80 2,70 1,01

Minerals 0,11 0,10 0,10 0,02

Química 0,66 0,20 0,10 0,09

Metal·lúrgica 0,01 0,00 0,00 0,47

Productes metàl·lics 0,99 0,60 0,50 1,32

Maquinària 0,41 0,30 0,30 0,18

Material de transport 0,10 0,10 0,10 0,18

Indústria agroalimentària 3,03 1,00 0,30 0,94

Tèxtil i confecció 0,09 0,10 0,00 0,14

Fusta i mobles 0,16 0,10 0,00 0,15

Paper i edició 0,68 0,60 0,40 1,14

Plàstics 0,04 0,00 0,00 0,07

Altres indústries 0,16 0,10 0,10 0,37

Construcció 3,87 2,60 1,60 1,95

Recuperació i reparació 3,83 1,70 0,60 1,37

Comerç 20,14 22,00 22,30 23,15

Hostaleria i restauració 4,57 2,90 1,60 6,47

Transport i comunicacions 10,50 8,50 5,80 7,48

Serveis financers i empreses 3,33 3,50 2,70 3,08

PISB 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres serveis 26,97 29,40 35,30 24,27

Universitat 14,28 22,10 23,90 23,38

Serveis no venda 0,71 0,70 1,30 2,16

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00
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