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Introducció

El material que teniu a les mans és una barreja deliberada de recursos

d’informació i de pistes per a fer-los servir de manera pràctica. Si hagués optat

per presentar només recursos d’informació, el material hauria estat una sim-

ple llista, més o menys ordenada, més o menys actualitzada, però una llista

sobre la qual no es pot fer gran cosa més que tenir-la desada en algun lloc a

mà per si en qualsevol moment convé consultar-la. Però he optat per inclou-

re també maneres de fer servir aquestes fonts d’informació perquè puguin ser

realment útils, perquè serveixin per a alguna cosa més que per a la consulta.

D’aquesta manera, la intenció és que al llarg dels estudis, en qualsevol feina,

treball, assaig que se us demani pugueu afegir una figura o una taula amb dades

tractades per vosaltres mateixos que doni el context necessari per a presentar

l’argument que voleu fer entendre, ja sigui en el context d’un conflicte, una

situació, un esdeveniment, una guerra o un acord diplomàtic.

La raó última de qualsevol disciplina científica és explicar per què passen les

coses. Per a saber per què passen les coses hem de saber abans què passa, ser

capaços de descriure fenòmens. I per a poder descriure necessitem poder me-

surar i classificar els fenòmens que estudiem.

Per tant, a la base de qualsevol disciplina científica hi trobem la mesura i la

classificació. De fet, la revolució científica iniciada a la Il·lustració es basa fo-

namentalment, dins de les ciències naturals, a recollir, mesurar i classificar.

Es recullen i es mesuren mostres, que tant poden ser animals i vegetals com

objectes celestes, fòssils d’Europa o plantes d’Amèrica i de les illes del Pacífic.

Darwin s’embarca al Beagle amb l’encàrrec de recollir mostres. En el procés,

però, després d’observar, mesurar i classificar tot el que va trobant, va elabo-

rant una teoria de per què tot allò que ha trobat és al lloc on és, com hi ha

pogut arribar i quins mecanismes s’hi han vist involucrats. Newton i Galileu

també comencen les seves observacions amb una sistematització del que ve-

uen, seguides per un procés de classificació (com dividir els cossos celestes,

afegint categories i tipologies).

En les ciències socials és l’economia la que es fixa per primer cop en la mesura.

De fet, el mot «estadística» prové precisament de l’interès per a poder mesurar

el volum de recursos dels estats. L’objectiu, però, no era altre que el de poder

fixar tributs amb més precisió i no pas el gust pel coneixement o una voluntat

neutra i asèptica de conèixer com de grans eren les incipients burocràcies. És,

per tant, en un segon estadi quan arriba als perquès, als motius.

Tant la física com l’economia ho tenen relativament fàcil per a obtenir me-

sures dels conceptes que estudien. La física només cal que es posi d’acord en

l’escala de mesura de la distància o el temps, però ambdós són conceptes re-

Estadística

En català, és preferible fer ser-
vir «estatística», que seria la
paraula que correspondria al
manlleu de la llengua original,
i no pas «estadística», que és el
concepte que prové no pas de
la llengua original sinó del cas-
tellà.
Vegeu Gabriel Bibiloni, «Amb
bones paraules: estatística».

http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/estatistica.html
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/estatistica.html
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lativament simples de definir i mesurar. En canvi, tant per a la biologia com

per a les ciències socials la dificultat d’acordar una mesura per als conceptes

que s’estudien és molt més gran. Mesurar un gen, definir una espècie, mesurar

la intel·ligència o definir una democràcia són conceptes més ambigus que re-

quereixen més que no pas acordar una escala de mesura.

És en aquest context que s’insereixen aquests materials docents que teniu a les

mans. Cal entendre les fonts d’informació i els indicadors en relacions inter-

nacionals en un context més general en què la ciència prova de definir, aco-

tar, mesurar i operacionalitzar idees que, posteriorment, seran emprades per

a entendre els quès i els perquès. Els següents materials docents estan pensats

per a introduir la operacionalització de conceptes d’ús habitual en relacions

internacionals. En aquest procés és normal que també hi hagi espai per a la

discussió de què és una democràcia, què és la desigualtat, etc., però l’objectiu

no és pas aquest: l’objectiu és tenir eines per a entendre com s’operacionalitza,

es mesura i es classifica la democràcia, o com s’ordenen una sèrie de països pel

seu nivell de desigualtat.

1)�Organització�del�material

L’organització dels materials en quatre mòduls respon a la primera part: s’ha

partit d’una categorització de conceptes i idees en quatre parts, que correspo-

nen als quatre mòduls i que aquí només s’introduiran:

• Característiques socioeconòmiques

• Sistemes polítics

• Relacions

• Organitzacions internacionals

De la segona part (com es recullen les dades) en farem esment només en alguns

casos, els que mereixen un tractament rellevant dins de la disciplina.

Quant a la tercera part, la resta de la introducció s’ocupa de presentar els mè-

todes més habituals de tractament de les dades i de donar una introducció

pràctica al programari que ens permetrà incorporar les dades a l’ordinador per

a tractar-les.

2)�Pocs�experts�o�molts�ignorants?

Les dades massives (big data) és un concepte que s’ha posat molt de moda

actualment. Malgrat que no hi ha un consens general sobre el que és i el que

no és (i que tampoc no ens interessa discutir-ho aquí), és cert que ha tornat

a posar en relleu un aspecte que, en el cas de les ciències socials, és essencial:

quina estratègia seguim quan no disposem d’instruments de mesura directa

dels fenòmens i conceptes que utilitzem.

Nota

Tot i que és precisament la de-
finició mateixa d’espai i temps
la que Einstein més tard fa
trontollar amb la seva teoria de
la relativitat. No obstant això,
la idea que les mesures en ci-
ències físiques són conceptual-
ment més simples que en cièn-
cies socials continua essent và-
lida.
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Com pots saber si tens febre? La reacció normal és buscar un termòmetre i

que sigui aquest instrument el que ens doni la resposta. Però en cas de no

tenir-ne un a mà, com ho pots fer? Molt probablement, demanaràs a la persona

que tens al costat un veredicte. Hi confiaràs? Hi confiaries més si sabessis que

aquesta persona és personal mèdic o d’infermeria i que habitualment està en

contacte amb temes de salut? O potser t’estimes més no deixar el veredicte a

les mans d’una única persona i, en canvi, optes per demanar-lo a deu persones

que tens al voltant i ponderar les seves respostes? En altres paraules, confies

més en un únic expert sanitari o en molts d’ignorants?

Aquest és precisament el cas en les relacions internacionals. D’entrada, com

a ciències socials, malauradament no tenim «termòmetres» per a mesurar les

constants dels països. Com podríem saber el nivell de democràcia d’un país?

No hi ha màquines que puguin respondre a tal pregunta, de manera que el

següent pas és el mateix que en el cas de no tenir un termòmetre a mà: és

millor el que ens digui un expert o el que ens diguin molts ignorants?

Tradicionalment, la recerca acadèmica s’ha basat en les opinions d’experts.

Però darrerament, les dades massives, i la seva promesa no de molts ignorants

sinó d’una quantitat enorme d’aquests, han entrat en joc. Si bé encara és aviat

per a dir si finalment les dades massives triomfaran a l’hora de generar dades

en relacions internacionals, el cert és que caldrà estar atents als esdeveniments

dels propers anys i a aquesta tendència de generar mesures servint-se de molts

ignorants, en contraposició a pocs experts.

3)�Combinacions�simples�o�matemàtiques�complexes?

Un cop obtingudes les dades del que ens interessa mesurar, el següent pas

és el d’arribar a un nombre que resumeixi el resultat. Seguint l’exemple de

la temperatura, el resultat del mesurament del termòmetre ha de ser en una

escala coneguda i comparable. En ciències naturals no hi ha gaires problemes

i les mesures se solen definir sempre basant-se en constants universals. Però

en el cas d’obtenir dades en escales sense una constant o una referència clara,

què podem fer?

Les solucions requereixen fer servir escales que siguin almenys matemàtica-

ment convenients. Per exemple, considerar que el zero és el valor més baix i

l’u, o el cent, el valor màxim. O considerar el zero com el valor mitjà i deixar

un marge de nombres negatius i nombres positius. O estandarditzar el resultat

dividint per la desviació estàndard. En tot cas, s’acabi en una o altra escala,

el procediment sempre compta. Per exemple, en el cas de la democràcia, si

acordem que la democràcia té tres dimensions (diguem-ne llibertat política,

selecció del legislatiu sobre la base d’eleccions i participació mínima), com

combinem les tres?
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En la majoria dels casos la solució per la qual opten les institucions que s’han

encarregat de generar aquestes dades és la de calcular mitjanes simples, o agre-

gar (sumar) les diferents variables per a generar un indicador global. És el pro-

cediment més habitual quan se sent parlar d’«indicador de globalització», «ín-

dex de corrupció», «nivell de democràcia», etc. En realitat, però, aquesta solu-

ció basada en la combinació simple de variables sol assumir una sèrie de coses

que no sempre són justificades o argumentades.

És aquí on entren els models estadístics, que permeten combinar les dades

de diferents variables per a crear indicadors d’una manera més sistemàtica i

acurada. Mètodes com l’anàlisi factorial, els models d’ítem-resposta o l’anàlisi

de components principals ajuden els investigadors a destriar millor quines són

les ponderacions de cada variable en el conjunt de l’indicador final.

Un exemple d’indicador basat en l’agregació de diferents variables seria aquest:

Indicador = Variable 1 + Variable 2 + Variable 3

En canvi, un exemple d’indicador basat en models estadístics seria semblant a:

Indicador = P1 × Variable 1 + P2 × Variable 2 + P3 × Variable 3

on Pn són els pesos o ponderacions corresponents a cada variable. Aquests

pesos es calculen dins del mateix model basant-se en les mateixes dades.

D’aquesta manera, per exemple, si la Variable 1 no discrimina bé entre els ca-

sos amb alt o baix valor de l’indicador, s’hi atorga un pes menor.

En resum, que no hi ha cap motiu científic per a generar indicadors per mitjà

de combinacions simples de variables, més enllà de la conveniència i el fet

que assignar pesos a vegades es pugui considerar un tema polític. Per exemple,

l’índex de desenvolupament humà creat pel PNUD de les Nacions Unides ha

optat per considerar que el desenvolupament es divideix en tres parts iguals:

economia, educació i salut. Si es feien combinacions diferents i s’atorgaven

pesos diferents, la posició dels Estats Units es veia compromesa i queia per sota

de països com Cuba, de manera que es va optar per deixar l’índex com una

mera agrupació, assumint que cada dimensió aporta el mateix, sense conside-

rar què hi diuen les dades.

Per tant, sempre que sigui possible és preferible que facis servir indicadors

que tinguin un model estadístic robust al darrere, i que no siguin una mera

agrupació de valors creats amb una mitjana o una suma.

4)�Gestió�de�dades
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R és un programa d’anàlisi estadística que, entre altres avantatges, permet dos

aspectes clau de qualsevol recerca: la gestió de dades i la visualització de re-

sultats.

R no és estrictament un programa sinó un llenguatge de programació amb el

qual podem interactuar amb l’ordinador. Per a instal·lar R cal descarregar-ne la

versió corresponent, que es pot obtenir sense restriccions perquè és programari

lliure (tant en el sentit de preu com en el sentit de llibertat per a modificar-lo).

Per a treballar amb R és convenient fer servir una interfície gràfica que permeti

navegar amb facilitat pel sistema de fitxers de l’ordinador, tenir algunes plan-

tilles per a editar codi, autocompletar les comandes, o acolorir la sintaxi, entre

altres aspectes. RStudio és una solució popular i raonable perquè té versions

per a diferents plataformes (Linux, Mac, Windows).

Una de les virtuts del programa és la de ser fàcilment extensible per a qualse-

vol que tingui un nivell mitjà de programació amb el llenguatge, de manera

que el nombre del que s’anomenen llibreries o paquets és avui en dia molt

elevat i abasta un rang molt ample de disciplines, tècniques i usos. Abans de

fer servir una llibreria per primer cop en el teu ordinador, cal que la instal·lis,

però només un cop. La resta de vegades que la vulguis fer servir en tindràs

prou de carregar-la en memòria amb library(). Els paquets que necessitaràs

per a seguir el material docent s’instal·len de la manera següent:

R és molt versàtil quant a la capacitat d’incorporar dades de fonts molt diver-

ses. Permet combinar fàcilment diferents matrius de dades fent servir colum-

nes coincidents (funcions merge() i left_join()), i també redimensionar

les matrius de dades de manera ràpida (funcions gather() i spread()), cosa

que veurem més endavant. Els paquets per a la gestió del que s’anomena «da-

des netes» (tidy data) i que caldrà carregar en cada sessió són els següents:

Per a entendre com funciona la gestió de les dades netes vegeu, els següents

tutorials sobre tidyr en format web, dplyr en format web i vídeo i un tutorial

conjunt.

http://cloud.r-project.org/
http://cloud.r-project.org/
http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download
http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download
http://blog.rstudio.com/2014/07/22/introducing-tidyr/
https://rpubs.com/justmarkham/dplyr-tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=jWjqLW-u3hc&feature=youtu.be
http://rpubs.com/bradleyboehmke/data_wrangling
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Les capacitats gràfiques del programa també són destacables, ja que d’una ma-

nera molt senzilla es poden obtenir figures de les dades que s’han d’analitzar

que en permeten visualitzar els aspectes més rellevants. En aquest sentit, en

aquests materials s’utilitzaran les capacitats del paquet ggplot2. Vegeu un tu-

torial complet de les capacitats gràfiques de ggplot2 i en vídeo.

5)�Un�exemple:�quants�estats�hi�ha�al�món?

La primera pregunta que t’has de fer abans de començar a buscar dades en

relacions internacionals és: de quantes unitats he de recollir dades?, ¿quants

estats hi ha al món? En termes més generals i compatibles amb la resta de dis-

ciplines científiques, de quantes unitats d’anàlisi parlem? I les notícies no són

pas massa bones, ja que el nombre concret varia en funció de l’observador. Per

a un xinès, Taiwan no és cap estat. Per a un iranià, Israel tampoc no ho és. No

obstant aquestes discussions polítiques, el cert és que sol haver-hi cert consens

acadèmic, manifestat a la base de dades d’unitats del sistema internacional del

projecte Correlates of War.

Els criteris per a incorporar estats, però, són força restrictius:

• Que sigui membre de les Nacions Unides.

• Que tingui una població de, com a mínim, 500.000 habitants.

• Que tingui el reconeixement d’almenys dues de les principals potències.

• Que el seu estatus estigui mantingut almenys durant un mes.

Per a incorporar les dades a R fem servir la funció read.table(), que és la que

permet que arxius de dades separats per comes (amb l’extensió .csv) puguin

ser llegits sistemàticament pel programa, de manera que entre les comes (o les

tabulacions, o els punts i coma, com ho definim nosaltres) hi hagi les variables

de manera igualment ordenada a cada línia. La funció l’assignem a una cadena

de text (en aquest cas states) que té el nom que hi vulguem donar (tot i que

no es permet que tingui espais) i amb aquest nom ens queda un objecte desat

que després explorem amb la funció str(), per a saber-ne l’estructura.

http://tutorials.iq.harvard.edu/R/Rgraphics/Rgraphics.html
http://www.youtube.com/watch?v=49fADBfcDD4
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/state-system-membership
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/state-system-membership
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Tenim, doncs, 15.951 observacions i 4 variables (l’abreviatura stateabb, el

codi intern de la base de dades del Correlates of War ccode, l’any year i la

versió de la base de dades version). Cada observació correspon a un estat i

un any.

Quants estats hi havia a l’inici del període cobert per la base de dades (1816)

i quants n’hi ha ara? Per a calcular-ho enviem per un pipeline (%>%) l’objecte

states a la funció ’group_by()’, que agrupa les observacions per any. Després,

fem un resum per any del nombre (n()) d’observacions i assignem el nom N

a la nova variable creada, i finalment ho filtrem pel valor mínim o (|) màxim

de l’any.

Per a ser més pràctic, sempre es pot recórrer a la llista de la normativa

ISO-3166-1 que estandarditza els noms dels estats. Sembla una qüestió menor,

però en realitat dona molts maldecaps tenir noms diferents per als països a

les diferents bases de dades, de manera que ajuntar dades de diferents llocs

pot fer que desaparegui fàcilment el «Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda

del Nord» (que seria el nom «normalitzat» / «estàndard» / oficial), ja que en

alguns llocs és «Regne Unit», en altres «Gran Bretanya», en altres simplement

l’abreviatura «UK». Per sort, en R hi ha un paquet (countrycode) que permet

passar entre diferents bases de dades minimitzant aquests problemes.

http://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
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Objectius

Els objectius dels materials docents són els següents:

1. Explicar quins són els conceptes i idees que la disciplina de les relacions

internacionals i la política comparada està interessada a recollir, sistema-

titzar i mesurar.

2. Explicar com es recullen les dades per a generar mesures de les idees i con-

ceptes que s’estudien.

3. Descriure com es tracten les dades per a arribar a mesures i conceptes propis

de la disciplina.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Context socioeconòmic
Xavier Fernández Marín

1. Indicadors de desenvolupament mundial (World Development Indicators)

2. Desigualtat

Mòdul didàctic 2
Sistemes polítics
Xavier Fernández Marín

1. Democràcia

2. Limitacions al poder: vetos

3. Descentralització i federalisme

4. Regulació

5. Societat, partits polítics i eleccions

Mòdul didàctic 3
Relacions: contagi, imitació, dependència
Xavier Fernández Marín

1. Comerç

2. Distància

3. Relacions històriques i diplomàtiques

Mòdul didàctic 4
Organitzacions internacionals i tractats
Xavier Fernández Marín

1. Correlates of War: la base

2. Autoritat de les organitzacions internacionals

3. Llei internacional: tractats
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