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Introducció

La idea és simple, però molt poderosa: com més relacions hi hagi entre dos

estats, més interessos tindran en comú, més es coneixeran i menors seran les

desconfiances, de manera que la probabilitat de resoldre conflictes violenta-

ment tendirà a reduir-se. El resum és clar: més contacte, menys guerra.

És aquesta idea la que viu en el projecte Correlates of War, que es dedica a

compilar matrius de dades que mesurin el conflicte entre nacions a través del

temps, els seus llaços històrics i colonials, el flux de comerç, l’engranatge di-

plomàtic, les fronteres comunes o les aliances.

En contrast amb el que hem vist fins ara, on les matrius de dades tenen una

unitat d’anàlisi única (un estat), que es pot observar a través del temps (dimen-

sió temporal) i a les quals podem assignar diferents variables, a partir d’ara les

unitats d’anàlisi seran unitats diàdiques (Estat A – Estat B), de manera que per

cada any no tindrem uns dos-cents països a observar, sinó uns dos-cents països

per dos-cents països relacionats. Com pots veure, la complexitat de gestionar

aquest tipus de dades s’incrementa exponencialment. Per exemple, comptant

una mitjana de 100 estats al món des de 1950 fins a 2010 (60 anys), tenim 100

× 60 = 6.000 valors. En canvi, amb dades diàdiques tenim 60 anys igualment,

però a cada any hi tenim 100 × 100 = 10.000 relacions, que fan un total de

600.000 valors per a gestionar.
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1. Comerç

Les dades més complexes però alhora més refinades que es poden trobar en

relació amb el contacte entre països fan referència al comerç bilateral que

s’estableix entre aquests. En aquest sentit, Gleditsch (2002) elabora una prime-

ra proposta metodològica centrada a resoldre el problema de falta de registres

en segons quins països. Darrerament, aquesta proposta s’ha vist en certa ma-

nera superada per Barbieri, Keshk i Pollins (2009), que té un abast més general.

Preparar les dades perquè R les pugui manipular no és pas complicat, tot i

que el següent fragment d’instruccions sembli enrevessat. Però pensa que en

quatre línies escasses estàs fent, de manera automatitzada, la descàrrega d’un

arxiu comprimit des d’una URL, la descompressió d’un arxiu contingut en el

.zip inicial, la lectura per part de R de la matriu de dades com si es tractés

d’una taula i la creació d’un objecte que pugui ser processat posteriorment.

Per a obtenir les dades cal fer servir la funció read.table(), que permet llegir

arxius separats per comes (o tabulacions, o punt i coma). No obstant això, com

que l’arxiu està comprimit, abans cal descarregar-lo per a tenir-lo en memòria

de R. La penúltima línia ens dona el nom de les variables i l’última, el nombre

d’observacions i de variables.

Per tal de simplificar la gestió de l’exemple concret, només farem servir dades

de pocs països. Especifiquem una llista de països candidats i després enviem

l’objecte trade original a un pipeline que primer redueix el nombre de casos

Lectures recomanades

Kristian�Skrede�Gleditsch
(2002). «Expanded Trade and
GDP Data». Journal of Conflict
Resolution (vol. 46, núm. 5,
pàg. 712-724).
Katherine�Barbieri;�Omar
M.�G.�Keshk;�Brian�M.�Po-
llins (2009). «Trading Data:
Evaluating Our Assumpti-
ons and Coding Rules». Con-
flict Management and Peace
Science (vol. 26, núm. 5, pàg.
471-491).

http://www.correlatesofwar.org/data-sets/bilateral-trade
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als que són dels països candidats (funció filter()) i després es queda només

amb 5 variables (funció select()), i acaba reanomenant la columna del co-

merç total (rename()):

Com que les dades només són unidireccionals (només hi ha una parella A − B,

però no la mateixa parella B − A), cal repetir-les per a poder trobar totes les pos-

sibles combinacions. Aquest és un cas específic d’aquesta matriu de dades, que

no es troba en forma de xarxa, però en altres casos aquest pas no és necessari:

La figura total de les importacions des del primer estat candidat (en aquest

cas, els Estats Units) en relació amb la resta de països es pot obtenir amb les

instruccions següents:

Figura 1. Evolució del flux d’importacions des dels Estats Units, en termes absoluts
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També de manera simple podem obtenir quina és la proporció que cada país

representa sobre el total d’importacions dels Estats Units, assumint que només

la resta dels quatre estats conformen el total de socis comercials. En aquest

cas, hem d’agrupar les dades per anys i calcular la proporció que cada país

representa sobre el total anual. En aquest cas, però, en lloc d’obtenir un resum

anual (com hem fet fins ara amb la funció summarize(), el que fem és obtenir

un valor per a cada any i parella d’importacions / exportacions (amb la funció

mutate()), de manera que la proporció és el valor d’un país concret trade

dividit per la suma dels altres països en aquell any concret (sum(trade)), ja

que hem agrupat per any.

En aquest cas la figura amb proporcions és la següent:

Figura 2. Evolució del flux d’importacions des dels Estats Units, en proporció
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Una altra manera de visualitzar dades de matrius complexes és amb figures de

mosaic. En aquest cas, però, s’ha de sacrificar la dimensió temporal (l’any) per

tal de guanyar la dimensió de relació diàdica (un a un, amb tots els membres

del grup1).

Figura 3. Valor de les importacions del país 1 i al país 2, en valors absoluts

Finalment, les matrius diàdiques també es poden mostrar amb figures de xarxa.

En aquest cas, cada unitat d’anàlisi és un node que té un punt en l’espai, i

les relacions s’expressen amb línies que connecten les unitats. La mida de les

línies sol respectar la proporció o el flux total d’intercanvi.

Un cop calculat l’objecte de relacions binàries, només cal passar-lo a la funció

ggnet2() de la llibreria GGally, que és la que s’encarrega de la visualització:

(1)Fixa’t que falten valors a l’eix
d’importer1, ja que les dades no
estan repetides, i el que són im-
portacions, en aquest cas per a Es-
panya, estan calculades com a ex-
portacions des d’altres països. Però
gestionar això requereix més com-
plexitat, fora de l’abast i el propò-
sit d’aquests materials docents.
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Figura 4. Xarxa de comerç
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2. Distància

Considerar la distància geogràfica entre dos països com una variable més de

relació entre aquests no és senzill, al contrari del que podria semblar d’entrada.

Si més no, els mapes són una manera molt simple de veure si un país és a

prop d’un altre o no. Però hi ha diferents aspectes que compliquen molt un

càlcul simple:

• Com tractar insularitats. Per a calcular la distància entre Itàlia i Espanya,

val més que fem servir les penínsules o les illes?

• Com tractar territoris d’ultramar o fora de l’abast geogràfic del gruix de la

població. Per exemple, les illes Canàries. Cenyint-nos a qualsevol territori

de l’Estat espanyol, aquest és més a prop de Mauritània que d’Alemanya,

per la proximitat de les Canàries al primer.

• Si hi ha una frontera comuna, és automàtic que parlem de distància zero?

De manera que al capdavall sempre cal fer alguna mena de tria per a simplificar

el resultat. I normalment la tria és entre o bé considerar matrius binàries de si

dos estats comparteixen frontera o no (Stinnett i altres, 2002), o bé calcular la

distància entre les capitals (i potser ponderant per fronteres comunes d’alguna

manera).

Les dades de contigüitat les pots obtenir de la manera següent2:

(2)Consulta el llibre de codis per a més detalls sobre la variable de contigüitat, un valor
d’1 és contigüitat terrestre, i els valors de 2 a 5 són diferents distàncies de contigüitat
marítima.

Lectures recomanades

Douglas�M.�Stinnett;�Jaros-
lav�Tir;�Paul�F.�Diehl�i�al-
tres (2002). «The Correla-
tes of War (Cow) Project Di-
rect Contiguity Data, Ver-
sion 3.0.». Conflict Manage-
ment and Peace Science (vol.
19, núm. 2, pàg. 59-67).
Per a una discussió tècnica-
ment complexa del fet que la
distància entre països és més
que no pas la geografia, ve-
geu:
Nathaniel�Beck;�Kristian
Skrede�Gleditsch;�Kyle�Be-
ardsley (2006). «Space Is Mo-
re than Geography: Using
Spatial Econometrics in the
Study of Political Economy».
International Studies Quarterly
(vol. 50, núm. 1, pàg. 27-44).

http://www.correlatesofwar.org/data-sets/direct-contiguity
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Creem un diagrama de xarxa amb les contigüitats d’uns quants països candi-

dats i, a les parelles per a les quals no tenim dades, els afegim un zero, indicant

que no tenen cap mena de contigüitat, ni tan sols marítima.

Figura 5. Representació de la xarxa de contigüitats de diferents països seleccionats

El tipus de línia representa el tipus de contigüitat.

Les dades de distància entre capitals són simples d’obtenir amb el paquet ge-

osphere:
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El resultat, una matriu quadrada de 230 x 230 casos, es pot també estudiar

com una xarxa de relacions:

Figura 6. Representació de la xarxa de distàncies entre deu capitals

El tipus de línia representa el tipus de contigüitat.
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3. Relacions històriques i diplomàtiques

Més enllà de fluxos directament observables com són els relacionats amb el

comerç, o de mesures de relació geogràfica, trobem també associacions entre

estats basades en història comuna, en colonitzacions passades que deixen em-

premta. La base de dades de contigüitat i descolonització té una estructura

molt semblant a la de contigüitat. La base de dades de religions detallada a

Maoz i Henderson (2013) també conté valors rellevants per a establir lligams

històrics. Val la pena destacar també la base de dades de disputes militars en-

tre estats detallada a Palmer i altres (2015) i la de base d’aliances detallada a

Gibler (2008).

En una altra dimensió se situa l’estudi de la semblança entre països quant a la

diplomàcia. En aquest cas, el que es busca és veure comportaments semblants

pel que fa a vot a l’Assemblea General de les Nacions Unides. Voeten (2013)

presenta les dades de vot compartit entre països, i també hi afegeix el càlcul

dels anomenats «punts ideals», o preferències estatals, que no deixa de ser una

aplicació semblant al mètode de Treier i Jackman (2008) per a calcular nivells

de democràcia.

Lectures recomanades

Zeev�Maoz;�Errol�A.�Hen-
derson (2013). «The World
Religion Dataset, 1945-2010:
Logic, Estimates, and
Trends». International Interac-
tions (vol. 39, núm. 3, pàg.
265-91).
Glenn�Palmer;�Vito
d’Orazio;�Michael�Kenwick;
Matthew�Lane (2015). «The
Mid4 Dataset, 2002-2010:
Procedures, Coding Rules,
and Description». Conflict
Management and Peace Sci-
ence (vol. 32, núm. 2, pàg.
222-242).
Douglas�M.�Gibler (2008).
International Military Allian-
ces, 1648-2008. Washington
D.C.: CQ Press.

Lectures recomanades

Erik�Voeten (2013). «Data
and Analyses of Voting in
the UN General Assembly».
A: Bob Reinalda (ed.). Hand-
book of International Organiza-
tion. Londres: Routledge.
Shawn�Treier;�Simon�Jack-
man (2008). «Democracy
as a Latent Variable». Ame-
rican Journal of Political Sci-
ence (vol. 52, núm. 1, pàg.
201-217).

http://www.correlatesofwar.org/data-sets/colonial-dependency-contiguity
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/world-religion-data
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/MIDs
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/MIDs
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/formal-alliances
http://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/12379
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