
INTERPRETACIÓ DE L’OUTPUT D’UN MODEL DE REGRESSIÓ LINIAL SIMPLE EN GRETL 
A Observacions utilitzades en el 
procés d’estimació. Important per 
a obtenir els graus de llibertat amb 
els que treballem en els models de 
regressió. En el nostre cas, serà n-
2=12-2=10. 
B  Nom de la variable endògena a 
l’arxiu de dades 
C  Nom de la/es variables 
explicatives (en aquest cas MRLS, 
una constant i la variable Ri) i 
coeficients estimats per a α i β 
D  Desviació Típica o error 
estàndard associat a cadascuna 

de les distribucions dels estimadors associats (en aquest cas, respecte a l’estimador d’α i del de β). Amb 
aquesta informació i l’estimació puntual podem construir un interval de confiança per als paràmetres 
poblacionals amb el nivell de confiança desitjat. Disposem de l’estimador puntual, l’error estàndard de la seva 
distribució i podem obtenir el valor de la t-student, bé al mateix gretl, a l’excel o mirant les taules en paper 
(menys precís atès que no estan tots els valors possibles). 

E  Estadístic associat al contrast de significació del paràmetre (H0: Paràmetre igual a 0, H1:Paràmetre diferent de 
0, per tant, a doble cua). NOTA: L’estadístic no és el valor absolut!!!. Un altre qüestió és que, al paper, per 
comoditat fem valor absolut en distribucions de probabilitat simètriques, fet que no fem, per exemple, en el cas 
de la F-Snedecor, 

F Probabilitat de la cua associada a l’estadístic. Si el nostre nivell de significació és inferior a aquest valor implica 
que l’estadístic es troba a la regió d’acceptació i, en conseqüència, no podem refusar la hipòtesi nul·la que el 
paràmetre sigui igual a zero a nivell poblacional. En cas contrari, vol dir que l’estadístic es troba a la regió crítica 
i, en conseqüència, refusem la hipòtesi nul·la de no significació del paràmetre. Aquests “***” acostumen a sortir 
a molts softwares per ajudar a la interpretació. Generalment, “***” vol dir significatiu a l’1%, “**”, significatiu al 
5%, “*” significatiu a l’10%. 

 Com podeu veure en aquest cas, no es pot refusar la hipòtesi nul·la en el cas de la constant de la recta de 
regressió, però sí es refusa en el cas del pendent. 

G Suma dels Quadrats dels Residus i Desviació Típica de la Regressió. Per tant, aquest segon valor és el resultat 
de dividir el primer per n-2 i fer l’arrel quadrada. És a dir, és el que coneixem a classe com l’arrel quadrada de la 

proposta de l’estimador de la variància del terme de pertorbació: 2σ̂ . Necessària, per exemple, per a fer 
predicció per interval, on la resta de la informació per a concretar la desviació de la distribució de l’error de 
predicció d’estimació la podem obtenir fent un descriptiu bàsic de la variable explicativa, bé mitjançant el propi 
Gretl o l’Excel. 

H Bondat de l’ajust. Coeficient de determinació. En el cas d’un model de regressió simple aquest es pot obtenir 
com el resultat d’elevar al quadrat el coeficient de correlació entre la variable endògena i l’explicativa, en aquest 
cas, alhora exògena. S’ha de tenir present que el pas invers no és tan directe. És a dir, si fem l’arrel quadrada 
d’aquest valor sempre obtindrem un valor positiu (perquè estem mal-acostumats a agafar sempre el valor positiu 
d’aquesta arrel). En el cas que les variables presentin correlació negativa, tenim un bon indicador d’aquest fet 
en el signe del pendent de la recta de regressió. Com que aquest s’ha estimat a partir del quocient entre la 
covariància entre les dues variables i la variància de la variable explicativa, si la covariància és negativa, el 
signe del pendent serà negatiu. Si la covariància és negativa, vol dir que el coeficient de correlació és negatiu. 

I Contrast de significació conjunt del model. En el fons, en un model de regressió lineal simple, només amb que el 
pendent no surti significatiu, ja podem dir que la variable explicativa no contribueix a explicar l’endògena, però a 
un model de regressió múltiple (Econometria) ja no serà així, perquè hi haurà més variables. Per tant, podrem 
tenir que el model en el seu conjunt és significatiu, però potser alguns regressors no ho siguin. Aquí s’obriran 
diferents alternatives alhora d’afrontar aquesta contingència. Però, això serà a econometria. En el cas d’aquest 
output, es pot observar que el P-value és 0.000165. Això vol dir que l’estadístic del contrast F(1,10) deixa una 
cua a la dreta d’aquest valor. Per tant, amb nivells de significació amb els que acostumem a treballar (0.01,0.05 
i 0.1, és pot observar que ens trobem a la regió crítica i, per tant, es refusa la hipòtesi nul·la que el coeficient de 
determinació sigui zero front l’alternativa a una cua que sigui superior a zero. 

Adoneu-vos que molta d’aquesta informació que es subministra no és necessària des d’un punt de vista tècnic 
(estadístic-economètric), però es facilita perquè aquesta informació parcial potser necessària per a fer altres anàlisis 
econòmics. Per exemple, como us plantejaríeu contrastar si el pendent de la regressió és a nivell poblacional igual 
a la unitat o inferior a aquesta. Amb aquest output, on l’ordinador no coneix quina de les moltes teories 
econòmiques esteu fent servir, podríeu fer aquest contrast amb la informació parcial que es dóna a l’output. La resta 
d’informació no comentada són altres estadístics, alguns dels quals estudiareu en cursos més avançats 
d’econometria. 
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