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Resumo:O desemprego representa un dos principais problemas das economías europeas, en
tre e/as España. Sen embargo, o naso viciño Portugal, a pesar de haber estado somettdo a si
milares perturbacións no mercado de trabal/o (e a súa economía en xera/), presenta unha taxa 
de desemprego moito máis baixa que a española Neste artigo preténdese acouta-la existencia 
dunha realción de longo prazo entre a taxa de desemprego e a laxa de crecemento da produc
tividade. Se esta relación existe, pódese explica-la maior persistencia do desemprego español 
en relación co portugués. A evidencia suxire que esta relación é significativa para ámbolos 
dous paises, e que España, ademais de presentar un coeficiente de persistencia máls elevado 
que Portugal, sufre axustes máis lentos cando ámbalas duas variables están fóra das süas po
sicións de equilibrio. 
Palabras clave: Desemprego 1 Productividade 1 Raíces unitarias 1 Cointegración 1 Corrección 
de erros. 

RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT ANO PRODUCnVITY 
IN SPAIN AND PORTUGAL: PERSISTENCE ANO LONG-TERM PROSPECTS 

Summsry: Unemployment represenls one of /he main problems m European economías; 
among /hem Spain. Nevertheless; our neighbour Portugal; in spile of being subject lo similar 
disturbances in /he labour market (and in its economy in general) shows an unemploymenl rate 
much /ower than Spaln. In thls paper the existence of a long term relationship between unem
p/oyment and productivi/y rate. lf such relatlonship exists /he greater persistence of unemploy
ment in Spain as compared to the Portuguesa situalion can be explained. Evidence suggests 
that thls rela/ionship is significant for both countries and that Spain; besides showing a higher 
persistence coefficlent than Portugal; suffers s/ower adjustments when both variables are out· 
side of their equilibrium positions. 
Keywords: Unemployment 1 Productivity 1 Uni/ary roots 1 Cointegratíon 1 Error corree/ion. 

INTRODUCCIÓN 
O desemprego representa o principal problema das economías europeas dende 

hai dúas décadas. A súa evolución negativa traduciuse nunha loita feroz por parte 
das instancias políticas e económicas para intentar atalla-Jo seu crecemento e po
sibilita-la súu reducción. Calquera comparación internacional das taxas de desem-
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prego móstranos a mala situación deste problema en España, xa que a nasa eco
nomía presenta a taxa de desemprego máis elevada de toda a Europa comunitaria. 

Un trazo característico (pero non singular) do caso español é a alta persistencia 
do desemprego. En 1974 a economía española presentaba unha taxa de desempre
go similar á do resto dos países europeos, arredor do 5%. Sen embargo, á crise 
económica que sacudiu a economía mundial nos setenta e mediados dos oitenta 
únense factores políticos que provocan o agravamento do problema. A herdanza da 
dictadura, en canto ó sistema de relacións (abarais, unida ó cambio de réxime po
lítico, que provocou unha forte explosión social (da que a súa máxima expresión 
foi a legalización dos sindicatos de clase e as conseguintes peticións de incremen
tos salaríais), poden estar na orixe do problema do crecemento da taxa de paro 
(Bentolila e Blanchard, 1989). Pero a recuperación económica de finais dos oitenta 
non significou unha reducción substancial nesa taxa, o cal (unido á recesión de 
principios dos noventa) provocou que o paro siga aínda hoxe en torno ó 18%, 
unha cifra moi afastada da existente a principios dos anos setenta. 

Sen embargo, Portugal, que partía dunha situación inicial moi parecida á espa
ñola, co abandono dunha dictadura e a conseguinte explosión social, non presentou 
unha magnitude do problema do desemprego equiparable ó caso español. Neste 
artigo inténtase explicar por qué existe unha diferencia de máis de 15 puntos entre 
as taxas de desemprego de ámbolos dous países a través da relación que existe en
tre o desemprego e a productividade. 

A comparanza co caso portugués foi unha das vías utilizadas por diferentes in
vestigadores para intentar explica-la evolución do paro en España. Blanchard e 
Ji meno ( 1 995) atopan nas normas de acceso ó seguro de desemprego en ámbolos 
dous países unha vía de explicación: ante unha semellante protección ó emprego e 
unha maior xenerosidade do seguro de desemprego en España, as condicións pre
sentes no mercado de traballo español afectan menos ós salarios ca no caso portu
gués. Por isto, a menor nexibilidade salarial tradúcese en España nunha maior per
sistencia do paro. Castillo, Dolado e Jimeno ( 1997) atopan que a protección ó de
semprego pode desenvolver un importante papel en España, ó evita-las caídas de 
renda que se producirían na transición da situación de empregado á de desempre
gado, co que os mecanismos de persistencia, moito máis fortes en España, se ven 
reforzados. 

Marimon e Zilibotti ( 1996) baséanse na readaptación sectorial da man de obra 
nos últimos anos para intentar explica-lo diferencial nas cifras de desemprego. O 
seu argumento baséase nas laxas de creación de emprego nos diferentes sectores e 
nos padróns de especialización productiva seguidos por España e Portugal nas úl
timas décadas . En España, cunha forte modernización da agricultura (o calliberou 
moita man de obra) e un proceso de reconversión industrial produciuse un proceso 
de especialización en industrias intensivas no uso do capitaf. Pola contra, en Por-

~ Estcs autores mostran cómo a creación de crnprego nos sectores non-agrícolas scguc un padrón europeo, e o 
que non se pode culpar a es tes sectores dunha inadecuada ta~a de creación de cmprcgo. 
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tugal os sectores que absorberon aman de obra liberada da agricultura foron ~ecto
res intensivos en man de obra (algunhas ramas do sector manufactureiro e mailo 
sector servicios) sen que se producise unha reconversión industrial, o cal podería 
provocar graves problemas no momento en que se decida acometer unha reforma 
seria do sistema productivo portugués. 

Neste artigo inténtase analiza-la persistencia da laxa de desemprego nos dous 
países: España, cun nivel moi elevado; Portugal, nunha taxa reducida. Para iso 
considérase a relación existente entre a taxa de desemprego e a taxa de crecemento 
da productividade. O argumento é que, dada a relación entrámbalas dúas variables 
que se presenta na seguinte sección, unha reducción da taxa de crecemento da pro
ductividade podería transmitirse nun aumento do desemprego ou nun aumento da 
súa persistencia. A existencia dunha relación de longo prazo entre estas dúas va
riables ten moita importancia para a efectividade das políticas implementadas no 
mercado de traballo (ver Snower ( 1 992) pam a súa discusión), aínda que este non 
sexa o obxecto deste artigo. 

O artigo organizase da seguinte maneira: primeiro preséntase o modelo teórico 
no que se basea o argumento, despois presentámo-los fundamentos econométricos 
previos ás estimacións, os resultados obtidos e a súa interpretación e, por último, 
as conclusións. 
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O MODELO TEÓRICOJ 

O modelo considerado parte dunha espiral prezos-salarios, na que recoltemos 
unha ecuación de formación de prezos (na que se inclúe o crecemento da producti
vidade) e de salarios: 

P=a0 - a1U+W - t 

W = b0 - b1 U + Pr 
(1) 

(2) 

ande P é a taxa de inflación, W é a inflación de salarios, Z é a taxa de crece
mento da productividade e U é a taxa de desemprego. Pt' é a taxa esperada de in· 

flación e a
11

, al' bll' b
1 

son constantes positivas. 
Substituíndo a ecuación (2) en ( 1) obtemos: 

P=A-RU-Z+P e 
(3) 

Nesta ecuación A=(a
0
+h

11
) é o parámetro autónomo de inflación, e entrará no 

modelo como ordenada na orixe; R=(a
1
+b

1
) é o parámetro de resposta da inflación, 

e mide a qué grao a inflación de salarios e prezos responde ó desemprego actual. 
En equilibrio, as expectativas sobre prezos son correctas, co cal P = P.,, e des-

pexando en (3) obtemos: 

u·= A - t 
R 

u· é a taxa natural de desemprego, e mostra a relación coñecida como o trade 
off entre desemprego e productividade. Para incluí-la persistencia do desemprego 
no modelo debemos considerar dúas fontes distintas. Por un lado, os custos de ro
tación da man de obra, fonte de persistencia que entra no modelo como o retardo 
do desemprego na ecuación de prezos. A outra fonte de persistencia que conside
ramos son os efectos de pertenza ó pool de insiders e os efectos de trabaltador de
sanimado, que entran no modelo na ecuación de salarios tamén como desemprego 
retardado ~ Desta forma, as ecuacións que determinan prezos e salarios pasan a ser: 

8 

P=a0 -a¡U +a2U_,W-i 

W = b0 - b¡U +b2U _1 +Pe 

) O modelo considcr.sdo é formulado por Snowcr (1992), basc:lndosc :1 súa vez en Tobin (1972). 
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N este caso, a curva de Phillips é: 

P = A - R U + 1 U _1 - t + P., (6) 

ande /::(a~ + b
2
) é o parámetro de inercia da inflación, medindo a dependencia da 

inflación de prezos e salarios con respecto ó desemprego pasado. 
No curto prazo podemos describí-la relación entre estas variables. Así, no curto 

prazo, as expectativas sobre prezos son correctas, é dicir: 

Pe=P 

pero o desemprego non se axusta ó seu nivel de longo prazo, isto é U ;~:U_ ,. Desta 
forma, se despexámo-la taxa de desemprego na ecuación (6) obtemos: 

u=[ A;Z]+[~] u_, (7) 

ande o coeficiente do desemprego retardado !... é o coeficiente de persistencia do 
R 

desemprego, un dos parámetros nos que estamos interesados. 
Se considerámo-la relación de longo prazo, ande non só as expectativas sobre 

prezos son correctas senón que o desemprego coincide co desemprego retardado ó 
estar esta variable en equilibrio, obtémo-la seguinte expresión~: 

U=[A-t] 
R- 1 

(8) 

onde Z sería a tendencia do crecemento da productividade. 
Snower estima a ecuación (7) para diversos países da OCDE (España e Portu

gal non se atopaban no traballo orixinal) mediante mínimos cadrados ordinarios 
(en adiante, MCO). A forma que adopta o modelo econométrico é a seguinte: 

U, ::: a.+~Z, + yU,_ , 

4 No longo prazo as cxpccllllivas son com:clas. polo que Í' e ..: i• e o dcscmprcgo tcndc cara á súa laxa natu-

ral. U:r.U
1
• 
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onde 

A 1 1 
a. =¡¡· ~ = ¡¡ey = R 

O coeficiente sobre z, debería ser negativo, recollendo desta forma o fl·ade off 
entre desemprego e productividade. Ademais, deberíamos esperar que y sexa me
nor ou igual ca 1, xa que este coeficiente renicte o impacto do desemprego retar
dado sobre o desemprego actual. No caso extremo onde y= 1 diremos que o desem
prego presenta histérese e que o valor do parámetro autónomo de inflación 
(A) debería ser interpretado como a "taxa natural de crecemento da productivida
de". 

O MODELO ECONOMÉTRICO 

ANÁLlSE DESCRITIVA DOS DATOS 

Os datos para realiza-las estimacións tomáronse das series de Estadísticas Eco
nómicas de la OCDE, usando o banco de datos Data Stream. A frecuencia é anual 
e o tamaño mostral cambia dependendo da variable, pero intentouse usar tamaños 
mostrais amplos para recoller no posible a estructura dinámica do modelo. 

A taxa de desemprego correspóndese coa taxa anual, mentres que a variable 
productividade se mide a través dun índice con base 100 da productividade apa
rente do traballo, definida neste caso como PNB sobre emprego. 

Tanto a laxa de desemprego coma a taxa de crecemento da productividade es
tán representadas nas gráficas 1 e 2. Pódese observar claramente que estas series 
non son estacionarias, polo que é necesario diferencialas para obter series estacio
narias, /(0). Nas gráficas A 1 e A2 do apéndice móstranse as primeiras diferencias 
das series, claramente estacionarias. 

Realizáronse tests aumentados de Dickey e Fuller (ADF) para delimita-lo grao 
de integración de cada variable e chegouse á conclusión de que tanto o desempre
go como a taxa de crecemento da productividade en España e Portugal son inte
gradas de prime ira orde, /( 1 ). Polo tanto, ámbalas dúas variables son estacionarias 
en primeiras diferencias e deben introducirse nas estimacións na súa primei
ra diferencia. As táboas 1 e 2 recotlen a información proporcionada polos tests 
ADP. 

5
O test ADF presenta o problema de ter unha bai;~:a potencia, é dicir, unha alta probabilidade de acepta-la hi

pótese nula cando é fnlsa. Polo tanto, os resultados deben ser interpretados con coidado. Sen cmburgo. as gr:Hi
cns das primciras diferencias das varinblcs conlirrnnn que estas son integradas de prirneira ordc. Harvcy {1997) 
ofrece unha discusión ampla. 
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Táboa la.- Test de raíces unitarias para as variables españolas 

\ 1ariablc Obscn·acitílls ,\DF" Valnr critico Estaciouaria 

U 35 - 1.1531 -2.9472 Non ..... .... 6.D ......... ....... ~·-:f4_ .. ............ :'3 . .'!üi't'if" .......... ~2:949·9 ..................... sr .......... . ...... .... z .......... ........... ],¡-.......... .... :T.'3249 .............. ~2:947':!' ................... N~·ñ ......... .. 
......... & ........... --~---~14 ............ .... ::¡·:!f465 .... .......... ~2:9499 ......... ............ s.i ........... . 
NOTA: U refircsc á la~n de descmprego e Z é a laxa tic crecemcnlo dn pro· 
tluctivitlntle. tJ. rcríresc á nrimdrn difcrcncin. 

Táboa lb.· Tests de raíces unitarias para as variables portuguesas 
Variable Obscn•ac:ití11s 1\DF Valor crítico Estaciouaria 1 

....... J!.. ........ ............ ~~............ ..:~ ... ~}}º~ ... ....... :.7.:?.~1L ..... ......... J':I.~~ ........ .J 
t.U 34 -3 .9212 -2.9499 Si .... .... 2' ........ ...... --35 ............ ... :ii.'9iis6 .......... ~2:9472 ................... ¡:¡¡;~ .......... . 

...... Xi' .... .. ............ 34 ................ :.fijf12 .... ........ :2:949 ...................... sr .......... .. 

Realizáronse tests de cointegración entrámbalas dúas variables para cada país e 
os resultados obtidos foron moi significativos. Atópase para cada país unha rela
ción estable de longo prazo e estacionaria entrámbalas dúas variables. Os tests 
realizados baseáronse no enfoque de Johansen, que consiste nun test de razón de 
máxima verosimilitude (Maximum Likelilwdd Ratio na literatura) baseado no má
ximo valor característico da matriz estocástica que recolle as variables incluídas 
no modelo. Os resultados atópanse na táboa 2

7

• 

É importante obter este resultado xa que implica a existencia dunha relación de 
longo prazo entrámbalas dúas variables. Polo tanto, unha das primeiras preguntas 
que nos faciamos atopa a súa resposta: a evidencia suxírenos que a taxa de desem
prego e a taxa de crecemento da productividade gardan unha relación de tongo 

prazo estacionaria. 

6 

7 

Táboa 2a.- España 
1/imítcse 1111la Tl/iptílese altcmalil'a 1 Estatíslic:u Valor crítico = ................ ;.~.y ................... f ............. ;.;.~ .......... :J ........ ¡.~·l1} .. ... + ........ \:4t~jL .. ... . 

Vcclllres tle coilllegrac:ÍIÍII .. ..................... ~ ..................... J ............. :-s·:ih43""""'""¡ ............................ ¡ .............................. .. 
Táboa 2b.- Portugal 

lliptílese twla 1 1/iptitese allemali••a 1 l!slatístictl _l Valor crítictl 

.................... ;.;;.y .................... ¡ ............... ;.;} ............ ~¡ ....... f;¡~t:t~! ....... ¡ ....... ...t;7~~~g. ....... .. 
Vectores ilc coinlegracióll 

....................... ~ ............... = ...... ¡ ............. :T:AFif ........... ¡ ............................ ¡ .............................. .. 

Considcráronsc catro retardos nos tests ADF. Valores críticos proporcionados polo sortwarc . 

Tests baseados no método de Johansen . 
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O MODELO ECONOMÉTRICO 

A estimación da ecuación (7) pódese realizar nun primeiro intento por MCO, 
usando o seguinte modelo: 

U, = a.+~Z, +yU,_1 +E, 

no que E, é unha perturbación aleatoria que asumimos como ruido branco. Como 
comentamos anteriormente, debemos esperar un coeficiente sobre a taxa de ere· 
cemento da productividade negativo, mentres que o coeficiente sobre o retardo da 
laxa de desemprego debería ser positivo e inferior a un. 

O modelo proposto podería presentar serios problemas de especificación, debi
dos fundamentalmente á presencia de raíces unitarias en cada unha das variables 
consideradas. Existen numerosos traballos na literatura científica que faJan do pe
rigo de "regresións espurias" en caso de usa-los niveis das variables cando estas 
non son estacionarias~. Ademais, os tests de cointegración suxírennos que existe 
unha relación de tongo prazo entre a taxa de desemprego e a taxa de crecemento 
da productividade en ámbolos dous países, o que nos permite estimar cál é a diná
mica de curto prazo a través dun modelo de corrección de erros, seguindo a meto
doloxía de Granger. Esta metodoloxía consiste en formular un modelo cun termo 
de corrección de erras, recollendo este a relación de tongo prazo proporcionada 
polos tests de cointegración. Formalmente, se a taxa de desemprego e a laxa de 
crecemento da productividade están cointegradas debe existir unha combinación 
lineal das dúas que sexa estacionaria: 

(a P] [ :J v, 

onde v, son os residuos da estimación, estacionarías se existe cointegración. A 
partir desta relación podemos construí-Jo termo de corrección de erros9

: 

(u,_1 - A..::H) e formula-lo modelo en termos deste elemento e os retardos nas dife-

rencias das variables cointegradas a partir do modelo autorregresivo de retardos 
distribuídos (ARDL) de arde (p, q), que pode expresarse como (Mehra, 1994): 

1' 1/ 

!lu, = a.+~~ L !lu,_, +y J I,llz,_ 1 + y(u,_1 - A.z,_, )+ E, (8) 
¡, ¡ J=l 

"Ver, por exemplo, Orcen ( 1993, pp. 560-563). 
• Previamente á construcción des te termo nonnahzousc u vector (a p ), de forma que o coc licicntc sobre 11 se-

xa 1 e o e oc lidcnte sobre Z scxa A.. 
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O termo de corrección de erros recolle as desviacións das variables respecto ó 
equilibrio de longo prazo que existe entre e\as. Debemos esperar un coeficiente y 
negativo. Isto débese a que se (ur-~ -k, 1) é positi vo, produciuse unha desviación 

respecto ó equilibrio, co que o crecemento da laxa de desemprego debe ser menor 
para retornar ó equilibrio. Alternati vamente, se (uH - A..::,_.) é negativo, debería-

mos esperar que o desemprego aumentase para retornar ó equilibrio. 
A estimación de (8) realizase por MCO, obtendo uns estimadores consistentes. 

Gracias a esta estimación recollémo-Jos efectos de curto prazo exis tentes na re la
ción entre a taxa de desemprego e a laxa de crccemento da productividade. 

Realizáronse probas para determina-lo número de retardos que hai que conside
rar en cada un dos países, estimando primeiro cun número suficientemente a lto de 
retardos para, posteriormente, escoller aqueJes retardos máis significativos, sempre 
e cando as restriccións impostas ó modelo xeral se vexan confirmadas por un test 
de ratio de verosimilitude10

• Este foi o caso e tomáronse uns valores de p;;;.4 para o 
caso español e p= 1 para o portugués, mentres q=2 na ecuación corrcspondente a 

España e q: 2 no caso portugués. 

RESULTADOS EMPÍRICOS 

O resultado da estimación de (7) e (8) recóllese nas táboas 3 e 4. 

Táboa 3a 

Estimación d<l ecuación Ut = a + n. Z + y U 1 + E p 1 •· ( 

Es mia J'¡.rlll •al 
(X 0.8358 0.911 84 

... ·-·-·-····· ···-··· ...... C! :9:!~~L ...... - .!.~:.!.!.}L .. . 
p -0.0503 7 -0 0395 

_ ........................ .... .!.~!! :~~~L ... ...... ~:g,~m .... -
y 0.99875 0 .8797 

(27.05) ( D .2l 

Táboa 3b
11 

l'tJr/11 •al 

............. li ............ ...... ..!.~:.~.!.. ............ ..?.?.}.!.. ... _ . 

......... -./ ............. ...... ..!.~:§.~ ........ ...... }}·.~~ .... .. 
......... .J!IL........ . .. ... <!:~~!.?.~ ....... ...... 9:.~.?.E -·· 

1/(/l-/) 7.69 o 3267 

IU Tnmén se poden aplica r medidas de información como o criterio de informadón de Aka1ke ou o crilerio tlc 

anfonnación de Sw¡¡rtz· Bayes 11 o 

. R ~ o parámetro de rcsposta tla inflacilin, f é o par.ímctro de inercia tla inflación, /IR é o parámclro de pcr· 
stslencm do dcscmprcgo e 1/(R· /) é a pendente do trmlc oj ( cntre dcscmprcgo e productivitlade. 
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Estes resultados son claros e mostran que o desemprego é altamente persistente 
en ámbolos dous países, especialmente en España, cun coeficiente moi próximo á 
unidade (de feíto, a hipótese nula de que o coeficiente é un non é rexeitada ó 95% 
de significatividade, cun valor do estatístico de Wald de 0.0289 e cun valor crítico 
da X~( 1) de 3.84). Este coeficiente unitario para o desemprego español confirmaría 
a presencia de histérese nesta variable, o que implicaría que os shock.~ terían efec
tos permanentes sobre o desemprego e que o desemprego nunca tendería ó seu 
valor natural, nin tampouco a volver ós seus valores pasados, ou, cando menos, 
non hai ningún mecanismo que o abrigue, a pesar de que hipotéticos slwcks positi
vos o forzasen a retomar a eses valores. Por outro lado, en Portugal, a pesar do 
coeficiente tan alto obtido, a hipótese de valor unitario rexéitase ó 95% (valor do 
estatístico de Wald de 3.9, cunha x=( 1 )), o que implica que en Portugal o desem
prego é moi persistente a baixos niveis pero coa característica de que os s/wcks te
ñen efectos transitorios (non permanentes) sobre o desemprego. Sen embargo, esta 
estimación presenta serios signos de mala especificación, especialmente en canto á 
autocorrelación serial e á forma funcional. Isto débese ó erro habitual de incluir en 
estimacións variables integradas de arde un nos seus niveis. 

Os resultados da estimación do modelo de corrección de erras preséntanse nas 
táboas 4a e 4b. Os resultado-; destas estimacións son bos, cuns valores significati
vos de tódolos parámetros estimados, cumpríndose a agardada propiedade do ter
mo de corrección de erras de posuír un coeficiente negativo. Os resultados mós
tranno-la diferente importancia que os retardos leñen en cada caso. No caso espa
ñol, catro retardos do cambio da taxa de paro son necesarios para explicar correc
tamente o cambio actual no desemprego, mentres que no caso portugués só é nece
sario acudir ó primeiro retardo. En segundo lugar, atopamos signos correctos no 
termo de corrección de erras en ámbolos países, senda maior o coeficiente de 
axuste en Portugal ca en España. En terceiro lugar, os retardos da primeira dife
rencia da taxa de crecemento da productividade parecen ter maior efecto en Espa
ña ca en Portugal. 
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Táboa 4a.- España 

Variable Cr1e{icicmte T Eslatíslic:o 
Orde11ada e11 11rixe 3.0725 3.2256 

( 111-1 - Azr-1) -0.095745 -2.9423 

·-~·~ ·· ·---~~-~~ ::.1 ..... ~ ........ ...1 ........ ~~:?.?~.~ ......... !.. ...... ~:.~~!.~ ? ........ 
Ó./11-2 -0.52174 -2.1576 

·-~-~---.. ~~.~-~:::~ ............... J ...... ~~:~.~~!~~ ....... .l.. ...... ~:~~.~ ........ . 
· -~-~-··· .. ti;~~ ................ ~ ...... :;;:·:;~~:· .. ··+ .. ··<:::~~: ....... . 

6.7.1-2 0.23061 2.4129 
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Táboa 4b.- Portugal 
Variable 1 Ct~e{iciellle T Estatístic:n 

Ordr:llmln "" nri.re 1 / .H09/ 3.·1701 
-3.3925 

(
11 - Az ) -0.19569 

1- 1 1- 1 
................ ~·;;;·~·; ................ """'ii:49~iii9 ' "'" "' "'""'i7'5'2ii""'"" 
............... ~;·~; ................ '"""ii'.'ii)7'2ii""""' ........ 2:3'7'35'"""' 

................ 6Z;~·~·""""'""""' '"'"'ii:ii64'226""'" ......... í:7"3'iiü""'"" 

Estes resultados permítennos confirmar que a pers istencia do desemprego en 
España é moi forte, xa que os valores dos coeficientes correspondentes ós retardos 
da primeira diferencia da taxa de desemprego son elevados, especialmente o do 
primeiro retardo, mentres en Portugal este coeficiente é moito menor. 

O resultado máis importante que atopamos fai referencia ó termo de corrección 
de erras. Para España, o coeficiente é próximo a -0.1. De feíto a hipótese de que 
este coeficiente toma este valor non se rexeita ó 95% de significatividade. En 
cambio, en Portugal o coeficiente toma un valor de -0.2. Isto significa que cando o 
desemprego se aparta da súa relación de longo prazo coa productividade, a mag~ 
nitude do axuste é maior en Portugal , isto é, os axustes na taxa de desemprego ac· 
tual son máis rápidos. Jsto pode explica-la menor persistencia do desemprego en 
Portugal. No lado oposto está España, ande os axustes do desemprego ós desequi
librios entre a taxa de desemprego e a taxa de crecemento da productividade se 

producen máis lentamente. 

CONCLUSIÓNS 
As estimacións realizadas proporciónannos resultados moi interesantes e co

bren os obxectivos que nos propoñiamos. A estimación da ecuación (7) permitiu· 
nos obter un indicador da persistencia do desemprego en España e Portugal, ade
mais de proporcionárno-la pendente da relación entre as variables':. Vimos que o 
desemprego en España é moito máis persistente ca en Portugal, cun coeficiente 
virtualmente igual a un, o que confirmaría a existencia de histérese no caso espa
ñol. Isto ten implicacións dramáticas para o desemprego. xa que a laxa de desem
prego non ten ningún mecanismo que a abrigue a retornar ó seu valor de equilibrio 
de longo prazo. Isto podería explicar por qué o desemprego español non volveu ós 
ni veis de principios dos anos setenta, a pesar do proceso de crecemento económico 

de mediados dos oitenta. 
Snower demostra no seu traballo que, a pesar de que non debemos esperar que 

os países que leñen o coeficiente de persistencia máis elevado sexan aqueJes ande 
a pendente do trade off entre desemprego e productividade sexa máis elevada, isto 

12 • 
Proporcmnado polo termo 1/(R· IJ. 
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é o que acontece habitualmente, confirmándose este feíto para os países conside
rados. España presenta o coeficiente de persistencia máis elevado e a pendente do 
trade offmáis alta. No apéndice recóllense algúns dos resultados obtidos por Sno
wer. 

Coa estimación do modelo de corrección de erras obtivemos uns resultados 
complementarios pero estatisticamente máis significativos. O feíto de que laxa de 
desemprego e laxa de crecemento de productividade estean cointegradas implica 
que existe un mecanismo de tongo prazo que as "abriga" a permanecer unidas no 
tongo prazo, a seguir unha evolución conxunta. Estimando a ecuación de cointe
gración e introducindo esta relación como un termo de corrección de erras fomos 
capaces de calcular unha aproximación á velocidade de axuste do proceso. É dicir, 
obtivemos un valor que nos expresa a velocidade coa que o desemprego se axusta 
ó seu nivel de equilibrio, cando por motivo dalgún tipo de shock este se atopa fóra 
del. E en España este coeficiente é máis baixo ca en Portugal, o que implica axus
tes máis lentos. Podemos concluír, daquela, que a maior persistencia do desempre
go se ve agravada pala menor velocidade de axuste cando se produce unha desvia
ción respecto ó equilibrio. En consecuencia, os shocks que afecten á taxa de ere
cemento de productividade terán efectos máis duradeiros en España ca en Portu
gal. 

A conclusión é similar, pois, á que chegan Castillo, Dolado e Ji meno ( 1998), 
pero sen presumir a priori a existencia de fenómenos de histérese. De tódalas for
mas, queda por explicar por qué se produce este mecanismo de persistencia, por 
qué os ~;/wch sobre a productividade son máis duradeiros en España. Neste senti
do, a análise avanzada por Marimon e Zilibotti pode botar moita luz sobre o debate 
xa que os fenómenos de reasignación intersectorial da mande obra poden ter sido 
determinantes, sobre todo se existen restriccións para a creación de emprego nos 
distintos sectores productivos (Fernández e Montuenga, 1997). 

APÉNDICE 

16 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,0] 

Figura Al.- Primcira diferencia SU 

o ~1 1 11 11 1 11 1 1\::!:11 1/1 1 1\ 1 

-0,01 

-0,02 

-0,03 

60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 

Revisla Galegtl de Economía, vol. 8, núm. 1 (1999), pp. 5-18 
1SSN 1132-2799 

Bandc, R. A rclacíótl etrtrc desemprego e f1mcluctividade ... 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

Figura A2.- Primeira diferencia de PU 

o 1 ~-;-(11 1 ,,, '1-"4 1 11 1 ~1 1 ~ 11 1 1 '/ ' 11, Scri~: 1 

-0,005 • 

·0,01 

.0,015 

-0,02 

-0,025 
60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 

Figura A3.· Prímcira diferencia de RGSP 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0 1111 H H 1
\ llf'=tH~\'~\ 11 11, 1 } Serie 1 

·0,01 

· 0,02 

-0,03 

-0,04 

.0,05 

0,15 

0,1 

0,05 

@ ~ ~ n H w ~ ~ ~ 

Figura A4.- Primeira diferencia de RGPP 

o ~~~\+~f~W~r Serie ! 
-0,05 

·0,1 

-0,15 

·0,2 
60 63 66 69 n 75 78 81 84 87 90 93 

Revista Galega tic Eco11omía, vol. 8, núm, 1 ( 1999), pp. 5· 18 
JSSN 11 32-2799 

17 



Bandc, R. A relación e/1/re desemprcgo e pmcluctividadc ... 

Tábon Al.- Resultados obtidos por Snowcr 

Cnc.ficie111e Rei1111 U11illo Hstadtls U11itlt1s ,llemaiia Grecia 

.......... !.~ .......... ........... ~ .. ?.~·-·-·-· ........ _) _!} ............ ......... ?:.?.!!. ........ .. .l~.Q? .... . 

......... J ........... ......... . ~ .. ~~Z ....... ... ............. !. .?.<~ ........... ......... ~ ... ?.~ ........ ..J~ .. 4.~ ... . 
......... !(.~L .................. !!:.?.?. .. - ..... ........ .. ...<!-.!!.9 ......... ._ ........ ~.~-.~.9. .. ____ ...... !!J.?. ... . 

[/(fl.f) 3.23 2.44 1.20 0.63 
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Resumo: Coñece·lo que opinan as empresas da universidade e un bo principio para sen/a-las 
bases dunha futura colaboración Peme-Universidade. Partindo des/a premisa, no noso traba/lo 
analizámo-lo papel que desempeñan determinadas características ou variables na opinión que 
da universidade leñen as empresas. Esta análise permiliranos concluir cunha serie de orienta
cións para favorece-lo achegamenlo dende o lado academico ó mundo empresarial. 
Palabras clave: Cooperación 1 Peme 1 Rede universitaria 1 Entrenzado de redes 1 Proxecto Al· 

fa. 

THE UNIVERSITY AS SEEN BY GALLICIAN PYME 
Summary: A good way to establish the bases of a future cotlaboration between University and 
Pyme (small·and-medium-size business) is to know what enterprises think of University. Star
/ing from thls premise, the role played by certain characteristics or variables on /he opinion Uni· 
versity holds about enterprises has been analysed in this paper. This study wi/1 allow a propasa/ 
of a series of orientations in arder to bring the academic and business world closer together. 
Keywords: Cooperation 1 PYME (Sma/1-and-medium-size businesses) 1 Network 1 University 
network 1 Networks structure 1 Alfa project. 

INTRODUCCIÓN 
Dada a crecente internacionalización e globalización da economía, as industrias 

tiveron que asumir importantes cambios estructurais, cambios que, no caso das 
Pemes, supuxeron grandes retos. Ante a necesidade de incorporar ós seus procesos 
productivos novas tecnoloxías, de aplicar controis de calidade e de investir en 1+0, 
as Pemes optaron pala cooperación. Desta forma, a cooperación foi unha das res
postas máis dinámicas utilizadas á hora de abordar con éxito eses proxectos, per
mit,indo así, ás empresas, reforzar e completa4 Jos seus limitados recursos financei
ros·. 

O traballo que presentamos a continuación veu propiciado por estas necesida
des de cooperación. Chegado o punto en que as Pemes se dan contadas sinerxías 
que se desprenden da colaboración con outras empresas, tratan de estende-la apli-

1 Trnballo pn:sen1ado na segunda reunión 1écnica do Programa Alfa: Proyeeto Pro-/') IIII'S lnúm ALR/B7-
·3011/94.04-4 0201.4). Poi1iers (Froncia), 15/9·19/9. 

Non só a fal1a de recursos linanceiros cn1orpece o proceso de innovación dunha cmpre{a. Exis1cn. ndcmais, 2 

ou1ros fac1ores que podcrían considerarse ¡mmos tlébiles ncsc proceso. En1re eles des1acan a cooperación, a in
formación e n forrnnción, aspectos todos eles que se intcm:lacionnr.in ó tongo dcstc trnballo (Femández, Piñciro 
e Rodríguez, 1993. p. 22). 
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