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L’encaix i les respon-

sabilitats del públic i del privat 

per impulsar la recerca, el de- 

senvolupament i la innovació Els 

indicadors globals d’inversió en re-

cerca (R) i desenvolupament (D) ge- 

neralment mostren el conjunt d’apor- 

tacions públiques i privades, tot 

distingint entre el que cada sector 

inverteix al sistema i el que cada 

sector executa. Són dades demos-

tratives d’aspectes nuclears en l’es- 

tructura econòmica d’un país. De 

fet en R+D les responsabilitats entre 

els sectors públic i privat estan com- 
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partides, són complementàries i es retroalimenten entre si. Així, 

entre altres, el sector públic s’ha de fer càrrec del finançament de 

la recerca bàsica, de la formació de científics i ha d’impulsar 

activitat empresarial, tant pública com privada. Complemen-

tàriament, al sector empresarial li correspon la creació de valor i 

el creixement econòmic basat en la innovació. El sector públic té 

una responsabilitat central en el foment de la innovació i, com 

més compromesa és l’aposta d’un país per la R+D, més impor-

tant acaba essent la inversió del sector privat.

A Espanya una pregunta reiterada –que no se la fa pas el 

govern actual- és si cal fer una aposta més decidida per la R+D 

no només per afavorir sortides a la llarga crisi d’aquests darrers 

sis anys, sinó per aconseguir més prosperitat en general. En 

aquest context té sentit preguntar-se quines són les responsabili-

tats del sector públic i del sector privat en aquest compromís, i si 

les contribucions que fa actualment cada sector s’han de repen-

sar o fer de manera diferent. La realitat és que a Espanya, tant 

pel que s’ha construït fins ara, com pel que queda per fer, sembla 

que totes les dades indiquen que ens enfrontem a limitacions  

estructurals importants. La principal és que el sistema de ciència-

tecnologia espanyol sempre ha estat desequilibrat, en el sentit 

que mai no ha aconseguit que el sector privat tingués un prota-

gonisme com el que té en països amb economies molt més fortes 

i dinàmiques.

Partim de la premissa que la innovació derivada de la R+D 

contribueix directament a augmentar la competitivitat d’un país, 

a la millora dels seus estàndards de vida i al benestar social. Això 

explica que la majoria d’economies més riques i dinàmiques del 

món ho siguin també perquè inverteixen decididament en R+D. 

Però la tradició dels governants espanyols no s’ha caracterit- 

zat pas pel seu gran compromís amb la recerca i el desenvolu- 

pament, activitats prèvies, essencials i motores de la innovació. 

En les darreres dècades, elements tan singulars de l’evolució de 
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l’economia espanyola com el protagonisme creixent del turisme 

i la incontinent febre immobiliària podrien no haver afavorit la 

consecució d’un gran sistema de ciència i tecnologia a Espanya. 

Més aviat sempre se’ns ha anat fent creure que mai no era el 

moment, que sempre hi havia altres prioritats, que es tractava 

d’apostes exòtiques i massa a llarg termini. Potser és una nega-

ció encara excessivament arrelada en la manera de ser, aquell 

«que investiguen ellos» de sempre, que perdura i perdura en la 

manera de pensar dels nostres governants, tal com les dades ens 

demostren.

L’EsFORç EcOnòMic MundiAL En R+d i EL gRAn REtROcés 
d’EspAnyA

D’entre els rics, els països econòmicament més actius són també 

els que expliquen la majoria de l’esforç mundial en R+D. Una 

inversió que, l’any 2011, fou superior a 1.400.000 milions de 

dòlars anuals i que es concentrava en tres grans regions: Àsia, 

Amèrica del Nord i Europa. El 72% d’aquesta inversió global la 

fan set països, que són els Estats Units (amb quasi un terç de tota 

la inversió), la Xina, el Japó, Alemanya, Corea del Sud, França i 

el Regne Unit.1 Per entendre el 85% de tota la inversió mun-

dial en R+D cal afegir-hi vuit països més, ens referim a Rússia, 

Taiwan, Brasil, Itàlia, Índia, Canadà, Austràlia i Espanya, amb 

inversions que van dels 35 als 20.000 milions de dòlars anuals, 

amb aquest ordre.2 En la darrera dècada però, els països que han 

crescut més espectacularment en inversió en R+D són els asiàtics 

com la Xina i Corea del Sud. La inversió del Japó (3,39% del 

PIB), tradicionalment la més gran, s’ha vist superada recentment 

per la de Corea del Sud (4,03%). En canvi, a Europa i als Estats 

Units globalment ha crescut poc, la qual cosa no exclou que hi 

continuï havent economies més petites però intensives en R+D 

com és el cas d’Israel (4,38% del PIB), Finlàndia (3,78%), Suècia 
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(3,37%), Dinamarca (3,09%) o Suïssa (2,78%) (1). En aquest 

context doncs, la inversió global a Espanya el 2011 fou de –no-

més– 19.800 milions de dòlars, l’1,33% del seu PIB, xifra que ex-

pressa la suma del que hi aporta el sector públic i el privat. Una 

inversió que s’explica principalment per l’activitat en dos territoris, 

la Comunitat de Madrid, que suposa el 26,5% de la inversió en 

R+D del total d’Espanya amb un esforç que equival a l’1,99% del 

PIB, i Catalunya, que suposa el 21,9% del total d’Espanya amb 

un esforç que equival a l’1,55% del PIB (2). 

La realitat és que la trajectòria de la inversió en R+D a Es-

panya és recent, no té tradició, no comença amb continuïtat  

fins l’any 1988 i sempre ha estat modesta. L’esforç econòmic 

d’Espanya en R+D sempre ha quedat per sota del que li corres-

pondria atesa la importància de la seva economia. Ara Espanya 

se situa en posició 15 en inversió en R+D al món, quan des d’un 

punt de vista econòmic, segons l’informe de l'FMI del 2012, Es-

panya ocupa la posició 13. Dedicar el 2011 a R+D un 1,33% del 

PIB contrasta amb el que hi va dedicar la UE de mitjana (1,94%), 

els països de l’OCDE (2,37 %), els Estats Units (2,85%) o Aleman-

ya (2,88%) (1). En qualsevol cas, els governants espanyols no han 

trobat mai el moment per col·locar aquest objectiu com una gran 

prioritat. Sorprenentment, a partir de l’any 2005 es va començar 

a incrementar molt la inversió pública en R+D, fins al punt de 

constituir l’1,39% del PIB l’any 2009. Vist en perspectiva, però, 

aquest increment extraordinari mai no va lluir gaire ja que es 

partia de molt avall i, a més, l’alegria va durar ben poc. Precisa-

ment fou durant el mateix 2009 quan van començar les grans 

retallades a la R+D fins arribar a l’extrem que l’aportació públi-

ca del 2012 va ser inferior al que s’havia invertit el 2006. Ara ens 

enfrontem a un retrocés que està posant en dubte la viabilitat 

pública de moltes institucions. El 2013, la davallada acumulada 

de l’aportació pública estatal espanyola va ser del 38,67%, una 

reducció veritablement demolidora. En paral·lel, a Catalunya les 
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retallades acumulades de la contribució de la Generalitat han 

estat del 16,2% entre el 2011 i el 2013, afortunadament inferiors 

i acompanyades d’una política institucional ben diferent (3 i 4).

Aquesta situació de retrocés s'ha agreujat per una pro- 

gressiva i alarmant incapacitat d’executar allò pressupostat de 

l’administració central. Segons dades del mateix govern, a par- 

tir del 2007 també comença a degradar-se l’execució pressupos-

tària de la inversió pública estatal en R+D caient al 80% el 2009 

i esfondrant-se en un inversemblant 54,8% el 2012 (5). Així és 

com la davallada real de l’aportació pública de recursos encara 

és molt més gran de la que es reconeix oficialment. El sistema 

prou que ho sap, i una manca d’execució d’aquestes propor- 

cions no és res més que un gran fracàs polític que s’afegeix al 

desinterès històric dels dirigents espanyols per la R+D. En l’arrel 

d’aquesta manca d’execució probablement s’hi sumen errors en 

el disseny de polítiques i una gran incapacitat de les persones al 

càrrec d’aquestes. Efectivament, una de les polítiques més equi-

vocades dels nostres darrers governants ha consistit en inflar la 

inversió en R+D a base de crèdits en lloc d’augmentar les sub-

vencions competitives i la capacitat d’internacionalització i 

d’aliança dels recursos humans del sistema. Una política de crè-

dits públics que va coincidir amb la desaparició del crèdit privat, 

un crèdit privat que s’exigia en concepte de cofinançament del 

crèdit públic ofert, una combinació impossible que, en poc temps, 

ha dut al col·lapse de molts projectes d’emprenedoria incipients. 

En poques paraules, el sector públic espanyol ha estat invertint 

insuficientment i sovint desencertadament en R+D. Quan ha 

arribat la crisi tot no ha fet res més que empitjorar. És una qües-

tió de prioritats i d’ideologia, sens dubte, ja que aquesta no ha 

estat pas la tendència de països com els Estats Units, Alemanya o 

França que, enmig de la crisi, han optat per redoblar els seus es-

forços en àrees productives com l’educació i la R+D. Només a 

tall d’exemple, tant a Alemanya com a França ha augmentat el 
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nombre d’investigadors durant la crisi, molt en particular dins de 

l’empresa privada. 

Vist en perspectiva, doncs, i, malgrat el que es digui i prodi-

gui, el desinterès històric ha conduït que Espanya disposi d’un 

sistema de ciència-tecnologia petit i mal estructurat (això ho 

examinem a continuació). Petit, amb poca trajectòria i més frà-

gil que mai ja que la crisi s’hi ha acarnissat fent-lo més precari, 

insegur i poc atractiu per atraure talent internacional. Només 

manquen atzagaiades, com la incapacitat dels nostres adminis-

tradors centrals d’executar gairebé la meitat del pressupost pú-

blic, per caure en el pessimisme llevat que les coses canviïn aviat 

i amb certa profunditat.

REspOnsAbiLitAts cOMpARtidEs dEL sEctOR púbLic  
i pRiVAt

La recerca bàsica és difícil de planificar i només pot ser suporta-

da per les administracions públiques o per filantrops importants. 

Els resultats de la recerca bàsica, generalment de domini públic 

i global, són els que després aprofita el món empresarial per ob-

tenir-ne aplicacions i innovacions. Segons dades del 2011, als 

Estats Units, el país del món on es fa més R+D, l’esforç en recerca 

bàsica va suposar el 19,5 % de tota la inversió pública i privada. 

En xifres absolutes és una quantitat importantíssima, per això és 

la meca de la ciència, i per això lideren els premis Nobel. No 

obstant això, el paper del sector empresarial en la R+D encara és 

molt més important, ja que el 61,5% de l’esforç global nord-

americà és fa en l’àmbit del desenvolupament tecnològic. Això 

contrasta amb l’estructura de la recerca a Espanya, també se-

gons dades del 2011, que es reparteix en un 22,9% en recerca 

bàsica, un 41,7% en recerca aplicada i un 35,5% en desenvolu-

pament. Aquesta estructura d’inversió denota una disfunció es-

tructural, on el pes excessiu –en termes relatius– del tipus de re-
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cerca executada pel sector públic revela el poc pes real que té el 

sector privat en el sistema (1,5).

El fet és que com més desenvolupat i econòmicament potent 

és un país, més important és la R+D feta en el marc del sector 

empresarial. Per exemple, als Estats Units el sector empresarial 

executa el 68,5% de tota la R+D i, en la mateixa línia, a la Xina, 

el Japó i Corea del Sud l’execució de la R+D en el marc empresa-

rial suposa més del 75% de tot l’esforç. A Europa els tres grans 

en R+D també estan per damunt del 60% en inversió feta des del 

sector empresarial: Alemanya amb el 67,3% del total, França 

amb el 63,4% i el Regne Unit amb el 61,5%. I en aquests anys 

de crisi, tant a Alemanya com a França hi ha hagut un augment 

del nombre d’investigadors, molt en particular dins de l’empresa 

privada. En canvi, a Espanya el repartiment de l’esforç en R+D 

per àmbits no segueix aquesta pauta, no té l’estructura pròpia 

dels països econòmicament més actius. En efecte, l’aportació del 

sector empresarial al sistema és del 52%, i no s’ha situat mai en 

proporcions com les dels països de referència (a Catalunya la 

contribució del sector empresarial és del 56%) . Aquest diferen-

cial també es reprodueix quan s’examinen els recursos humans, a 

Espanya només el 33,7% dels investigadors treballaven el 2010 en 

el sector empresarial, més de deu punts per sota del 44,9%, que 

és el percentatge mitjà dels països de la UE-27. A més les retalla-

des que s’han fet durant la crisi han reduït un 40% el suport pú-

blic a la R+D de les empreses. Encara més, en el prefaci de la 

memòria del 2013 de la Fundació COTEC s’adverteix que, du-

rant la crisi, el nombre d’empreses espanyoles amb activitats 

d’innovació s’ha reduït a la meitat, passant de 36.183 el 2008  

a 18.077 el 2012 (3). La pregunta és si estem o ens estem situant 

més a prop d’un país desenvolupat o més a prop d’un país en 

desenvolupament, ja que la primacia del sector públic a Espanya 

en el sistema de R+D és més pròpia dels països en desenvolupa-

ment. Comparem-ho amb Brasil, Mèxic o Xile, on, segons da- 
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des del 2009, la participació del sector privat està entre el 41 i  

el 46% del seu esforç global en R+D (6). 

En definitiva, el sistema de ciència-tecnologia d’Espanya 

està mal estructurat. És un sistema en el qual –aparentment– el 

sector públic és desproporcionadament gran respecte del sector 

empresarial. Estaríem davant d’un altre problema estructural 

fruit d’una combinació mai corregida d’un teixit empresarial 

amb caràcter i ambició poc tendent a la innovació i unes políti-

ques públiques de foment de la innovació errònies. La paradoxa, 

com defensarem a continuació, és que el sistema públic ha de 

seguir creixent per aconseguir un desplegament molt més gran 

del sector privat. Aquesta seria la prioritat estratègica per als 

propers anys.

EL pApER MOtOR dEL sEctOR púbLic En LA innOVAció

Sense recerca bàsica, recerca finançada amb els diners dels im-

postos dels ciutadans dels països més rics, avui no hi hauria in-

dústria innovadora. Tampoc no haurien triomfat els països asiàtics 

copiadors que se n’han aprofitat. Sense la inversió pública en 

l’àmbit acadèmic avui ni Apple ni Google no existirien. Tampoc 

la gran revolució biotecnològica no hauria estat possible sense el 

coneixement produït des dels «Nationals Institutes of Health» 

nord-americans i els «Medical Research Councils» britànics. Un 

fet comprovat és que, en els sistemes més exitosos en R+D, el fi-

nançament procedent del sector empresarial sempre és inferior 

als recursos invertits per aquest sector, la qual cosa expressa que 

la intervenció pública és fonamental. En altres paraules, el sector 

públic dóna un suport directe i sostingut al món empresarial  

mitjançant diferents instruments. Algunes veus fins i tot van més 

enllà, en un escenari en què els recursos públics no arriben pas per 

fer-ho tot i, en un sector en què el cost-oportunitat de l’assignació 

de recursos públics és altíssim, potser caldria repensar els drets 
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legítims de retorn que corresponen al sector públic per a aquelles 

innovacions que, amb aquest coneixement, després desenvolupen 

les empreses (7). Però l’essencial és que, en els sistemes de R+D 

líders i més exitosos, el sector públic és el motor de les iniciatives 

empresarials innovadores. I quan analitzem el sistema de ciència-

tecnologia d’Espanya tot fa pensar que el model no ha funcionat 

gens bé, probablement perquè les polítiques han estat errònies o 

insuficients. Quelcom no ha succeït amb les lleis de la ciència que 

s’han promulgat, les lleis no han incidit, no han tingut un efecte 

transformador del sistema. Mentrestant els retrets entre els ac-

tors del sector públic i l’empresarial segueixen essent la norma. 

Vist en perspectiva, no es pot pas demanar a molts centres del 

sistema públic allò per a què no han estat dissenyats, com pre-

tendre que centres de recerca molt bàsica ara es posin a patentar 

i crear empreses sense parar. Deixem que cadascú faci bé la seva 

feina i potser és hora de reformar en profunditat d’algunes polí-

tiques públiques o executar-ne algunes ja existents de forma més 

extrema.

Algunes mesures que conciten unanimitat, algunes de les més 

madures són les tres següents: a) injectar diner públic de manera 

finalista per atraure més diner privat, i promoure una major impli-

cació inversora de la societat civil en l’emprenedoria mitjançant 

més incentius fiscals, però vivim dins d’un estat recaptador que no 

té cap voluntat de cedir autonomia als ciutadans en l’assignació 

dels impostos. b) fomentar la compra pública innovadora, en par-

ticular de les nostres pròpies innovacions, la qual cosa obliga a 

modificar criteris, barreres i garanties d’un sector públic que sem-

pre està a la defensiva. Per a aquesta finalitat l’ambient actual de 

corrupció ambiental no ajuda ja que no propicia la necessària 

desregulació dels entrebancs normatius existents i c) modificar la 

governança de les institucions públiques executores de R+D (uni-

versitats i centres públics de recerca) per tal de dotar-les de verita-

ble autonomia, especialment en política de captació i retribució de 
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recursos humans i de facilitació d’aliances per a iniciatives empre-

sarials mixtes. La dura realitat és que qualsevol modificació subs-

tancial relacionada amb alguna de les tres mesures exposades 

depèn de la voluntat política d’un govern central que no ha mos-

trat cap sensibilitat per la R+D ni tampoc no s’ha preocupat per 

cap mena de política per al foment de la innovació. Segurament 

no calen gaires més diagnòstics, avaluacions i plans estratègics si 

el que toca és decidir, fer i equivocar-se. En el món de la R+D tot 

plegat hauria de ser més obert, flexible i adaptable; en canvi, vivim 

una realitat en què imperen les rigideses, els entrebancs i la manca 

absoluta d’autonomia.

Haver de dir que els fons públics han de servir per crear ri-

quesa, i que sense riquesa no es poden fer veritables polítiques 

socials, potser és excessivament elemental, però ens estem re-

ferint al fet que sense una inversió en R+D important i sostinguda 

estem hipotecant la prosperitat futura de les properes genera-

cions. I en temps d’obsessió per reduir el dèficit públic, en què 

triomfen veus que reclamen una reducció grollera de la gran-

dària del sector públic, reivindicar el paper estratègic del sector 

públic per al foment de l’activitat empresarial constitueix un im-

peratiu ètic. En definitiva, el sistema ha de seguir creixent enlloc 

de retrocedir i, malgrat la crisi, el sistema públic s’ha de fer més 

gran perquè, en part, s’ha d’orientar més directament a pro-

moure l’activitat empresarial i ha d’aconseguir que el sector pri-

vat s’hi impliqui més seriosament i de manera intensiva.
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Terrassa, 1952

Doctor en Medicina
 

És doctor en Medicina, especialista en Farmacologia Clínica, catedràtic  

a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i director general del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (PRBB) i de la Fundació Pasqual Maragall. La seva activitat 

científica s’ha centrat, durant més de vint-i-cinc anys, en el camp de les neurociències.  

La seva activitat acadèmica s’ha desenvolupat entre la Universitat Autònoma  

de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fou director de l’ Institut Hospital 

del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)  entre el 1985 i el 2005. Així mateix, 

ha participat en la gestació de nous centres de recerca, com elCentre for Genomic 

Regulation (CRG) o el Centre de Medicina Regenerativa (CMRB) i, en particular, 

el PRBB, que dirigeix des del 2005. Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat 

de Catalunya (2000), ha estat, entre altres, vocal del Consejo Asesor del Ministerio  

de Sanidad i del Comité de Bioética de España.
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