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RESUM EXECUTIU 

 

Cert és que l’economia actual està sent transformada per la globalització, la integració 

econòmica i un increment en l’ús de les noves tecnologies. Una de les conseqüències d’aquest 

fenomen és que la força de treball formada està adquirint cada vegada més mobilitat entre 

països industrialitzats. És precisament aquest el subjecte d’estudi del treball: la fuga de capital 

humà en el sector de la recerca i el desenvolupament. 

 

El nostre treball fa un recorregut per variables com la despesa en R+D, atur en el 

sector,  personal que es dedica a investigació, entre altres. L’objectiu de les quals és arribar a 

extreure un rànquing de països emissors i receptors de capital humà a nivell europeu. No hem 

pogut obviar estudiar com ha estat l’evolució de la inversió espanyola a nivell públic i privat. 

Hem trobat interessant també, afegir el cas d’Estats Units, donat que és el país receptor per 

excel·lència. 

 

Per tenir-ne una visió més directe hem realitzat un pla d’enquestes a estudiants de 

doctorats i màsters de la nostra Universitat, per tal de veure, entre altres coses,  si 

vertaderament la fuga de capital humà és una sortida sense retorn.  
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“Moving abroad is more than just an adventure – it requires a lot of effort to make it a 

success. It is an investment, you will learn a lot if you go for it. You cannot change the world, 

but the world will change you. Living and working in another country will not only give you a 

valuable working experience, you will also learn a lot about yourself.”    

 

AM, business information analyst, Netherlands 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

És sabut que el tret dominant dels nostres dies és la globalització. Vivim en un món, la 

cultura del qual ha sorgit d’una convergència de cultures diferents. S’ha posat fi a les barreres 

i el que avui és aquí demà pot estar a Austràlia. Derivat de la lliure circulació de mercaderies i 

capitals, de la supressió de traves aranzelàries se’n ha fet de l’especialització un tret essencial.  

Tant és així, que s’ha portat a una demanda de coneixement molt alta per a cada lloc 

de treball, cada cop hi ha més competència, i per tant la selecció de personal altament 

qualificat s’ha incrementat de forma vertiginosa.  

És en aquest sentit on entra en joc la formació de capital humà que han de dur a terme 

tots els països. Aquesta tasca és necessària per potenciar el creixement econòmic  i fer 

augmentar la productivitat.  

És suficient una ràpida ullada per observar que hi ha moltes desigualtats entre la 

formació de capital humà que fan els diferents països. És així com molta gent decideix anar a 

formar-se a l’estranger. 

Estudiar i formar-se a l’estranger no és dolent en cap cas, al contrari, aprendre sempre 

és enriquidor, però del que ens hem adonat és que molta gent en aquesta recerca de 

coneixements decideix no retornar al seu país d’origen. La problemàtica que això comporta 

ens provocà gran interès, donat que estem en el món universitari, i a més, Espanya n’està 

fortament afectada. Per tant, hem decidit centrar en aquest fenomen el nostre objecte d’estudi. 

Entenem la fuga de capital humà qualificada com el procés pel qual una persona va a un 

país estranger per rebre una formació i, un cop acabada, decideix no tornar al país d’origen, ja 

que les condicions foranies són millors. A més hem volgut anar més enllà hem volgut esbrinar 

com fer-ho perquè tornin al seu país d’origen. 
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Per tal de dur a terme aquest estudi hem hagut de focalitzar-ho en 

R+D+I. Hem realitzat una anàlisi des de dues perspectives, una a nivell estatal que busca fer 

un retrat del marc espanyol, per poder-lo avaluar, i una altra a nivell europeu per poder 

establir comparacions entre països. 

Hem cregut també necessari fer un treball de camp per veure les motivacions i factors 

influents a l’hora de prendre les decisions de retorn al país d’origen. 

 

 

2. OBJECTIUS 
 

Tot seguit fem esment dels objectius del treball: 

 

 Veure com està estructurat la R+D+I a Espanya, per comprendre l’entorn en que ens 

movem. Així com els motius que provoquen la fuga de capital humà qualificat. La 

primera part (apartat 4) del nostre treball analitza la situació espanyola. 

 Anàlisi europeu per poder establir comparacions entre països, així com entendre la 

realitat dels països emissors i receptors de capital humà qualificat. Desglossat en la segona 

part (apartat 5) del treball. 

 Mirar d’esbrinar com aconseguir el retorn dels qui han marxat. Ho farem mitjançant 

un pla d’enquestes al qual farem referència en el sisè apartat. 
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3. HISTÒRIA 
 

A partir de la segona globalització (1950- Actualitat), els intercanvis es generen arreu 

del món. A mesura que l’especialització va prenent força i que té lloc l’augment de la 

competitivitat entre empreses, el perfil de les migracions intercontinentals assumeix noves 

característiques. Avui dia, trobem que també joves investigadors i científics que formen part 

del que hem anomenat anteriorment capital humà qualificat emigren, ja sigui perquè no poden 

ser absorbits per les economies dels seus països o bé per motius salarials. Quan diem que no 

poden ser absorbits per les seves pròpies economies, ens referim a que la estructura de la seva 

producció no està suficientment avançada com per produir o innovar en tot allò que genera un 

gran valor afegit. També cal destacar, a diferència de la primera globalització, la influència de 

l’empresa en aquest fenomen. Els canvis que diàriament sorgeixen en el món influeixen en la 

gestió de l’organització. Per aquest motiu, cada component que la integra s’ha d’adaptar al 

nou entorn, tant legal com econòmic. Cada factor productiu ha de treballar de manera eficaç i 

eficient per tal d’assolir els seus objectius. 

Fins al segle XIX, la inversió sistemàtica en capital humà no era important per a cap 

país i la despesa en educació, sanitat i formació eren ínfimes. Tot i així, amb la revolució 

científica que es donà a partir del segle XX, l’educació, el coneixement i les habilitats es 

converteixen en factors decisius per a determinar la productivitat d’un treballador. Com a 

resultat d’aquesta evolució, i sobretot a partir de 1950 es dóna la era del capital humà. Amb 

això volem dir que és un factor condicionant del nivell de vida d’un país. Des del punt de 

vista de l’empresa, la tecnologia avançada és indispensable per aconseguir la productivitat 

exigida pel mercat. També veiem que el seu èxit depèn principalment de la flexibilitat i de la 

capacitat d’innovació del personal que hi participa. La diferenciació entre les organitzacions 

s’aconsegueix mitjançant una bona formació de capital humà. 
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4. ENTORN ESPANYOL 
 

Aquesta part l’hem observada des de dos àmbits: iniciativa pública, i iniciativa 

privada. Dins de cada una, hem fet un anàlisi actual i un regional. Anem a començar amb la 

iniciativa pública. 

 

4.1  LA INICIATIVA PÚBLICA 

 

En contra d’alguns corrents que neguen la intervenció estatal en l’economia es fa 

palesa una necessitat d’intervenció de les Administracions (ja sigui via Govern Central o 

Autonòmica) en l’activitat innovadora. És fa necessària la intervenció pública per a la 

Inversió en Recerca i Desenvolupament. Coneixem que hi ha 3 tipus de recerca en R&D 

(Investigació bàsica, Investigació Aplicada i Innovació Tecnològica).1 

Per aconseguir la optimització dels esforços la recerca industrial es centrarà en 

activitats que disposin d’un major contingut en recerca aplicada i desenvolupament 

tecnològic, és a dir, activitats més properes al mercat. En aquest sentit la intervenció estatal es 

fa necessària de cara a fomentar les activitats que a les empreses no els surt a compte invertir. 

Ens referim a la investigació bàsica, per tal d’evitar una excessiva concentració en les etapes 

finals del procés que acabarien essent poc positives pel país. 

D’altra banda, és important la defensa de l’innovador, ja que si aquest es pot beneficiar 

de la seva tasca, el motiva a continuar investigant. En el teixit industrial, l’espionatge frena 

aquests incentius, que passen a intents de copiar el que han fet els altres en comptes de 

destinar els esforços de la recerca pròpiament dita. 

                                                 
1 Podeu consultar a l’annex una explicació més detallada d’aquests tres tipus d’investigació. 
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A més, la capacitat de les empreses d’un país a conèixer i a aprofitar 

les oportunitats tecnològiques dependrà de la disponibilitat de personal altament qualificat i 

de la seva estructura Científico-Tecnològica . En aquest sentit seran elements importants: 

 

1. La qualitat del sistema educatiu i la seva adequació a les necessitats de la indústria a 

llarg termini. 

2. La qualitat de la recerca bàsica i aplicada que duen a terme els centres públics. 

3. Les relacions de la Universitat amb la Indústria, ja que si aquestes són estretes: La 

recerca Universitària s’acostarà més als problemes reals de la indústria i, la 

transmissió de coneixements es farà de forma més ràpida.  

 

Finalment, és necessària la implicació del sector públic en el procés de 

desenvolupament econòmic del país per  fer-lo més sostenible a llarg termini. 

  

Arribats a aquest punt ens disposem a analitzar l’evolució en Recerca i 

Desenvolupament des de 1987 fins l’actualitat.  

Comencem a partir d’aquesta data perquè abans, la situació politico-econòmica 

espanyola, degut al procés de Transició Política i els dos “Shocks del Petroli” era bastant 

deplorable. Les iniciatives de política econòmica en R+D+I foren iniciades  paral·lelament 

amb l’ingrés espanyol en la CEE (1986). 
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EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL 

Un Camí Peculiar: Els plans nacionals  

 

La participació de les administracions espanyoles en el Sistema Espanyol d’Innovació 

quedà regulada per primera vegada el 1986 amb la publicació de la Llei de la Ciència. 

Aquesta creà la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT), dos Consells 

Assessors i el Pla Nacional de R+D com a instrument de coordinació estatal. En aquest pla es 

destinava un 4% dels Fons Nacionals a R+D. 

Al desembre de 1996 la presidència d’aquesta Comissió fou atribuïda al president del 

Govern i, al gener de 1998 es creà l’Oficina de Ciència i Tecnologia en la Presidència del 

mateix, amb funcions de suport a la CICYT per a la planificació, coordinació, seguiment i 

avaluació de les activitats de Ciència i Tecnologia. 

Si bé les funcions de coordinació graviten en torn al Pla Nacional de R+D+I, la 

majoria de ministeris i comunitats Autònomes desenvolupen activitats de Investigació, 

foment, o investigació tecnològica. 

Les característiques principals de la Inversió Espanyola són: 

i. Inversió aproximada del 0.9% del PIB 

ii.  Iniciativa empresarial mínima (ja sigui per falta d’incentius o per falta de 

conscienciació) 

iii.  Ús del crèdit2 com a instrument de finançament per al foment de la innovació. (Tot i 

haver-hi incentius fiscals no són gaire usats a Espanya) 

 

                                                 
2 Predomini de les subvencions. 
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Cap al 1997 es produí una considerable millora pel que fa a  les 

infrastructures. Aproximadament neixen uns 60 Parcs Tecnològics. També, emergiren els CEI 

(Centres-Empreses de Innovació) i les OTRI (Oficines de Transferència de Resultats de 

Investigació). 

La integració a la Unió Europea ha obligat a Espanya a realitzar notables esforços de 

convergència en tots els sectors, entre ells el de la ciència, la investigació i el 

desenvolupament. La història d'Espanya no ha estat propícia per al desenvolupament científic 

i la UE ha imposat a Espanya la tasca d'elevar els seus índexs d’inversió en R+D+I. No 

obstant això, en aquesta carrera d'homologació, el sistema espanyol de ciència-tecnologia-

empresa encara està lluny d'arribar a la mitjana europea quant a inversions, recursos humans i 

materials.  

 

Bàsicament distingirem Cinc Plans de desenvolupament Tecnològic: 

 

I. 1987-1991   Dedicats essencialment a  

II.  1992-1995    inversió científica 

Infrastructura Tecnològica <<Pla 

III. 1996-1999  De Articulació del Sistema de Ciència-

Tecnologia-Indústria (PACTI)>> 

IV.  2000-2003  Continuació en aquests dos sentits:              

infrastructura e Investigació Científica 

V. 2004-2007;        Polítiques de Retorn de Cervells 

Inversió en infrastructura i investigació   

científica 
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Problemes més destacats dels plans: 

 

• La relació entre projectes presentats i acceptats és del 58%, mentre que pel pressupost 

sol·licitat i el rebut només hi ha una relació del 38% en els plans I i II. Pel que fa als 

últims plans s’augmenten lleugerament aquestes xifres. 

• Els projectes tenen una gran dispersió entre els seus objectius i, en part per la manca 

de fons els grups no tenen interrelació, hi ha poca cooperació, i no poden dur a terme 

grans projectes conjunts.  

• Poca  presència de les empreses i dels Centres Tecnològics en els projectes que seria 

molt profitosa per a les investigacions. 

• Molts projectes no donen resultats aprofitables per a les empreses. 

• Els resultats de les accions PETRI3 són bastant deficients. Aquestes no es dediquen a 

incorporar personal a les empreses. Només el 10% de les organitzacions participen 

d’aquestes, tot i que els seus resultats són molt positius. 

• Pel que fa a les accions formatives de personal investigador s’augmenten les beques 

pre-doctorals i post-doctorals però això provoca alhora una demanda tecnològica de 

qualitat i de centres d’investigació. 

 

Fiscalitat i Política en R+D+I  

Una de las tasques dels governs és promoure les activitats en R+D+I que no promouen 

els mercats espontàniament. 

                                                 
3 Accions PETRI: dedicades a fer que la investigació bàsica i precompetitiva pugui ser aprofitada per les 
empreses 
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Les mesures fiscals, en aquest context funcionen com a incentius per a 

fer possible que el sector productiu s’involucri en R+D+I i, que per la seva pròpia naturalesa, 

comporten un risc elevat o són d’incerta  apropiabilitat. 

Considerem mesura fiscal aquells conjunts de transferències (devolucions tributàries 

o exempcions fiscals) que rep una empresa com ajut derivat d’haver dut a terme una activitat 

en R+D+I 

 

Anem ara a valorar la seva eficàcia: 

• Són beneficioses en tant que no distorsionen la iniciativa privada i no treuen 

autonomia al sector privat. 

• Generen menys burocràcia. 

• Estan aplicades retroactivament, és a dir, sobre les activitats ja desenvolupades, i per 

tant, són més fàcils de valorar que les propostes de projectes futurs associats al règim 

de subvencions. 

• Són elements més fàcilment integrables en la cultura dels gestors i administradors de 

les empreses. 

 

Tot i això, no podem concloure que la mesura a seguir en R+D+I és la via fiscal. 

Trobem una sèrie d’irregularitats que actuen com a elements distorsionadors dels beneficis: 

• Molts cops les activitats que finançaran ja s’haguessin dut a terme sense haver-ne 

instaurat els incentius fiscals. 

• Quan un govern vol realment planificar o fomentar àrees d’interès estratègic no pot fer 

ús de mesures fiscals. 

• Provoquen una tendència a augmentar la desigualtat entre empreses, ja que beneficien 

més a les empreses que tenen més activitats en R+D+I. 
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• No hi ha possibilitats de fer previsions sobre la Hisenda Pública, per 

controlar els seus efectes futurs. 

El problema Espanyol és que fins fa relativament poc no es començaren a instaurar els 

incentius fiscals i encara tenen poc pes. Com ja hem esmentat anteriorment, té preponderància 

per l’ús del crèdit com a instrument de finançament per al foment de la innovació. 

És cert que la iniciativa empresarial per a la inversió en R+D+I a Espanya no està 

encara molt arrelada però, perquè això sigui factible, seria molt interessant la introducció de 

polítiques fiscals beneficioses per les empreses innovadores que alleugeressin aquest cost 

d’oportunitat que suposa la inversió especulativa enfront de la inversió. 

Creiem que aquesta és una de les principals carències de la política espanyola en 

R+D+I.  

 

Els Parcs Tecnològics: Eixos Vinculants de la Interrelació Empresa i Administració 

 

És fonamental que el treball dels Parcs Tecnològics4 es dediqui a:  

1r. Mantenir relacions formals i operatives amb les universitats, centres d'investigació 

i altres institucions d'educació superior.  

2n. Encoratjar la formació i el creixement d'empreses basades en el coneixement i 

d'altres organitzacions d'alt valor afegit pertanyent al sector terciari, normalment residents en 

el propi Parc.  

3r. Constituir un organisme estable de gestió que impulsi la transferència de tecnologia 

i fomentar la innovació entre les empreses i organitzacions usuàries del Parc.  

4t. L'objectiu fonamental és incrementar la riquesa de la seva comunitat, promovent la 

cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores . 

                                                 
4 Per tal de poder conèixer de més a prop els parcs tecnològics vam anar a visitar el PRBB. Veure entrevista al 
Dr. Jordí Camí a l’annex. 
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5t. A tal fi, un Parc Tecnològic ha d’estimular i gestionar el flux de 

coneixement i tecnologia entre universitats, institucions d'investigació, empreses i mercats. 

També ha d’impulsar la creació i el creixement d'empreses innovadores i proporcionar altres 

serveis de valor afegit així com espai i instal·lacions de gran qualitat. 

 

Dades empíriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Espanya estava a uns nivells tan baixos que tot i el gran esforç de convergència encara 

no s’ha equiparat als nivells de la UEM 

• Vist des de una escala logarítmica aquest creixement no és tant significatiu.  
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• Pel que fa a l’evolució dels investigadors podem veure que també ha 

augmentat molt tant en àmbit públic com privat. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podem veure la primera peculiaritat de l’estat espanyol. Té una preponderància 

de la Inversió Pública enlloc d’un predomini de la iniciativa privada. 

En aquest sentit hem de destacar que aproximadament l’ensenyament superior i  l’administració pública han  representat un 

60-65% del que correspon a  R+D, i les empreses i ISPL un 35-40%. 
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Despesa Interna (%)
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• Pel que fa a la Quota de Producció Científica podem dir que aquesta 

s’ha doblat entre 1987-2004. 

 

ANÀLISI REGIONAL 

 

És apreciable una gran desigualtat 

entre les diferents comunitats autònomes. Es 

fa palesa el que podríem anomenar 

“l’Espanya de les dues velocitats”. A 

continuació podem veure una sèrie de 

gràfics que ho demostren.  

És destacable que Catalunya i la Comunitat 

de Madrid representen aproximadament un 

50% de la despesa total de l’Estat. Cal 

destacar que aquests percentatges estan fets 

sobre el total sense tenir en compte la població ni extensió de la comunitat. Podríem afirmar 

doncs,  que no hi ha una conscienciació igualitària de la necessitat d’Inversió en R+D.  
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Aquest gràfic ens indica el percentatge de la despesa interna de cada 

comunitat respecte el total de l’estat. Hem de considerar que estem parlant en termes absoluts 

i no tenim en compte l’extensió de la comunitat. Tot i així, creiem que és molt allisonador. 

 

Al gràfic superior veiem el nombre d’investigadors per cada mil de població activa de 

cada comunitat autònoma. 

És destacable que del total d’investigadors de l’estat, gairebé un 50% (6213 d’un total 

de 13345) pertanyen a la Comunitat de Madrid. També és rellevant que Navarra i el País Basc 

tenen percentatges molt elevats . 

 

4.2 INICIATIVA PRIVADA  
 
 

Considerem que per entendre el fenomen d’estudi es fa summament necessari mostrar 

i analitzar un seguit de dades relacionades amb la despesa en R+D+I a nivell de cada 

comunitat autònoma, per posteriorment relacionar-ho amb la fuga de capital humà en R+D+I. 

El fet de desglossar les dades a nivell de comunitats autònomes ens permetrà entendre més 

acuradament la situació i l’entorn on ens estem movent, sempre des del punt de vista del 

sector privat. 
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ANÀLISI REGIONAL 

  

A partir del gràfic5, ens adonem que les comunitats on les empreses privades 

inverteixen més en innovació són Catalunya i la Comunitat de Madrid6. A nivell global, 

podem fer inferència amb les dades obtingudes. Un aspecte que hem de tenir molt en compte 

és que la mitja de despesa en innovació no és un bon indicador donat que les dades més 

elevades distorsionen substancialment les altres. Per tant utilitzarem la Mediana, que és de 

254848 milers d’euros, un resultat bastant deplorable atès l’alt nivell de competitivitat a nivell 

internacional.  

 

El que realment ens interessa és com aplicar aquestes dades al nostre objecte d’estudi. 

Per començar, hauríem de contrastar si Catalunya i Madrid són realment les comunitats 

autònomes d’Espanya receptores de la majoria de capital humà qualificat al nostre país. El 

problema que se’ns planteja en aquest moment són les dades. No hi ha dades que descriguin 

explícitament el que volem contrastar, però en canvi, sabem que les empreses privades més 

importants, i que engloben més personal qualificat en R+D+I, són precisament a Catalunya i 

                                                 
5 les dades són en termes absoluts, donat que considerem l’efecte d’atracció que tenen, en termes relatius no ens 
mostrarien en certesa l’efecte que tenen. 
6 les ciutats-comunitats Ceuta i Melilla no surten reflectides donada la seva insignificant inversió en innovació. 
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Madrid. Aquest argument el podríem contrastar mitjançant la Corba de 

Lorenz, que ens mostra la desigualtat entre comunitats autònomes dins el sector privat. 

 

Com podem observar, la línia de 

color lila és la que mostra una 

hipotètica igualtat en R+D dins el 

sector privat. Això voldria dir que 

el 20% de les comunitats 

autònomes (eix horitzontal) 

capten el 20% de la inversió total 

(eix vertical). 

 

 

La realitat, representada per la línia vermella ens mostra, per exemple que el 80% de 

les comunitats autònomes només engloben, aproximadament, un 35% de la inversió privada 

en R+D. 

 

Així, la desigualtat en inversió privada de R+D per cada comunitat autònoma és 

considerable. Sabent que Catalunya i Madrid són les dues comunitats “reines” en aquest 

aspecte, podem arribar a concloure que bàsicament aquestes dues són les principals 

comunitats receptores de capital humà qualificat a Espanya. Podríem tanmateix, estar parlant 

d’una Espanya de dues velocitats (de la mateixa manera que hem vist en el sector públic). 
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SITUACIÓ ACTUAL 

Un cop analitzat l’entorn regional, hauríem de fer esment a aspectes que tenen molta 

rellevància i que potser ens poden fer comprendre l’entorn en que s’han d’enfrontar aquests 

joves amb talent investigador a l’hora d’entrar a treballar a la empresa privada. 

L’empresa és el lloc on es produeix la innovació. Fa de pont entre la demanda i les 

noves oportunitats generades pels progressos de la ciència i la tecnologia. És racional, des del 

punt de vista econòmic, que l’empresa privada centri la seva tasca d’innovació en productes 

que tinguin una elevada rendibilitat econòmica. En aquest sentit, la gran empresa centrarà els 

seus esforços en captar personal altament qualificat que li garanteixi l’assoliment del seu 

principal objectiu: maximitzar beneficis. 

És molt important diferenciar entre les empreses grans, i les petites i mitjanes 

(PIMES). Les grans són les que tenen més capacitat i més avantatges pel que fa al procés de 

R+D+I., de fet no resulta una frase innovadora. Però les PIMES, tot i tenir moltes dificultats 

en termes de finançament, són les que presenten una important capacitat per actuar amb 

rapidesa i flexibilitat a l’hora de realitzar una innovació. Això, pot suposar un incentiu per a 

un investigador. Si aquest sap que al equivocar-se, l’empresa reaccionarà ràpidament, pot 

arribar a motivar-lo més que en la gran empresa , on l’objectiu és fix i un gran error pot 

suposar una gran pressió i fins i tot la pèrdua del lloc de treball . Tot i així, els salaris a la gran 

empresa resulten comparativament més elevats,  apart també dels mitjans i les eines per 

investigar.  

 

Què és millor per un investigador doncs, tenir pocs mitjans i un baix salari, però en 

canvi absoluta llibertat, o per contra molts mitjans, un salari alt i poca llibertat? Què els hi 

compensa més a l’empresa privada? 
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Les respostes a aquestes preguntes són realment trencadores. Segons 

un estudi de la Comunitat de Madrid “La evaluación y el seguimiento de los programas de 

becas de formación de personal investigador y posdoctorales”, la sortida laboral al sector 

privat és poc desitjable tant per becaris com per alumnes que cursen doctorats. De fet, el 

mateix estudi assenyala quatre problemes que s’interposen en termes generals davant la 

possibilitat de treballar en la R+D+I dins el sector privat: 

1- No sembla que els becaris ni el personal investigador, tinguin una ment emprenedora 

que utilitzi de forma pràctica  els resultats de la investigació. La seva aspiració es 

investigar sense ser emprenedors. 

2- Tant tutors i becaris perceben que la infrastructura en R+D+I de les empreses privades 

es molt dèbil. A diferència d’altres països, es pensa que les empreses privades 

espanyoles no són capaces d’absorbir el capital humà en R+D+I ja que realment no 

s’han preocupat a fomentar-lo. 

3- Existeix la percepció de que el títol de doctor no aporta res a la empresa privada. És 

més, aquesta l’infravalora. 

4- La beca, tal i com es considera, és com un període de formació, no una experiència 

professional per part de la empresa. Per tant, al ser un període formatiu no computa 

com a experiència laboral, de manera que es genera un desavantatge quan 

competeixen per un lloc de treball al sector privat amb llicenciats que han treballat al 

finalitzar la carrera. 

 

Des del nostre punt de vista existeixen molts punts que s’haurien de modificar o, fins i 

tot, millorar per tal d’evitar aquesta aparent animadversió cap al sector privat. Si seguim amb 

aquesta situació, com passa avui dia, els incentius a marxar dels qui realment volen dedicar-se 

a la recerca al sector privat augmentaran considerablement. Però, el més pervers de tot aquest 
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aspecte és la gran falta de reacció, tant del sector privat com públic, a l’hora 

d’escoltar realment als qui representen potencialment un “cervell perdut”.  

 

Arribats a aquest punt ens hauríem de preguntar; perquè no tornen i en concret, al 

sector privat? 

Imaginem que som una empresa espanyola. Fa uns anys, vam decidir fer un fons d’inversió 

fix, amb data de venciment l’1 del següent mes.  

Hem de decidir què fer amb els diners. Com a empresa decidida a tirar endavant, ens 

trobem davant la disjuntiva d’invertir-los en R+D o en altres activitats que comporten menys 

risc, com el turisme o immobiliàries.  

Seguint el perfil de l’empresari espanyol invertirem en tot allò que minimitzi el risc, 

per tant, la “indústria del totxo” sembla més atractiva. A més a més, no tenim la mentalitat 

que té, per exemple, un empresari noruec, el qual no tindria dubte davant la decisió i escolliria 

invertir en R+D.  

 

Quin és el problema de la inversió privada espanyola?  

La resposta és senzilla. Els empresaris espanyols no tenen la mentalitat com per 

valorar quines són les activitats que realment a llarg termini poden donar un rendiment per a 

l’empresa superior al que donaria una inversió a la immobiliària.  

El que fa falta doncs, són facilitats per a l’empresa que vulgui invertir en R+D, així 

com un canvi de mentalitat general.  

 

D’altra banda, un altre problema d’Espanya respecte altres països capdavanters, és 

l’aportació del sector privat a R+D respecte el sector públic.  
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En aquest gràfic7, podem veure com el 

Sector Públic és qui realment inverteix 

en R+D. La diferència és notable, ja 

que el sector públic gasta el 71% de la 

despesa total, mentre que el sector 

privat només un 29% (segons dades 

d’INE). Als Estats Units, per exemple, aquest gràfic seria completament el contrari. Allà el 

Sector Privat es qui fa condueix la R+D. Per aquest motiu, la seva economia si que pot 

absorbir aquesta quantitat de recercadors i científics.  

En canvi, sembla que tot aquest fenomen sigui tan sols degut a la mala coordinació 

entre sector públic i sector privat, però no és així en realitat. Tal com hem vist, les xifres 

d’inversió privada en R+D són realment molt baixes respecte al sector públic. Què ens indica 

aquest fet? La resposta és complicada, però en termes generals  podem dir que això és una 

conseqüència de l’estructura de l’economia espanyola. Espanya no gaudeix d’un teixit 

industrial propi on es pugui fer inversió, sinó que hi ha  molta empresa multinacional.  

No podem assegurar que la motivació dels joves canviï però el que podem fer es 

induir-los més al sector privat. En aquest punt entraria també el sector públic, el qual hauria 

d’adaptar-se millor a les noves necessitats. Hem vist anteriorment com un dels motius que 

provocaven aquesta suposada animadversió era precisament el fet de no reconèixer el treball 

de becaris com a experiència laboral. Si aconseguim reconèixer com a tal podríem eliminar 

les barreres d’entrada dels doctorats al sector privat.    

 

 

                                                 
7 Aquest gràfic és d’elaboració pròpia partir de les dades dels Plans Nacionals. Sabem que la despesa publica al 
llarg dels anys ha oscil·lat entre un 60-70% (fins i tot més en alguns anys) i que la despesa privada ha oscil·lat 
entre un 30-40% 

Distribució de la despesa total en r+d

71%

29%

Sector Public

Sector Privat
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5. ENTORN EUROPEU 

 

El fluxos migratoris europeus venen determinats per persones que formen part de 

l’àmbit de les noves tecnologies, la direcció d’empreses multinacionals, i ocupacions 

científiques i tècniques. 

Aquest fet genera una interdependència mundial, en la qual s’ha arribat a una 

especialització per sectors a cada país, per tal d’arribar a uns majors beneficis per a tots, de 

manera que s’ha augmentat l’exigència de formació dels estudiants. 

Un bon currículum és la base per garantir-nos un bon futur professional i per tant 

seriem capaços de passar-nos el temps que fes falta en un altre país per a millorar els nostres 

coneixements i gaudir en un futur d’uns majors ingressos treballant en una globalització 

puntera. 

Començarem per intentar esbrinar com s’efectua aquesta mobilitat de capital humà a 

Europa. El que realment volem veure és quins són els països més atractius pels “cervells” i 

quins són els països dels que defugen i intenten emigrar. Tal i com hem dit, l’evidència ens 

suggereix que la mobilitat internacional ha anat augmentant des dels 90.  

El mercat laboral en la Unió europea està caracteritzat per un baix nivell de mobilitat 

geogràfica. Els ciutadans europeus es mouen a una taxa que se situa a la meitat que la d’Estats 

Units. En els últims 10 anys, el 38% dels ciutadans europeus ha canviat de residència. La gran 

majoria, el 68%, s’ha mogut per la mateixa ciutat de  naixença. El 36% s’ha mogut a una altra 

ciutat, però dins la mateixa regió. El 21%, ha anat a una altra regió però del mateix estat, i 

sols un 4,4% ha canviat d’estat membre.  

A continuació ens formularem la següent hipòtesis: Un augment de R+D implica un 

retorn als països d’origen? 
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Aquest era l’objectiu principal, però degut a mancança de dades de 

fluxos migratoris de capital humà d’aquest sector de l’R+D, vam haver de buscar una via 

alternativa per a poder continuar amb el treball. Vam decidir buscar unes variables 

relacionades amb el fenomen i estudiar com estaven els països de la UE.  A partir d’aquesta 

pregunta, volem veure quina relació hi ha entre les variables. Un cop fet aquest estudi, 

analitzarem el cas dels EUA, ja que és un país remarcable i important en aquest tema. 

 

5.1. VARIABLES D’ESTUDI  

 

Hem considerat com a remarcables: la quantitat de persones llicenciades en ciència i 

tecnologia (C&T), el personal que es dedica a l’R+D, la despesa de cada país europeu en R+D 

i l’atur en el sector de la investigació  per tal de veure si el fet que en un país disminueixi la 

taxa d’ocupació, té relació amb l’augment de l’emigració del personal format. També hem 

cregut convenient destacar la despesa en educació universitària o altrament dita en recursos 

humans, ja que el baix nivell de recursos que té un estudiant per a poder cursar un doctorat al 

país natiu, poden ser causants de que aquest esculli un altre país estranger per acabar la seva 

formació. 

 

L’anàlisi europeu que farem no es centrarà tant en l’evolució al llarg d’una sèrie 

d’anys, tal i com hem fet a nivell estatal, sinó que serà una visió actual, prenent les dades de 

l’any 2004 o en el seu defecte, d’anys precedents. 
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LLICENCIATS EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

 

Ens agradaria veure el percentatge d’estudiants que s’han llicenciat en ciència i 

tecnologia en l’any 2003 a cada país (sobre el total de llicenciats). Per fer un anàlisi més 

exhaustiu ho hem dividit en homes i dones. 
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Primer de tot, cal destacar que el país en el qual s’ha produït més nombre de llicenciats 

i llicenciades és Irlanda. Amb una taxa de 16,8 % en dones i 31,5 en homes. En segon lloc, el 

Regne Unit per les dones amb un 14,5% i França pels homes amb un 30,7%. El tercer lloc 

l’ocupa França per les dones amb 13,6 % i el Regne Unit pels homes amb un 27,5. 

         FONT: EUROSTAT 
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Per contra, Malta, Hongria i Xipre són els països amb menys nombre 

de llicenciats tant de dones com d’homes. 

A nivell mundial es confirmen les dades anteriors ja que Irlanda, França i el Regne 

Unit s’emporten els primers llocs de llicenciats/des en R+D amb unes taxes de 25%, 23% i 

22% respectivament. En canvi Malta , Xipre i Macedònia ocupen els últims llocs amb unes 

xifres aproximades del 3%, 4% i 3%, respectivament. 

 

D’aquesta primera comparació en podem extreure una primera conclusió: el nombre 

de llicenciats en els principals països gairebé duplica al de dones llicenciades. Això pot ser 

important si ho comparem amb el nombre de llicenciats en R+D que decideixen marxar del 

seu país d’origen. 

 

PERSONAL R+D 

Anem a veure un segon aspecte que 

creiem important destacar. En aquest apartat 

veurem el total de personal dedicat al R+D 

sobre el total de la població activa. 

En general, Islàndia és el país amb 

excel·lència de personal dedicat a R+D amb un 

2,24%, seguit de Finlàndia (2,09%). Noruega i 

Dinamarca tenen percentatges del 1,58% i 

1,36%. A continuació d’ells hi ha Japó amb un 

1.27% i Alemanya amb un 1,11%. Si mirem 

els que tenen menys investigadors dedicats al 

sector trobem Romania, Xipre, Turquia i 
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Bulgària, amb uns percentatges del 0,28% al 0,38%. La mitjana europea es 

situa al 0.85%.  

Si mirem el sector privat (empreses), Finlàndia es situa al capdavant amb un 1,13% 

(quasi el triple que la mitjana europea del 0,35%). Luxemburg té un 0.86%, Islàndia, un 

0.81%. Es situen a la cua els nous estats membres de la Unió Europea com Turquia, Lituània, 

Malta i Bulgària amb un percentatge d’entre un 0,03% i un 0,05%. 8 

El percentatge de dones investigadores és particularment alt a Països Bàltics com 

Bulgària i Portugal (40% del total). Les representacions més baixes, de dones en el sector 

R+D en general es troben a Luxemburg (17%), Alemanya (19,2%) i Japó (11,6%). Si mirem 

el sector privat, Japó, Holanda, Àustria i Alemanya 

tenen els nivells menors i a Letònia les dones 

ocupen el 54%. En gairebé dos terços dels països, la 

proporció de dones investigadores es troben al 

sector públic. Un 60% d’Estònia , un 58% de 

Portugal, i Letònia un 56%. 

En el següent gràfic veiem com estan 

distribuïts els investigadors per branques dins el 

sector públic. En general, les ciències naturals són 

la branca més important i en la qual hi ha més 

personal. A Letònia hi participen un 59% i a la 

República Txeca un 49%. A Irlanda un 68% 

investiga en el sector de l’agricultura, mentre que a 

Bèlgica, un 48% en enginyeria. A Espanya, es 

destina a Ciències Mèdiques un 38% del personal. 

                                                 
8 Els dos últims paràgrafs estan extrets de dades d’Eurostat. No estan exemplificats amb cap gràfic. 
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Les ciències socials són freqüentades a Noruega i Àustria. Les Humanitats són 

de particular importància  a Malta i Estònia. 

En general, podem dir que la majoria de països, dediquen més a les ciències naturals. 

Amb menys proporció s’investiga en el camp de les humanitats. 

 

Ja per a finalitzar anem a veure en el sector privat, com es distribueix el personal 

contractat segons la grandària de les empreses.9 

       

 

A països grans com Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit, més del 60% dels investigadors 

en el sector privat són empleats en empreses de més de 500 persones. A Alemanya 

particularment, el percentatge és del 81%.  En canvi, a països petits com Grècia, Estònia, 

Eslovàquia, Letònia o Xipre, la proporció és menor del 30%.  

L’excepció són Espanya, un país que podríem considerar gran, només el 27% dels 

investigadors són empleats en grans empreses, i Luxemburg, un país petit, on el personal 

empleat en grans empreses és del 68%. 

 

                                                 
9 Cada franja representa el 100% del personal contractat per cada país, i els colors representen per quin tipus 
d’empresa han estat contractats. 
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DESPESA EN R+D 

 

Per tal de poder explicar 

aquesta variable, utilitzarem aquest 

gràfic per tal de canviar la 

metodologia emprada fins ara. 

Hem cregut convenient 

incloure la despesa en R+D, ja que 

pot ésser un important per tal 

d’explicar la fuga de capital humà. 

Com més despesa es destini a la 

recerca, podria ser un factor clau 

d’atracció per als investigadors, ja 

que com hem vist, un dels causants 

d’aquesta emigració són les males infrastructures per tal de desenvolupar la recerca. 

Com veiem, els països que més gasten en R+D (estudiat sobre el percentatge del PIB) 

són Suècia (3,98%), Finlàndia (3,49%), Japó (3,15%), Islàndia (3,04%). Si mirem els que 

menys gasten, clarament veiem que són Polònia (0,56%), República Eslovaca (0,58%), Grècia 

(0,65%), Turquia (0,66%). Espanya gasta un 1,10%, situant-se al 9è lloc començant pel 

darrere. 

 

No obstant, anem a veure d’on prové aquesta despesa, si del sector públic o del sector 

privat. Amb color groc tenim la despesa d’origen públic, i amb color marró, la d’origen 

privat. El percentatge que falta per arribar al 100% és d’origen estranger.  

LLEGENDA: 
            
            >2.00 
            1.50-2.00 
            1.00-1.50 
            <1.00 
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En general, el sector privat gasta més que 

el públic, amb excepció de Portugal, Polònia, 

Hongria, Turquia, Rep. Eslovaca. Podem dir 

doncs, que els països que menys gasten en R+D 

obtenen els seus fons gràcies al sector públic.  

Si mirem en quins països el sector privat 

destina més diners, veiem que són Luxemburg, 

Suècia, Finlàndia, Japó, Alemanya, Corea. Són 

els que més gasten en   R+D en general. 

 

 

ATUR EN EL SECTOR DE C&T 

 

L’atur és l’ombra de tota ocupació professional, és una variable que sempre tenim 

present en qualsevol anàlisi socioeconòmic. L’atur ha estat sempre un indicador de benestar 

en un país. Quant més baixes són les seves taxes, més alt és el nivell de desenvolupament i de 

creixement en el que ens trobem. Mirem quines dades ens donen els diferents països estudiats: 
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Tal i com veiem en el gràfic podem dir que els països amb més atur en el sector de la 

ciència i la tecnologia són Espanya (7,1%) , Lituania (5,4%), Polònia i Bulgària, ambdós un 

4,7%. Els països on hi ha menys atur en aquest sector són República Txeca (0.9%), Irlanda 

(2%), Luxemburg (2,3%), Dinamarca (2,9%), Suïssa (1,6%). 

De tot això, en deduïm que els països que podrien tenir una major fuga de capital 

humà són els que pateixen un major atur, ja que la demanda no s’equipara a l’oferta laboral. 

 

DESPESA EN RECURSOS HUMANS 

Una altra de les variables que hem considerat rellevant és la despesa en recursos 

humans, entesa com la formació educativa del personal. 
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En el gràfic anterior podem apreciar que el país que més inverteix en 

recursos humans és Dinamarca, amb una taxa10 aproximada d’un 8’5%. Els altres dos països 

que el segueixen són Suècia i Noruega, amb unes dades de 7,66% i 7,63%, respectivament. 

Per contra, els tres països que es troben als últims llocs són: Liechtenstein, Macedònia i 

Bulgària amb unes dades del 2002 de 2,95%, 3,50% i 3,57%.  

 

Cal interpretar les dades abans de poder-les relacionar amb les altres variables: Per una 

banda trobem que els països que més inverteixen en recursos humans són els que més poden 

gaudir d’un autèntic estat del benestar. El nivell de vida està considerat com un dels més 

elevats i preuats, per tant no és d’estranyar que obtinguin uns majors resultats en la despesa en 

recursos humans, ja que poden i saben com repartir la riquesa del país en inversions de futur. 

Però és algun d’aquest país receptor de fuga de capital? Això és el que intentarem concloure. 

Per l’altra banda els tres països de la cua d’aquest rànquing mostren que la seva despesa en el 

sector de recursos humans es troba en uns nivells molt inferiors als anteriorment anomenats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Despesa en RRHH sobre el total de despesa 
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5.2 RÀNQUING DE PAÏSOS 

 

Un cop analitzades les variables hem pogut elaborar un rànquing de països, per tal de 

poder veure si es consideren emissors o receptors. 

 

 

VARIABLE  

 

PRIMERS 

 

 

ÚLTIMS  

 
LLICENCIATS EN 

C&T 
 

 
Irlanda, França, Regne Unit 

 
Xipre, Hongria, 

Macedònia 

 
PERSONAL 
CIENTÍFIC 

 

 
Islàndia, Finlàndia, Noruega, 

Dinamarca 

 
Romania, Xipre, 
Turquia, Bulgària 

 
DESPESA R+D 

 
Suècia, Finlàndia, Japó, 

Islàndia 
 

 
Polònia, Rep. Eslovaca, 

Grècia 

 
ATUR R+D 

(primers=0atur)  

 
Rep. Txeca, Irlanda, 

Luxemburg, Dinamarca 
 

 
Espanya, Lituània, 
Polònia, Bulgària 

 
DESPESA RRHH 

 

 
Dinamarca, Suècia, Noruega 

 
Romania, Macedònia, 

Bulgària 
 

 

En aquesta taula podem ja resumir què extraiem de tot l’estudi europeu realitzat fins ara.  

Per una banda, tenim que els països amb un nombre més alt de llicenciats són Irlanda, 

Regne Unit i França. No obstant això, no són punters en les altres variables com la despesa en 

Recursos Humans, la despesa en R+D o en personal científic.  

Veiem també que els països nòrdics són els punters en quasi totes les variables 

estudiades. Anem a veure’ls un per un. 
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Islàndia és un dels capdavanters en despesa en R+D, i té un dels 

percentatges més alts de personal que es dedica en aquest sector. Noruega, un altre país 

nòrdic, és pioner en despesa en RRHH, fet que pot causar que estigui en els primers llocs del 

personal científic. Un altre país molt semblant a Noruega és Dinamarca. Aquest, també és un 

dels que es situa en primer lloc a la despesa en RRHH i com a conseqüència, al personal 

científic. A més a més, les taxes d’atur en el sector són molt baixes. Suècia té uns alts nivells 

de despesa en RRHH, així com en R+D. Finalment, Finlàndia gasta molt en el sector de la 

investigació, fet que pot provocar que hi hagi un alt percentatge de personal dedicat a aquest.  

Dins Europa, podem dir que els països receptors són UK, Alemanya i Països Nòrdics. 

Considerem irrellevants a l’estudi els països que estan als últims llocs de totes les variables 

estudiades, com Bulgària, ja que no consideren tan important la investigació i 

desenvolupament. Els emissors doncs, serien Itàlia, Espanya, Grècia, i alguns països de l’Est. 

 

Hem considerat oportú realitzar un gràfic per a poder visualitzar millor com es 

produeix la fuga de capital humà dels països que es consideren emissors.  
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En aquest primer mapa podem veure la emissió de capital humà 

d’Espanya. Veiem que els principals punts de destí són països europeus com UK, França i 

Països Nòrdics. Cal dir, que al igual que els altres països mediterranis, els espanyols 

tendeixen a tornar al país nadiu, ja sigui per raons familiars, o per altres que més endavant, a 

través del qüestionari, veurem.  

        

Un dels altres grans emissors són els països de l’est, amb el principal destí que és UK, 

els països nòrdics, i Alemanya (probablement per la poca distància que els separa del seu país 

d’origen).  
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Itàlia, així com Grècia és un dels altres països emissors europeus. Les 

principals destinacions són França, Alemanya, UK i països nòrdics.  

 

5.3 ESTATS UNITS, UN CAS APART 

 

Un cop fet l’estudi a àmbit europeu, anem a veure un cas apart: els Estats Units. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc anem a veure la quantitat de doctorats en ciència i tecnologia que estan 

als Estats Units. Veiem que la gran majoria d’aquest capital humà prové de Xina (21%), i 

d’Índia (14%).  

 

Si mirem aquest gràfic, podem veure 

que el Regne Unit, juntament amb Alemanya 

són els que més representació europea tenen 

als Estats  Units. Un altre tret que en podem 

extreure és que els països nòrdics, tenen pocs 

investigadors a aquest país.  
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Què en podem extreure de tot això? 

Que els receptors europeus es classifiquen de dues maneres: 

- Països nòrdics: Són receptors dins Europa. No obstant, els natius no tenen tendència a 

anar-se’n per sempre del país, probablement perquè les condicions d’aquests són molt 

bones per a investigar, i tornen al país d’origen, un cop feta la formació. Això fa que 

segurament es converteixin en els capdavanters de personal dedicat a R+D, perquè no 

tenen cap flux emissor cap a un altre país.  

 

- Regne Unit, Alemanya: Aquests dos països son receptors europeus, però alhora són 

emissors dels Estats Units. Constantment hi ha un flux migratori  receptor i emissors 

de capital humà qualificat d’aquest sector.  

 

Podem resumir el nostre estudi en el següent mapa, tot veient els fluxos migratoris del 

sector analitzat. 
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5.4 POLITIQUES EUROPEES 

 

Per tal d’ajudar els Estats membres de la UE a que puguin progressar amb alts nivells 

d’inversions en R+D i en condicions més atractives, s’ha desenvolupat una estratègia 

integrada per enfortir els recursos humans en investigació dins Europa.  

 

Aquesta estratègia europea es centra en les línies d’acció següents:  

- Consolidar els fons per entrenament, mobilitat i desenvolupament professional dels 

investigadors, com els anomenats “Marie Curie”. 

- Promoure les expectatives professionals dels investigadors tant en els sectors públic 

com privat 

- Millorar l’ambient dels investigadors a Europa i realçar el seu reconeixement públic  

 

La Comissió Europea ha instal·lat el “Portal europeu de la mobilitat d’investigadors” 

per tal d’ajudar-los a moure’s per Europa. No obstant, a nivell Europeu i internacional, la 

mobilitat dels investigadors és encara restringida per obstacles legals i administratius, en àrees 

com Seguretat social i taxacions.  

La carrera professional i les condicions de treball dels investigadors també necessiten 

ser més atractives. Per això, la comissió ha proposat l’adopció dels Estatuts Europeus pels 

investigadors, així com el Codi de Conducta pel seu reclutament. 

Europa necessita investigadors. A nivell nacional s’han desenvolupat diverses polítiques per 

tal de treure obstacles per la mobilitat i per crear el mercat europeu de treball pels 

investigadors. 
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AUSTRIA- El juny de 2004 va crear la “Plattform Humanressourcen”. Això 

incumbeix representativitats nacionals del sector privat i públic i té la funció d’aspectes 

estratègics. 

 

DINAMARCA: L’article de desenvolupament es centra en el fet de que el capital humà 

altament qualificat, i el personal estranger, contribueixen en el desenvolupament. Càlculs 

indiquen que un empleat altament qualificat estranger crea dos nous llocs de treball a 

Dinamarca. Es centren en atraure més capital humà estranger. 

 

IRLANDA: El govern ha millorat el comitè de desenvolupament incrementant la investigació 

pública en R+D. Aquesta inversió s’ha centrat a les universitats irlandeses per construir 

infrastructures dedicades a la recerca. Això ha estat molt exitós, ja que facilita les carreres 

professionals dels investigadors.  

 

XIPRE; ESTÒNIA i ESLOVENIA: en aquests nou estats les mesures particulars i els 

incentius s’han centrat a obrir el sistema nacional de recerca i en fer el país més atractiu per la 

recerca estrangera. 

 

Aquests són només alguns exemples dels programes específics per països. 
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6. TREBALL DE CAMP 

    

Per tal de Recollir més informació sobre aquest fenomen socioeconòmic vam 

considerar convenient dur a terme un pla d’enquestes per a poder conèixer aquest fenomen 

més de prop. Parlar-ne sense tenir-ne cap evidència empírica semblava fer castells a l’aire.  

 

6.1 METODOLOGIA  

 

Aprofitant que en la nostra Universitat són nombrosos els estudiants de màster i 

doctorat vam agafar una mostra de 30 individus, homes i dones. Degut a la manca de temps, 

vam acotar la mostra a estudiants de ciències econòmiques i empresarials.  

Vam passar l’enquesta en anglès i castellà, amb 3 tipus de preguntes: test, valoració del 1 al 5 

en funció d’afinitat i preguntes obertes amb espai limitat11 

 

El pla d’enquestes constava de 4 parts: 

A) DADES GENERALS 

La primera era un full on recollíem les dades personals generals de la persona 

entrevistada. Era necessari per veure si hi havia diferents tendències entre els generes o país 

de procedència. Així, en els nostres resultats ens fou més fàcil aproximar-nos a la realitat i no 

deixar-nos enganyar per vicis ocults. 

 

                                                 
11 Veure enquesta i resultats desglossats a l’annex 



LA FUGA DE CAPITAL HUMÀ: Una sortida sense retorn? 
 

Economia Aplicada II 2005/2006 
 

B) APARTAT DE MOTIVACIONS PERSONALS 

L’objectiu d’aquest apartat era descobrir com veien i com valoraven els estudiants 

l’experiència de cursar aquests estudis. A més volíem analitzar la relació que tenien els 

estudiants de doctorat amb la investigació. 

C) EL FUTUR 

En aquest sentit vam voler veure quines problemàtiques té la investigació i quin és el 

principal problema dels països emissors de capital humà. És més, d’aquí volíem aconseguir 

veure quina és la principal causa que pot fer que aquest estudiants tornin al país d’origen. 

D) PREGUNTES GENERALS SOBRE R+D +I 

Aquí vam fer unes qüestions generals sobre R+D+I per tal de verificar un dels nostres 

principals supòsits: 

<<La principal problemàtica en Recerca i Desenvolupament, no és la manca d’inversió, sinó la falta de conscienciació empresarial 

i social  en R+D+I que suposa uns obstacle determinant alhora de buscar feina en una país o un altre>> 

Volíem doncs, verificar que fomentant una la iniciativa empresarial en R+D+I i que 

una major inversió de les empreses faria que molts dels cervells que se’n han anat tornarien si 

aquí la empresa donés llocs a les demandes d’aquestes ments inquietes. 

 

6.2 OBJECTIUS 

 

Ja hem anat fent esment dels objectius de cada part però ara remarcarem la principal 

qüestió a que volíem donar resposta: 

 

1. Veure que la principal causa de marxa és deguda a que no hi ha una oferta de   

treball en el país d’origen que satisfaci les demandes del personal dedicat a la  Recerca. 
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2. Quins factors afavoreixen principalment el retorn del capital humà que 

ha emigrat.  

 

6.3 RESULTATS 

 

Mostrarem els resultats obtinguts degudament separats per les parts que té l’enquesta.  

 

1A PART: DADES GENERALS 

Hem aconseguit una mostra de 30 doctorats i màster. De la mostra, 17 són homes, i 13 

són dones. L’origen dels enquestats és: 

Origen Percentatge  

Holanda 6,67% 

Itàlia 33,33% 

Suïssa 10,00% 

Perú 3,33% 

Hongria 3,33% 

Mèxic 6,67% 

Finlàndia 3,33% 

Espanya 6,67% 

Turquia 6,67% 

Bielorussia 6,67% 

Brasil 3,33% 

Rússia 10,00% 

 

 

El 60% tenen d’entre 25-29 anys. El 16% d’entre 30 a 35, i la resta són menors de 25.  
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Rellevància de fer un postgrau

7%

53%

40%

a. No té importància on
ho fas

b. Molta importància de
la elecció

c. Importància Relativa

És una mostra igualitària, ja que la meitat dels enquestats són estudiants de 

doctorats i la resta de màster. 

El 93% han cursat els seus estudis universitaris al país natiu, i només un 7% els ha 

cursat fora. Hem pogut veure que molts estudiants parlen més de 5 llengües, a més de la 

llengua materna (el 36%).  

 

2A PART: MOTIVACIONS PERSONALS 

 

Adquirir coneixements, és la principal 

motivació dels subjectes d’estudi. En canvi, 

el salari, que intuïtivament pensàvem que 

tindria més importància ha quedat com a 

última motivació. 

 

 

 

La importància d’on cursar un 

doctorat o un “màster” està 

subjecte a la elecció del lloc de 

destinació com a primera causa. 

 

 

 

 

Principal Motivació

46%

27%

20%

7%
a. Adquirir
Coneixements

b. Millor accés a
possibilitats de
Investigació

c. Prestigi Personal

d. Major Salari
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Els factors més importants a l’hora 

de decidir a on cursar un postgrau, 

són les possibilitats futures de la 

investigació juntament amb el 

prestigi de la Universitat. 

 

 

Amb un 57% Estats Units és la principal 

destinació per a fer el doctorat.  

 

 

De la mateixa manera que Estats Units és 

on es prefereix a anar a estudiar el 

doctorat, és on els estudiants creuen que 

amb un 42% hi ha una millor oferta de 

treball. En segon lloc amb un 26% Europa. 

 

La majoria dels estudiants de postgrau 

valoren com a bona la investigació 

catalana, probablement és per això que han 

vingut a estudiar a Barcelona. 

A continuació anem a veure una sèrie 

Valoració dels factors més importants a l'hora de 
decidir un lloc per cursar un postgrau

4,20

3,47

2,97

3,73

3,37

4,10

3,40

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Prestigi de la universitat

Recursos que es dediquen a la investigació

Idioma del País

Preu

Distància del País D'origen

Possibilitats futures de investigació
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d’afirmacions les quals els enquestats havien de valorar amb un 1 (desacord) o 

un 5 (acord) la frase. 

Creus  que cursar un doctorat implica quedar-se a on s’estudia? 

Amb una mitjana d’una puntuació d’ 1,67 podem concloure que la majoria 

d’estudiants no tenen intencions de quedar-se després del postgrau a Barcelona. 

 

Importància d’haver realitzat un doctorat per dedicar-se a la investigació 

Quasi tots els estudiants afirmen aquesta frase, ja que creuen que és necessari.  

Un país que té un major nombre de doctorats, probablement tindrà una major oferta 

d’investigació 

Els estudiants estan en desacord amb aquesta afirmació, ja que creuen que no té res a 

veure. 

Una persona que realitza un doctorat és perquè vol dedicar-se a la investigació 

Amb un 2,79 hi ha una diferència d’opinions. Alguns volen dedicar-se a la 

investigació i d’altres, no.  

 

3A PART: EL FUTUR 

Començarem aquesta part dient que un 83% dels enquestats volen dedicar-se a la investigació.  

 

 

Un 63% dels estudiants un cop acabat 

l’estudi volen trobar un lloc de treball que 

PLANS DE FUTUR EN ACABAR LA FORMACIÓ

37%

63%

0%

Continuar la
formació

Cercar una feina
que satisfagui les
meves inquietuds

Intentar tornar al
país d'orígen
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satisfaci les seves preferències. Els altres, prefereixen continuar la seva 

formació. 

 

 

Amb la mateixa feina, sempre preferiria treballar al meu país d’origen 

Tenim una mitjana d’un 3,07. Podem veure que hi ha una diversitat d’opinions, ja que 

cert és que hi ha alguns que pensen que preferirien viure al país d’origen, i d’altres que no. 

Anem més enllà amb aquesta pregunta. Anem a veure què opinen els estudiants segons el lloc 

d’origen. Ho classificarem amb un 

mapa: 

En el mapa podem veure de color 

groc els països que estan molt 

d’acord amb l’afirmació. 

Majoritàriament són països 

mediterranis com Espanya i Itàlia, així com Mèxic i Holanda. Amb això podem concloure que 

els països llatins (Espanya, Itàlia) els lliga molt el país natiu.  

 

Allò més important a l’hora d’escollir un lloc de treball és que es satisfaci amb les meves 

aspiracions professionals (independentment d’on s’ofereixi) 

Aquesta pregunta està puntuada amb un 3,47. Això vol dir que la majoria de doctorats 

i màster troben molt important el fet que puguin arribar a treballar d’allò que es proposen.  

 

Factors determinants a l’hora d’escollir un país o un altre per a treballar 
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Degut a que era una pregunta oberta, hem trobat diversos factors que 

determinen aquesta elecció, però hem vist que n’hi ha tres que es repeteixen molts cops. 

Aquests són l’ambient d’investigació, el salari i la proximitat amb el país d’origen. 

Major preocupació de cara al futur 

Era una pregunta oberta. No obstant, totes les respostes anaven en la mateixa direcció. 

La major preocupació de cara al futur dels estudiants que estudien doctorat o màster és trobar 

una feina que els satisfaci.  

 

4A PART: RECERCA I DESENVOLUPAMENT 

En aquesta quarta part del treball hem realitzat un seguit d’afirmacions sobre R+D, les 

quals els joves doctorats i estudiants de màster havien puntuar de l’1  al 5 (igual que en 

l’apartat anterior). 

1) <<La conscienciació social sobre la necessitat d’inversió en R+D és elevat>> 

De mitjana de totes les enquestes realitzades ens ha sortit de mitjana un 2,93, i per 

tant,  podem concloure que hi ha diversitat d’opinions respecte de la necessitat de la manca 

d’inversió. Suposem que això és causa de les diferents nacionalitats a les que hem consultat. 

Hem volgut analitzar més profundament aquest fet i hem vist diferències d’opinions entre 

països.  

Podem dir quasi tots els italians creuen que no hi ha conscienciació social. Això pot ser degut 

a la poca inversió en R+D del seu país. En canvi els holandesos, mexicans i finlandesos 

creuen que la conscienciació és més alta. 

2) <<El grau de conscienciació social sobre la necessitat d’ R+D per  part del sector 

empresarial és elevat>> 



LA FUGA DE CAPITAL HUMÀ: Una sortida sense retorn? 
 

Economia Aplicada II 2005/2006 
 

De mitjana, els doctorats i estudiants de màster li han atorgat un 2,23 

de mitjana. Aquesta puntuació pot ser deguda a la mateixa causa que en la pregunta anterior. 

 

3) << Els  investigadors en general no reben el reconeixement que es mereixen>> 

Aquesta afirmació ha estat puntuada amb un 3,47. La majoria estan d’acord amb ella, 

ja que pensen que s’hauria de valorar més el fet de dedicar-se a aquest sector. 

4) <<La importància dels Parcs Tecnològics per a la investigació en un país és molt 

elevada>> 

Amb un 4,27 podem dir que quasi tots els enquestats creuen que la funció dels Parcs 

Tecnològics va molt lligada al bon funcionament de la investigació, ja que la seva 

importància és molt elevada. 

5) << El meu país d’origen inverteix poc en investigació>> 

Aquesta afirmació ha estat puntuada amb un 4. Què n’extraiem? Que molts dels 

enquestats creuen que el seu país és deficient en R+D. Si mirem les nacionalitats dels 

estudiants, veurem que molts són d’Itàlia, país que hem considerat emissor de capital humà. 

Hem anat més enllà i hem vist que tots valoren el seu país d’origen pitjor del que valoren 

Espanya. Això pot ser una causa del perquè vénen a estudiar a Barcelona. El que hem de dir 

és que tan els holandesos com els suïssos ho han valorat a la inversa.  

6) <<Hi ha una falta de conscienciació social  en el meu país d’origen sobre la importància 

de la Investigació>> 

La mitjana extreta és d’un 3,7, lògic, ja que aquesta pregunta va molt lligada amb la 5ª. 

És obvi que s’hagi respost amb el mateix nombre, perquè una falta de conscienciació social en 

la necessitat d’invertir, pot provocar que aquest inverteixi poc en R+D. 
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7) <<Les ofertes per part del sector empresarial en el meu país en 

investigació són insuficients. Crec que se n’haurien de crear més per tal de contribuir a 

una major productivitat del país >> 

Els doctorats i els estudiants de “màster” la puntuen amb un 3,87. Així doncs, molts 

estan d’acord amb el fet que les ofertes per part del sector empresarial són quasi nul·les.  

8) << Espanya  inverteix poc en investigació>> 

Tenim una mitjana de 3,07 sobre 5. Això vol dir que molts dels estudiants creuen que 

Espanya és deficient en inversió en investigació. 

 

6.4 UNA VALORACIÓ GLOBAL  

    

Gràcies a les enquestes podem fer una sèrie d’afirmacions: 

- Els estudiants que provenen de països mediterranis tenen una tendència al retorn un 

cop feta la formació, ja que estan més lligats al país natiu.  

- A països nòrdics el retorn és degut a les favorables condicions que el país ofereix 

- Els estudiants de països com Itàlia estan en desacord amb la inversió duta a terme pel 

seu país 

- La majoria dels enquestats creuen que el foment de l’R+D és essencial pel 

desenvolupament del país.     

- Tot i l’avanç que s’està fent a molts països,  EUA continua essent el receptor pioner en 

àmbit mundial. El 57% dels estudiants ho confirma.    

- Un cop acabada la formació, la majoria d’estudiants pretén buscar una feina que 

satisfaci les seves necessitats. És aquí on entra en joc el paper de les empreses, ja que 

els haurien d’absorbir, i així evitar que hagin de marxar.    
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- El 50 % dels estudiants fan una bona valoració de la investigació duta 

a terme a Catalunya. 

- Ja que tal i com hem vist, la majoria tenen en compte les possibilitats futures 

d’investigació, per a poder aconseguir el retorn, s’hauria de millorar la oferta en 

aquesta direcció.  

    

7. CONCLUSIONS    

7.1. ENTORN ESPANYOL 

o Tant el sector públic com el privat, han reaccionat favorablement a la demanda 

europea de inversió en R+D, tot i així aquest esforç de convergència no es pot quedar 

amb una simple demanda d’inversió. Continuar en aquesta línia ha de significar un 

esforç d’assimilació de les estructures del nostre sistema de ciència-tecnologia-

empresa i societat a una cultura empresarial investigadora. 

o Els resultats favorables són molts modestos donat que cap de les variables que 

mostren el nivell de competitivitat en R+D+I tenen resultats enlluernadors. 

o Hi ha un excessiu pes de l’administració pública dins la iniciativa espanyola. Sabem 

(com ja hem dit) que és necessària una regulació mínima, però en cap cas, resulta 

eficient un excés de intervenció públic. Seria interessant aproximar-nos mes a les 

recomanacions de la OCDE.12 

o Pel que fa a la valoració qualitativa de la de les inversions hem observat que en els 

diversos plans hi ha hagut una evolució positiva de la competitivitat de les inversions. 

o Pel que fa al marc legal creiem necessari la implantació de noves mesures fiscals per a 

ajudar a potenciar la iniciativa empresarial.  

                                                 
12 En l’annex hi estan adjuntes, tot i això, només dir que recomanen una major despesa privada que pública. 
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o No entenem on és exactament el problema d’interrelació entre 

universitat-empresa, però creiem que s’han de potenciar els projectes conjunts. Podem 

observar que hi ha casos molt fructífers on aquesta estreta col·laboració ha sigut 

fortament beneficiosa.  

o Podem afirmar que entre les diferents comunitats hi ha un desfasament molt 

pronunciat. Així com hi ha comunitats que estan dins la línia gairebé “europea”, n’hi 

ha d’altres que tot just han començat amb aquesta tasca.  

o Dins el sector privat Catalunya i Madrid són les comunitats receptores de capital 

humà qualificat a l’estat espanyol i emissores cap a l’exterior. Tot i els incentius 

fiscals per potenciar les activitats de R+D, la mentalitat inversora no està prou 

fiançada com per esser efectiva actualment. 

 

7.2 ENTORN EUROPEU 

o Després de realitzar l’estudi de les variables podem afirmar que certament dins Europa 

hi ha uns països considerats receptors i d’altres emissors. Hem vist que els emissors 

són Espanya, Itàlia i Grècia, i els receptors, Regne Unit, Alemanya i Països Nòrdics.  

o Cal puntualitzar que aquests últims gaudeixen d’una immigració de capital humà 

sense emigració d’aquesta (tret diferencial amb Regne Unit i Alemanya).  

o Països on la despesa pública és major que la privada, es consideren emissors, i on és 

menor, són receptors. 

o Podem preveure que tot i els esforços de països com Espanya per a poder convergir 

amb països òptims com Dinamarca, la fuga de capital humà continuarà existint.  
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ANNEX 1: DEFINICIONS TIPUS D’INVESTIGACIÓ 

    

 

1. Investigació Bàsica (Segons OCDE):  

Aquella que atén a la curiositat, que vol conèixer, saber el perquè dels fenòmens sense 

atendre a aplicacions determinades. 

- No es rentable per la iniciativa empresarial, per tant una empresa no hi invertiria 

racionalment ja que no té resultats directament aplicables. 

- Normalment la cobreix l’Administració. 

- Tot i això és necessària per a futures aplicacions. 

    

 

2.Investigació Precompetitiva (o Investigació Industrial): 

Aquelles,  els resultats de les quals, no són directament comercialitzables i suposen un 

risc tècnic elevat). Aquest tipus de projectes són presentats per empreses industrials i 

es realitzen en col·laboració amb Universitats, Centres Públics d'Investigació i/o 

Centres d'Innovació i Tecnologia espanyols (CITs)  

 

 

3. Investigació Aplicada (o Innovació tecnològica): 

Els projectes d'Innovació Tecnològica tenen un caràcter aplicat i són desenvolupats 

per empreses (en col·laboració amb centres tecnològics o sense ella).  

- Impliquen la incorporació i adaptació activa de tecnologies emergents en     l'empresa.    
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ANNEX 2: RESUM DE LES DADES DEL TREBALL DE CAMP 

 

 

 

  

1a Part: Dades Generals  
  

Total Enquestat  

  

Grandària Mostral (n): 30 

Distribució Per Sexes:  
Homes 17 
Dones 13 

Distribució per País de Procedència:  
Holanda 2 
Itàlia 10 
Suïssa 3 
Perú 1 
Hongria 1 
Mèxic 2 
Finlàndia 1 
Espanya 2 
Turquia 2 
Bielorussia 2 
Brasil 1 
Rússia 3 

Distribució per Edat:  
20-24 7 
25-29 18 
30-35 5 

Distribució Per Titulació:  
Màster 15 
Doctorat 15 

Àrea de Recerca:  
Economia i Administració D'Empreses (Ciències 
Socials) 30 
  

On han cursat els seus Estudis Universitaris? 
Al seu país de procedència 28 
A Fora 2 
  

Altres estudis que no siguin els que fan actualment (2): 
Ho fan al seu país de procedència 2 
Fora 3 
No en tenen/ No contesten (1) 25 
  

Llengües (3):  
  
Parlen només la seva llengua  
Bilingüe 3 
Parlen 3 llengües 10 
Parlen 4 llengües 6 
Parlen 5 o més llengües 11 
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2a Part: Motivacions Personals 
  

Principal Motivació  
a. Adquirir Coneixements 14 
b. Millor accés a possibilitats de Investigació 8 
c. Prestigi Personal 6 
d. Major Salari 2 
  

Importància d'on realitzar el postgrau 
a. No té importància on ho fas 2 
b. Molta importància de la elecció 16 
c. Importància Relativa 12 
  

Valoració dels factors més importants  
a l'hora de prendre la decisió (5):  
Prestigi de la universitat 4,20 
Recursos que es dediquen a la investigació 3,47 
Idioma del País 2,97 
Preu 3,73 
Distància del País D'origen 3,37 
Possibilitats futures de investigació 4,10 
Motius familiars 3,40 
  

Creus que cursar un doctorat implica  
tenir intenció de quedar-se allà?  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 1,67 

1 20 

2 4 

3 2 

4 4 

5 0 
  

Importància d’haver cursat un doctorat  
per dedicar-se a la investigació  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 4,5 

1 0 

2 2 

3 1 

4 7 

5 20 
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Un país que té una major oferta en doctorats,  
probablement tindrà una major oferta en investigació 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 2,87 

1 4 

2 7 

3 13 

4 1 

5 5 
  

Una persona que fa un doctorat és   

perquè vol dedicar-se a la investigació 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 2,27 

1 10 

2 8 

3 6 

4 6 

5 0 
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3a Part: El Futur  
  

T'agradaria dedicar-te a la investigació? 
Si 25 
No 5 
  

Plans de futur al acabar la teva formació? 
Continuar la formació 11 
Cercar una feina que satisfaci les meves inquietuds 19 
Intentar (encara que les opcions laborals siguin  0 
pitjors) tornar al meu país d’origen  
  

A la mateixa feina (o amb característiques equivalents)  
sempre preferiria treballar en el meu país d'origen 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,07 

1 5 

2 7 

3 4 

4 9 

5 5 
  

Allò més a l'hora d'escollir un lloc de treball es que satisfaci  
les meves aspiracions professionals (independentment d'on s'oferti) 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,67 

1 0 

2 2 

3 11 

4 12 

5 5 
  

Creus que en el teu país hi ha suficients places per Investigació (6) 
Sí 8 
No 16 
No sap/ No contesta 6 
  

Valoració de Catalunya en comparació al teu país (7) 
Bona 15 
Dolenta 5 
Igual 10 
  

Factors determinants per elegir treballar en un país o un altre (8) 
Ambient de Investigació  
Salari  
Proximitat amb el país d'origen  
  

Major preocupació de cara al futur (9) 
Trobar una feina que me satisfaci  
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4a Part: Preguntes Generals Sobre R+D+I 
  

El grau de conscienciació social sobre la necessitat  
de Inversió en R&D és elevat  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 2,93 

1 3 

2 8 

3 10 

4 6 

5 3 
  

El grau de conscienciació social sobre la necessitat de Inversió e  
Innovació Tecnològica per part del sector empresarial és elevat 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 2,23 

1 12 

2 3 

3 12 

4 2 

5 1 
  

En general els investigadors no reben el reconeixement 
 que es mereixen  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,47 

1 2 

2 1 

3 12 

4 11 

5 4 
  

La importància dels Parcs Tecnològics per a la Investigació  
en un país és molt elevada  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 4,27 

1 1 

2 1 

3  

4 15 

5 13 
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El meu país d'origen inverteix poc en investigació 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 4 

1 2 

2 2 

3 5 

4 6 

5 15 
  

En el meu país d'origen hi ha falta de conscienciació social  
sobre la importància de la investigació 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,7 

1 3 

2 1 

3 8 

4 8 

5 10 
  

Les ofertes per part del sector empresarial en el meu país  
en investigació són insuficients  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,87 

1 2 

2 2 

3 6 

4 8 

5 12 
  

Espanya inverteix poc en investigació 
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,07 

1 2 

2 5 

3 15 

4 5 

5 3 
  

Hi ha falta de conscienciació social a Espanya sobre  
la importància de la investigació  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,2 

1 1 

2 7 

3 9 

4 11 

5 2 
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Incidències en la realització de les enquestes:     
 (Cada un dels nombres es correspon amb un nombre de la taula resum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ofertes per part del sector empresarial espanyol  
en investigació són insuficients  
Mitjana de les puntuacions (del 1 al 5): 3,47 

1 1 

2 4 

3 10 

4 10 

5 5 

(1) Molts estudiants no han respost aquestes preguntes, és per això que suposem que no 

tenen altre formació que la de la  UPF. 

(2) Volem veure si l’han rebuda al seu país o fora del seu país. 

(3) Hem de tenir en compte que pels estudiants espanyols el fet d’haver estudiat en 

català ja els suposa dos idiomes. 

(4) Era una pregunta de valorar del 1 al 7, hem decidit fer la mitjana de les puntuacions 

obtingudes. Alguns individus no han valorat correctament la pregunta, però per 

respectar les seves preferències, hem cregut més convenient traspassar-les 

literalment. 

(5) Ens hem vist obligats a afegir una resposta addicional,  que és , no sap no contesta, 

atès que molta gent la deixava en blanc. 

(6) Donat que hi ha dos individus Espanyols, han respost: igual. 

(7) Era una pregunta lliure, però la majoria de gent ha tingut el mateix tipus de resposta. 

(8) Era una pregunta lliure, però la majoria de gent ha tingut el mateix tipus de resposta. 

 

La nostra intenció era poder abarcar una mostra en la qual estiguessin igualment 

representats les diferents branques de coneixement. Això, no ha estat possible. La nostra 

mostra està formada, doncs, per individus de la branca d’economia i administració i 

direcció d’empreses. Per tant hem de tenir en compte que els nostres resultats seran una 

mica esbiaixats. 
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ANNEX 3: ENTREVISTA AL DR. JORDI CAMÍ 

 

El dia 23 de Maig ens va rebre el Dr. Jordi Camí, director general del Parc de Recerca 

Biomèdic de Barcelona, i ens va ajudar resolent-nos dubtes que teníem sobre el tema estudiat. 

Vam decidir concertar-li una trobada perquè vam trobar que els Parcs de Recerca (tal i 

com hem dit al treball) tenen una funció molt lligada amb el fenomen tractat al treball.  

A continuació intentarem mostrar les preguntes més importants que vam qüestionar-li 

 

1. El PRBB és de finançament públic o privat? 

És un Parc públic 

 

2. Quin és l’objectiu del PRBB? 

Bàsicament té dos objectius molt ben marcats. En primer lloc, facilitar el naixement 

d’empreses a partir d’idees. I en segon lloc, coordinar la relació entre empresa i universitat. 

Això ho fa, per exemple, al sector farmacèutic, amb intercanvis de Recerca i 

Desenvolupament 

 

3. Quines institucions formen el Parc? 

Són fonamentalment 5: 

- Institut municipal d’investigació mèdica 

- Departament de ciències experimentals i de la salut de la universitat Pompeu Fabra 

- Centre de regulació genòmica 

- Centre de medicina regenerativa de Barcelona 

- Institut d’alta tecnologia.  

 

4. Centrant-nos amb la fuga de capital humà, què n’opina? 

Primer de tot, he de dir, que penso que és bo que els estudiants de doctorat marxin a fer el 

postdoc a fora del país. És bo perquè s’aprèn una cultura nova, i es creix molt més. El gran 

repte que ens hem de plantejar un cop sabut això és que tornin a Espanya 

 

5. Podríem considerar Espanya com un emissor de capital humà? 

Sense cap mena de dubte. És un dels proveïdors d’aquest tipus de capital. 
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6. Quins son els països europeus receptors de capital humà? 

Depèn del sector en que ens focalitzem. Si parlem de l’aeronàutica, França és molt forta. I en 

biomedicina, el Regne Unit. 

 

7. Què n’opina de la relació del sector públic amb el sector privat espanyol? 

A Espanya, el sector privat no fa gaire cosa, en canvi el sector públic fa més. El govern posa 

mesures per incentivar la recerca. Però el gran problema del sector privat, és la mancança de 

teixit industrial, que gairebé no n’hi ha. A Espanya hi ha molta multinacional instal·lada.  

 

8. Tema EUA, quin creu que és el seu gran secret? 

En primer lloc les infraestructures i seguidament les empreses. Avançaríem al nostre país si 

per exemple a Barcelona enlloc d’un PRBB n’hi haguessin 5. A part, les empreses espanyoles 

no tenen tendència a agafar doctorats. Així doncs, els investigadors no troben lloc on tornar 

un lloc acabat el postdoctorat. 

 

9. Tornant al PRBB, què hi trobem? 

Ui! (riu) hi ha de tot. Començant per un gran animalari, molts despatxos, i laboratoris. 

 

10. Quan estigui acabat, quantes persones es pretén que hi treballin? 

Es té previst que hi hagi en total un total de 1000 persones, entre investigadors i personal 

 

11. Ja per a finalitzar, quins sectors tenen R+D? 

Quins? Molts. Matemàtiques, física, química, agricultura, medi ambient, noves tecnologies, 

aeronàutica, biomedicina. 
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ANNEX 4: RECOMANACIONS DE LA OCDE SOBRE POLÍTICA EN 

R+D+I 

 
 
Hem cregut convenient tenir en compte els principals criteris de la OCDE per valorar la 

política espanyola en R+D+I, és per això que adjuntem aquest document. 

 

1. Tractar d’aconseguir un equilibri adequat entre el funcionament de la Investigació 

Bàsica en el Sector Públic i la Innovació Tecnològica en el Sector Privat. 

2. La Investigació Bàsica s’ha d’orientar cap a investigació genèrica a llarg termini i ha 

de facilitar la cooperació entre activitats R+D+I públiques i privades perquè els 

resultats que d’aquesta derivin puguin ser aprofitats. 

3. Tot això s’ha de dur a terme sense que es comprometi la llibertat de les universitats. 

4. Recalcar la importància del procés de difusió de coneixements. 

5. Fer una adequada difusió de la Tecnologia entre el Públic en general. 

6. Dirigir la tasca governamental a establir mecanismes pertinents per a la formació del 

capital humà, reciclar-lo i portar-ne una formació continuada. 

7. Establir uns criteris internacionalment per a valorar la competitivitat de les inversions. 

8. Assegurar la existència de es condicions financeres, legals i de competència adequades 

per a que la infraestructura tecnològica es vegi incrementada. 

9. Dissenyar polítiques de protecció industrial e intel·lectual, així com la normalització i 

establiment de especificacions en aquest àmbit. 

 

 

 

 

 

Font: Recomanacions de la OCDE incloses en el “Plan General de I+D” del 1993-1999 


