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Resumo: A colaboración entre a Universidade e a industria (CUI) é un fenómeno que ten cada 
día maior relevancia tanto nas instancias políticas como nas académicas. Este artigo pretende 
analiza-lo dito fenómeno usando o marco dos Sistemas Rexionais de Innovación (SRI). Deste 
xeito, nunha primeira parte, definímo-la CUI como unha das compoñentes do sistema de inno-
vación nun determinado territorio e que, polo tanto, responde ás súas características globais. 
Na segunda parte do artigo damos conta da CUI, referida ó caso galego, e presentámo-los re-
sultados do estudio empírico realizado para dúas das tres Universidades de Galicia. Concluí-
mos sinalando que a situación periférica da economía galega é un condicionante fundamental 
do sistema galego de innovación e, polo tanto, da colaboración que se dá entre a universidade 
e a industria  
Palabras clave: Sistemas de innovación / Universidade / industria / Interacción / Rexións 
periféricas / Galicia. 

COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITY AND INDUSTRY IN THE FRAMEWORK  
OF REGIONAL SYSTEMS OF INNOVATION: THE GALICIAN CASE 

Summary: University-Industry collaboration (UIC) is an increasingly important phenomenon 
from both the political and academic point of view. This paper aims at analysing such a phe-
nomenum using the Regional Systems of Innovation framework. Thus in the first  part of the pa-
per we define UIC as one of the participants in the System of Innovation of a particular territory 
sharing therefore, the general features of the system. In the second part we bring about the re-
sults of an empirical research made in order to analyse the particular case of UIC in Galicia. As 
a conclusion we point out that the peripheral situation of the Galician Economy is a major de-
terminant for the Galician System of Innovation and hence for the University-Industry collabora-
tion.  
Keywords: Innovation systems / University / Industry / Interaction / Peripheral regions / Galicia. 

1. INTRODUCCIÓN
A colaboración entre a universidade e a industria (CUI) é un fenómeno do que

se está a falar cada vez con maior insistencia. É especialmente nas esferas políticas 
onde se lle está a dar máis énfase, xa que se entende como unha medida dirixida a 
fomenta-la capacidade anovadora do sector productivo. Trátase de segui-lo exem-
plo das economías máis avanzadas e competitivas que parecen amosar un alto grao 
de interacción entre esas dúas institucións e, por outro lado, é unha vía para que as 
universidades acaden financiamento adicional nun contexto no que os fondos pú-
blicos son cada vez máis limitados. Son moi diversas as cuestións que se despren-
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den á hora de estudiar este fenómeno, moitas delas están relacionadas coas conse-
cuencias que a interacción entrámbalas dúas institucións pode ocasionar sobre o 
seu rol social e, polo tanto, sobre a sociedade no seu conxunto. Sen embargo, aínda 
que sen desbota-las súas consecuencias, nós non imos abordar estas cuestións. O 
noso obxectivo é menos ambicioso, xa que pretendemos aborda-la CUI desde o 
punto de vista da Economía da Innovación. Para levarmos isto a cabo usarémo-lo 
marco dos Sistemas de Innovación (SI), ferramenta analítica que xurdiu, non hai 
moito tempo, á beira da crecente importancia que a innovación tecnolóxica estaba 
a experimentar, tanto na súa vertente académica (dentro da ciencia económica) 
como desde o punto de vista político.  
 A primeira parte deste artigo estará dedicada a presentar este marco de análise 
así como a súa extensión para o nivel rexional (en concreto para as rexións perifé-
ricas). Logo describiremos e caracterizarémo-la CUI como un dos compoñentes 
dos SI, centrándonos nas posibles particularidades deste fenómeno nas rexións pe-
riféricas. Na segunda parte do artigo abordarémo-lo caso concreto de Galicia –á 
que previamente caracterizaremos como rexión periférica–, comezando cun resu-
mo das características básicas do seu sistema de innovación. Isto debe servirnos 
como base para rematar coa análise empírica da CUI feita ó redor da cooperación 
de dúas das tres Universidades galegas co seu medio socioeconómico e, en particu-
lar, coas empresas.  

2. UNHA ACHEGA ÓS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

2.1. AS ORIXES E O SIGNIFICADO 

 A aparición do concepto de Sistemas de Innovación está intimamente ligado ó 
grupo de investigación en industria e Competitividade da Universidade de Aalborg 
en Dinamarca; deste xeito, será aí onde xurda o primeiro estudio directamente re-
ferido ós SIs (Lundvall [ed.], 1992). O primeiro aspecto que se debe ter en conta é 
que os SIs son basicamente unha ferramenta ou un marco de análise da capacidade 
de innovación nun determinado espacio xeográfico, sector ou mesmo industria nun 
tempo tamén dado. Hai lugar, sen embargo, para unha definición máis estricta e 
descritiva dun SI entendido como o conxunto de axentes e institucións, así como as 
interaccións que entre eles se producen, que participan no proceso de innovación. 
A cantidade de institucións e axentes variará segundo o grao de amplitude que se 
lle queira dar ó estudio dun SI e pódense incluír, entre outros, as empresas e os 
seus laboratorios de I+D, os centros públicos e privados de investigación, diferen-
tes niveis de goberno, o mundo financeiro, etc. A interacción é, por outro lado, o 
elemento clave na forma de entende-la innovación dos defensores deste marco de 
análise. Así, as innovacións serán o resultado da interacción de axentes e institu-
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cións de distinta natureza e darán lugar a fenómenos de aprendizaxe e acumulación 
de coñecementos que –en contacto co mercado– definirán a capacidade de anovar 
dun sector ou territorio1.   
 O concepto de SI relaciónase normalmente co nivel de análise constituído polos 
estados nación. De aí que moitas veces se fale directamente de Sistema Nacional 
de Innovación (SNI), entendido como os elementos e interaccións enriba apunta-
dos, pero referíndose ó ámbito estatal-nacional. Autores como Nelson e Rosem-
berg (1993), Freeman (1995) e o propio Lundvall [ed.] (1992) teñen afondado no 
estudio e na análise dos SNI de diferentes países. Por outro lado, e polo carácter 
instrumental dos SI, cómpre sinalar que non se pode falar da existencia de SI como 
organizacións ou institucións que poidamos atopar na realidade nin tampouco a 
existencia dun SI ideal, pois cada rexión ou país desenvolveu unha maneira dada 
de innovar nunha fase histórica determinada. Isto non quere dicir, obviamente, que 
non existan territorios que desenvolveran unha maior capacidade para innovar que 
outros (noutras palabras, existen SI que posibilitan maiores graos de innovación 
que outros). 

2.2. A INTERACCIÓN UNIVERSIDADE-INDUSTRIA DENTRO DOS SISTEMAS  
       DE INNOVACIÓN 

 Seguindo unha definición estricta poderiamos diferencia-los seguintes elemen-
tos como os máis representativos á hora de estudiar un SI: as empresas (a súa es-
tructura interna e a súa conexión co mundo financeiro); os centros de investiga-
ción, nos que destacan as universidades e os laboratorios e centros públicos de 
I+D, e, por último, as políticas públicas de innovación, destinadas a fomenta-la 
capacidade tecnolóxica dun determinado territorio. Non podemos deixar de lem-
brar que á parte das actividades e do rol propio destas institucións, o que realmente 
lle da carácter sistemático ós SI é a interacción que se produce entre eles. Polo tan-
to, como un primeiro achegamento e tendo en conta a definición de SI, podemos 
establecer que a colaboración entre as universidades e a industria é un máis dos 
compoñentes dun SI. Ademais, o xeito no que estas dúas institucións se relacionen 
nun tempo e nun lugar (se é que o fan) converterase nunha característica distintiva 
dun sistema de innovación dado. 
 Existen diversas modalidades de colaboración entre a universidade e a indus-
tria. Deste xeito, Howells, Nedeva e Georghiou (1998) distinguen tres tipos:  
 
• Colaboración por motivos de formación profesional (materializada en prácticas 

de empresa por estudiantes, financiamento de estudiantes de doutoramento por 
parte de empresas, etc). 

                                                           
 

1
 Esta forma de entende-la innovación está estreitamente ligada á nova escola schumpeterian tamén coñecida 

como evolucionista (Edquist [ed.] 1997). 
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• Colaboración para comercializa-los resultados dos investigadores universitarios 
(mediante, por exemplo, a creación de empresas por parte deses mesmos investi-
gadores, os coñecidos como “spin-offs”).  

• E, por último, a colaboración directamente dirixida a aumenta-las capacidades 
anovadoras non só das empresas senón do sector productivo e da economía en 
xeral. Será esta última á que lle prestemos maior atención ó longo deste artigo 
por ser dalgún xeito a máis relevante dentro do marco dos SI. 

 
 Dentro desta última modalidade diferenciaremos dous tipos de colaboración. A 
primeira delas materializase en contratos directos entre a universidade (os grupos 
de investigación) e as compañías. Un segundo modo refírese á que chamaremos 
“colaboración institucionalizada” que se dá de xeito sistemático normalmente en 
lugares expresamente erixidos para iso, tales como os parques científicos ou tecno-
lóxicos. É precisamente nesta segunda forma de colaboración onde a palabra “in-
teracción” cobra maior sentido, dado que se produce unha transferencia de coñe-
cementos a dúas bandas (ou tres se considerámo-la participación das institucións 
públicas nestes). Os contratos directos non parecen amosar tal grao de interacción 
máis ca un certo predominio da transferencia de coñecementos desde a universida-
de á industria. Non é sorprendente, xa que logo, que as medidas políticas máis re-
comendadas polos defensores dos sistemas de innovación vaian dirixidas á crea-
ción deses espacios de interacción nos que se vencen as barreiras para a transfe-
rencia científica e tecnolóxica. Fálase de crear estructuras de “triple-hélice” for-
mada por empresas, universidades e centros públicos de investigación, que susten-
tan a capacidade anovadora dunha economía. A creación deste tipo de estructuras 
cunha certa autonomía propia enténdese que é un bo caldo de cultivo para a crea-
ción de empresas desde as propias universidades “spin-offs” e para atraer empresas 
na procura de coñecementos e tecnoloxía. É por iso que a localización máis común 
destes centros é nas proximidades das universidades, non só para posibilita-la par-
ticipación destas institucións senón para contar cunha oferta de man de obra alta-
mente cualificada. 

3. SISTEMAS REXIONAIS DE INNOVACIÓN 

3.1. A IMPORTANCIA DO ÁMBITO REXIONAL 

 En tempos recentes acaba de producirse un intento de estende-lo concepto ini-
cial de SNI no nivel rexional. Hai dous factores básicos, ó noso entender, que ex-
plican a aparición dos Sistemas Rexionais de Innovación. O primeiro é que o mar-
co de análise dos SI é un espacio aberto onde diversas posibilidades de análise te-
ñen cabida; como sinala Morgan (1997), podería dicirse que é un intento de lle 
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aplica-lo corpo teórico evolucionista ó problema rexional, despois de que fora 
aplicado no nivel da empresa, no nivel sectorial e no nivel nacional. Por outro la-
do, os SRI xorden tamén como un reflexo da crecente importancia do nivel rexio-
nal, sobre todo en Europa, despois do proceso de Unión Económica e Monetaria, 
pero tamén no nivel mundial coa globalización e coa integración dos mercados. En 
palabras de Cooke (1998, p. 5): “a medida que a coordinación se dá cada vez en 
termos máis globais, as interaccións claves entre empresas en certos clusters in-
dustriais tenden a rexionalizarse cada día máis”2. Este proceso está a facer que os 
estados nación tradicionais sexan cada vez menos relevantes como entidades eco-
nómicas e como unidades de estudio, mentres que as rexións se van facendo un si-
tio cada vez maior neses dous aspectos. Polo tanto, parece que existen suficientes 
argumentos para xustifica-lo xurdimento na década dos 90 dunha cada vez maior 
literatura sobre os SRI.  Entre  as  contribucións máis relevantes podemos destaca--
las de Malecki (1997), Morgan (1997), Cooke [ed.] (1998) e Howells (1998). 
 ♦ Os condicionantes dos Sistemas Rexionais de Innovación. É precisamente o 
último autor citado o que nos ofrece unha interesante opinión en relación cos SRI. 
Segundo Howells (1998), a especificidade e, dalgún xeito, a existencia dun SRI, 
dependerá en boa medida dos tres elementos seguintes:  
 
• A estructura de goberno rexional. 
• A evolución e desenvolvemento da especialización industrial da rexión no longo 

prazo. 
• O carácter de centro/periferia manifestado na estructura industrial e na capacida-

de innovadora. 
 
 O primeiro dos elementos permítenos dar conta dunha das principais compo-
ñentes dun sistema de innovación como é o sector público e a forma específica da 
súa actuación dirixida a mellora-la capacidade innovadora e productiva en xeral. O 
segundo elemento é básico á hora de comprende-la capacidade innovadora do sec-
tor productivo dunha rexión. Así, segundo sexa a especialización industrial haberá 
unha maior ou menor propensión a innovar. Co terceiro dos elementos o autor pre-
tende dar conta das asimetrías que certas rexións periféricas presentan en relación 
coas rexións centrais do seu país. Estas refírense á dotación de infraestructuras, así 
como á existencia dos centros de decisión tanto políticos como económicos. Máis 
adiante faremos uso desta taxonomía aplicada ó caso galego, aínda que con certas 
variacións xa que, dalgún xeito, sintetizarémo-lo segundo e o terceiro elemento 
nun só. Isto explícase porque, na nosa opinión, a maioría das veces existe unha es-
treita relación entre a estructura productiva e a condición periférica/central dunha 
rexión. A continuación imos ver cómo estas dúas características se entrelazan de 

                                                           
 

2
 Traducción propia. 
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xeito que a capacidade anovadora da rexión (e o seu SI) presenta certas peculiari-
dades estructurais; peculiaridades que, á súa vez, se estenden á colaboración entre 
a universidade e a industria. 

3.2. PERIFERIA E TECNOLOXÍA 

 Unha rexión periférica é comunmente definida como unha rexión con baixa 
renda per cápita, un sistema de comunicacións deficientes, un peso relativamente 
alto dos sectores primarios e un sistema productivo (industrial) feble e pouco de-
senvolvido en comparación coas rexións máis adiantadas do centro. Desde o punto 
de vista tecnolóxico e da innovación son varias as características das rexións peri-
féricas. En primeiro lugar, diremos que as rexións periféricas acostuman estar es-
pecializadas en sectores tradicionais de baixo contido tecnolóxico (agricultura e/ou 
pesca ou sectores onde as vantaxes comparativas se acadan a través do baixo custo 
dos factores, xa sexan recursos naturais ou man de obra). Por outro lado, as 
rexións periféricas teñen o costume de amosar “dependencia científica e tecnolóxi-
ca”, o cal ten un efecto perverso na súa capacidade anovadora. Así, na medida en 
que as rexións centrais teñen unha vantaxe acumulada e adoitan estar especializa-
das en bens de alto contido tecnolóxico, tamén tenderán a seren exportadoras netas 
desa clase de bens.  Deste xeito, as necesidades de bens de equipo e de bens “high-
-tec” das rexións periféricas cubriranse pola vía das importacións procedentes das 
rexións adiantadas. E aínda que o comercio e a compra de bens envolve certa 
transferencia de tecnoloxía, como apunta Ciciotti (1990), é máis importante a ca-
pacidade (o “know-how”) necesaria para producir eses bens cá tecnoloxía contida 
neles. Esa capacidade non se transmite a través do mecanismo de mercado senón 
que necesita doutro tipo de contactos máis directos onde os coñecementos tácitos e 
as habilidades se poidan transferir. 
 Pero existe un segundo aspecto que limita a capacidade anovadora das rexións 
e dos países periféricos. Deste xeito, unha especialización histórica en sectores de 
escaso contido tecnolóxico ten como consecuencia a existencia dunha escasa tradi-
ción anovadora na rexión, dado que, como dixemos, as vantaxes competitivas se 
acadan a través de factores convencionais. Autores como Morgan (1997) afirman 
que, á parte da relativa ausencia de infraestructuras e actividades tecnolóxicas, as 
rexións menos favorecidas carecen dun certo “capital social” ou “cultura anovado-
ra” na que se apoiar. Esa carencia non afecta, segundo este autor, unicamente ó 
sector productivo senón tamén a outras institucións como universidades e os pro-
pios gobernos ou o armazón político. 
 Polo tanto, a especialización en sectores onde as vantaxes se basean en factores 
tradicionais, a dependencia comercial en bens de alto contido tecnolóxico e a ca-
rencia da cultura anovadora crearán un circulo vicioso do que a capacidade rexio-
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nal para anovar –o sistema rexional de innovación– lle será moi difícil de saír. Só 
as medidas públicas poderán eliminar ou condiciona-las desigualdades creadas po-
lo mercado e polos efectos perversos da especialización productiva sobre a capaci-
dade anovadora. 

3.3. CUI NAS REXIÓNS PERIFÉRICAS 

 A necesidade de anovar e de adapta-las novas tecnoloxías levou á maioría das 
rexións avanzadas a se dotaren de infraestructuras para mellora-la capacidade ano-
vadora, así como a implicar a moitas institucións para promove-lo dito proceso. E 
non foi só o resultado das medidas dos gobernos senón tamén a necesidade in-
herente do sistema económico o que ten levado, por exemplo, ás empresas a cola-
boraren coas universidades. Poderiamos dicir que nas rexións máis desenvolvidas 
a colaboración entre a universidade e a industria orixinou un proceso de aprendi-
zaxe institucional por interacción. No caso das rexións periféricas, sen embargo, 
na medida en que estas presentan perfís de especialización en sectores de escaso 
contido tecnolóxico e que a súa posición na división internacional do traballo está 
caracterizado tamén por esa especialización, é posible que non se teñan dado os 
incentivos para crear esa capacidade institucional ou social para innovar. Xa que 
logo, podemos pensar que os lazos entre as institucións universitarias e o tecido 
productivo presentan debilidades estructurais.  
 Gibbons (1994) afirma que os países máis atrasados poden ter problemas para 
adaptar novas formas do que el chama “producción de coñecementos” e nas que a 
colaboración e a interacción pasan a ser elementos clave. As razóns son basica-
mente as mesmas que apuntou Morgan (1997), ou sexa, a carencia non só de in-
fraestructuras físicas senón tamén sociais que posibiliten a colaboración e a inter-
acción. Ademais, existen evidencias empíricas que amosan cómo nas rexións 
avanzadas esa interacción ten bastante arraigamento. En Europa, por exemplo, di-
versos estudios da UE (CEC, 1987, 1988) teñen destacado o baixo nivel de inter-
acción entre industria e universidade nas rexións menos favorecidas en contraste 
coas máis desenvolvidas3. 
 Podemos concluír, entón, que as rexións periféricas presentan, segundo as hipó-
teses sinaladas, certas debilidades estructurais que afectan ós seus sistemas de in-
novación (a súa capacidade anovadora) e que, polo tanto, condicionan tamén a co-
laboración entre a universidade e a industria nesas rexións. Queda por ver, a  con-
tinuación, se esta análise se adapta ou non a un caso concreto. Para iso imos anali-

                                                           
 

3
 De tódolos xeitos, temos que ter en conta a singularidade cultural e política de cada territorio. Pódese da-lo 

caso de que, por razóns de índole cultural ou política, existan lugares onde a universidade estivo tradicionalmente 
afastada da industria (en Grecia, por exemplo, ata hai ben pouco non se consideraba a posibilidade de establecer 
contratos entre a universidade e a industria). Do mesmo xeito, en moitos países como Alemaña ou o Reino Unido, 
a universidade sempre se considerou unha institución fundamental de apoio ó sector productivo. 
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za-la colaboración entre a universidade e a industria para o caso galego. Deste 
xeito, comezaremos por presenta-las características básicas do Sistema Galego de 
Innovación no que a condición de periferia da economía galega (no contexto euro-
peo) será remarcada como aspecto condicionante fundamental. Logo faremos un 
repaso da CUI en Galicia inserida no marco xeral do Sistema Galego de Innova-
ción.  

4. O SISTEMA GALEGO DE INNOVACIÓN 
 Como xa dixemos, o estudio dun sistema de innovación non se pode facer sen 
antes ter un marco de referencia da economía ou sector económico que se vai estu-
diar. Por esa razón, á hora de describi-lo Sistema Galego de Innovación (SGI) imos 
seguir primeiro unha versión propia da taxonomía apuntada por Howells (1998) e 
que nos serve para coñece-los condicionantes do SGI. Logo, trataremos de facer 
unha síntese ou resumo das principais características do SGI pero sen afondarmos 
nelas. 

4.1. OS CONDICIONANTES DO SISTEMA GALEGO DE INNOVACIÓN 

4.1.1. A estructura pública ou gobernativa 

 Existen tres niveis de goberno básicos que inflúen nos elementos do SGI (e que 
tamén participan nel, mediante as políticas públicas). Comezando polo máis am-
plo, témo-la Comisión Europea, que conta cun directorio xeral que xestiona a Polí-
tica Europea de Ciencia e Tecnoloxía que se articula principalmente a través dos 
Programas Marco. O segundo nivel é o estatal. Neste caso é de destaca-la Lei para 
a promoción e coordinación da investigación científica e técnica que foi publicada 
no 1986. Pódese dicir que este é o punto de inflexión na política de innovación en 
España (verdadeiramente é o seu inicio). A consecuencia desta lei elabórase o Plan 
Nacional para I+D no que se establecen as institucións participantes no proceso de 
innovación así como as súas funcións e as súas competencias. E, por último, temos 
o nivel rexional, resultado do proceso de descentralización política iniciado no Es-
tado a finais dos anos 70. Consonte co nivel estatal, no 1993 publicase a Lei para 
investigación e promoción do desenvolvemento tecnolóxico de Galicia. A partir de 
aí  –aínda que non sen certa tardanza– elaborarase o Plan Galego de I+D (1998) e 
estableceranse as pertinentes comisións gobernamentais para I+D. En resumo, no 
que se refire ó sector público, o SGI ten que ser analizado desde un triple punto de 
vista e, como veremos máis adiante, cada un destes niveis participa e condiciona a 
capacidade galega de anovar. 
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4.1.2. A evolución e desenvolvemento histórico da especialización  
          productiva rexional. Asimetrías centro-periferia 

 Como ben subliñan os evolucionistas, a evolución económica está en gran me-
dida presa do seu pasado e da súa historia (é “path-dependent”). É ben sabido que 
a economía galega se caracteriza por unha moi tardía industrialización (iniciada 
ben entrada a segunda metade do século XX). Poderiamos identificar tres factores 
fundamentais á hora de explicar este proceso: 
 
• A aparición e consolidación dun sector enerxético de certa importancia. 
• A consolidación da industria pesqueira unida á aparición dun incipiente sector 

agro-industrial. 
• A creación dunha área especializada no sector automobilístico, resultado directo 

da implantación da empresa automobilística Citroën en Vigo. 
 
 Na táboa 1 vemos que eses tres sectores seguían a se-los máis importantes no 
1991, representando preto do 65% do valor engadido por toda a industria. En canto 
á súa capacidade anovadora é sensato pensar que dependerá en boa medida do seu 
grao de implicación na economía galega (polo tanto, do seu grao de “interacción” 
con outros sectores). Comezando polas actividades agrarias e pesqueiras, pódese 
dicir que presentan un alto grao de implicación e dan lugar a importantes efectos 
de arrastre (construcción naval, por exemplo) e de cara adiante (industrias conser-
veiras, lácteas). Sen embargo, o feito de que sexan dous sectores tradicionais de 
baixo perfil tecnolóxico réstalle importancia ó seu impacto dentro do SGI. O sector 
do automóbil, por outro lado, é un sector máis intensivo en tecnoloxía cós anterio-
res (aínda que xa se adoita incluír dentro dos sectores maduros), ademais foi con-
solidando co tempo un certo grao de integración na economía (sobre todo na área 
viguesa). Pero o feito de que se centre ó redor dunha multinacional, e posto que es-
te tipo de compañías teñen o costume de centraliza-las actividades de I+D na em-
presa matriz, condiciona o impacto que poida ter sobre a capacidade de innovación 
galega. Por último, o sector enerxético ten sido definido como o típico exemplo de 
“industria de enclave” (Beiras, 1995), argumentando que as súas actividades teñen 
fins case que simplemente extractivos. Xa que logo, non parece ter un carácter in-
ductivo relevante sobre outros sectores, o que fai presaxiar unha escasa contribu-
ción no SGI4. 
 Pero un indicador definitivo da escasa capacidade anovadora da economía ga-
lega é o do comercio de bens de alto contido tecnolóxico e bens de equipo. Neste 
caso, nun estudio feito por Rodil (1998) sinálase que a economía galega é importa-
dora neta de bens de alto contido tecnolóxico. Esta conclusión vese reforzada se 
                                                           
 

4
 No referente ó carácter inductivo deste sector, temos que sinalar que existe unha importante industria do 

aluminio que naceu á beira do anterior sector mencionado. Sen embargo, a actividade desta industria non pasa de 
ser de natureza primaria (pranchas de aluminio) sen constituír unha fonte importante de valor engadido (Beiras, 
1995). 
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observámo-la evolución da balanza comercial de bens de equipo (normalmente dun 
alto contido tecnolóxico). Así, vemos na gráfica 1 que a taxa de cobertura a penas 
rozaba o 25% para o ano 1998.   
 

Táboa 1.- Valor engadido por sector industrial (% sobre o total industrial) 
 1964 1975 1991 
Metais e minerais 2,28 2,29 4,36 
Auga e productos enerxéticos 13,83 13,63      20,47* 
Alimentación, bebidas e tabaco 16,77 15,45 17,23 
Téxtiles, coiro e zapatos 12,70 9,88 6,62 
Madeira e moblería 12,53 7,89 7,00 
Papel, prensa e artes gráficas 2,07 2,85 3,43 
industrias químicas e plásticos 10,50 87,73 5,90 
Minerais e productos non-metais 3,94 5,38 9,61 
industrias metálicas e material de transporte 25,31 34,91 25,38 
* Esta porcentaxe pode estar subestimada, así de acordo coas Táboas I-O de Galicia 
para 1990, sería do 34%. 

FONTE: Vence [dir.] (1998). 

 
Gráfica 1.- Balanza comercial de bens de equipo 
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 FONTE: IGE. Elaboración propia. 
 

 En resumidas contas, a economía galega presenta un perfil claramente periféri-
co que se manifesta tamén desde o punto de vista tecnolóxico. Isto reflíctese nunha 
especialización en sectores con escasa capacidade para anovar e que resolven as 
súas necesidades de bens de equipo e de alto contido tecnolóxico pola vía das im-
portacións. Como veremos a continuación isto será decisivo para entender e carac-
teriza-lo SGI.  

4.2. O SISTEMA GALEGO DE INNOVACIÓN: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 Antes de comezar coa análise, imos dar conta do indicador máis usado á hora 
de medi-la capacidade anovadora dun territorio. Así, como vemos na táboa 2, du-
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rante o período considerado, o gasto en I+D a penas pasou do medio punto porcen-
tual (sobre o PIB), significando ó redor do 50% do xa de por si baixo gasto en I+D 
do conxunto estatal. Isto evidencia unha escasa capacidade anovadora da economía 
galega e está relacionado –senón directamente explicado– polos condicionantes 
que acabamos de ver no epígrafe anterior. 
 

Táboa 2.- Gasto en I+D (% sobre o PIB) 
 1992 1993 1994 1995 
Galicia 0,58 0,51 0,44 0,57 
España 1,00 0,98 0,92 0,92 

FONTE: Xunta de Galicia (1999). 

 
 A seguir imos facer un breve repaso do Sistema Galego de Innovación e apunta-
la súas características máis relevantes. Comezaremos por analiza-las actividades 
anovadoras das empresas, logo describirémo-lo rol do sistema público de I+D (ba-
sicamente universidades e centros de investigación) e, finalmente, analizarémo-lo 
rol e o impacto que tiveron as políticas públicas de I+D5. 

4.2.1. Actividade anovadora das empresas 

 En trazos xerais diremos que a actividade de I+D das empresas galegas é moi 
reducida, situándose o gasto en I+D ó redor do 0,1% do PIB no ano 1995. Nese 
mesmo ano só 60 empresas realizaron este tipo de actividades e fixérono nunha 
contía moi reducida (unha media de 30 millóns de pesetas). Un dato curioso é a 
concentración do esforzo en I+D nos sectores maduros (sector extractivo, automó-
biles e naval). Isto non quere dicir que estes sectores sexan intensivos en tecnolo-
xía, senón máis ben está relacionado co enorme peso que teñen no tecido producti-
vo e evidencia, por outro lado, que sectores dunha grande intensidade tecnolóxica, 
como o da información e a comunicación, non teñen case que presencia no país.  
 Pero o indicador de gastos de I+D non nos ofrece unha visión exacta da capaci-
dade anovadora das empresas galegas, para isto necesítase un indicador dos out-
puts ou resultados de innovación. O máis usado neste capítulo é o da obtención e 
rexistro de patentes. Neste caso, o panorama non é moito máis optimista que no la-
do dos inputs. Así, para o período 1987-1995 só o 1,9% das patentes españolas fo-
ron galegas (Xunta, 1999). Ademais, segundo se observa no documento sinalado, a 
maioría delas (ó redor dun 60%) foron concedidas a axentes individuais e non a 
empresas, co que o impacto no sistema productivo é aínda menor se cabe. 

                                                           
 

5
 Os lectores poden atopar unha achega máis polo miúdo ó Sistema Galego de Innovación no estudio de Xavier 

Vence [dir.] (1198): industria e innovación. A maioría dos datos manexados neste breve repaso proveñen dese 
estudio. 
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Gráfica 2.- Distribución do gasto en I+D (%) 
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4.2.2. O sistema público de I+D en Galicia 

 O sistema público de I+D, e concretamente as universidades, levaron a cabo 
máis da metade das actividades de I+D para o ano 1995 (54,48%). De acordo coa 
Guía de recursos para innovar en Galicia (Xunta, 1999), o sistema público de I+D 
galego está formado polas universidades e pola denominada “infraestructura de 
soporte á innovación” da que forman parte, á súa vez, os centros públicos de inves-
tigación, os centros tecnolóxicos e o Parque Tecnolóxico de Galicia. 
 Xa que máis adiante imos tratar máis polo miúdo o papel das universidades, en 
particular no que se refire á súa capacidade de interaccionar co seu medio, agora 
imos facer só unha descrición xeral. Comezaremos dicindo que das tres Universi-
dades existentes, dúas delas –a da Coruña e a de Vigo– son de recente creación 
(1990), despois de se segregaren da de Santiago. É precisamente esta última a de 
maior dimensión, xa que conta con 65 departamentos e máis de 1.800 investigado-
res. Por áreas de especialización pódese ver claramente que a Universidade de 
Santiago está especializada en campos tradicionais como o da saúde, a química e 
os estudios sociais, mentres que as outras dúas teñen certa preferencia de cara ás 
áreas máis técnicas, como a producción industrial ou as comunicacións. Dentro das 
universidades existen outros dous organismos: os chamados institutos universita-
rios e os laboratorios. Estes centros están máis especializados en labores investiga-
doras co que contribúen nunha maneira máis directa ó sistema de I+D.  
 En canto á infraestructura para o soporte da innovación, temos que apuntar que 
no ano 1999 existían doce centros públicos de investigación, dos que cinco depen-
den da Administración central. Están dirixidos á investigación en áreas tradicio-
nais como a agricultura e a pesca. Unha función similar é a que cumpren os cha-
mados centros tecnolóxicos, aínda que neste caso están deseñados para fomenta-la 



González, M. A colaboración entre universidade e industria… 

Revista Galega de Economía, vol. 9, núm. 2 (2000), pp. 43-66 
ISSN 1132-2799 

55

transferencia e a difusión de tecnoloxías. Están tamén especializados basicamente 
en recursos naturais e en actividades primarias (madeira, minerais e mar). A maio-
ría dos centros tecnolóxicos están aínda en fase de experimentación e aínda non 
alcanzaron o seu potencial. Por outro lado, a conexión coa industria parece bastan-
te limitada, pois só en tres destes centros existe implicación da industria e depen-
den case que exclusivamente da administración. Isto limita bastante o alcance des-
tes tipos de centros no SGI. 
 Capítulo á parte merece o Parque Tecnolóxico de Galicia. Como xa dixemos, os 
parques tecnolóxicos emerxen como espacios de interacción entre as empresas, os 
centros de investigación (maiormente universidades) e as administracións. O Par-
que Tecnolóxico de Galicia foi creado no ano 1997 e sitúase na localidade de San 
Cibrao das Viñas en Ourense. Case a totalidade do capital é público (49% da 
Xunta, 35% das administracións provinciais e locais). A principios do ano 1998 
había 22 empresas instaladas, aínda que só 3 delas levaban a cabo actividades de 
investigación ou de producción (Xunta de Galicia, 1998). Aínda que, se cadra, 
sexa prematura unha avaliación dos resultados deste centro, existen diversos as-
pectos que provocaron unha gran crítica del. O primeiro deles é o da localización, 
xa que non está preto de ningún centro industrial importante e, por outro lado, non 
está nas proximidades dunha universidade con perfil técnico (para sermos exactos 
non está preto de ningunha universidade). De novo temos que dicir que este centro 
non parece que contribúa do mellor xeito posible ó SGI xa que, de certa maneira, 
contradí a funcionalidade e os obxectivos cos que se concibiron os parques tecno-
lóxicos.  

4.2.3. As políticas de innovación 

 As medidas de carácter público dirixidas a reforza-las capacidades anovadoras 
constitúen o terceiro elemento importante dun sistema de innovación. Neste caso é 
importante coñece-lo impacto que as ditas medidas tiveron sobre a capacidade tec-
nolóxica das empresas e das demais institucións. No caso galego vimos que existen 
tres niveis de goberno fundamentais influíndo no SGI: o nivel europeo, o español e 
o galego.  
 No que se refire ó nivel europeo, diremos que a participación de axentes gale-
gos nos programas marco ata o ano 1998 é moi reducida, sendo o 1,7% o máximo 
acadado no total do conxunto do Estado (xa de por si non moi elevado). Segundo 
Vence [dir.] (1998), ás dificultades que amosan as rexións periféricas para partici-
paren nestes programas hai que lle sumar unha escasa adecuación deles á realidade 
productiva destas rexións (ó se centraren as axudas en sectores e actividades de al-
ta tecnoloxía tipicamente “centrais”). De tódolos xeitos, a UE ten unha segunda 
vía de soporte da actividade anovadora; falamos da creación de infraestructuras. 
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Neste caso o impacto para Galicia parece ter sido máis positivo, xa que se lles 
prestou especial atención ás rexións periféricas e se uniron estas axudas co pro-
grama xeral dos fondos estructurais6. 
 Se o impacto dos programas europeos foi moi limitado, similares conclusións 
poden tirarse da participación galega nos programas estatais. Así, no período 1988-
1995 non se superou o 3,7% do total dos fondos manexados, o cal é relativamente 
escaso se se compara con calquera outro indicador económico de Galicia con res-
pecto ó total estatal. Isto parece deberse, en boa parte, á enorme concentración de 
fondos que se produce en Madrid por mor, probablemente, da localización das em-
presas públicas e multinacionais nesa rexión, pero tamén por mor dunha escasa 
atención ás rexións periféricas por parte do Goberno central (Vence [dir.], 1998). 
 Para rematar, as actuacións desde o nivel autonómico só se poden analizar des-
de primeiros dos anos 90, pois é cando se lle principia a dar un recoñecemento ex-
plícito a esta cuestión. Polo de agora, a maioría das políticas dirixíronse á creación 
de infraestructuras (centros de investigación, parque tecnolóxico, etc.). Por outro 
lado, un segundo grupo de accións dirixiuse á subvención directa a empresas. Nes-
te apartado, Vence [dir.] (1998) destacou que estas medidas tiveron un alcance moi 
limitado en canto ás empresas implicadas; ademais, tratouse de proxectos de índo-
le xeral (por exemplo, medidas dirixidas á mellora dos equipos informáticos) que 
non tiñan un claro carácter tecnolóxico. Por último, cómpre destacar que non se lle 
prestou demasiada atención ás medidas para fomento da colaboración e creación 
de pontes entre os distintos axentes actuando no sistema de innovación. Como re-
sumo, e referíndonos ó rol do Goberno autonómico, podemos dicir que  foi polo de 
agora moi modesto e as liñas a seguir necesitarían de certa modificación. 

5. COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADE E INDUSTRIA EN 
    GALICIA 

5.1. CÓMO INTERACTÚAN AS UNIVERSIDADES GALEGAS COA 
       INDUSTRIA 

 Nun dos epígrafes anteriores diferenciabamos tres tipos de colaboración entre a 
universidade e a industria. A continuación imos facer unha descrición da CUI en 
Galicia seguindo ese modelo, aínda que centrándonos case que exclusivamente na 
última forma de colaboración (para reforza-las capacidades anovadoras do sector 
productivo), xa que é a de maior relevancia en termos de innovación. Así, diremos 
que a primeira das formas de colaboración (dirixida á formación profesional) esti-
vo historicamente pouco desenvolvida e só recentemente se están a fomentar con-
tratos en prácticas en empresas para estudiantes universitarios e, ó tempo, comezan 
                                                           
 

6
 O Parque Tecnolóxico de Galicia, por exemplo, foi construído en boa medida con base nestes fondos. 
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a darse casos de cursos de posgrao financiados por entidades privadas. No que se 
refire á colaboración para comercializa-los resultados da investigación, non parece 
que se estea a dar dun xeito ordenado e, referíndonos ós famosos “spin-off”, cóm-
pre dicir que son case uns descoñecidos en Galicia. Isto limita o alcance producti-
vo das invencións dos investigadores galegos, pois pasan normalmente a seren ad-
quiridas por empresas rompendo deste xeito a posibilidade dunha maior interac-
ción entre o sector productivo e a universidade. 
 Centrándonos na colaboración para reforza-las capacidades anovadoras do sec-
tor productivo diremos, en primeiro lugar, que no caso galego domina basicamente 
a primeira das modalidades, ou sexa, os contratos directos entre grupos de investi-
gación e empresas (e demais medio socioeconómico). A colaboración instituciona-
lizada, é dicir, vía institucións tales como parques científicos e tecnolóxicos é moi 
miúda. É de destacar, como xa dixemos, que as universidades a penas participan 
no Parque Tecnolóxico de Galicia (só a Universidade de Vigo participa con menos 
dun 2% no seu capital social; a Universidade de Santiago rexeitou participar). Isto 
pode ser definido como unha primeira característica da CUI en Galicia e, por ex-
tensión, do SGI; sen embargo, poderiamos afirmar que se trata dunha barreira de 
por si, pois é a colaboración institucionalizada a que parece dar mellores resulta-
dos de cara a crear e fomenta-las capacidades anovadoras dos sectores productivos. 
Como xa se apuntou, basea-la colaboración en contratos individuais significa limi-
ta-la interacción e a posibilidade de que se creen espacios con importante dina-
mismo económico en si mesmos7. 
 De tódolos xeitos, cómpre facer de seguido un estudio máis polo miúdo da co-
laboración baseada nos contratos directos. Isto pódenos dar unha idea da fortaleza 
deses lazos cooperativos, así como do alcance destes nos sectores productivos e no 
medio socioeconómico galego. Para iso imos presenta-los resultados dun estudio 
feito para dúas das tres Universidades galegas (para a Universidade de Vigo e para 
a de Santiago) feito no verán do 1999. O dito estudio baseouse nun cuestionario 
que abordaba datos cuantitativos e cualitativos dos contratos entre as universidades 
e o seu medio socioeconómico (aínda que centrándonos no sector productivo), así 
como en entrevistas ós responsables das oficinas de I+D das dúas universidades8. 

                                                           
 

7
 Recentemente acábanse de adoptar diversas medidas para cubrir ese déficit. Unha delas é a creación de  

Uninova, sociedade participada polo Concello e a Universidade de Santiago e por diversas entidades privadas. 
Tamén en Vigo, a Zona Franca acaba de impulsa-la construcción dun parque tecnolóxico nas proximidades do 
campus universitario de Lagoas-Marcosende.  
 

8 Cada universidade conta cunha desas oficinas de I+D (a da Universidade da Coruña comparte tarefa cunha 
fundación). A súa función é a xestión dos contratos da Universidade co medio socioeconómico. Estas oficinas 
forman parte da rede estatal das OTRI (Oficinas para a Transferencia de Resultados da Investigación). 
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5.2. CONTRATOS ENTRE UNIVERSIDADES E O MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.2.1. Análise cuantitativa 

 Como presentación xeral podemos ver na gráfica 3 a evolución do valor dos 
contratos no período 1992-1997. Como o lector pode observar, existe un claro in-
cremento en cada unha das tres universidades polo que temos que recoller un pri-
meiro dato positivo da relación entre a universidade e o medio socioeconómico no 
que participa. No que se refire á análise por universidades, a USC é a que amosa o 
maior valor de contratos mentres que as outras dúas universidades presentan cifras 
similares. Isto pode explicarse pola maior dimensión (tanto en alumnos como en 
empregados) da primeira universidade, pero tamén porque tanto a Universidade de 
Vigo como a da Coruña contan con poucos anos de vida. É subliñable que sexa a 
Universidade de Vigo a que conta cun menor volume de contratos, se temos en 
consideración que a área de Vigo é a máis importante de Galicia en termos econó-
micos e industriais.  
 

Gráfica 3.- Valor dos contratos 
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   FONTE: Xunta de Galicia (1999). 

 
 Despois desta primeira presentación das tres universidades, imos facer agora 
unha análise máis profunda centrándonos na Universidade de Santiago e na de Vi-
go, as únicas das que obtivemos resposta do cuestionario e das entrevistas realiza-
das. O seguinte indicador refírese ó tipo de institución coa que a universidade es-
tableceu contratos, en concreto diferenciamos entre institucións públicas e compa-
ñías privadas. Na táboa 3 podemos ver que a administración (sobre todo a autonó-
mica) ten tanta importancia como o propio sector productivo á hora de establecer 
contratos coa universidade. Isto reafirma a idea de que a interacción da universida-
de cos sectores productivos debe ser tratado nun contexto máis amplo de coopera-
ción entre universidade e medio socioeconómico. 
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Táboa 3.-  Contratos segundo a entidade dos contratantes 
                             USC UVI 
 1996 1997 1998 1996 1997 1998 
Administración 37% 36% 36% 80% 48% 52% 
Compañías 63% 64% 64% 20% 52% 48% 

FONTES: USC, UVI. Elaboración propia. 
      
 Centrándonos agora na natureza dos contratos, sería conveniente establecer dú-
as categorías diferentes: contratos para desenvolver un novo proceso ou producto e 
contratos para a provisión de soporte técnico ou servicios xerais. Aínda que ámbo-
los dous poden ser definidos como colaboración en I+D, é doado pensar que os 
primeiros teñen un maior impacto no sistema productivo. Os resultados son neste 
sentido bastante claros. Así, ámbalas dúas universidades realizan principalmente 
contratos de apoio técnico e de prestación de servicios, sendo máis reducido o nú-
mero de contratos para o deseño de novos productos e procesos9. 
 

Táboa 4.- Os contratos segundo a súa natureza 
UVI USC  

1997 1998 1997 1998 
Apoio técnico e prestación de servicios  55,80% 64,86% 64% 59% 
Contratos para novos productos e procesos 44,20% 35,14% 36% 41% 

FONTES: USC, UVI. Elaboración propia. 

 
 Para analiza-la fortaleza e a estabilidade da CUI establecemos dous indicado-
res: o primeiro deles  é a duración media dos contratos e o segundo é o valor mo-
netario que alcanzan por termo medio. Como vemos na gráfica 5, a maioría dos 
contratos contan con menos dun ano de duración media para ámbalas dúas univer-
sidades e só ó redor do 5% (tamén para ámbolos dous casos) teñen unha duración 
media de máis de dous anos. Esta é, na nosa opinión, unha clara evidencia da debi-
lidade dos contratos e da CUI en xeral. Tamén o valor medio dos contratos parece 
amosar unha escasa relevancia destes, atopando o seu valor ó redor de dous mi-
llóns de pesetas.  
 Outro dato interesante é o reparto dos contratos entre os distintos departamen-
tos de cada universidade. Nas gráficas 5a e 5b vemos que na UVI son os departa-
mentos que pertencen á área de enxeñería os máis activos á hora de estableceren 
contactos coa industria (e coa administración). Isto, por suposto, vén explicado por 
unha certa “especialización” desta universidade nesta área. Os departamentos da 
USC amosan un reparto máis uniforme, aínda que parece existir certa inclinación 
de cara á área química. É de destaca-la capacidade tanto do Instituto de Cerámica 

                                                           
 

9
 A  escasa  relevancia  dos contratos sería aínda máis acusada se temos en conta que non estamos a considera--

los informes dentro desta categoría e que, sen embargo, teñen certa importancia como vínculos entre a Uni-
versidade e a Empresa. 
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como do Departamento de Arqueoloxía o que parece indicar certa especialización 
da USC no campo da restauración e conservación10. 
 

Gráfica 4.- Duración media dos contratos, 1998 

UVI

USC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77,9%

70% 25% 5%

6,6%15,5% < 1 ano

1-2 anos

> 2 anos

 

   FONTES: USC, UVI. Elaboración propia. 

 
 

Táboa 5.- Valor medio dos contratos (∈) 
 1996 1997 1998 

USC 20173.9618 12341.8653 16893.1419 
UVI 12665.2462 16887.9493      9502.93634

FONTES: USC, UVI. Elaboración propia. 

  
 

Gráfica 5a.- USC. Número e valor (mpts) por departamentos en 1998 
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 10

 Por suposto estas conclusións teñen que ser tomadas con moita prudencia, pois estamos a referirnos a unha 
secuencia transversal (1998) e non a unha serie temporal que nos poida ofrecer unha visión máis completa das 
tendencias ó longo do tempo. 



González, M. A colaboración entre universidade e industria… 

Revista Galega de Economía, vol. 9, núm. 2 (2000), pp. 43-66 
ISSN 1132-2799 

61

Gráfica 5b.- UVI. Número e valor (mpts) por departamentos en 1998 
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 FONTE: UVI. Elaboración propia. 

5.2.2. O impacto da CUI na economía 

 Situándonos agora nun nivel diferente, sería interesante coñece-lo alcance do 
impacto CUI na economía galega. Para iso usarémo-la distribución dos contratos 
segundo o sector económico. Centrándonos primeiro na UVI, temos que para o 
bienio 1997-1998 sobresaen tres sectores: o sector de “producción industrial”, o 
sector de telecomunicacións e, por último, o que demos en chamar sector “de ser-
vicios”, referíndonos a aquelas compañías/institucións solicitando estudios de 
mercado, avaliación de proxectos, etc. A importancia destes tres sectores amosa o 
carácter industrial da área de Vigo (sobre todo ó redor do sector transporte). Pero, 
ademais, revela que dous sectores tan importantes como o das telecomunicacións e 
o industrial en xeral están a establecer redes de colaboración coa universidade, 
amosando tamén o acerto e a importancia de que existen departamentos nesas 
áreas. 
 

Táboa 6.- Contratos por sector económico (% sobre o total) 
USC 1997 1998 UVI 1997 1998 

Saúde e farmacéutico 19% 17% “Servicios” 16% 30% 
Medio ambiente 11% 20% Comunicación 16% 16% 
Pesca 10% 12% Producción industrial 14% 13% 
Agricultura 8% 10% Recursos naturais 9% 8% 

FONTES: USC, UVI. Elaboración propia. 

 
 Pola outra banda, a USC amosa unhas tendencias bastante distintas ás da UVI. 
Así, só o sector “médico-farmacéutico” parece conservar un peso considerable nos 
dous períodos analizados. Isto pode ser explicado pola existencia en Santiago da 
única Facultade de Medicina de Galicia como por unha certa tradición desta Uni-



González, M. A colaboración entre universidade e industria… 

Revista Galega de Economía, vol. 9, núm. 2 (2000), pp. 43-66 
ISSN 1132-2799 

62

versidade nas áreas de Farmacia e Química. Outros sectores de relativa importan-
cia son o de medio ambiente e, sorprendentemente, o sector pesqueiro. E dicimos 
sorprendentemente porque, como é sabido, a actividade pesqueira en Galicia cén-
trase na área de Vigo, onde existe, ademais, unha Facultade de Ciencias do Mar. 

5.2.3. Análise cualitativa: motivacións, barreiras e aspectos xerais CUI 
          en Galicia 

 Este apartado recolle a información e as opinións dos responsables das oficinas 
de interface así como de diversos investigadores participantes en acordos de cola-
boración con empresas nas Universidades de Vigo e de Santiago. Analizaremos 
dous aspectos diferentes da CUI: o primeiro refírese ás motivacións e ás barreiras 
atopadas á hora de establece-los acordos, e o segundo aspecto está relacionado co 
rol das políticas públicas como incentivadores deses acordos. 
 Desde o punto de vista académico, o motivo principal para establecer contactos 
coa industria é a posibilidade para acceder a formas de financiamento adicionais 
tanto por parte dos investigadores como dos axentes individuais como polas uni-
versidades en xeral como institucións. O desexo de contribuír ó desenvolvemento 
local ou rexional tamén semella ser un factor fundamental para a universidade co-
mo institución, aínda que non é unha motivación básica para os investigadores in-
dividuais. Con respecto ás barreiras ou inconvenientes, existen dous elementos de 
moita relevancia. O primeiro refírese á incompatibilidade entre os intereses dos in-
vestigadores e os das empresas (debida en certa medida ás asimetrías nos obxecti-
vos e no funcionamento entre as universidades e o sector privado). O outro ele-
mento inclúese nun nivel distinto; así, segundo as opinións recollidas, a falta de 
políticas públicas apropiadas fixo imposible unha cooperación máis importante. 
Desde un punto de vista máis xeral, hai coincidencia en destaca-la fraqueza dos la-
zos de colaboración debido a unha certa falta de “cultura anovadora e colaborati-
va”, tanto desde o lado da universidade como do da industria. A evidencia desta 
falta de cultura anovadora témola, segundo os entrevistados, na escasa dimensión 
dos contratos (tanto en tempo como en diñeiro) unido ó seu carácter pouco anova-
dor (a maioría refírense a dotación de servicios técnicos e administrativos). 
 Movéndonos agora no aspecto político, parece existir unha certa unanimidade 
en declara-lo nivel rexional como o que debería adoptar maiores responsabilidades 
á hora de fomenta-los contactos entre a universidade e o seu medio socioeconómi-
co, en particular co sector productivo. Efectivamente, o rol da Administración au-
tonómica tivo ata o momento escaso impacto e só as políticas estatais influíron 
dalgunha maneira na interacción entre o mundo académico e o empresarial. Por 
outro lado, segundo os entrevistados, as medidas establecidas ata o de agora debe-
rían ter un cambio de orientación. Concretamente, deberían existir medidas especí-
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ficas para as PEMES debido á dificultade que atopan estas empresas no aspecto da 
innovación tecnolóxica.  

5.2. PRINCIPAIS ACHADOS 

 Despois de analiza-la información recollida podemos establece-las seguintes 
conclusións sobre a colaboración universidade-industria en Galicia (ou nun plano 
máis amplo, universidade-Medio Socioeconómico) que, como xa dixemos, se ma-
terializa en boa medida a través de contratos directos. 
 
• Os contactos entre a universidade e o seu medio socioeconómico –en concreto as 

empresas– está a aumentar nos últimos anos. E aínda que o punto de partida era 
moi modesto (en particular para as Universidades da Coruña e de Vigo), este da-
to lévanos a pensar que a colaboración aumentará no futuro. 

• A pesar do dato positivo apuntado no punto anterior, a CUI presenta aínda moitas 
carencias. En particular, a escasa dimensión dos contratos (en tempo e en contía)  
limitan  o impacto na estructura productiva da interacción universidade--
industria. Esta fraqueza refórzase polo feito de que gran parte dos contratos non 
se refiran estrictamente a I+D senón a proporcionar soporte técnico e informes ás 
empresas.  

• Referíndonos agora ó impacto na economía e centrándonos primeiramente na 
Universidade de Vigo, vemos que existe certa simbiose entre os departamentos 
de enxeñería desta Universidade e os sectores industriais punta, como as teleco-
municacións. Sen embargo, este dato positivo vese outra vez cuestionado polos 
argumentos xa mencionados e porque o número de contratos é moi reducido se se 
ten en conta o potencial da área industrial de Vigo. Por outro lado, hai que desta-
ca-la inexistencia de contactos importantes coa industria pesqueira dada a impor-
tancia que ten esta na área de Vigo. No caso da Universidade de Santiago debe 
ser destacada a importancia da conexión co sector da saúde, aínda que, dado o 
escaso peso deste sector na economía galega, é doado pensar que sexan contratos 
co sector público, co que o impacto no tecido productivo sería reducido. Unha 
medida que hai que considerar para paliar esa situación sería a promoción de 
“spin-offs” ou a mellora das condicións para que os investigadores universitarios 
puideran comercializa-los resultados da súa investigación. 

6. A XEITO DE CONCLUSIÓN 

 A CUI en Galicia atópase con moitas limitacións que podemos definir como es-
tructurais. A primeira delas refírese á natureza mesma desa colaboración, xa que se 
fai basicamente pola vía dos contratos individuais sen que existan espacios explici-
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tamente dirixidos á interacción académico-empresarial. A isto cómpre engadirlle 
que as políticas públicas –sobre todo as referidas ó nivel autonómico– non teñen 
sido moi adecuadas, como se observa no caso do Parque Tecnolóxico de Galicia. 
Por outro lado, a colaboración que de facto se está a dar pola vía dos contratos pre-
senta, como vimos, unha certa fraqueza tamén estructural. Como os propios res-
ponsables das oficinas de I+D das Universidades de Vigo e Santiago recoñecen, 
existe unha falta de cultura para a colaboración (e, polo tanto, anovadora), tanto 
desde as instancias universitarias como desde o mundo empresarial. Noutro nivel, 
a escasa dimensión dos contratos e o feito de que sectores tan importantes como o 
enerxético ou o pesqueiro non participen de xeito significativo na CUI revela a in-
existencia dunha capacidade anovadora endóxena e axuda a comprende-la elevada 
dependencia tecnolóxica da economía galega. 
 En definitiva, a nosa opinión é que o caso galego constitúe unha evidencia de 
cómo unha especialización histórica en sectores tradicionais de baixo contido tec-
nolóxico, unido á posición periférica (en termos políticos e económicos), condi-
ciona o sistema de innovación de tal maneira que tódolos seus elementos –
incluíndo a colaboración entre o mundo académico e a industria– se ven negativa-
mente influenciados. Non é o noso obxectivo establecer solucións ou liñas que se 
deben seguir para a superación deses problemas, aínda que cremos que do escrito 
se desprenden algunhas ideas para unha política de innovación máis axeitada. Pen-
samos que en xeral se debe fomenta-la interacción da universidade e a industria, 
tratando de involucrar sectores e áreas con potencial de crecemento (que non teñen 
porque coincidir unicamente cos que caracterizan a chamada “nova economía”). 
Por outro lado, a administración debe ocupar tamén un lugar fundamental e non só 
como promotor senón como participante activo. Tendo en conta, iso si, que deben 
ser iniciativas “a tres bandas”, de xeito que non se debe caer no erro de construír 
catedrais no deserto. E aínda que o alcance destas medidas non é inmediato nin 
moito menos definitivo para a solución dos problemas dunha economía periférica 
como a galega, si que poden axudar a crea-las condicións para reduci-la dependen-
cia tecnolóxica da nosa economía. 
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