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Desde hai xa moitos anos, un dos lugares comúns máis repetidos no ámbito 
científico e no político vén dado pola necesidade de incrementar as actividades (en 
Galicia e en España) en I+D+i. Tanto as empresas como o sector público, a través 
das universidades e doutros centros públicos de investigación, deben gastar unha 
parte dos seus orzamentos en investigación, desenvolvemento e innovación. Estes 
tres aspectos son distintos, aínda que estean moi relacionados. 

Existe a convención de que estas actividades, así como as formadoras, son un 
dos elementos a través do cal o crecemento se fai máis acaído e sólido. 

Temos a oportunidade de observar como a economía española e a galega, cun 
baixo gasto en activades en I+D+i e en educación, está a sufrir a crise económica 
cunha intensidade no emprego e no crecemento moi superior a outras economías, 
entre outras razóns, por que nos últimos anos a evolución crecente de economía 
veu da man de sectores que demandaban pouco gasto en I+D+i e, ademais, de per-
soal non especialmente cualificado.  

Consecuencia disto é que as actividades de I+D+i non creceron o que deberían, 
aproveitando a conxuntura favorable. Así, atoparemonos para saír da crise unha 
economía menos competitiva en canto que menos produtiva, menos adaptada aos 
cambios necesarios e, polo tanto, con máis dificultades para crecer, sen indicar as 
dificultades da man de obra pouco cualificada, que é a primeira en perder o empre-
go e que terá máis dificultades para atopalo no futuro. 

O traballo que nos ocupa diagnostica as actividades en I+D+i en Galicia. A 
conclusión non pode ser máis desesperanzadora: “Todos os indicadores dispoñibles 
revisados neste informe, tanto de esforzo como de resultado, amosan que Galicia 
se atopa lonxe da media española en materia de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación (I+D+i). E posto que España está afastada da media comunitaria e a 
Unión Europea vai arredada aínda dos esforzos e resultados acadados por 
EE.UU., non cabe senón concluír que o noso sistema de I+D+i é comparativamen-
te moi feble e que necesita unha profunda revisión estratéxica” (p. 107). 

Dáse un paso relevante, dado que recoñecer as nosas debilidades constitúe o 
primeiro paso para superalas. 

A investigación, o desenvolvemento e a innovación son definidos de acordo cos 
textos básicos a partir dos cales se pode afondar nestes temas: o Manual de Frasca-
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ti (OCDE, 2002), o Manual de Oslo (OCDE, 2005), o Manual de patentes (OCDE, 
1994), o Manual de Camberra (OCDE, 1995) e o TBP Manual (OCDE, 1990). To-
dos estes manuais representan o esforzo harmonizador da OCDE, tanto para definir 
estas variables como para avalialas.  

Os tres –investigación, desenvolvemento e innovación– son elementos difíciles 
de diferenciar, de aí que sexan necesarias unhas estritas definicións para distinguir 
sobre todo os gastos que están destinados a I+D dos que son unicamente innova-
ción. Establécese unha separación radical entre os conceptos de I+D: “que incorpo-
ran un elemento apreciable de creatividade e resolución dunha incerteza científica 
e/ou tecnolóxica” (p. 20); e o de innovación, que se define como “a introdución 
dun produto (ben ou servizo), proceso novo ou significativamente mellorado, dun 
novo método de comercialización ou dun novo método de organización nas prácti-
cas de negocio, na organización do lugar de traballo ou nas relacións externas” 
(p. 20). 

A partir destas definicións concrétanse os índices que poidan medir a I+D+i. Os 
indicadores a través dos cales poden medirse a investigación, o desenvolvemento e 
a innovación son moitos, como ocorre noutras actividades. Convén, xa que logo, 
clasificalos e definilos, destacando as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as di-
ficultades que xorden para o seu cálculo. 

Da clasificación dos indicadores obtemos varios tipos: os de input, os de output 
e os sintéticos. Estes últimos combinan un número determinado de variables co 
obxectivo de acadar unha aproximación máis acaída da que fan os outros tipos. 

Unha vez determinada a forma en que podemos medir a actividade de I+D+i, só 
cabe afrontar o traballo de buscar os datos necesarios para calculalos en Galicia ou 
en calquera outro territorio que consideremos. Estas dificultades quedan indicadas 
lixeiramente no informe, sobre todo polo que respecta a algún dos indicadores sin-
téticos. 

O diagnóstico resultado dos indicadores calculados para a nosa Comunidade 
podería resumirse co título dun traballo que se cita no informe: “entre a dependen-
cia e a irrelevancia tecnolóxica” (Vence e Rodil, 2002). 

Só atopamos destacable que o gasto en I+D público en Galicia está lixeiramente 
por baixo  da media europea e dos EE.UU., pero por riba da media española. Polo 
que respecta ao gasto privado, as diferenzas son moi importantes. Como indican 
nas conclusións os autores, o gasto público debe ter un carácter dinamizador do 
privado, de xeito que aquel debe arrastrar a este e conseguir un “meirande esforzo 
privado” (p. 115). Se non se consegue ese efecto arrastre estarase perdendo unha 
parte dos efectos que podería ter ese gasto público.  

Os exemplos nese eido son significativos, e proveñen dos esforzos que fan as 
universidades por intentar trasladar á sociedade, a través da creación de empresas 
ou de mecanismos de enlace coa empresa privada, a investigación que os seus do-
centes e investigadores están realizando. 

Recoñecer o que se está facendo mal debería axudarnos a facelo mellor no futu-
ro. Isto inténtase dando pautas para que desde as Administracións Públicas se in-
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centive o crecemento destas actividades onde o sector privado debería ser, como 
ocorre noutros países, o líder.  

O informe está estruturado en tres capítulos. No primeiro defínense a investiga-
ción, o desenvolvemento e a innovación e determínanse os principais indicadores 
da I+D+i. O segundo capítulo diagnostica a situación da I+D+i en Galicia, indican-
do os resultados acadados cos indicadores parciais, input e output, e os sintéticos. 
No terceiro realízase unha diagnose final sobre o sistema de innovación galego, 
ademais de establecer unha serie de recomendacións en diversos eidos para o sis-
tema innovador. 

Resulta un libro de fácil lectura, onde os conceptos están adecuadamente ex-
postos  e os índices non presentan grandes complicacións para a súa comprensión, 
nin na súa exposición nin cando se determina o seu valor. As recomendacións reco-
llen os puntos que deberían ser tidos en conta polos xestores públicos e privados do 
sistema de innovación para que esta acadase unha maior fortaleza. 
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