
175
La recerca en el sector privat i la transferència tecnològica

Molt poques regions superen el 3%. La part sud de Fran-

ça, fronterera amb Andorra, és molt activa. Els Estats

Units, el Japó i Suècia tenen una molt alta inversió del

sector privat (> 2%). Espanya, Malta i Xipre (dos països

RECULL DE CONFERÈNCIES 2009/DEBATS DE RECERCA 5: 175-179 (2013)
Societat Andorrana de Ciències, Andorra
DOI: 10.2436/15.0110.15.15   ISBN: 978-99920-61-17-6

Miquel Nicolau i Vila

Responsable de Recerca de

la Universitat d’Andorra

La universitat i
la transferència
de tecnologia en
el sector privat

Miquel Nicolau i Vila

Societat Andorrana de Ciències



176 C i n q u e n s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  

semblants a Andorra) tenen una inversió privada molt

reduïda (<= 0,5%).

On el pes de la inversió privada és superior al 75% coin-

cideix amb les àrees amb més inversió. Els nostres veïns
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estan entre el 50% i el 75% d’inversió privada.

Creixement important de les regions veïnes d’Andorra: entre

el 5% i el 25%. La importància de l’eix Tolosa – Barcelona

(que passa per Andorra).
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A pocs llocs decreixen els dos (privat i públic): color rosa.

En les regions veïnes d’Andorra creixen els dos sectors.

(NMS-4: República Txeca, Eslovàquia, Polònia i Hongria).

Al Japó la majoria de la recerca es fa a les grans empre-

ses. En canvi a l’Europa dels 15, un 15% de la recerca la

fa la petita empresa (< de 50 treballadors).

A França la recerca la fan empreses més grans que a Espa-
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nya. Nova Zelanda és l’exemple d’un país on gairebé la

meitat de la recerca es fa en empreses petites.

Als Estats Units el sector de serveis comercials és el més

important juntament amb les TIC. Andorra pot créixer de

forma important en recerca i innovació en sectors clau de

l’economia del país.

La principal inversió en recerca i innovació prové del sector

privat. El segon sector més important són les universitats.
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En què pot ajudar la universitat a les empreses privades?

- Formació de base i formació d’investigadors. Promoció

de la iniciativa innovadora i de recerca. Formar emprene-

dors amb iniciativa innovadora i de recerca. Hem d’acon-

seguir que no vulguin ser tots funcionaris, sinó que la

gran majoria vulguin ser emprenedors i innovar. Potser

cal un canvi generacional.

- Grups de recerca en àrees estratègiques per a Andorra.

- Promoure la xarxa i la cooperació amb altres institucions


