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Aspectes quantitatius del financament públic de 
les activitats de recerca ¡ desenvolupament 

tecnológic a Espanya i Catalunya durant 
la década deis setanta 

Primer de tot, cal aclarir que la informado estadística sobre la 
recerca a Espanya és a voltes difícil de aconseguir o se'n disposa amb 
molt de retard. Així. la darrera publicado de l'I.N.E. fa referencia 
ais anys 1973/74 i fou publicada el 1978; cal esperar que en el futur 
es doni continuítat a la publicació a fi de no trencar Fhomogeneítat 
de les series temporals i evitar la minva de la informado disponible. 
Per aixó, hem hagut de recorrer ais Pressupostos Generáis de l'Estat 
espanyol i deis paísos de la C.E.E. que han permés la realització de 
comparacions només aproximades. No cal dir que la informació sobre 
les activitats de recerca i desenvolupament tecnológic a Catalunya 
és molt mes minsa i hom ha de recórer sovint a publicacions molt 
puntuáis o a aspectes parcials de la realitat de la investigació catalana. 

Per aixó es fa necessari reclamar la millora de les estadístiques 
existents, així com la seva publicació anual, rápida i amb detall terri
torial referent a les diverses nacionalitats i regions espanyoles, per part 
de les autoritats que teñen al seu carree la política de recerca i desenvo
lupament tecnológic. 

* Aquest article fou presentat al Col.loqui Internacional sobre Porganització de la re
cerca científica que tingué lloc els dies 13,14 i 15 de novembre de 1980, en el marc del Museu 
de la Ciencia, organitzat per l'Obra Social de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, 
i que fou publicat en el darrer número d'aquesta Revista, per error de la Redacció, i revisat 
posteriorment en els mesos immediatament següents amb la informació estadística en aquells 
moments disponible i que ara es presenta. Agraeixo al Departament d'Estudis i a l'Obra Social 
de la Caixa les facilitáis atorgades per a la seva elaborado i publicació. 
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1. LES DESPESES EN RECERCA I DESENVOLÜPAMENT TECNOLOGIC 

Actualment hom disposa només de dades oficiáis sobre els primers 
anys de la década. En aques, les despeses en recerca i desenvolüpament 
tecnologic a Espanya quasi es triplicaren en valor, amb una taxa mitjana 
de creixement anual del 29,86 per cent que es redueix al 16,76 en va-
lors reals. Aquests augment, superior al registraten elProducte Interior 
Brut, permeté augmentar la participado de les despeses en R & D en 
el P.I.B. del 0,22 per cent el 1970, al 0,31 per cent el 1974. Aquests 
augments anaren acompanyats d'una major participado del sector pri-
vat en el financament de les despeses en R & D. 

QUADRE N° 1 

Despeses en R & D a Espanya (1970-79) (en milions de pessetes) 

Any 
Pessetes 
corren ts 

Pessetes 
constants 

Participado 
en el P.I.B. 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

5.548 

8.068 

9.816 

12.350 

15.779 

5.548 

7.470 

8.361 

9.406 

10.313 

0,22 

0,28 

0,29 

0,30 

0,31 

Taxa mit
jana de crei
xement anual 
(1970-74) 

29,86 16.76 

NOTA: (*) - Les despeses fan referencia a les que es realitzen en el si de les institucions i em-
preses sense incloure'n d'altres com beques, ajuts, etc., que es realitzen fora de l'entitat. 

FONT: I.N.E. "Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo". 
Madrid 1978 i elaborado propia. Per a deflactar s'ha utilitzat Fíndex de preus implí-
dts del P.I.B. a preus de mercat; tant ells com el valor del P.I.B. per a calcular les pai-
ticipacions s'han extret del L'I.N.E. "Contabilidad Nacional de España base 1970". 
Madrid 1980. 
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Durant el segon quinqueni, si bé és difícil proporcionar dades, ni 
que siguin estimades, es preveu una forta desacceleració del ritme de 
creixement de les despeses reals en R & D, en primer lloc perqué el 
financament públic a través de l'Estat presenta una taxa mitjana de 
creixement real aproximadament la meitat de la que es registra durant 
el primer quinquenni, i, en segon lloc, perqué es preveu, com a resultat 
de la crisi económica actual, una disminució important del financament 
del sector privat. 

Pero, malgrat que el creixement de les despeses en R & D ha estat 
superior al del P.I.B. espanyol, en el primer quinqueni, el percentatge 
continua situant-se molt al dessota deis corresponents ais pai'sos mes 
industrialitzats del món, com veurem a continuació, encara que referits 
també a d'altres magnituds de la Comptabilitat Nacional (vegeu gráfic 
número 1). 

Comparades amb les deis pai'sos europeus d'economia socialista, les 
despeses en R & D espanyoles, teñen una participació en la renda na
cional molt inferior, no tan sois respecte ais pai'sos socialistes mes 
industrialitzats, sino també respecte a Iugoslávia. 

Comparades amb els pai'sos d'economia de mercat mes desenvolu-
pats, les diferencies també son molt importants respecte ais pai'sos 
capdavanters en recerca com ara son la R.F. Alemanya, els Estats Units, 
Suíssa, Holanda, el Regne Unit, el Japó, Franca, Suécia, etc. Pero 
aqüestes diferencies també son importants respecte a d'altres pai'sos 
no tan capdavanters, car la participació de les despeses espanyoles en 
R & D en el P.I.B. representa la tercera part de pai'sos com Finlandia, 
Israel, Italia i Irlanda, que es troben inmediatament davant d'Espanya 
en la classificació que hem efectuat. La participació només és compara
ble amb les de Portugal i Grecia, encara que l'espanyola és lleugerament 
superior. 

2. E L FINANCAMENT PUBLIC DE LES DESPESES EN R & D* 

El financament públic a carree de l'Estat de les despeses en R & D 
durant la década deis setanta (1970-78) ha tingut una taxa mitjana del 
creixement anual del 24,2 per cent, que disminueix lleugerament cal-

* En aquest apartat i en el següent es realitzen compaiacions internacionals amb els 
pai'sos de la C.E.E. Per a conéixer la metodología utilitzada podeu consultar la publicado 
d'EUROSTAT "Government Financing of Research and Development" (1970-1978) Alemanya 
1979, i les notes metodológiques al final de la comunicado. Cal tenii en compte que totes les 
dades fan referencia al financament públic de les activitats en R & D efectuat per 1'Adminis
trado Central deis diferents pai'sos i no hi és inclos per tant, el de les empreses publiques o el 
que puguin realitzar altres institudons publiques com les corporacions locáis o la Seguretat 
Social. 
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GRAFIC N° 1 

Participado de les despeses de R & D en diferents 
magnituds de la comptabilitat nacional —1975 

Percentatge Participació en la Renda Nacional 

3 -

4,0 

3,4 

2,2 

1,0 

w..}i 0,3 
SÍÍJ E33 aaaa »mi 

U.R.S.S. RD. ALE- TXECOS- HONGRIA BULGARIA IUGOS- ESPANYA 
MANYA LOVAQUIA LAVIA ( i g 7 4 | 

Percentatge 
Participado en el Producte Nacional Brut 

2,3 
2,1 2,1 

1,7 
1,4 

1,2 

R.F.ALE- ESTATS 
MANYA UNITS 
I1977I 119761 

ANDA R E G N E SUECIA BÉLGICA AUSTRIA "*"" UNIT » " " - ' " „ 9 7 3 | ( 1 9 7 7 ) 

Percentatge 

2-

1,0 1,0 1,0 
0,9 

0,3 0,3 0,2 
_E23_ 

FINLANDIA ISRAEL ITALIA IRLANDA ESPANYA PORTUGAL GRECIA 
119741 (19761 119761 



FINACAMENT PUBLIC DE LES ACTIVITATS DE RECERCA 6 7 
I DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIC 

Participado en el Producte Interior Brut 
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FONT: UNESCO "National Science and Technology Policies Europe and North America 
1978". Per a Franca i Japó, Documentation Francaise "Rapport du Comité Recherche" 
París 1980. Per a Méxic, "Ciencia y Desarrollo" núm. 23. Méxic 1978. 

culades en milions de dólars, 22,8 per cent, i de manera mes important 
respecte a la Unitat de Compte Europea (U.C.E.), 19,5 per cent, 
tot reflectint d'aquesta manera les variacions del tipus de canvi de la 
pesseta respecte al dólar i a la cistella de divises de la C.E.E., que 
de forma ponderada dona lloc al cálcul de l'U.C.E. Aquesta conversió 
ens ha de permetre posteriorment de poder realitzar les comparacions 
internacionals amb els paísos de la C.E.E. 

QUADRE N° 2 

Financament public estatal de les despeses enR&D Espanya (1970-1978) 

Any 
Mil ions de 

pessetes 

Taxa de 
variado 

anual 

Mi l ions de 

dólars 

Taxa de 
variado 

anual 

Mitions 

d 'U.C.E. 

Taxa de 
variado 

anual 

1970 
1971 

1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 

1978 
Faxa mjtjana de 
creixement anua! 
11970-1978) 

3.440 

5.252 
5.535 
6.384 

8.231 
• 9.376 

13.960 

15.447 
19.415 

-,-
52,7 

5,4 
15.3 
28.9 

13,9 
48,9 
10.7 
25,7 

24,2 

49 
76 
86 

110 
143 
163 
209 
203 
253 

-,-
55,1 
! 3 7 
27,9 

30,0 
14,0 
28,2 

- 2 , 9 
24,6 

22,8 

48 
73 
77 

89 
120 

131 
187 

178 
199 

_,-
52,1 

5,5 
15.6 
34,8 

9,2 
42.8 

- 4 . 8 

11.8 

19.5 

FONT: Ministeri d'Hisenda "Cuentas de las Administraciones Públicas" i elaborado propia. 
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La primera conclusió que podem extreure d'aquestes dades és 
l'extremat grau de variabilitat de les taxes de creixement del financa-
ment d'un any a l'altre, cosa que assenyala les vacil.lacions de la polí
tica governamental respecte a la recerca i el desenvolupament tecnoló-
gic. Així, 1971 i 1976, son els anys de la década deis setanta que regis
tren un major esforc del govern per augmentar el financament a la 
recerca. 

Les dades facilitades fíns ara, pero, recullen o incorporen tant 
les alces de preus com la variabilitat deis tipus de canvi. Per aixó, si 
deflactem la serie temporal a partir de l'índex de preus de consum* , i 
utilitzem els tipus de canvi vigents durant 1970, podem apreciar com la 
taxa mitjana de creixement anual de les despeses publiques en R & D 
disminueix fins al 7,8 per cent en termes reals, creixement que continua 
essent elevat i superior al del P.I.B. 

QUADREN0 3 

Financament public estatal de les despeses enR&Da Espanya (1970-1978) 
(en pessetes constants i tipus de canvi de 1970) 

Any 
Mii ions 

de 
pessetes 

Taxa de 
variado 

anual 

Miiions 
de 

dólars 

Taxa de 
variado 

anual 

Miiions 

d* U.C.E. 

Taxa de 
variado 

anua) 

1970 3.440 ^rz 4? ~j- 48 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 

4.853 
4.722 
4.887 

5.448 
5.305 
6.716 
; .968 

41.1 
- 2 , 7 

3,5 

11,5 
- 2 , 6 
26,6 

- 11,1 

70 

68 
70 

78 
76 
96 
86 

42,9 
- 2 , 9 

2,9 
11,4 

- 2 , 6 
26,3 

-10,4 

68 
67 

68 
76 
74 
94 

84 

41,7 

- 1 , 5 
1.5 

11,8 
- 2 , 6 
27,0 

-10 ,6 
1978 6.263 4 ^ 90 4,7 88 4,8 

Taxa mitjana de 

creixement anual 7,8 7,9 7,9 

(1970-1978) 

FONT: Ministeri d'Hisenda "Cuentas de las Administraciones públicas" i elaborado propia. 

També en termes reals, s'observa la gran variabilitat en el creixe
ment que ara resulta realment important l'any 1971 (41,1 per cent) 
i en menor grau el 1976 (26,6 per cent). En canvi, els anys 1972, 1975 
i 1977 presenten, fins i tot, taxes de creixement negatives en termes 
reals. 

* Agafem aquests deflactor per tal de poder realitzar mes tard les comparacions inter-
nacionals amb els pai'sos europeus de la C.E.E. 
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La taxa mitjana de creixement espanyola en termes reals durant 
el període 1970-1977 (8,2 per cent) ha estat superior a la de la C.E.E. 
en el seu conjunt, que ha estat del 2,3 per cent. Evidentment aquesta 
taxa amaga el comportament molt divers deis paísos memores ja que 
superaven la mitjana de la Comunitat Irlanda (9,1 per cent), Holanda 
(4,5 per cent), Alemanya (3,7 per cent) i Dinamarca (3,1 per cent). 
En canvi, Franca (0,8 per cent), Italia (1,4 per cent) i el Regne Unit 
(1,5 per cent) presentaven les taxes mes baixes. El creixement belga 
fou similar al de la C.E.E. en el seu conjunt. 

Val a dir, que l'evolució espanyola ha estat diferenciada de la 
deis paísos de la C.E.E. En valors reals, la Comunitat registra augments 
relativament importants fins a l'any 1974, tot estabilitzant-se el volum 
total fins a 1976. L'any 1977, es registra una caiguda important de les 
despeses reals que sembla, pero, que no tingué continuítat posterior-
ment. A Espanya, l'augment registrat l'any 1971 no tingué continuí
tat durant els anys 1972 i 1973, i l'evolució posterior presenta variacions 
importants d'un ahy a l'altre. L'any 1977, igualment com en la Comu
nitat, la taxa de creixement real és la mes negativa de la década, i els 
seus efectes no quedaran compensats l'any 1978, donada la feble 
taxa de creixement real registrada aquest any. 

Malgrat l'esforc realitzat, si comparem el financament públic 
de l'Estat espanyol amb el deis paísos de la C.E.E., podem apreciar 
clarament la seva insuficiencia, ja que només amb Dinamarca les dife
rencies essent importants no son tan acusades, alhora que malgrat 
que superem Irlanda en valors absoluts, aquest darrer país ens supera 
també en valors relatius, si considerem el financament públic per ha-
bitant o la participado d'aquest en el P.I.B. o en els pressupostos de 
l'Estat (vegeu gráfic número 2). 

Així, si comparem el financament públic de la R & D amb la po
blado de cada país, el financament per habitant a Espanya es el mes 
baix de tot, ja que només s'hi destinaven 4,9 unitats europees per 
habitant el 1977, és a dir, menys de la meitat del que hi destinaren 
Italia i Irlanda, mentre que en tots els altres paísos se superen les 45 
unitats europees per habitant. Resumint, la despesa espanyola per 
habitant és deu vegades inferior a la mitjana de la C.E.E. 

Aquestses diferencies s'agreugen si considerem l'evolució en pe-
ssetes i tipus de canvi constants, vigents a comencaments de la década 
deis setanta. Així en valors reals, el financament públic de les despeses 
en R & D per habitant a Espanya es onze vegades inferior a la mitjana 
de la C.E.E. i no arriba a la tercera part de la italiana i la irlandesa. 

On les comparacions internacionals milloren quelcom és en la 
participado del financament públic de la R & D en el total del Pressu-
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GRAHC N° 2 

Financament public de la R & D en els 
Paisos de la C.E.E. i a Espanya -1977 

(en valors absoluts) 

709 

5 0 4 

178 

"MANYA' F B A N C * R U N I T "Ol-*N0A ITALIA BÉLGICA JJJJJ^ ESPANYA IRLANDA 

FONT: Eurostat "Government Financing of Research and Development". 1970-1978. 
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QUADRE N° 4 

Finangament public delaR&D per habitant 
C.E.E. iEspanya (1970-1977) 

(en U.C.E.) 

Alemanya 
Federal Bélgica Regne 

Unit 
Irlanda Dinamarca C.E.E Espanya 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

28,6 
37,8 
43,5 
55,6 
62,3 
67,6 
75,4 
78,7 

33,6 
37,8 
41,7 
46,9 
49,8 
60,1 
62,3 
66,5 

7,8 
8,1 
7,8 
8,7 
8,3 

10,0 
11,2 
12,6 

22,2 
25,0 
27,9 
33,8 
39,3 
47,2 
58,1 
65,1 

19,7 
23,0 
27,0 
29,2 
35,9 
37,1 
46,6 
51.3 

26,5 
30,3 
32,4 
32,0 
37,6 
42.2 
47,0 
45.4 

4,4 
4,9 
5,7 
7,2 
7.7 
9,2 

10,4 
12,2 

17.0 
20,3 
23,8 
26,9 
30.0 
35,3 
42,5 
45,3 

23.6 
27,8 
30,8 
35.3 
39,3 
44.5 
49.2 
51.3 

1.4 
2.1 
2.2 
2.6 
3,4 
3,7 
5,2 
4.9 

FONT: Eurostat i elaborado propia. 

QUADREN0 5 

Finangament public delaR&D per habitant C.E.E. i Espanya (1970-1977) 
(a preus i tipus de canvi de 1970 i U. CE.) 

Any 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Alemanya 
Federal 

28,6 
35,0 
37,5 
41,0 
40,4 
40,9 
40,3 
38,1 

Franca 

33,6 
36,5 
37,2 
37,5 
36,9 
37,0 
35,2 
35,9 

Italia 

7,8 
7,9 
7.2 
7,9 
6,9 
7,4 
8,2 
8,4 

Holanda 

22,2 
23,0 
23,4 
24,9 
24,7 
26,3 
28,1 
27,9 

Bélgica 

19.7 
22,0 
23,7 
23,2 
24,6 
22,1 
24,1 
23,5 

Regne 
Unit 

26,5 
27,8 
29,2 
29,5 
30,3 
30,1 
31,9 
28,0 

Irlanda 

4,4 
4,6 
5,0 
6,4 
6,0 
6,5 
6,9 
7.4 

Dinamarca 

17,0 
19,3 
21.4 
21.1 
20,0 
21.1 
22.0 
21,5 

C.E.E. 

23,6 
26,1 
27,2 
29,5 
30,0 
30,8 
28,4 
27.1 

Espanya 

1,4 
2.0 
1.9 
2.0 
22 
2,1 
2,6 
2,3 

FONT: Eurostat i elaborado propia. 

post, que assenyala l'esforc i la importancia que l'Estat atorga a les 
activitats de recerca. 

Així, la participado espanyola és la tercera part de la mitjana 
de la C.E.E., i s'apropa a paísos com Italia i Irlanda. En el cas d'Itália 
s'ha de teñir en compte que no s'hi troba inclós, després de l'any 1973, 
el fínancament public que realitzen directament les regions (sanitat 
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i agricultura, principalment). No passa el mateix en el cas alemany, 
que incorpora el financament deis Lánder. Aquests resultats, pero, 
no han de sorprendre, atesa la diferent dimensió del sector públic i 
de les despeses governamentals en l'economia deis diferents pai'sos 
europeus i d'Espanya. 

QUADREN0 6 

Participado del finangament public delaR &Den el total del Pressupost (19 70-19 77) 
C.E.E. iEspanya 

^ i Alemanya 
™ v 1 Federal Franca Italia Holanda Bélgica Regne 

Unit irlanda Dinamarca C.E.E. Espanya 

1970 4,16 5,85 2,08 3,65 2,81 3,50 0,86 1,77 3,84 0,91 
1971 4,74 6,28 1,82 3,48 2,89 3,54 0,88 1,94 4,01 1,17 
1972 4,83 6,24 1,68 3,54 2,80 3,49 0,92 2,03 4,00 1,16 
1973 5,07 6,23 1,54 3,48 2,60 3,39 1,07 2,02 3,93 1,11 
1974 4,72 6,08 1,39 3,27 2,72 3,05 0,98 1,81 3,64 1,15 
1975 4,37 5,48 1,40 3,15 2,23 2,86 0,94 1,76 3,34 1,05 
1976 4,28 5,03 1,40 3,13 2,27 3,20 1,02 1,83 3,31 1,31 
1977 3,98 5,01 1,34 3,10 2,08 2,81 1,09 1,79 3,05 1,06 

FONT: Euiostat i elaborado proópia. 

Es interesant d'observar com Fesforc públic en recerca dins la 
C.E.E. ha sofert una baixa important durant la crisi económica actual 
de quasi un punt percentual, a causa, segurament, de la necessitat 
d'atendre des del pressupost del govern els problemes mes urgents 
plantejats de bell nou per la crisi (sectors en crisi, atur, etc.) No ha 
estat aquest el cas espanyol que assoleix la seva participado máxima 
l'any 1976, tot baixant posteriorment de nou, potser peí retard amb 
qué s'aborda el tractament económic de la crisi i la poca importancia 
que els despeses en recerca tenien en el pressupost *. 

Finalment, la comparado de les despeses publiques en R & D 
respecte al P.I.B., agreuja novament les diferencies existents, en pon-
derar-se Pesforc realitzat en recerca amb la importancia económica 
del país. En aquest cas, la participado espanyola no arriba a la cinquena 
part de Peuropea, ni a la meitat de la d'Itália, que son, en aquest sentit, 
els pai'sos mes endarrerits de la C.E.E. 

* Aquest comportament no sembla que s'adigui a les solucions preconitzades per a la 
sortida de la crisi en els seus aspectes tecnolbgics a llarg terme, palesant l'existéncia de contra-
diccions entre declaracions governamentals i la práctica pressupostaria. 
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QUADREN0 7 

Participado del flnangamentpublic delaR&D en el total delP.I.B. (1970-1977) 
C.E.E. iEspanya 

Any Alemanya 
Federal Franca Italia Holanda Bélgica Regne 

Unit Irlanda Dinamarca C.E.E. Espanya 

1970 0,96 1,23 0,46 0,93 0,77 1,24 0,34 0,55 0,98 0,13 
1971 1,12 1,28 0,45 0,93 0,82 1,28 0,34 0,61 1,05 0,18 
1972 1,16 1,24 0,40 0,91 0,84 1,30 0,35 0,64 1,05 0,16 
1973 1,23 1,20 0,42 0,93 0,78 1,25 0,41 0,61 1,05 0,15 
1974 1,21 1,17 0,36 0,91 0,80 1,32 0,42 0,60 1,03 0,16 
1975 1,24 1,17 0,40 0,98 0,74 1,29 0,46 0,62 1,04 0,16 
1976 1,17 1,07 0,42 1,02 0,78 1,36 0,47 0,63 1,02 0,19 
1977 1,07 1,06 0,43 0,99 0,75 1,21 0,49 0,61 0,95 0,17 

FONT: Eurostat i elaborado propia. 

Aquí també podem observar com la disminució de l'esforc públic 
en recerca es tradueix en una pérdua de participació en el P.I.B., a par-
tit de 1974, havent perdut el 1977 també un punt percentual. La situa
do espanyola és una mica diferent ja que, malgrat l'esforc públic 
efectuat, la participació en el P.I.B., l'any 1977, només era lleugerament 
superior a la de 1974. 

Abans de considerar finalitzat aquest apartat, cal dir que la situa
do espanyola presenta deficiéncies i insuficiéncies importants en el 
financament públic de la recerca; aquests s'agreugen en el cas de Cata
lunya, atesa l'excessica centralització a Madrid de les activitats de recer
ca realitzades per organismes públics (entre el 80 i el 90 per cent), si 
bé la participació catalana en el reduít financament públic de la recerca 
que s'efectua en les empreses és superior: 26 per cent (com veurem el 
financament públic de la recerca a les empreses només representa el 
3,6 per cent del total de financament públic de la R & D). 

3. ESTRUCTURA DEL FINANCAMENT PUBLIC DE LA R & D PER FINALITATS 

L'estructura del financament públic de la R & D per finalitats 
assenyala que les investigacions i servéis científics de carácter general 
s'emportaren de 1970 a 1978 el 47,2 per cent del financament. Segui-
ren en importancia el financament destinat a l'energia (17,1 per cent), 
a l'agricultura i pesca (16,9 per cent) i a la defensa (10,1 per cent). 
Aqüestes finalitats s'emportaren el 91,3 per cent del financament. 
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QUADREN0 8 

Evolució del finangament public estatal de laR & D per flnalitats 
Espanya (1970-1978) 

1 9 7 0 - 1978 

Milionsde 
pessetes 

Participado 

1970-1974 

Participado 

1975-1978 

Participació 

Investigadora ¡ servéis cien-
tíf ics generáis 41.045 47,2 48,5 46,5 

Justicia i seguretat U) —,— —,— — ,— 
Defensa 8.789 10,1 6,1 12,1 

Educado 3.966 4,6 9/É3 2 J 
Sanitat 53 —,— —,— —,— 

Habitatge i benestar 
comunitari 3 —,— —,— —,— 

Agricultura, ramaderia, silvicul-
tura, caga i pesca 14.718 16,9 13,0 18,8 

Minería i construcció ¡ indús-

tries váries 3.393 3,9 4J! 3,5 
Energia 14.887 17,1 17,6 16,9 

Transports i comunicacions 94 0,1 0,1 0,1 

Corriere 80 0 J 0^3 ~ 

T O T A L • 87.038 1 0 0 - 100 , - 100 , -

FONT: Ministeri d'Hisenda "Cuentas de las Administradones Públicas" i elaborado propia. 

Durant la segona part de la década i a manca de disposar de les 
xifres corresponents a l'any 1979, s'observa un augment important 
del finan9ament de la R & D en defensa i en agricultura i pesca, espe-
cialment a partir de 1976. Les finalitats d'energia i investigacions i 
servéis científics generáis conserven prácticament Uur participació. 

Si comparem l'estructura espanyola l'any 1977, amb les corres
ponents deis paísos de la C.E.E., podem extreure'n conclusions signi-
ficatives, encara que aqüestes s'han d'adoptar amb una certa prudencia, 
donades les diferencies que s'aprecien en l'organització de la recerca 
pública en diferents pai'sos i la no consideració de la recerca de les em-
preses publiques que no es troben incloses en els pressupostos. 
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QUADREN0 9 

Estructura del financamentpublic delaR&D per finalitats 
C.E.E. iEspanya 

Promoció 
General del 

coneixement 
Defensa 

Agricultura 
i 

pesca 
Energía D'altres TOTAL 

FRANCA 
ITALIA 
HOLANDA 
BÉLGICA 
REGNE UNIT 
IRLANDA 
DINAMARCA 
C.E.E. 
ESPANYA 

25,4 
41,0 
54,3 
42,9 
24,3 
19,7 
59,8 
36,6 
54,1 

30,1 
4,5 
3,1 
0,3 

49,8 
0,0 
0,8 

22,2 
8,4 

4,1 
3,6 
7,3 
5,3 
4,2 

37,2 
8,2 
3.7 

16,6 

8,5 
22,7 

5,0 
16,9 
7,1 
0,9 
3,6 

11,2 
14,5 

31,9 
28,2 
30,3 
34,6 
14,6 
42,2 
27,6 . 
26,3 
6,4 

100,-
100,-
1 0 0 -
1 0 0 -
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

NOTA: (*) - S'han agafat només alguns capítols de la Nomenclatura per a l'analisi i comparado 
de pressupostos i programes científics (NABS), versió 1975, a fi de poder comparar-los 
amb les dades disponibles en la classificació funcional de les despeses de l'Estat es-
panyol. 

FONT: Eurostat i elaborado propia. 

La primera conclusió que podem extreure'n és l'elevat grau de 
concentrado del financament públic de la R & D a Espanya, destinades 
a la promoció general del coneixement sois equiparable a l'alemanya, 
holandesa i danesa, encara que s'ha de teñir en compte que durant 
l'any 1978 s'ha registrat una participado semblant a la mitjana europea. 
Aqüestes xifres palesen la concentració técnica (no espacial) de les 
activitats de recerca a cada país. 

La segona conclusió és que la recerca en defensa només és impor-
tant al Regne Unit i Franca, que hi destinen la meitat i la tercera part, 
respectivamente *. Espanya presenta una participado mes semblant 
a la d'Alemanya, especialment si tenim en compte que l'any 1977 
va ésser de participado baixa en aquest aspecte. Així, dones, donat 
el volum del financament públic de la recerca podem considerar aquesta 
participado com a relativament important. 

La tercera conclusió és que Espanya dedica un percentatge relati
vament elevat a Agricultura i Pesca, que ha augmentat de manera im
portant durant els darrers anys. Aquesta situació només és superada per 
Irlanda, que hi dedica el 37,2 per cent deis seus recursos públics. La 

* El Regne Unit és l'únic país europeu en qué el percentatge de participado es similar 
al deis Estats Units. 
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participació de Pagricultura i pesca en els altre pai'sos europeus oscil.la 
entre el 2,1 per cent d'Alemanya i el 8,2 per cent de Dinamarca. 

En quart lloc, hem de dir, que les despeses publiques de recerca 
dins el sector energétic son les menys comparables, a causa que les da-
des utilitzadas no recullen la recerca de les empreses publiques, cir-
cumstáncia que disminueix la participació en aquells paísos on la 
recerca sobre l'energia es realitza en el si d'aquestes. Així, Espanya 
presenta un percentatge mes elevat, que només és superat per Italia i 
Bélgica, pero aixó és degut a la circumstáncia esmentada. 

Respecte a les altres finalitats, Espanya hi dedicava el 1977 només 
un 6,4 per cent, el mes baix percentatge de tots els pai'sos europeus, 
cosa que pot significar que les activitats de recerca destinades a la indus
tria i ais servéis i financades amb recursos públics presenten deficién-
cies importants; aquesta circumstáncia, donada l'estructura econó
mica catalana, afectaría negativament la recerca i l'activitat económica 
de Catalunya. Així hem de teñir en compte que els pai'sos de la C.E.E. 
dedicaven a la recerca industrial el 8,1 per cent del financament pú-
blic de R & D o el 5,2 per cent a la sanitat, etc. A Espanya aquests 
percentanges eren del 2,4 per cent i inapreciable, respectivament. 

4 . LA POLÍTICA D'ESTÍMUL A LA RECERCA I DESENVOLUPAMENT 

TECNOLOGIC EMPRESARIAL 

A Espanya, la política d'estímul a l'empresa sTia realitzat bási-
cament a través deis plans concertáis de recerca i les Associacions 
d'Investigació. Els primers foren creats l'any 1968 i consisteixen en la 
concessió d'un crédit sense interessos que pot arribar fins al 50 per 
cent de les despeses totals del projecte de R & D benefician, amb la 
possibilitat que aquest crédit es converteixi en una subvenció a fons 
perdut en el cas que la recerca no tingui éxit. D'altra banda, les Asso
ciacions d'Investigació foren creades l'any 1965 amb l'objectiu de 
promoció tecnológica, a través del foment de la cooperado en les 
activitats de R & D de les empreses que pertanyen a un mateix ram. 
Gaudeixen d'exempcions fiscals i d'una subvenció que pot arribar 
fins al 50 per cent deis pressupostos en els deu primers anys. 

Aqüestes polítiques d'estímul son financades a carree del Fons 
Nacional per a la Investigació Científico-Técnica i son gestionades per 
la Comisssió Assessora, on intervé també, en el primer cas, la Comissió 
Delegada. 

Com podem apreciar, des de l'inici deis plans concertáis de recerca 
s'hi han destinat 3.123 milions de pessetes del Fons, mentre que a les 
Associacions d'Investigació se'ls en dedicaven només 174, amb una 
mitjana anual respectivament de 312,3 milions i 13,4 milions. 
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QUADREN0 10 

FinangamentpublicdélaR &D empresarialEspanya 1966-1978 
(en milers de pessetes) 

Anys 
Associacions 

d'Investigado 
Plans 

concertats 
T O T A L 

% sobre els 
recursos 
del Fons 

%s/el total del 

financament 
púbjic de la 

R & D 

1966 1.889,7 -r- 1.889,7 1,3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

7.994,6 
11.891,4 
6.507,0 

12.725,0 
— — 

9.600,0 
16.700,0 
14.450,0 
14.950,0 
19.100,0 
25.600,0 

—,— 
- , -

87.377,9 
102.769,0 
122.073,4 
134.202,7 
259.573,9 
249.084,9 
398.404,3 
482.330,8 
564.986,7 

7.994,6 
11.891,4 
93.884,9 

115.494,0 
122.073,4 
143.802,7 
276.273,9 
263.534,9 
413.354,3 
501.430,8 
590.586.7 

7,5 
11,4 
49,9 
47,7 
64,4 
54,1 
54,9 
32.7 
33,7 
45.1 
29,7 

—,— 
- , -
3,0 
3,4 
2,3 
2,6 
4,3 
3,2 
4,4 
3,6 
3,8 

TOTALS 174.007,7 3.123.358,9 3.297.366,6 40,9 (*) 3,6 

NOTA (*) - Mitjana del període 1969-1978. 
FONT: Comissió Assesora i elaborado propia. 

Durant els anys en qué han funcionat aquests dos programes, han 
absorbit el 40,9 per cent deis recursos del Fons, pero en el conjunt 
del financament públic de la R & D aquesta quantitat només ha repre-
sentat (de 1969 a 1978) el 3,6 per cent del total. 

A nivell internacional, hom només disposa de dades referents 
a l'any 1971 sobre les despeses publiques en R & D que es destinen 
al financament de les recerques en empreses. Espanya, si bé se sitúa 
per sobre de pai'sos com Dinamarca, Irlanda i Portugal, es troba a la 
cua de la classificació internacional efectuada, immediatament al da-
rrera d'Austrália, el Japó, Italia i Holanda. Aquest fet, com ja hem dit, 
no és massa favorable per a l'economia catalana, que es veuria afavorida 
si els percentatges s'apropessin ais deis grans pai'sos industrialitzats 
com son ara els Estats Units, Anglaterra, Franca, Alemanya i Suécia. 
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GRAFICN0 3 

Finane ament public de la R & D empresarial Espanaya i Paisos de l 'O. C.D.E.-19 71 
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FONT: O.C.D.E. "Profils des ressources consacrées a la recherche et au développement experi
mental", París 1975. 
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D'altra banda, Catalunya, durant els deu anys que transcorren 
des del primer any de convocatoria (1968) fins a 1977, ha vist aprovats 
pressupostos per valor de 2.444,3 milions de pessetes, amb una dotació 
de crédits públics per valor de 942,2 milions. Aixó representa un cré-
dit públic sobre el total pressupostat del 38,5 per cent, al dessota del 
50 per cent, a causa de la política seguida especialment en els darrers 
anys de no concedir en tots els casos el 50 per cent del pressupost. 
Malgrat tot, el crédit públic concedit ha estat lleugerament al dessota 
del que li hauria corresponst en funció deis pressupostos aprovats. 

QUADREN0 11 

Plan concertáis de recerca, pressupostos i credit publics 
aprovats i iniciáis (1968- 77) a Catalunya 

(en milions de pessetes) 

Any de la 
convocatoria 

Pressupostos 
Aprovats 

Crédits 
Públics 

% crédits 
sobre 

pressupost 

% pressupost 
s/total 

espanyol 

% crédit 
s/total 

espanyol 

1968 
1969 
1970 
1971 

1972 

90,7 
141,6 
11,1 
33,3 
323,7 

45,4 

70,6 
4,4 
16,6 
161,3 

1973 74,0 37.0 
1974 233,9 115,9 

50,0 
49,9 
39,6 ~ 
49,8 
49,8 
50,0 
49.6 

24¿) 

46,9 

5.3 
14,8 
27,4 

26,5 
22,2 

24,8 
_46JB 

4.6 
17,0 
27,3 
.26,5 
22,6 

1975 
1976 
1977 

511,0 

683,6 
341,4 

2.444.3 

165,6 
201,4 
124,0 

942,2 

32.4 

29.5 
36,3 

38,5 

34,6 
44,1 
22,4 

29,9 

27,0 
35.9 
18.6 

26.1 

FONT: Comissió Assessora i elaborado propia. 

Així, els pressupostos aprovats i iniciats representaren el 29,9 
per cent deis de l'Estat espanyol i els crédits públics rebuts o previstos 
han representat el 26,1 per cent. Ates que Catalunya tingué l'any 
1977 una participació del 21,2 per cent en el P.I.B. agrícola i indus
trial espanyol*, aquesta proporció pot ésser considerada positiva pero 
no és significativa, donada l'escassetat de recursos públics dedicats 
a la recerca empresarial. 

* Vegeu Banc de Bilbao. "Renta Nacional de España y su distribución provincial" 1977 
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Per sectors, l'electrónica, el farmaceütic i el químic son els sectors 
que han rebut mes crédit públic i en qué els pressupostos iniciats i 
aprovats han adquirir major importancia. Son seguits peí de maquina
ria, material de transport, alimentació i begudes, agricultura i d'altres 
sectors. 

QUADRE N° 12 

Plans concertáis de recerca aprovats i iniciats per sectors a Catalunya (1968-1977) 
(en milions de pessetes) 

Sectors 

AGRICULTURA 
ALIMENTACIÓ 1 

BEGUDES 
QUIMIC 
FARMACEÜTIC 
MAQUINARIA 
ELECTRÓNICA 
MATERIAL DE 

TRANSPORT 
D'ALTRES 

T O T A L 

Pressupost 

68 

89 
330 
524 
156 

1.013 

204 
60 

2.444 

% 

2,8 

3.6 
13,5 
21,4 

6,4 
41,5 

8,3 
2,5 

100,0 

Crédit 
Públic 

30 

39 
139 
173 
77 

394 

61 
28 

941 

% 

3,2 

4,1 
14,8 
18,4 
8,2 

41,8 

6.5 
3,0 

100,0 

N° 
d'empreses 

4 

5 
8 

10 
7 

12 

2 
6 

54 

N°. 
projectes 

5 

5 
11 
19 
10 
24 

3 
7 

84 

FONT: Comissió Assessora i elaboració propia. 

El nombre d'empreses que han portat a terme plans concertáis 
de recerca han estat 54, les quals han realitzat un total de 84 projectes. 
Per comarques, el Barcelonés amb 41 empreses i 67 projectes és la 
que concentra la major part de l'activitat de recerca, seguit del Valles 
Occidental (4 i 5), Valles Oriental (2 i 3) i Girones (2 i 2), i amb una 
empresa el Maresme, la Selva, el Baix Llobregat, l'Osona (2 projectes) 
el Tarragonés i l'Anoia. 

Quant a les Associacions d'Investigació, és difícil de xifrar les 
subvencions rebudes per activitats de recerca a Catalunya. El que 
certament podem dir és que les tres Associacions amb seu social catala
na han rebut unes subvencions per valor de 24,7 milions de pessetes, 
la qual cosa representa el 14,2 per cent del total rebut per les Associa
cions Espanyoles durant el període (1960-1978). Aqüestes Associacions 



FINACAMENT PUBLIC DE LES ACTIVITATS DE RECERCA 8 1 
I DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIC 

son les de les industries de la pell i annexos, empreses confeccionistes 
i téxtil-cotonera, totes havent finalitzat el període de 10 anys, máxim 
per a rebre subvenció de l'Estat. Només una altra Associació, amb 
seu social a Saragosa, té domicili postal a Barcelona: la de máquines-
eina, que ha rebut subvencions per valor de 46,1 milions i ha finalit
zat també el període de deu anys, L'any 1977, hi havia a tot Espanya 
27 Associacions d'Investigació. 

CONCLUSIONS 

1. Durant el primer quinquenni de la década deis setanta la im
portancia de les despeses del sector públic i privat en R & D creix 
rápidament a Espanya, de manera que podem estimar una taxa de 
29,9 per cent en pessetes corrents que queda redui'da a un 16,8 per 
cent en valors reals. Com que aquest creixement és superior al del 
P.I.B., la participació respecte a aquest augmenta del 0,22 al 0,31 
per cent. En el segon quinquenni s'estima que s'ha produít una forta 
desacceleració del ritme de creixement de les despeses reals en R & D 
a causa que el financament a carree de l'Estat presenta uns ritmes de 
creixement real reduíts (la meitat del primer quinquenni) i que la crisi 
económica pot haver provocat una reducció del financament del sector 
privat dedicat a R & D. 

2. Malgrat el creixement del primer quinquenni, Espanya es 
troba a la cua, segons un recent estudi de la Unesco que compren 
la majoria de pai'sos europeus i d'América del Nord. Respecte ais 
pai'sos socialistes, la participació en la renda nacional espanyola és 
la tercera part de la iugoslava, país mes endarrerit en aquesta materia. 
Respecte ais paísos d'economia de mercat, la participació en el P.N.B. 
o P.I.B. assenyala que Espanya només és comparable amb Grecia i 
Portugal, que van lleugerament al dessota, essent Uur participació la 
tercera part de la de Finlandia, Israel, Italia i Irlanda. 

3. El financament públic a carree de l'Estat de les despeses en 
R & D a Espanya durant la década deis setanta (1970-78) ha tingut 
també una taxa de creixement important: 24,2 per cent en pessetes 
corrents i el 7,8 per cent en valors reals. La característica básica de llur 
evolució és l'extrema variabilitat de les taxes de creixement d'un 
any a l'altre, cosa que assenyala la manca d'una política científica 
continuada, sense vacil.lacions o fora d'eventualitats de pressions de 
diferent caire. 
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4. Durant els anys 1970-77, la taxa de creixement real del finan
cament públic de la R & D espanyola fou del 8,2 per cent, superior 
al 2,3 per cent de la C.E.E. i lleugerament al dessota de la irlandesa. 
El principal creixement dins la Comunitat s'efectuá en els primers 
anys de la década (1970-74) per estabilitzar-se posteriorment i caure 
el 1977. A Espanya, les xifres presenten una gran variabilitat encara 
que coincideixen en el fet que l'any 1977 és el mes dolent de tots, 
amb una taxa de creixement real negativa forca important (—11,1 
per cent). 

5. Com és sabut, la R.F. Alemanya és el país de la C.E.E. que 
dedica mes milions d'unitats monetáries europees deis seus pressupos-
tos públics a la R & D, i és també el país que mes diners públics hi 
dedicava per habitant l'any (78,7 U.C.E.). Ara bé, Franca és el país 
que en relació al volum del seu pressupost dedicava major dinancament 
públic a les activitats de recerca (5,01 per cent), pero el Regne Unit és 
el que, en relació a la seva entitat económica, respecte al P.I.B., mes 
n'hi dedicava (1,21 per cent). 

6. El financament públic espanyol de la R & D només era l'any 
de 4,9 unitats monetáries europees per habitant, menys de la meitat 
de les que corresponien a Italia i Irlanda, darrers paísos de la Comuni
tat i una desena part de la corresponent a la C.E.E. En relació al P.I.B. 
llur participado era l'any 1977 del 0,17 per cent, també menys de la 
meitat, aproximadament, de la corresponent a italians i irlandesos, i 
no arribava a la cinquena part de la corresponent al conjunt de la 
C.E.E. Només respecte al volum total de pressupost públic la partici
pado espanyola s'apropava a la italiana i la irlandesa, i era una tercera 
part de la mitjana de la C.E.E. Aquest darrer fet no ha de sorprendre, 
atesa la diferent dimensió del sector públic i de les despeses governaen-
tals en els diversos pafsos. 

7. La participado del financament públic de la R & D en els 
pressupostos totals deis Estats i en el P.I.B. deis pafsos europeus assen-
yala prou clarament com a partir de la crisi económica, és a dir a partir 
de 1974, aqüestes despeses perden participado de manera continuada, 
potser perqué la presió, que els nous problemes (atur, sectors en crisi, 
etc) plantegen a curt terme, fa retardar la solució deis aspectes tecnoló-
gics que, d'altra banda, és imprescindible que siguin abordats per a 
la sortida de la crisi. 

8. Les deficiéncies i insuficiéncies del financament públic espan
yol de la R & D, s'agreugen a Catalunya, atesa la centralització excesiva 
deis centres públics de recerca a la capital de l'Estat. Només en el 3,6 
per cent del financament públic que es dedica a estimular la R & D 
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de les empresses la participado catalana és satisfactoria (a l'entorn 
del 26 per cent). 

9. La distribució per finalitats assenyala una concentració impor-
tant del financament en la promoció general del coneixement (47,2 
per cent en el període 1970-78), seguida de l'energia (17,1 per cent) 
l'agricultura i pesca (16,9 per cent) i defensa (10,1 per cent). Durant 
el segon quinquenni es registra un augment important en la partici
pado del financament públic en defensa i agricultura i pesca. 

10. Comparada la distribució amb la deis paísos de la C.E.E. 
Espanya figurava entre els paísos amb mes participado en promoció 
general de la recerca, en agricultura i pesca i en energía, pero en aquest 
darrer cas cal teñir en compte que els paísos mes industrialitzats han 
encarregat aquests tipus de recerca a les empreses publiques i, per tant, 
llurs despeses no es tradueixen en els pressupostos públics de l'Estat. 
Respecte a Defensa, la participado és relativament important, compara
da amb la baixa participado deis paísos europeus, a excepció del Regne 
Unit, Franca i Alemanya. 

La resta d'activitats de recerca financades amb fons públics re
presenta mes d'un 25 per cent a la C.E.E., pero a Espanya només entre 
el 6-7 per cent, la mes baixa participació de tots els paísos europeus. 
Així, la Comunitat dedicava el 1977 el 8,1 per cent a la recerca indus
trial, el 5,2 per cent a la sanitat, etc., posant de relleu les insuficién-
cies espanyoles en aquest sentit. No cal dir, donada l'estructura econó
mica i social catalana, com aquest fet ha d'haver repercutit forcosament 
de manera negativa sobre Catalunya. 

11. Així, la política d'estímul a la recerca empresarial (a través 
de plans concertats principalment) només ha representat el 3,6 per cent 
del total del financament públic destinat a R & D, lluny deis percentat-
ges deis principáis paísos industrialitzats, encara que les participacions 
varíen molt d'un país a l'altre. 

Aquest és un deis únics aspectes en qué Catalunya sTia vist afavo-
rida, car de 1968 a 1977 se li ha concedit el 26,1 per cent del crédit 
públic facilitat a través deis plans concertats, pero la quantitat rebuda 
per les empreses catalanes en tots aquests anys no arriba ais mil milions 
de pessetes, menys deis 100 milions anuals. Per sectors, Felectrónica, 
el farmacéutic i el químic han estat els mes afavorits. Durant aquests 
anys, 54 empreses catalanes han participat en 84 projectes. 
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NOTES METODOLOGIQUES ALS APARTATS 2 i 3 

1. Les xifres subministrades es refereixen al financament públic 
proporcionat per l'Administració Central deis diferents paisos, tal com 
és definida en el Sistema Europeu de Comptes Económics Integrats 
(S.E.C.), que inclou en el cas espanyol, tant el subsector Estat com els 
Organismes Autónoms Administratius. No ni son inclosos, per tant, 
ni les corporacions locáis, les empreses publiques o la Seguretat Social. 

2. El volum total de financament és el registrat en els pressupos-
tos fináis de l'Estat deis paísos membres de la C.E.E., tenint en compte 
les variacions en els pressupostos en el transcurs de Fexercici pressupos-
tari. Per a Espanya s'han agafat les despeses de l'Estat en R & D tal com 
venen en la classificació funcional publicada a "Cuentas de las Admi-
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nistraciones Públicas" del Ministeri d'Hisenda; només s'ha fet una 
excepció l'any 1971 en qué s'ha desestimat la inclusió d'una despesa 
de 8.618,1 milions de pésetes en habitatge i benestar comunitari peí 
seu carácter excepcional. 

3. Donat que la principal font de financament deis Organismes 
Autónoms Administratius son les transferéncies de l'Estat i altres 
fonts importants son la prestado de servéis que no forma part del 
financament públic o les variacions d'actius reals o financers, les xifres 
utilitzades donen una aproximació realista del total del financament 
públic de FAdministració Central espanyola durant els anys conside
ráis, sense necessitat de consolidar les classificacions funcionáis de l'Es
tat i deis Organismes Autónoms Administratius, atesa les dificultáis 
que hi ha per realitzar-la a partir de les dades publicades. La millora 
d'aquesta via d'análisi pressupostária pot constituir en un futur una 
font valuosa d'informació sobre les activitats de R & D. 

4. La conversió en el cas d'Espanya deis valors en pessetes, en 
dólars i en la unitat de compte europea s'ha realitzat utilitzant la 
mitjana anual deis tipus de canvi publicada peí Banc d'Espanya en el 
seu "Boletín Estadístico" i peí l'EUROSTAT "Eurostatistiques. Don-
nées pour l'analyse de la conjocture". 

5. El deflactor utilitzat per a obtenir els valors reals és la mitjana 
anual deis índexs de preus de consum, amb la utilització en el cas 
d'Espanya de les publicacions de l'I.N.E. "Enlace de las series anteriores 
a 1977 con el índice de precios de consumo", Madrid 1977, i "índice 
de precios de consumo", 1977 i 1978. 

6. Les xifres de població utilitzades son les mitjanes de la població 
anual; en el cas d'Espanya s'ha agafat la població de dret a 1 de juliol 
de l'Anuari Estadístic de l'I.N.E. (no inclou Ceuta i Melilla). Les xifres 
del P.I.B. ho son a preus de mercat i s'han extret de la publicació 
de l'I.N.E. "Contabilidad Nacional de España, Base 1970. Serie 1970-
78, Madrid 1980", que segueix el sistema S.E.C. de la Comunitat 
Económica Europea. 




