
  

Biocat demana col·laboració públic-privada per impulsar el sector biotecnològic català

Biocat demana col·laboració públic-privada per impu lsar el sector biotecnològic català

02.12.2013 Investigar  -  Biocat ha presentat la tercera edició del seu infor me biennal “Biocat 2013: Una aposta pel valor i el creixement” , fent una crida a
l’esforç col·lectiu -públic i privat- per impulsar un sector “estratègic per a l’economia del país i q ue es troba en un punt d’inflexió”. Així ho express ava
durant la presentació de l’informe la Directora Gen eral del bioclúster català, Montserrat Vendrell, pe r qui és clau augmentar el valor dels projectes per
garantir el creixement del sector i restablir el se u impacte econòmic i social. 

L’Informe, que recull dades del període 2011-2013, mostra l’evolució positiva de molts indicadors clau de la BioRegió de Catalunya com ara l’augment significatiu del
finançament privat dels projectes empresarials, les creixents col·laboracions públic-privades, la competitivitat internacional o un lleuger increment de l’ocupació en les
companyies del sector. Tanmateix, el mateix període mostra algunes dades que són un toc d’alerta: el canvi de tendència en la facturació del sector; el nombre de
companyies desaparegudes en els dos darrers anys i la dràstica reducció dels fons públics per a les start-up i les empreses intensives en R+D. Segons les dades de
l’informe, la inversió catalana en R+D (un 1,55% del PIB, el 2011) se situa per sobre de la despesa del conjunt de l’Estat espanyol (1,33%), tot i que encara queda lluny
de la mitjana de la UE (2,03%).

La BioRegió de Catalunya

Segons l’Informe Biocat 2013, la BioRegió catalana compta amb 512 empreses -quasi el doble que l’any 2000-, 56 centres de recerca amb activitat en ciències de la
vida o disciplines vinculades, 17 hospitals universitaris i 11 universitats que ofereixen formació de biociències. A més, té dues grans infraestructures de recerca, el
Barcelona Supercomputing Center i el Sincrotró ALBA, 118 plataformes cientificotècniques, 12 centres tecnològics i 16 parcs científics i tecnològics, on es troben
ubicades el 24% de les empreses de la BioRegió.
“La valorització i la comercialització de la recerca continua sent una assignatura pendent, com ho és la capitalització de la font d’innovació que són els entorns clínics”,
subratlla Montserrat Vendrell, per qui en els propers anys una de les claus de l’èxit serà saber superar la distància que hi ha entre recerca i empresa.

Actualment, les entitats científiques catalanes han promogut la creació de 54 spin-off en l’àmbit de les biociències entre 2000 i 2013, però l’informe assenyala que tot i
així el nombre de patents generades segueix sent reduït en comparació als països de l’entorn i a regions amb unes característiques socioeconòmiques similars.

Més finançament privat i menys ajudes públiques

Durant el període que cobreix l’Informe Biocat 2013, la capitalització privada del sector de ciències de la vida a Catalunya ha crescut significativament, en paral•lel a una
dràstica reducció dels ajuts públics d’entre un 50 i un 75%.

Entre 2009 i 2013, les inversions de capital risc en empreses de la BioRegió s’han multiplicat per cinc i dues empreses biotecnològiques (AB-Biotics i InKemia IUCT
Group) han sortit amb èxit al Mercat Alternatiu Borsari, amb una capitalització que ha superat els 12 milions d’euros.
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