
L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i
canvi estructural
Una anàlisi empírica i internacional per a l'economia espanyola

Jordi Vilaseca (jvilaseca@uoc.edu)
Director dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
Investigador (IN3-UOC)

Joan Torrent (jtorrent@uoc.edu)
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
Investigador (IN3-UOC)

Ángel Díaz (adiazch@uoc.edu)
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
Investigador (IN3-UOC)

Working Paper Series WP02-003

Data de publicació: novembre de 2002

http://www.uoc.edu/in3/dt/20001/index.html



RESUM

La incorporació massiva a l'activitat econòmica de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), els efectes del procés de mundialització econòmica i el canvi en els patrons
de consum de les famílies afermen les bases d'un important procés de transformació
econòmica, que podem resumir en la transició cap a una economia basada en el coneixement.
L'economia espanyola no és aliena a aquest fenomen de múltiples dimensions, que des d'una
perspectiva agregada es tradueix en importants canvis en les principals macromagnituds
econòmiques com el creixement econòmic, la inflació i l'atur. Aquest treball aborda, des d'una
perspectiva agregada, empírica i internacional, el desenvolupament de l'economia del
coneixement a Espanya. Per a fer-ho s'analitzen dos dels aspectes clau de la nova economia:
el seu desenvolupament tecnològic d'una banda, és a dir, la penetració de les tecnologies
digitals en l'activitat dels agents econòmics, i de l'altra la seva evolució estructural, o cosa que
és el mateix, la dinàmica econòmica del sector nuclear del procés de transformació, que és el
sector TIC.
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1. Vegeu Greenspan (2000; 2001), OCDE (2000a; 2001b; 2001c) i US Department of Commerce (2000).

L'economia del coneixement: paradigma
tecnològic i canvi estructural
Una anàlisi empírica i internacional per a l'economia espanyola

1. Introducció

A partir de la segona meitat de la dècada dels noranta les economies desenvolupades s'han
caracteritzat per la progressiva implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en el conjunt de les activitats econòmiques, tant de producció com de distribució i
consum. Un ampli ventall d'innovacions de procés i de producte en matèria informàtica i de
telecomunicacions ha generat l'aparició de noves activitats productives –el sector TIC– que,
juntament amb la transformació de la indústria dels continguts tradicionals cap als nous formats
digitals, ha donat lloc a un nou sector productiu: la indústria de la informació.

L'emergent indústria de la informació supera el seu propi desenvolupament tecnològic i, en
l'actualitat, el conjunt de productes i serveis resultants de la producció informacional són
utilitzats com a factors productius per la resta de branques d'activitat de l'economia. D'aquesta
manera es construeix un entramat de relacions sinèrgiques entre la indústria de la informació i
la resta de branques d'activitat, que té com a principal element visible la incorporació del
coneixement en l'estructura productiva de les economies avançades.

Per aquesta raó podem parlar d'una economia del coneixement, que està canviant les relacions
macroeconòmiques bàsiques que els economistes han anat construint des de la Segona
Guerra Mundial. En efecte, tot sembla indicar que les relacions entre creixement econòmic,
inflació i atur han presentat importants canvis a partir de la segona meitat de la dècada dels
noranta, amb la implantació de les tecnologies digitals.[1] La progressiva incorporació del
coneixement a l'activitat econòmica s'ha manifestat en els últims anys des de diverses
perspectives. D'una banda, mitjançant l'elevada participació de les TIC en el procés productiu
d'algunes branques d'activitat importants com l'automòbil, la indústria química i farmacèutica o
les finances. De l'altra, el recurs coneixement també està augmentant la presència en branques
productives on la intensitat de l'esmentat recurs és menor, com el tèxtil o la distribució
comercial. Finalment, el coneixement també s'ha manifestat mitjançant noves formes de
distribució i consum, canvis en les relacions empresarials i noves maneres de finançament.

Dit d'una altra manera, economia del coneixement no solament són les empreses .com, sinó
també els canvis en l'oferta –noves formes de producció, de treball, d'interacció entre
empreses, d'oferta de productes i d'innovació en els dissenys organitzatius, etc.– i els canvis en
la demanda –noves formes de distribució i consum, d'inversió i finançament, de canvis en les
relacions internacionals, etc.– generats per l'ús intensiu de les TIC i els continguts digitals.

Finalment, i com no podia pas ser d'una altra manera, la consolidació d'aquesta nova economia
genera importants canvis en el conjunt de l'entramat i les relacions socials. Les modificacions
en el mercat de treball, els efectes ideològics i culturals, els canvis institucionals i polítics i, en
definitiva, les noves relacions de l'individu amb el seu entorn defineixen alguns dels efectes de
les activitats econòmiques basades en el coneixement sobre les seves bases sociològiques i
institucionals. En definitiva, es tracta dels efectes que l'economia del coneixement està
generant en la construcció de la societat del coneixement. La figura 1 presenta aquests
elements d'una manera esquematitzada.
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3. Per tecnologia entenem el fons social de coneixement per a fer coses d'una manera reproduïble.

Figura 1. Un esquema de l'economia i la societat del coneixement

Font: Vilaseca i Torrent (2001 A; 2001b).

L'anàlisi empírica de l'economia del coneixement pot orientar-se des de diverses perspectives.
En el treball que es presenta a continuació s'analitzen dos aspectes fonamentals de la nova
economia. Després d'un primer apartat on es consideren alguns aspectes conceptuals de
l'economia del coneixement, s'analitza la penetració de les tecnologies digitals, mitjançant deu
indicadors, en el conjunt dels agents econòmics. Aquesta aproximació ens donarà informació
relativa sobre el grau de penetració i l'ús que el conjunt de famílies i empreses fan de les
tecnologies digitals. Una vegada analitzat el desenvolupament de les TIC es posarà èmfasi,
també des d'una perspectiva comparativa i a partir de quatre indicadors, en l'evolució
econòmica del sector productiu vinculat a les TIC. Finalment, es presenten unes breus
conclusions, una bibliografia i un ampli annex estadístic amb les dades de referència, extretes
de diferents bases de dades nacionals i internacionals.

2. L'economia del coneixement: algunes consideracions
conceptuals

Com indicàvem en la introducció, actualment les economies industrialitzades es caracteritzen
entre altres coses per la incorporació massiva del coneixement a l'activitat econòmica. La
utilització del coneixement en l'activitat econòmica no és un fenomen nou. Des de la segona
revolució industrial la vinculació entre el coneixement científic i les tecnologies productives és
evident i està àmpliament demostrada pels historiadors de la tecnologia. No obstant això, les
TIC estableixen les bases d'un nou paradigma tecnoeconòmic,[2] ja que aquestes tecnologies,
que per definició són coneixement,[3] utilitzen aquest recurs en la generació del propi
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2. Aquest concepte, desenvolupat a finals dels vuitanta per un conjunt d'economistes de la Universitat de Sussex i que beu directament de la noció de
paradigma científic, desenvolupat per Khun durant la dècada dels seixanta, incideix en la coexistència de tres elements: un nou esquema en la producció, amb
la incorporació d'un nou factor productiu com a element determinant dels creixements de productivitat; un nou esquema en la producció de coneixement, amb
nous patrons en el desenvolupament de la innovació tecnològica, i noves pautes en la demanda que impulsin la producció de les noves branques d'activitat.
4. Aquesta expressió va ser encunyada per primera vegada durant la primera meitat del segle XIX a l'Alemanya posthegeliana. Com indiquen Terricabres i
altres (1998; 2001), "es tractava del bateig de la reflexió filosòfica sobre la naturalesa, els fonaments, les condicions de possibilitat i els límits del coneixement".

coneixement.

Vegem-ho amb una comparació il·lustrativa. Durant la segona revolució industrial el
coneixement científic va descobrir el motor de combustió interna que, progressivament, es va
convertir en una tecnologia clau del sistema productiu. En aquest cas, el coneixement actua
sobre una tecnologia que, aplicada al procés productiu, genera un canvi radical (i, per tant,
estructural) en l'activitat econòmica. En el cas de les TIC tenim unes tecnologies que, com
sempre, es fonamenten en l'aplicació econòmica del coneixement. No obstant això, i aquí rau la
novetat, la incidència d'aquest coneixement no es limita a la tecnologia, ja que les TIC també
transformen la pròpia generació del coneixement. Dit d'una altra manera, les TIC són unes
tecnologies que es basen en l'aplicació econòmica del coneixement i que, a més a més, són
unes "amplificadores i prolongadores de la ment humana". Els ordinadors, el programari, els
nous equips i sistemes de comunicacions i, en general, totes les tecnologies digitals milloren,
amplifiquen i fins i tot en algun cas substitueixen la ment humana. Ens trobem, doncs, davant
unes tecnologies que utilitzen el coneixement com a input i que contribueixen directament a la
generació de coneixement com a output. De fet, aquesta breu aproximació a la utilització del
coneixement en l'activitat ens porta directament a la visió que des de l'economia tenim del
coneixement.

Entenem per coneixement el que ens en diu l'epistemologia,[4] la teoria del coneixement: "el
procés humà i dinàmic que consisteix a justificar una creença personal fins a arribar a tenir-ne
la certesa". Aquesta visió del coneixement com a "creença vertadera adequadament justificada"
situa el problema central de la seva teoria en la qüestió de com justifiquem adequadament les
pròpies creences. No obstant això, i deixant de banda aquests aspectes, en la mateixa definició
epistemològica del coneixement hi ha dos elements molt importants que cal destacar des del
punt de vista econòmic: primer, el fet que el coneixement està relacionat amb l'acció humana, i
segon, el fet que la generació de coneixement és dinàmica, ja que es crea en interaccions entre
individus, grups, organitzacions i societats.

Aquestes dues característiques porten el coneixement al nostre terreny. És a dir, l'acció
humana i dinàmica de creació de coneixement es pot interpretar, entre altres coses, com a
activitat econòmica. Més concretament, podem parlar de producció de coneixement? Per a
saber-ho, hem d'endinsar-nos una mica més en la interpretació que des de l'anàlisi econòmica
fem del coneixement.

El primer element que cal discernir és la distinció entre el coneixement i la informació: "el flux
de missatges a partir del qual es genera el coneixement". Com indiquen Nonaka i Byosiere
(2000), encara que els dos conceptes estan molt relacionats, la visió econòmica ha de
centrar-se en el fet que la informació és un input, no l'únic, en la generació de coneixement:

"Encara que els conceptes d'informació i coneixement s'utilitzen indistintament, hi ha
una clara diferència entre tots dos. La informació és un flux de missatges, mentre que
el coneixement es crea precisament mitjançant aquest flux d'informació, ancorat en
les conviccions i el compromís del subjecte. La informació proporciona un nou punt de
vista per a interpretar esdeveniments o objectes; per tant, la informació és un mitjà o
un material necessari per a obtenir i construir el coneixement. La informació influeix
en el coneixement, afegint-hi quelcom o reestructurant-lo". [Ikujiro, N.; Philippe, B.
(2000). "La creación de conocimiento regional: un proceso de desarrollo social". A:
Las sociedades del conocimiento, p. 8. ]

De fet, podríem afirmar que en l'acte de conèixer s'estableix un flux acumulatiu entre tres
elements: la informació, el coneixement manifestat mitjançant informació i el coneixement
difícilment manifestable mitjançant la informació. Vegem-ho amb un exemple. Suposem que
una empresa que produeix un bé o un servei amb una elevada elasticitat-renda vol llançar una
nova línia de negoci al conjunt de països de la Unió Europa, encara que, per qüestions
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operatives, vol fer el llançament en dues fases segons les expectatives de beneficis. Atenent a
les característiques del seu producte, la primera cosa que necessita saber és el nivell de renda
comparable dels països on vol introduir la seva nova mercaderia. Per a dur a terme aquesta
investigació, l'equip responsable necessita en primer lloc informació, que pot ser convertida en
coneixement o no ser-ho.

Per exemple, el flux de creences relatives al nom i nombre de països, quins són els principals
indicadors de la renda per càpita o quines són les dades numèriques més adequades per a
realitzar la investigació es poden convertir en coneixement o no en la mesura que l'equip
investigador les justifiqui adequadament. Si els investigadors fan servir el raonament científic i
justifiquen empíricament que a la UE hi ha 15 estats, que un dels millors indicadors disponibles
per al càlcul del nivell de renda és el PIB per càpita i que les dades numèriques més
adequades són les disponibles en organismes oficials, hauran convertit en coneixement totes
les seves creences inicials. De fet, tota la informació utilitzada per a justificar el seu raonament
s'haurà convertit en un input de la creació de coneixement. En canvi, tota la informació no
utilitzada pel fet de ser irrellevant, errònia, supèrflua o una combinació de les tres no s'haurà
convertit en coneixement.

Ara bé, tot i que l'equip investigador té més coneixement que a l'inici de la investigació, encara
no estan disponibles tots els elements necessaris per a engegar la nova línia de negoci i la
priorització per països. En aquest punt intervé un tipus de coneixement que, un cop generat, es
pot manifestar en forma d'informació. Per exemple, demostrar que la Unió Europea és un
mercat de poc menys de 380 milions de persones, repartides en quinze estats, és un acte de
coneixement perquè justifiquem, en aquest cas empíricament, una creença. A més a més, la
llista del nombre d'habitants per estat de la UE es pot transmetre digitalment, ja que és
fàcilment codificable, processable i emmagatzemable. Podem afirmar addicionalment que
aquest coneixement es manifesta mitjançant informació en el sentit que és un flux de missatges
que, seguint amb l'exemple, els investigadors de la nova línia de negoci poden utilitzar per a
calcular el PIB per habitant i aproximar-se a un indicador del nivell de renda per càpita dels
quinze països analitzats.

Amb tot, si acabéssim aquí la nostra anàlisi, faríem una descripció parcial de la realitat. Hi ha
un altre tipus de coneixement, difícilment manifestable en forma d'informació, que el nostre
equip investigador ha utilitzat per a arribar al seu objectiu. Està relacionat amb les habilitats o
capacitats de l'equip per a la investigació. Entre altres, el coneixement sobre les fonts
d'informació més rellevants, el coneixement sobre la metodologia d'anàlisi numèrica de dades
econòmiques o el coneixement sobre quines són les institucions que efectuen anàlisis
comparatives d'aquest tipus són alguns exemples de coneixement difícilment manifestable en
informació que l'equip investigador també haurà utilitzat.

De fet, amb aquest exemple hem volgut manifestar que l'acte de conèixer té rellevància
econòmica. Dit d'una altra manera, el coneixement "és un recurs utilitzat diàriament pels agents
econòmics per a prendre tot tipus de decisions de producció, consum i inversió". I no sols això:
a més a més, el coneixement és econòmicament representable mitjançant la seva producció.
Hem vist, amb el nostre exemple, com la producció de coneixement inclou entre els seus
recursos la informació i el mateix coneixement. La simplicitat del supòsit ens ho ha permès. Ara
bé, com destaca Thurow (2000), les activitats de producció de coneixement disposen de molts
altres recursos, com el capital per a finançar-lo i la tecnologia i la feina per a produir-lo.

Aquesta última característica, la facilitat de reproducció, ens porta a una altra agrupació de la
producció de coneixement, desenvolupada per Polany (1958; 1978) i més recentment aplicada
per David (1993). Es tracta de la distinció entre la producció de coneixement explícit,
observable o codificable i la de coneixement tàcit o implícit. La producció de coneixement
explícit, observable o codificable és "aquella que es pot expressar en un llenguatge formal i
sistemàtic, de manera que és possible processar-la, transmetre-la i emmagatzemar-la amb
facilitat". La producció de coneixement tàcit o implícit és "aquella que està associada al factor
treball i compta amb elements tècnics i cognoscitius del tipus experiència pràctica, habilitats i
qualificacions difícils de detallar".
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5. Precisament aquestes han estat les peces fonamentals que l'anàlisi econòmica ha subratllat com a elements significatius en l'explicació del creixement
econòmic.
6. Vegem-ho amb un exemple il·lustratiu. Fa pocs anys la despesa en temps per a obtenir la informació i el coneixement necessaris per a elaborar aquest
treball era molt superior a l'actual. La possibilitat d'accedir a les fonts directes d'informació, la consulta de coneixement previ i les facilitats de comunicació entre
els autors de l'article que ens permeten les tecnologies digitals eren impensables. De fet, en l'actualitat el problema és, precisament, el contrari que fa pocs
anys: la quantitat d'informació i coneixement disponible és tanta que la probabilitat d'excloure variables rellevants, d'incloure variables supèrflues o de totes
dues coses és realment alta.
7. Continuant amb el nostre exemple, és indubtable que per a l'elaboració d'aquest article són necessaris un conjunt d'habilitats i requeriments difícils de
mesurar i que agrupem sota el denominador comú del coneixement tàcit. Per exemple, i entre altres, se suposa que els autors incorporen un cert coneixement
dels recursos disponibles per a l'obtenció de la informació, que tenen contactes amb altres investigadors i investigacions de la matèria i que disposen de les
habilitats informàtiques, d'anàlisi, de síntesi i de comunicació requerides per a un treball d'aquest tipus. Doncs bé, amb les tecnologies digitals, tot aquest
conjunt de coneixement tàcit requerit és més fàcil d'incorporar, entre altres coses perquè la disponibilitat de coneixement observable ens ho permet.
8. La definició utilitzada per als béns d'informació és molt àmplia: "Fonamentalment entenem com a tals qualsevol cosa que pugui ser digitalitzada ¾codificada
com un conjunt de bits. Per al nostre propòsit, els resultats del futbol, els llibres, les bases de dades, les revistes, les pel·lícules, la música, els índexs borsaris i
les pàgines web són exemples de béns d'informació". És important d'indicar que aquesta anàlisi se circumscriu al coneixement que presenta facilitats de
reproducció. Pensem bàsicament en la manifestació com a output del coneixement observable.

Un cop definides les principals característiques de la producció de coneixement, és a dir, les
diferents formes rellevants del saber com a recurs econòmic i la seva agrupació a partir de la
facilitat de reproducció, ja estem en disposició d'abordar-ne la incorporació al conjunt de
l'activitat econòmica. Caldria subratllar dos elements en aquest punt. Un primer element
destacat és el fet que el coneixement serà econòmicament rellevant sempre que es manifesti
en l'activitat econòmica. Un segon element és la constatació del fet, ja assenyalat anteriorment,
que l'activitat econòmica sempre ha incorporat el coneixement com a recurs. Un parell
d'exemples paradigmàtics serien el de l'empresari innovador i el del capital humà.[5] En efecte,
la visió de l'empresari innovador, que acumula coneixement sobre la producció i el mercat del
seu nou producte, o la formació del capital humà, vinculades a l'educació i l'educació de la força
de treball, són dos exemples significatius de la incorporació del coneixement als esquemes de
producció.

No obstant això, és important assenyalar que a partir de la segona meitat de la dècada dels
noranta les tecnologies digitals han permès, fomentat i ampliat notablement la dotació
econòmica del coneixement, bàsicament per dues vies: la primera ha estat l'espectacular
millora de l'accés i la gestió dels fluxos d'informació i de coneixement, de manera que hem
assistit a una notable relaxació de les barreres a la difusió d'aquests dos recursos, la qual cosa
s'ha traduït en un notable increment del coneixement explícit;[6] la segona via, que de fet està
estretament vinculada a la primera, ha estat la millora de les possibilitats d'accés i difusió dels
elements que incideixen en el coneixement tàcit, bàsicament els requeriments formatius i
d'experiència.[7]

En resum, i com intuïen fa ja un cert temps Nonaka (1991), Hatchuel i Weil (1995) i Foray i
Lundvall (1996), "l'augment en la dotació de coneixement observable, la transformació de
coneixement tàcit en observable i el desenvolupament de nous requeriments i habilitats que
aquest fenomen comporta ha generat un cercle virtuós en la producció de coneixement, que
s'ha constituït en un dels recursos estratègics clau de l'activitat econòmica en l'actualitat".

A tall de resum podem afirmar que la interpretació que fa del coneixement l'anàlisi econòmica,
distingint-lo de la informació, no és altra cosa que un input rellevant en l'activitat productiva. No
obstant això, si limitéssim els nostres resultats a aquest aspecte en trauríem unes conclusions
parcials, ja que, en l'actualitat, el coneixement no solament és un recurs implícit per a la
producció del conjunt de béns i serveis, sinó que també s'ha convertit en una mercaderia
objecte de transacció econòmica. En aquest sentit, és important assenyalar que els béns i
serveis o mercaderies coneixement tenen unes característiques especials, que hauríem de ser
capaços de detallar. Per a fer-ho distingirem entre les propietats econòmiques de les
mercaderies coneixement fàcilment reproduïble o observable i les propietats de les mercaderies
coneixement difícilment reproduïble o tàcit.

Una aproximació a les característiques de les mercaderies coneixement fàcilment reproduïble
és la de Shapiro i Varien (1999). Utilitzant el procés de digitalització com a punt de partença,
aquests autors analitzen les propietats econòmiques dels béns d'informació[8] amb l'objectiu
d'obtenir una visió completa de l'estratègia empresarial dels seus mercats. A grans trets, en
podríem subratllar cinc grans característiques. En primer lloc, la facilitat de reproducció i, per
tant, costos fixos elevats i costos marginals pràcticament inapreciables. La informació és molt
cara de produir, però molt barata de reproduir digitalment. La segona característica són els
béns d'experiència, això és, aquells tipus de béns per als quals no es determina la utilitat fins
que són consumits. En tercer lloc, la utilitat marginal decreixent en accedir-hi, vinculada a la
idea de saturació dels béns i serveis resultants de l'aplicació de les tecnologies digitals. Com
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9. Alguns exemples de mercaderies difícilment reproduïbles són les capacitats, les habilitats i el talent que incorpora la força del treball a l'activitat econòmica,
el coneixement dels agents econòmics sobre la producció, el mercat o un sector determinat i les capacitats d'interacció social per a conèixer amb profunditat
les característiques d'una activitat econòmica. Encara que hi ha alguns mercats d'aquest tipus de coneixement –el dels cercatalents (head-hunters) potser seria
el més paradigmàtic–, molts d'aquests intercanvis es fan a l'interior de l'empresa.
10. A tall d'exemple podem dir que és fàcil adonar-se que és més senzill reproduir digitalment, fent servir les TIC, un llibre, un CD o una pel·lícula que el
coneixement dels treballadors per a desenvolupar la seva feina.

indica Herbert Simon, premi Nobel d'economia el 1978, "la riquesa d'informació genera una
pobresa d'atenció". La quarta característica la constitueixen les barreres de sortida o els costos
de canvi (lock-in), resultants de la dependència tecnològica d'aquest tipus de mercaderia
coneixement. I, en cinquè lloc, la progressiva utilitat per als consumidors d'un nombre creixent
d'usuaris (externalitats de xarxa), que no és res més que l'aplicació econòmica de la llei de
Metcalfe.

No obstant això, com es destacava anteriorment, les mercaderies coneixement també
incorporen un tipus de saber més difícilment reproduïble. Quines són les propietats
econòmiques de les mercaderies coneixement tàcit?[9] En primer lloc, cal destacar, com també
hem comentat, la dificultat de processament, emmagatzematge i transmissió. Això ens porta a
una consideració econòmica rellevant: la dificultat de reproducció.[10] Els costos marginals
d'aquest tipus de mercaderia coneixement són superiors als de les mercaderies coneixement
observable i, per tant, la condició de rendiments creixents s'hi manifesta amb menys intensitat.
La segona característica que hem d'analitzar és la consideració de béns d'experiència. En
aquest punt hi ha coincidència amb les mercaderies coneixement observable, en la mesura que
la utilitat per al consumidor es determina a partir del consum que se'n fa. Pel que fa a la utilitat
marginal decreixent en accedir-hi, tot sembla indicar que la saturació de l'accés és molt inferior
a la del coneixement observable. Això es deu bàsicament a dues raons: la primera, pel fet ja
comentat de la dificultat de reproducció i la seva menor presència en els mercats digitals; la
segona, pel fet que les mercaderies coneixement tàcit són prioritàries per al desplegament de
l'activitat econòmica, la qual cosa fomenta la demanda. D'altra banda, la dificultat de translació
del coneixement tàcit cap a una activitat subjecta a transacció econòmica també minimitza les
barreres de sortida o de canvi d'un tipus de mercaderia a un altre. Finalment, cal esmentar una
característica important d'aquest tipus de mercaderia coneixement. Es tracta de les importants
externalitats de xarxa i d'ús dels béns i serveis coneixement tàcit. Aquestes estan determinades
per dos punts: en primer lloc, igual que en el coneixement observable, per l'augment de la
utilitat que genera un increment del nombre d'usuaris (externalitats-xarxa d'ús); en segon lloc,
per les pròpies característiques del saber, amb una important representativitat del coneixement
relacional que incorporen aquest tipus de mercaderies (externalitats de xarxa).

En conclusió, en aquest apartat hem vist com el coneixement és un recurs i una mercaderia de
progressiva importància en l'activitat econòmica. De fet, i a partir de la visió epistemològica, ens
hem endinsat en les interioritats de la seva producció. Aquesta anàlisi ens ha permès
d'assenyalar que la producció de coneixement és quelcom de peculiar, ja que per a l'acte humà
i dinàmic de conèixer utilitzem la informació i dos tipus bàsics de coneixement: el fàcilment
reproduïble en format digital i el que no ho és. Amb tot, si haguéssim tancat aquí la nostra
anàlisi hauríem realitzat una descripció parcial de la realitat, ja que en l'activitat econòmica
diària s'acumulen un important nombre de transaccions de mercaderies coneixement. Per
aquest motiu s'han estudiat les propietats econòmiques d'aquestes mercaderies segons la
facilitat de reproducció que presenten, la qual cosa ens porta a afirmar que en l'actualitat hi ha
dos tipus de mercaderies coneixement: les mercaderies coneixement observable i les
mercaderies coneixement tàcit. Per tant, hem vist com les tecnologies digitals no només han
establert les bases d'una major utilització del coneixement com a recurs, sinó que també han
definit un conjunt de nous béns i serveis, que agrupem sota el denominador comú de
mercaderies coneixement observable i mercaderies coneixement tàcit.

3. Les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva
penetració en l'economia espanyola

Igual que passa en la resta d'economies europees, l'economia espanyola no és aliena a
l'important procés de transformació que impulsa la massiva incorporació del coneixement a
l'activitat econòmica. Entre altres aspectes, el fort creixement de la producció i la inversió en
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béns d'equipament, l'espectacular avenç de les relacions empresarials i comercials amb
contingut tecnològic i les variacions en els patrons de consum i els canvis en les relacions
laborals, amb una creixent rellevància de la formació en l'estructura de l'ocupació, reflecteixen
clarament la progressiva importància dels components tecnològics i del coneixement en la
nostra economia, que ha presentat una important transformació i modernització durant els
últims anys.

En aquest apartat es fa una primera aproximació a la situació de l'economia del coneixement a
Espanya, a partir d'alguns indicadors disponibles en bases de dades nacionals i internacionals.
Aquesta aproximació, de caràcter qualitatiu, té com a objectiu la comparació del
desenvolupament de la nova economia a Espanya amb relació als principals països de la Unió
Europea (Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit), els Estats Units i el Japó. Per a fer-ho, i
tenint present els elements conceptuals tractats en l'apartat anterior, s'han seleccionat, entre
altres, un conjunt d'indicadors representatius de la penetració de les TIC en l'activitat
econòmica a partir dels quals s'han creat índexs que ens permeten tenir una primera visió de la
seva escala de desenvolupament per als diferents països analitzats.

Per tant, i per a fer possible la comparació internacional, s'ha indexat en base 100 per a cada
un dels 10 indicadors seleccionats el país que presenta un valor màxim. D'aquesta manera, un
menor grau de desenvolupament donarà lloc a un índex més pròxim a 0. A tall d'exemple, si
Alemanya té 40 usuaris d'Internet per cada 100 habitants i Espanya en té 20, un indicador
format únicament entre aquests dos països donarà lloc a un índex 100 per a Alemanya i 50 per
a Espanya. Per tant, si fem un gràfic del conjunt dels indicadors de manera radial i considerem
el conjunt dels països exposats anteriorment, podem formar els índexs i comparar el grau de
desenvolupament de cada país amb relació a la resta. Els indicadors seleccionats, amb alguns
comentaris relatius a la seva evolució, són els següents:

1. Ordinadors personals: PC per cada 100 habitants. El nombre d'ordinadors
personals va créixer en l'última dècada de manera exponencial en la majoria de
països desenvolupats. De la mateixa manera, el percentatge d'habitants amb
ordinador augmentà fins a situar-se en alguns països per damunt del 25% de la
població total el 1999. Això no és altra cosa que un reflex de l'evolució de les noves
tecnologies. No obstant això, la penetració de l'ordinador personal ha seguit una
evolució una mica diferent en els diferents països analitzats. D'aquesta manera, en
l'any 1999 Espanya se situava en el lloc número 14 amb 11,9 ordinadors personals,
per davant de països com Grècia o Portugal (6 i 9,3, respectivament), encara que
lluny dels 19 d'Itàlia, 26 de França, 29 d'Alemanya, 36 de Finlàndia i Holanda o els
més de 40 d'Austràlia, Noruega, Suècia i els Estats Units. No obstant això, segons
dades d'Eurostat, l'any 2000 Espanya hauria multiplicat gairebé per 3 el nombre de
PC, situant-se prop dels 35 del Japó i per sobre dels 32 d'Alemanya.

2. Usuaris d'Internet: Nombre d'usuaris per cada 1.000 habitants. Des de l'entrada en
funcionament d'Internet, el seu creixement quant a nombre d'usuaris ha estat
espectacular. Així ho posen de manifest les diverses estimacions que n'han anat
realitzant algunes institucions tant públiques com privades. No obstant això, encara
que els esmentats valors varien de nivell segons la font d'origen, sí que ofereixen una
relació del creixement d'Internet entre els diferents països relativament homogènia.
Així, un aspecte significatiu és el major desenvolupament dels països nòrdics enfront
de la resta d'economies avançades i molt per sobre dels registres mitjans obtinguts
per les quatre principals potències europees (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit).
Espanya, per la seva banda, ofereix un desenvolupament relativament lent i distant de
la majoria de països, amb un 13% d'usuaris el 2000 respecte de la població total
enfront del gairebé 20% de mitjana per a la UE-4 o als més del 30% d'usuaris dels
EUA, el Japó i Austràlia. Només Itàlia, Grècia i Portugal presenten un percentatge
inferior a l'espanyol.

3. Servidors: Nombre de servidors d'Internet per cada 1.000 habitants. Un altre
indicador de la indústria de la informació procedeix dels servidors d'Internet. Igual que
s'esdevenia amb l'indicador d'usuaris, els valors absoluts varien segons la font de
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referència, encara que el nivell relatiu sí que és homogeni i rellevant. D'aquesta
manera, una de les possibilitats procedeix dels servidors per cada 1.000 habitants.
Així, segons dades de l'ITU, en l'any 1999 França i els EUA lideraven aquest
indicador amb més de 200 servidors per cada 1.000 habitants enfront dels 12
d'Espanya, que se situava molt per sota dels principals països desenvolupats.

4. Mercat TI (tecnologies de la informació): Xifra de negoci en milions d'euros de les
empreses de les tecnologies de la informació. Les tecnologies de la informació,
juntament amb el mercat de les telecomunicacions, completen el mercat TIC. La xifra
de negocis de les empreses vinculades amb les tecnologies de la informació ens
dóna una idea de l'evolució d'aquest segment del mercat TIC. El panorama
internacional es caracteritza per una situació en què els Estats Units i el Japó estan
molt per davant de la resta de potències europees. Igualment, Espanya es troba en
una bona posició, amb importants taxes de creixement (13,6% el 2000, la segona
més gran per darrere Portugal) durant els últims anys, que han possibilitat una major
convergència amb la resta de països.

5. Línies telefòniques principals: Nombre de línies telefòniques per cada 100
habitants. Les línies telefòniques bàsiques són una variable que ens aproxima a la
utilització d'Internet. Com menys desenvolupat estigui el mercat, menor serà
l'accessibilitat a Internet i, per tant, menor en serà el desenvolupament potencial. Així,
es confirma el que ja hem pogut observar anteriorment en alguns indicadors, i és que
els països nòrdics lideren aquest indicador, juntament amb els Estats Units. Això,
entre altres factors, ens ajuda a explicar el major desenvolupament de la indústria del
coneixement que, com veurem, es dóna en aquests països respecte d'altres
igualment desenvolupats. Espanya, per la seva banda, mostra un elevat diferencial
amb relació a les principals potències mundials (42,1 línies el 2000 enfront de les 72,9
de Noruega o les 60,1 d'Alemanya).

6. Abonats al servei de telefonia mòbil cel·lular: Nombre d'abonats per cada 100
habitants. La penetració de la telefonia mòbil cel·lular ha crescut de manera
espectacular en l'última dècada. Al capdavant d'aquest creixement s'han situat, com
en alguns indicadors anteriorment comentats, els països nòrdics, que un cop més
mostren el seu major desenvolupament en els sectors TIC. D'aquesta manera, en
l'any 1999 més del 55% de la població d'aquests països estava abonada al servei de
telefonia mòbil cel·lular. Per la seva banda, el grup dels quatre països més importants
de la UE (Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit) oferia una penetració del 40,9%,
lluny dels registres dels països nòrdics i per sota dels del Japó i Holanda, encara que
superiors als dels Estats Units. En el cas espanyol hi havia 30,6 abonats per cada 100
habitants, una taxa una mica inferior a la dels seus principals socis europeus encara
que superior a la de països com Canadà (22,6%) o Alemanya (28,6%).

7. Llars abonades a serveis de televisió per cable: En percentatge sobre el total de
llars. Dins la indústria de la informació cal destacar un indicador important que
reflecteix el desenvolupament dels continguts digitals i la seva penetració a les llars
de diferents països: el percentatge de llars abonades a serveis de televisió per cable.
Així, Bèlgica i Holanda encapçalaven en l'any 1999 aquest grup amb més del 90% de
llars abonades, per davant de països com Canadà i els EUA (73,3% i 65,2%,
respectivament). Espanya, per la seva banda, registrava un 4,3% de llars abonades
en el mateix any, molt per sota dels grans països del nostre entorn a causa del
desenvolupament més tardà de les plataformes digitals.

8. Mercat de les telecomunicacions: Xifra de negoci en milions d'euros de les
empreses de les tecnologies de les telecomunicacions. La xifra de negocis de les
empreses vinculades a les tecnologies de les telecomunicacions ens dóna una idea
de l'evolució d'aquest segment del mercat TIC. El valor de mercat de les
telecomunicacions mostra un gran diferencial entre les principals potències europees i
els Estats Units i el Japó. No obstant això, les taxes de variació d'aquests dos països
s'han anat reduint en els últims anys, mentre que les europees s'han incrementat.
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Espanya, per la seva banda, ha presentat un creixement molt important en els últims
anys que l'ha portada a la setena posició entre els països triats per a la comparació,
amb gairebé 27.000 milions d'euros enfront dels 13.600 d'Holanda o els gairebé 4.000
de Finlàndia i Noruega.

9. Despesa TIC: Despesa en inversió i consum TIC en percentatge sobre el PIB. Una
de les variables fonamentals que mostra els efectes sinèrgics de la indústria de la
informació sobre la resta d'activitats econòmiques, en particular la demanda de
l'economia, procedeix de la despesa TIC com a percentatge del PIB. Mitjançant
aquest indicador podem obtenir una mesura de la importància del sector en
l'economia de cada país i el grau de difusió de l'economia del coneixement cap a les
altres branques d'activitat. Així, per a poder realitzar una comparació internacional
d'una manera una mica més precisa hem confeccionat un índex on la UE-15 (l'Europa
dels 15) és 100, de manera que podem veure en quina mesura cada país se n'allunya
o s'hi acosta eliminant la taxa de creixement de la UE-15. D'aquesta manera, les
dades reflecteixen un espectacular augment d'aquesta despesa en el cas espanyol
per als tres últims anys, en els quals es va superar àmpliament la barrera del 5% del
PIB després d'haver-se trobat en taxes situades entorn del 3% des de 1993. Així,
Espanya es va situar un 3% per damunt de la mitjana europea, que va estar
encapçalada un cop més per un país nòrdic, Suècia, amb un 23% sobre la mitjana
europea.

10. Cobertura de la balança comercial en equips de comunicacions: Exportacions /
importacions d'equips de comunicacions. Igual que en l'indicador anterior, la taxa de
cobertura exterior dels equips en comunicacions ens permet aproximar-nos a una de
les característiques fonamentals de l'economia del coneixement: la difusió
internacional de la tecnologia. Una comparació internacional destaca el marcat saldo
positiu dels països de l'OCDE en el seu conjunt (10.534 milions de dòlars el 1997)
gràcies al major creixement de les exportacions i a la major contenció de les
importacions. Pel costat del dèficit destaquen els Estats Units amb gairebé 6.000
milions de dòlars nord-americans, com també Canadà amb més de 2.000 milions de
dòlars d'aquest país. Espanya, per la seva banda, presenta un dèficit de gairebé
1.000 milions de pessetes, després d'haver superat els 1.500 milions el 1996, en gran
part a causa del fort increment de les importacions d'aquest tipus de béns (34% més
que el 1995).

A continuació es detallen, de manera gràfica, les principals conclusions de la comparació de
l'estat de l'economia del coneixement a Espanya amb relació als principals països del nostre
entorn. Alemanya és, tal com mostra la figura 2, un país clarament superior quant al grau de
desenvolupament de l'economia del coneixement, des de la perspectiva de la penetració de les
tecnologies digitals, amb relació a Espanya. Tant en ordinadors personals, servidors, línies
principals i televisió per cable com en mercat exterior, aquell país mostra una gran superioritat
davant Espanya. Només en despesa TIC, element en què Espanya posseeix un elevat
percentatge del PIB (maquillat en els últims anys amb grans augments), i en abonats al servei
de telefonia mòbil s'obtenen registres de desenvolupament semblants.
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França, per la seva banda, és un dels casos més clars de distància respecte d'Espanya. Com
s'observa en la figura 3, l'àrea que cobreixen els indicadors formats per França conté l'Estat
espanyol en la seva totalitat, la qual cosa és l'exemple més clar del major desenvolupament
francès. Tots els indicadors, per tant, es mostren més avançats a França i d'aquesta manera
dibuixen una economia del coneixement més desenvolupada.

Itàlia és un cas diferent del de la resta dels grans països del nostre entorn. La comparativa amb
Espanya ofereix un panorama en què els dos països presenten un grau de desenvolupament
molt semblant. Tan sols en el cas dels abonats a telefonia mòbil, en el qual Itàlia mostra el
nombre més gran, s'estableixen diferències significatives. Són tanmateix especialment
rellevants els casos dels servidors i els abonats a serveis de cable, en els quals ambdós països
es troben en una etapa encara molt primerenca respecte dels del seu entorn.

Un altre exemple del diferencial espanyol amb les principals potències és el del Regne Unit. El
mercat de les tecnologies de la informació, les infraestructures marcades per les línies
principals, els abonats a telefonia mòbil i els usuaris d'Internet marquen la diferència amb
Espanya, que només en el cas dels servidors -en què el Regne Unit no mostra un gran
desenvolupament- la despesa TIC i el mercat de les telecomunicacions mostren valors de
l'índex amb diferencials poc significatius.
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L'establiment d'una mitjana entre els principals països de la Unió Europea (Alemanya, França,
Itàlia i el Regne Unit) pot ser molt útil per a obtenir un punt de referència sobre el grau de
desenvolupament de l'economia del coneixement a Espanya. La figura 6 posa de manifest el
que s'ha dit anteriorment, és a dir, que Espanya dista molt de les principals economies
europees. L'economia espanyola presenta un diferencial elevat i, per tant, un relatiu retard en
una de les facetes, que molt probablement seran la clau del creixement econòmic en el futur.

De la comparació amb els Estats Units destaca l'enorme diferencial existent amb el nostre país.
La distància entre els diferents indicadors és aclaparadora i ofereix un panorama molt diferent,
amb la qual cosa es posa de relleu la importància de l'economia del coneixement als Estats
Units.
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Finalment, el Japó se situa respecte d'Espanya en una posició una mica semblant a la de
França. En aquest cas, tanmateix, el diferencial és encara més gran. Tots els indicadors
mostren un diferencial de l'índex relativament elevat, especialment en el cas dels abonats a
serveis de cable i els usuaris d'Internet. S'ha de destacar que, igual que s'esdevenia amb altres
països, tan sols la despesa TIC i el mercat de les telecomunicacions ofereixen valors
relativament elevats.

En resum, els indicadors exposats posen de manifest un desenvolupament de l'economia del
coneixement a Espanya (analitzada mitjançant la penetració de les tecnologies digitals) que se
situa per sota del nivell que registren els grans països del nostre entorn europeu, a més dels
EUA i el Japó. França, el Japó, els Estats Units i el Regne Unit es mostren com a països molt
per sobre del desenvolupament espanyol pel que fa a les activitats vinculades amb el
coneixement, especialment en el cas dels Estats Units. Alemanya presenta també un
diferencial relativament important encara que menor al que mostren les quatre potències
anteriors. El cas d'Itàlia, finalment, és molt semblant a l'espanyol, amb índexs de l'economia del
coneixement molt semblants als espanyols. Tot això s'ha manifestat, finalment, en el grup dels
quatre de la Unió Europea on, com hem assenyalat, es reflecteix el retard relatiu d'Espanya
respecte de les principals potències europees.
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4. El desenvolupament econòmic del sector TIC a Espanya

Un cop analitzada la penetració de les tecnologies digitals en l'economia espanyola, anàlisi que
ha evidenciat el retard relatiu en el desenvolupament de la nova economia, és el moment
d'aprofundir en un altre element important. Es tracta del desenvolupament econòmic del sector
nuclear de la indústria de la informació: el sector TIC. Així, doncs, en aquest apartat estudiarem
la dinàmica econòmica d'aquesta nova branca d'activitat. Per a fer-ho, en primer lloc es passarà
revista a les mètriques internacionals d'aquesta branca d'activitat; en un segon apartat
s'analitzarà en detall i a partir de quatre indicadors clau l'evolució econòmica del sector TIC a
Espanya.

4.1. Les mètriques internacionals del sector TIC

El punt de partença de les mètriques del sector TIC són un conjunt d'estudis del
Departament de Comerç dels EUA, publicats els anys 1998, 1999 i 2000, que incideixen
en el procés de digitalització com a fonament del canvi en el patró de creixement de
l'economia dels EUA. A aquest efecte es defineixen les produccions integrades en el
sector TIC i es mostra quina ha estat la contribució d'aquest sector al creixement
econòmic agregat d'aquest país. Pel que fa a la identificació de les branques productives
del sector TIC, reproduïdes a la taula 1, cal destacar l'agrupació del sector TIC en tres
components: el maquinari, el programari i els equips i serveis de comunicacions.

A partir d'aquesta primera identificació, l'OCDE (2000a) ha plantejat els principis bàsics
dels béns i serveis resultants de l'aplicació econòmica d'aquestes tecnologies digitals,
distingint entre la producció de la indústria manufacturera TIC i la dels serveis TIC. A
grans trets podem identificar aquest sector d'activitat com "la branca productiva que fa
servir les tecnologies digitals per a produir béns i serveis que processen, transmeten,
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11. El Departament de Comerç dels EUA utilitza la classificació d'activitats productives SIC (Standard Industrial Classification), mentre que l'OCDE fa servir la
versió internacional i comparable, l'ISIC (International Standard Industrial Classification ¾Classificació Internacional Industrial Uniforme o CIIU¾). Vegeu United
Nations (2001).

visualitzen, detecten, mesuren, reprodueixen, controlen i permeten el tractament de la
informació i la comunicació". Aquesta definició es tradueix, seguint la metodologia de
l'OCDE, en tres subbranques d'activitat: la manufactura de maquinària, equips,
components, accessoris, instruments de mesura i control i els equips de comunicació,
com també els serveis de programació, les vendes i lloguers de maquinària i els serveis
de comunicacions.[11]

Amb la determinació de les branques productives integrants del sector TIC ja ens trobem
en disposició d'abordar l'evolució dels resultats empírics. La taula 2 reprodueix la renda
generada pel sector TIC als EUA en comparació amb la resta i el total de l'economia, i
l'evolució d'aquesta en termes nominals i les aportacions al creixement econòmic.
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Caldria destacar diversos elements a partir d'aquesta taula. Primer, l'evolució creixent del
sector TIC en la determinació del conjunt de la renda dels EUA. En efecte, en termes
nominals la participació d'aquesta branca d'activitat ha passat d'un 5,7% de la renda del
país l'any 1991 a un 7,9% l'any 1999, i amb unes previsions per a l'any 2000 que
s'acosten al 8,5%. Segon, l'elevat dinamisme del sector: entre 1994 i 2000 ha presentat
augments mitjans anuals de la renda generada que s'acosten al 10%, clarament per
sobre dels avenços, propers al 5%, del conjunt de l'economia. I tercer, l'elevada
contribució del sector TIC al creixement econòmic: entre 1995 i 1999 la seva aportació
s'ha situat al voltant del 30%.

Per tant, podem concloure que el sector TIC s'ha configurat com un dels elements
explicatius del fort creixement econòmic dels EUA durant la segona meitat de la dècada
dels noranta. A més a més, una visió panoràmica de l'OCDE (2000a) ens permet
assenyalar la progressiva importància que registra el sector TIC en el conjunt de
l'activitat econòmica. Per a analitzar-lo estudiarem quatre macromagnituds: el VAB,
l'ocupació, la despesa en R+D i el comerç exterior. Pel que fa al VAB (vegeu la taula 3),
principal indicador de l'evolució de l'activitat productiva de qualsevol sector de
l'economia, destaca el fet que en l'any 1997 els EUA acaparaven la meitat del valor afegit
TIC de tota l'OCDE, valor que contrasta amb la seva representació, pròxima a una
tercera part, en termes del total del valor afegit.
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Per ordre d'importància seguia als EUA la UE, amb un 27,6% del conjunt del valor afegit
generat a l'OCDE, mentre que el Japó representava un 12,8%. No obstant això, quan
s'analitza la participació del sector TIC en el total de l'activitat econòmica de cada país,
les percepcions d'implantació d'aquesta emergent branca d'activitat que podríem tenir a
priori presenten certes sorpreses. En efecte, els països amb una participació del sector
TIC més elevada sobre el conjunt del valor afegit són Corea (amb un 10,7% del total el
1997), Suècia (9,3%) i Hongria (9,2%). Els EUA (8,7%), el Regne Unit (8,4%) i Finlàndia
(8,3%) també presentaven participacions elevades, mentre que el Japó (5,8%) i els grans
països de la Unió Europea (amb percentatges inferiors al 6,5%) se situaven a una certa
distància dels països amb un sector digital més desenvolupat.

Aquesta primera aproximació al sector TIC per al conjunt de països de l'OCDE pot
completar-se amb una breu anàlisi de l'ocupació (vegeu la taula 4). Com podria
esperar-se, el 1997 la tríada representava la majoria de llocs de treball del sector en
l'OCDE, amb un 35,3% del total per part dels EUA, un 34,7% la UE i un 16,1% el Japó.
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12. Una primera aproximació (vegeu el primer informe trimestral Infojobs.net a Vilaseca i Torrent, 2001 A) a l'ocupació dels sectors TIC per a l'economia
espanyola suggereix un volum d'ocupats que s'acosta al mig milió de persones el 2000. El 1997 aquesta xifra se situava al voltant de les 360.000 persones, un
2,8% del total d'ocupats (un punt per sota de la mitjana de la UE).

Una primera conclusió que cal assenyalar és la major intensitat amb relació al treball del
sector TIC a la UE, ja que amb un 27,6% del total del valor afegit de l'OCDE ocupava un
percentatge de persones clarament superior (un 34,7% del total de l'OCDE). En canvi,
els registres dels EUA semblen estar en sintonia amb una major intensitat del capital, ja
que amb poc menys de la meitat del valor afegit generat en l'OCDE el volum d'ocupats
només representava un 35,3%. Quant a l'anàlisi individualitzada dels països, novament
els no esperats ocupen les primeres posicions. En aquest sentit destaca Suïssa, amb un
6,0% de tota l'ocupació en el sector TIC; Hongria amb un 5,7%; Noruega amb un 5,3%, i
Dinamarca, que registrava un 5,1%. En els EUA, les TIC representaven un 3,9% del total
de l'ocupació, mentre que al Japó el percentatge era d'un 3,4% i en la Unió Europea
arribava al 3,9%.[12]

Pel que fa a la despesa en R+D (vegeu la taula 5) cal destacar, en primer lloc, que els
EUA (amb un 51,5% del total de l'OCDE), el Japó (amb un 22,4%) i la Unió Europea,
amb menor intensitat que el valor afegit i l'ocupació (un 17,3%), lideraven el 1997
aquesta tipologia d'inversió. Per països, s'aprecien diferències significatives quan
s'analitza la intensitat (la participació de la despesa en R+D TIC sobre el VAB del sector
TIC) d'aquesta inversió.
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En efecte, el Japó (amb un 17,2% del VAB TIC), Finlàndia (amb un 15,7%), Suècia (amb
un 12,1%) i els EUA (amb un 10,3%) presenten participacions molt més grans que la
resta de països de l'OCDE, la qual cosa podria explicar la forta dinàmica del sector en
l'actualitat. De la mateixa manera, també s'aprecien diferències molt importants quan es
relaciona la despesa en investigació i desenvolupament del sector TIC amb la despesa
total en investigació i desenvolupament del sector privat de l'economia. Novament,
aquest indicador el lidera Finlàndia, amb més de la meitat de la inversió en R+D
destinada al sector TIC. Igual que amb el valor afegit i l'ocupació, els grans països de la
Unió Europea presenten una participació de la inversió en R+D en el sector TIC
clarament inferior a la dels EUA, el Japó i els països escandinaus.

L'anàlisi del sector exterior de béns i serveis TIC (vegeu la taula 6) també posa de relleu
diferències significatives. En primer lloc, cal destacar que en l'any 1998 tant la UE com
l'OCDE presentaven un dèficit comercial de mercaderies del sector TIC, dèficit liderat
pels EUA, Canadà, Alemanya, Itàlia, Austràlia i Espanya. Al contrari, el Japó, Irlanda,
Finlàndia, Mèxic, Corea, Suècia, el Regne Unit i Hongria presentaven un superàvit
comercial.
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13. És important destacar que les dades utilitzades per a la confecció d'aquesta classificació corresponen a 1997 i 1998 i que, per tant, la informació que conté
està desfasada. Precisament, la intenció d'aquest estudi és actualitzar, per a alguns dels països més rellevants de l'OCDE, l'esmentada informació.
14. El fet que l'economia alemanya es trobi entre les que presenten un desenvolupament econòmic inferior del sector TIC es deu, bàsicament, a la seva baixa
especialització (menys del 6% del VAB el 1997). Tanmateix, l'elevada inversió en R+D (més de 3,5 vegades la total) i el pes específic elevat dels serveis de
telecomunicacions resituarien a l'alça els registres alemanys si disposéssim de dades més recents.

De fet, un indicador del grau d'obertura del sector TIC (mesurat per mitjà de la suma
d'exportacions i importacions amb relació a les exportacions i importacions del total de
l'economia) mostra que el país més obert a l'exterior el 1998 era Irlanda (amb una
participació del sector exterior TIC sobre el total del 33,1%), seguit, ja a una certa
distància, per Hongria, Corea, Mèxic, el Japó, Finlàndia i Holanda. Un cop més, cap dels
cinc grans països europeus no apareix en les primeres posicions pel que fa al grau
d'obertura exterior del sector TIC (només el Regne Unit s'acosta a les participacions
comentades anteriorment).

Finalment, i atenent a l'evolució d'aquestes quatre magnituds econòmiques, l'OCDE
presenta una ordenació orientativa per països de la intensitat en el sector TIC.[13] A partir
de la posició que ocupen amb relació al conjunt de l'OCDE per a cada una de les quatre
magnituds presentades, els països es divideixen en tres grups: intensitat TIC elevada,
intensitat TIC mitjana i intensitat TIC baixa. Els resultats, reproduïts a la taula 7, mostren
com dos països escandinaus (Finlàndia i Suècia), els EUA i el Regne Unit, com també
tres països (Hongria, Corea i Irlanda) especialitzats en alguna de les produccions del
sector lideren el desenvolupament econòmic del sector TIC. En el grup d'intensitat
mitjana s'inscriu un ampli conjunt de països, entre els quals destaquen la resta de països
escandinaus i alguns dels grans països de la Unió Europea, com França i Itàlia.
Finalment, en el grup de països amb menor intensitat en l'ús de les TIC trobem Austràlia,
Bèlgica, la República Txeca, Nova Zelanda, Polònia, Portugal, Turquia i dos dels grans
països de la Unió Europea: Alemanya[14] i Espanya.[15] En aquest sentit, i a tall de resum,
podem afirmar que el sector TIC és un sector emergent, que representarà una part
creixent de l'activitat i del creixement econòmic i que cal incidir en el desenvolupament
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15. De les cinc grans economies de la Unió Europea, l'espanyola és la que presenta un retard relatiu més elevat amb relació al desenvolupament del sector
TIC. Tanmateix, els registres del sector exterior mostren un important creixement de les exportacions (21,5% de mitjana en el període 1990-1998, per sobre del
13,7% del total de l'economia), per bé que les importacions evolucionaven a un ritme similar (al voltant de l'11% tant les del sector TIC com les del conjunt de
l'economia). De fet, un estudi recent d'Eurostat (2001) suggereix que el VAB TIC de l'economia espanyola amb relació al total de l'activitat econòmica se
situava al voltant del 3% el 1998.
16. L'OCDE va publicar una estimació del VAB per a aquest any en el llibre Measuring the ICT sector.
17. Previsions per al període 2001-2002 de l'European Information Technology Observatory 2001 (EITO).

de mètriques per a abordar-ne el seguiment.

4.2. Una comparació internacional del desenvolupament econòmic del sector TIC a
Espanya

Tal com hem assenyalat anteriorment, una de les principals variables macroeconòmiques
que ens permet fer el seguiment d'un sector econòmic i, en concret, del sector TIC és el
valor afegit brut. Amb l'objectiu d'actualitzar la informació de l'OCDE i de presentar una
ordenació orientativa per països del desenvolupament econòmic del sector TIC, que
inclouria l'actualització de les dades d'ocupació, R+D i sector exterior, es presenta a
continuació una estimació del valor afegit brut per a nou països (els EUA, el Japó,
Finlàndia, Suècia, Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia i Espanya) en el període
1996-2000.

Per a la realització de l'estimació s'ha pres com a referència l'única dada publicada
d'acord amb la definició de sector TIC establerta, és a dir, el VAB de l'any 1997.[16] Una
primera part de l'estimació comprèn l'evolució del valor afegit entre els anys 1991 i 1996.
Per al càlcul de la variable en l'esmentat període s'ha utilitzat el percentatge de despesa
TIC sobre el VAB total de l'economia, dada oferta tant per l'OCDE (2001a; 2001b; 2001c)
com per l'EITO (2001; 2000; 1999). Amb l'obtenció del valor absolut que suposa el sector
TIC tenim el que representa el consum més la inversió, de manera que només hauríem
d'afegir-hi el valor del saldo exterior per a obtenir el valor requerit.

A fi d'obtenir una sèrie homogènia, les taxes de creixement resultants s'apliquen al valor
ofert per l'OCDE per a l'any 1997 i s'obté la corresponent sèrie de VAB 1991-1997.
D'altra banda, per a l'estimació a partir de l'any 1998 es parteix de les dades de valor de
mercat TIC publicades per l'EITO. El supòsit per a l'obtenció de la sèrie corresponent
consisteix en el fet que el valor afegit suposa una proporció constant del valor de mercat
en les tecnologies de la informació i la comunicació. L'EITO ofereix la sèrie de valor de
mercat per al període 1997-2002,[17] de manera que podem calcular la proporció que

L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i canvi estructural
http://www.uoc.edu/in3/dt/20001/index.html

 Jordi Vilaseca, Joan Torrent i Ángel Díaz, 2002
 d'aquesta edició: FUOC, 2002
Títol original: La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la
economía española

-24-



suposa l'any 1997 el valor afegit respecte del valor de mercat i així obtenir la sèrie
1998-2002.

En resum, la metodologia de càlcul del valor afegit brut és la següent:

D'altra banda, i en línia amb la metodologia utilitzada a l'apartat dedicat a la penetració
de les TIC en l'activitat econòmica, s'ha mirat d'establir un rànquing de països en què
s'analitza el grau de desenvolupament a què ha assistit cada un d'ells durant els últims
cinc anys, és a dir, en el període 1996-2000. D'aquesta manera, tant per al 1996 (any
inicial) com per al 2000 (últim any disponible) s'ha assignat el valor 100 al màxim entre el
conjunt de països analitzats i anteriorment descrits. És a dir, per a una variable x l'any
1996 s'assigna el valor 100 al país que aquest any tingui un valor més elevat. De la
mateixa manera, l'any 2000 es recalcula el màxim per països, amb la qual cosa s'obté
una mesura de l'evolució TIC relativa i, al seu torn, un índex de convergència (indicador
del desenvolupament econòmic del sector TIC).
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18. És important tenir en compte que una disminució de l'indicador no implica necessàriament que hi hagi hagut una caiguda d'alguna de les variables
proposades. Això es deu al fet que el que s'analitza és una mesura relativa, és a dir, l'índex pot caure perquè la proporció del VAB, per exemple, pot haver
crescut menys a Espanya que als Estats Units.

En l'apartat anterior s'ha fet una aproximació al desenvolupament de la societat del
coneixement a Espanya, en comparació amb els països més avançats del seu entorn, a
partir d'un conjunt d'indicadors tecnològics que, a grans trets, posaven de relleu el retard
relatiu de la societat espanyola en la implantació de les tecnologies digitals. No obstant
això, també destacàvem l'important esforç que els agents econòmics espanyols han fet
durant els últims anys per a acostar els nivells de desenvolupament de la societat de la
informació als registres de les principals economies del nostre entorn. En aquest sentit
subratllàvem la forta acceleració de la despesa TIC i l'aproximació del desenvolupament
d'infraestructures com els ordinadors, els usuaris d'Internet i de la telefonia mòbil. Ara bé,
aquestes dades no ens donaven informació rellevant sobre el desenvolupament de la
producció d'un dels sectors nuclears de l'economia del coneixement: el sector TIC.
Precisament aquest és l'objectiu de l'aproximació que es fa a continuació. Per a fer-ho,
és a dir, per a mesurar la distància relativa en l'evolució econòmica del sector TIC, s'ha
construït un indicador mitjà que recull l'evolució de quatre de les principals
macromagnituds del sector, indicador que s'ha posat amb relació al país més
desenvolupat.

L'indicador del desenvolupament econòmic del sector TIC ofereix dos grups de països
ben diferenciats: d'una banda, els Estats Units, el Japó, Finlàndia i Suècia destaquen per
sobre de la resta i obtenen un valor per a l'índex molt per damunt de la mitjana del
conjunt dels 9 (100 per a EUA en tots dos anys; 88,4 i 85,9 per al Japó el 1996 i 2000,
respectivament;[18] 82,4 i 98,7 per a Finlàndia, i 81,8 i 86,9 per a Suècia el 1996 i 2000
respectivament, enfront d'una mitjana de 70,4 el 1996 i de 72,3 el 2000). Un primer
element que cal destacar és la clara convergència observada en l'indicador impulsada
pel fort creixement dels dos països nòrdics. D'altra banda hi ha un segon grup de països,
amb registres inferiors a la mitjana, que han patit un augment o fins i tot disminucions en
l'índex i que, per tant, han registrat una major o menor divergència en la mitjana. Tant el
Regne Unit com Itàlia van créixer, encara que sensiblement per sota de la mitjana,
mentre que Alemanya, França i Espanya van disminuir en 0,4, 1,7 i 2,1 punts
respectivament. L'anàlisi diferenciada per països ens proporciona, així mateix, una
perspectiva més clara de les causes que fonamenten l'indicador. En primer lloc, França
ocupa la penúltima posició en el rànquing (vegeu la figura 9), només per sobre
d'Espanya i amb una evolució negativa en el període 1996-2000 deguda fonamentalment
a una menor inversió en investigació, la qual cosa es reflecteix en la creació relativa
d'ocupació TIC. La part positiva la trobem en la millora del sector exterior, que va mostrar
un major dinamisme i va afavorir un millor comportament del valor afegit, encara que
lluny de la mitjana dels països analitzats. Aquest comportament va ser generalitzat entre
els països analitzats, sobretot pel que fa a investigació i desenvolupament i ocupació, on
Suècia i els Estats Units, respectivament, van créixer molt per sobre de la resta, fet que
va provocar una caiguda relativa dels índexs en els altres països.
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El cas alemany (vegeu la figura 10), que no és aliè a la tendència generalitzada de
l'ocupació i d'R+D, presenta d'una banda un creixement de la investigació TIC molt
inferior al registrat en la resta de l'economia germànica, la qual cosa ha afavorit encara
més la divergència. En el cas de l'ocupació, el fort creixement TIC nord-americà eclipsa
l'avenç d'Alemanya, la ràtio del qual va créixer en 0,1 punts. El sector exterior, per la
seva banda, presenta una tendència a la convergència, encara que dista de la mitjana
que conformen els nou països, mentre que el valor afegit és un dels punts forts de la
indústria TIC alemanya que, no obstant això, va veure reduïda la diferència relativa a
pesar del creixement.
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Pel que fa a Itàlia (vegeu la figura 11), destaca el fort impuls del valor afegit, que des dels
baixos nivells registrats l'any 1996 (64,1 punts) va avançar fins als 89,6 punts l'any 2000,
superant així la mitjana d'aquest indicador (80,9 punts el 2000). Els indicadors d'R+D i
ocupació van presentar caigudes significatives, la qual cosa, unida a un sector exterior
poc dinàmic explica la posició italiana, allunyada dels països més avançats en el
desenvolupament econòmic de les tecnologies de la informació i la comunicació.
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El Regne Unit (vegeu la figura 12) suposa la frontera entre un primer grup de països on
el desenvolupament del sector TIC està més avançat (els Estats Units, el Japó, Finlàndia
i Suècia) i un segon grup de països en una fase més retardada (compost per Itàlia,
Alemanya, França i Espanya). El país anglosaxó ha mantingut en el període analitzat
una tendència positiva i ha continuat en una línia de convergència amb els Estats Units.
L'aspecte més destacat del Regne Unit el constitueix el sector exterior, que va registrar
un fort impuls en el període 1996-2000 i que es reflecteix en el VAB, només superat pel
país nord-americà. Al contrari, la despesa en investigació i desenvolupament és l'aspecte
menys positiu pel que fa al desenvolupament de la indústria TIC.

D'altra banda, i com s'ha destacat, hi ha un conjunt de països que lideren el
desenvolupament del nucli de l'economia del coneixement. Suècia (vegeu la figura 13)
ha evolucionat de manera molt positiva en els anys analitzats, gràcies principalment al
millor comportament respecte dels Estats Units, que li va fer obtenir un índex més elevat
malgrat la forta caiguda de la inversió en investigació i desenvolupament. Un cop més,
en línia amb la resta de països és el sector exterior l'indicador que es comporta millor.

El lideratge dels països nòrdics es reflecteix en el comportament de Finlàndia (figura 14),
que va destacar com el de millor evolució en la segona part de la dècada dels noranta.
Així, tan sols l'ocupació va mantenir una línia menys expansiva, amb un comportament
molt paral·lel al de la creació d'ocupació del conjunt de l'economia (16,7% i 15,1%,
respectivament). A més a més, el gran dinamisme del sector exterior i el fort augment de
la inversió van impulsar el creixement del valor afegit TIC.
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El Japó, encara que se situa en el grup capdavanter en el desenvolupament del sector
TIC, va ser el país que pitjor es va comportar entre 1996 i 2000 (vegeu la figura 15). La
mala evolució de l'economia japonesa en els últims anys es va reflectir també en les
tecnologies de la informació i de la comunicació. Dels quatre indicadors va destacar el
dinamisme exterior, que va ser el més rellevant tant en l'any 1996 com en el 2000.
L'ocupació, la inversió en investigació i desenvolupament i el valor afegit van avançar,
tanmateix, de manera molt més continguda.

Els Estats Units van liderar, tant en l'any 1996 com en el 2000, l'indicador del
desenvolupament econòmic del sector TIC (vegeu la figura 16). En efecte, el valor afegit
generat, com també l'ocupació creada en el sector TIC van ser molt més grans que en
els sectors tradicionals de l'economia. L'aspecte negatiu es va registrar en la forta
caiguda relativa de la inversió en R+D, com també en la menor expansió registrada en
l'indicador exterior.
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Finalment, en el cas espanyol (vegeu la figura 17) cal matisar que forma part d'un tercer
grup de països no analitzats en el present informe i que presenten un menor
desenvolupament de la indústria de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Així, la distància amb els vuit països que componen el rànquing de desenvolupament del
sector TIC és molt notable. En aquesta línia, un dels fets més destacats és la divergència
respecte d'aquests, la qual cosa indica una etapa de desenvolupament molt més tardana
que en el cas, per exemple, dels principals països de la Unió Europea. La gran distància
entre la inversió espanyola en investigació i desenvolupament i la realitzada en els altres
vuit països es reflecteix en un baix desenvolupament del sector exterior. D'altra banda, i
malgrat la caiguda de l'índex d'ocupació, l'ocupació suposa el punt fort del sector TIC
espanyol.

5. Conclusions

En aquest treball s'ha realitzat una primera aproximació a la situació de l'economia del
coneixement a Espanya, a partir d'alguns indicadors disponibles en bases de dades nacionals i
internacionals. Aquesta aproximació, de caràcter qualitatiu, té com a objectiu la comparació de
l'estat de la nova economia a Espanya amb relació als principals països del nostre entorn i amb
els països més desenvolupats en la implantació de la societat de la informació.

Després d'un primer apartat en el qual s'han revisat alguns aspectes conceptuals de l'economia
del coneixement, s'ha fet una primera aproximació empírica, mitjançant deu indicadors, al grau
de desenvolupament de la societat de la informació a Espanya amb relació a alguns països de
la Unió Europea (Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit), els Estats Units i el Japó. Els
resultats posen de relleu el retard relatiu de la societat espanyola en la implantació de les
tecnologies digitals. Tanmateix, s'ha de destacar l'important esforç que han fet els agents
econòmics espanyols durant els últims anys per a apropar els nivells de desenvolupament en
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l'ús de les tecnologies digitals als registres de les principals economies del nostre entorn. En
aquest sentit és important d'assenyalar la forta acceleració de la despesa TIC i l'aproximació
del desenvolupament d'infraestructures com els ordinadors, dels usuaris d'Internet i de la
telefonia mòbil.

Ara bé, aquestes dades no ens donen informació rellevant sobre el desenvolupament de la
producció d'un dels sectors nuclears de l'economia del coneixement: el sector TIC. Precisament
aquest és l'objectiu de l'aproximació que es fa en l'apartat següent. Per a fer-ho, és a dir, per a
mesurar la distància relativa en l'evolució econòmica del sector TIC, s'ha construït un indicador
mitjà que recull l'evolució de quatre de les principals macromagnituds del sector, indicador que
s'ha posat amb relació al país més desenvolupat.

En el cas espanyol cal esmentar que la distància amb els vuit països que componen el
rànquing de desenvolupament del sector TIC (els quatre grans de la UE, els EUA, el Japó,
Suècia i Finlàndia) és molt notable. Aquesta notable divergència indica una etapa de
desenvolupament molt més tardana que en el cas, per exemple, dels principals països de la
Unió Europea. La gran distància entre la inversió espanyola en investigació i desenvolupament
i la realitzada en els altres vuit països es reflecteix en un baix desenvolupament del sector
exterior. D'altra banda, i malgrat la caiguda de l'índex d'ocupació, l'ocupació suposa el punt fort
del sector TIC espanyol.

En aquest sentit, i establint una comparació amb els principals resultats obtinguts en
l'aproximació anterior, podem concloure que el desenvolupament de la demanda dels béns i
serveis resultants de l'aplicació econòmica de les tecnologies de la informació i la comunicació
està molt més avançat que el desenvolupament de l'oferta, representada per l'indicador de
desenvolupament econòmic del sector TIC. Aquesta conclusió és encara més rellevant quan es
compara la dinàmica entre la demanda i l'oferta TIC en el grup de països menys desenvolupats.
De fet, podem tancar aquest apartat afirmant que en països com Espanya, respecte del
desenvolupament de la societat de la informació, el conjunt de la societat està clarament més
avançat que el sector empresarial, tal com s'ha observat en l'anàlisi de l'indicador relatiu al
desenvolupament econòmic del sector TIC.

6. Annex estadístic: una base de dades de l'economia del
coneixement

A continuació es presenta un ampli annex estadístic amb els indicadors utilitzats en el treball
anterior. Els indicadors seleccionats han estat ordenats en dos grans blocs. Un primer bloc
inclou els indicadors de penetració de les tecnologies digitals i comprèn els indicadors utilitzats
en el capítol 2 de l'estudi, dividits en cinc grans blocs: informàtica, telefonia fixa, telefonia mòbil,
televisió i Internet. El segon bloc el formen els indicadors del desenvolupament econòmic del
sector TIC i s'hi detallen els indicadors utilitzats en el capítol 3, amb la subdivisió següent:
indicadors generals, oferta, demanda i innovació. La taula següent recull, a tall de resum, el
conjunt d'indicadors utilitzats, que es detallen per a un conjunt de països de l'OCDE i per a
diversos anys en 61 taules.

6.1. Indicadors de penetració de les tecnologies digitals (capítol 3)

Informàtica

1. Ordinadors personals: milers d'ordinadors

2. PC: nombre d'ordinadors per cada 100 habitants

3. Ordinadors a les llars: percentatge de llars amb PC, percentatge de llars que utilitzen
ordinadors i percentatge del canvi en la taxa de penetració

4. Taxa de pirateria de programari: taxes de variació interanual
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5. Pèrdues de pirateria de programari: milers de dòlars de pèrdua

Telefonia fixa

6. Línies telefòniques principals (I): milions de línies

7. Línies telefòniques principals (II): nombre de línies per cada 100 llars

8. Cost de la connexió telefònica residencial: en dòlars PPC

9. Cost de la connexió telefònica empresarial: en dòlars PPC

10. Cost mensual de la telefonia fixa residencial: en dòlars PPC

11. Cost mensual de la telefonia fixa empresarial: en dòlars PPC

12. Línies XDSI: valors absoluts en unitats

13. Subscriptors de línies XDSI: subscriptors per 100 habitants

14. Taxa de digitalització: percentatges sobre el total de línies

Telefonia mòbil

15. Subscriptors de telèfons mòbils (I): valors absoluts en milers de subscriptors

16. Subscriptors de telefonia mòbil (II): nombre de subscriptors per cada 100 habitants

17. Cost de la trucada de 3 minuts en telefonia mòbil fora de l'hora punta: en dòlars PPC

18. Cost de subscripció en telefonia mòbil cel·lular: en dòlars PPC

19. Cost de connexió cel·lular: en dòlars PPC

20. Cost de la trucada de 3 minuts en telefonia mòbil en hora punta: en dòlars PPC

Televisió

21. Subscriptors de televisió per cable: milers de subscriptors

22. Subscriptors de televisió per cable per cada 100 habitants: subscriptors per 100
habitants

23. Llars equipades amb televisió (I): valors absoluts en milers de llars

24. Llars equipades amb televisió (II): percentatges sobre el total de llars

25. Antenes de satèl·lit a les llars (I): valors absoluts en unitats

26. Antenes de satèl·lit a les llars (II): nombre d'antenes per 100 habitants

Internet

27. Servidors d'Internet (I): nombre de servidors

28. Servidors d'Internet (II): nombre de servidors per cada 1.000 habitants

29. Servidors d'Internet (I): valors absoluts en unitats

30. Usuaris d'Internet (II): nombre d'usuaris per cada 1.000 habitants

31. Ús d'Internet a les llars: percentatge de llars amb connexió a Internet i línia XDSI;
percentatge de llars que utilitzen Internet i XDSI

32. Nombre de servidors segurs d'Internet (I): valors absoluts en unitats

33. Nombre de servidors segurs d'Internet (II): unitats per milió d'habitants

6.2. Indicadors del desenvolupament econòmic del sector TIC (capítol 4)

Generals
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34. Valor afegit brut (VAB): valors absoluts en dòlars PPC

35. Recerca i desenvolupament: valors absoluts en dòlars PPC

36. Exportacions i importacions TIC: valors absoluts en dòlars PPC

37. Ocupació TIC: valors absoluts en nombre de persones

38. Inversió anual en telecomunicacions: valors absoluts en milions de dòlars

39. Formació bruta de capital fix: valors absoluts en milers de milions de moneda loca

Oferta (volum de negoci)

40. Ingressos de les empreses de telecomunicacions: valors absoluts en milions de
dòlars

41. Valor de mercat (xifra de negoci) del sector TIC: milions d'euros

42. Valor de mercat (xifra de negoci) de les tecnologies de la informació: milions d'euros

43. Valor de mercat (xifra de negoci) de les telecomunicacions: milions d'euros

44. Volum de negoci del subsector de computer hardware: milions d'euros

45. Volum de negoci del subsector d'equips de comunicacions d'ús final: milions d'euros

46. Volum de negoci del subsector d'equips d'oficina: milions d'euros

47. Volum de negoci del subsector de datacom and network equipment:milions d'euros

48. Volum de negoci del subsector de programari: milions d'euros

49. Volum de negoci del subsector de carrier services: milions d'euros

Demanda (despesa i sector exterior)

50. Despesa en TIC: percentatge del PIB

51. Importacions de maquinari intra-UE i extra-UE: milions d'euros

52. Exportacions de maquinari intra-UE i extra-UE: milions d'euros

53. Importacions TIC: milions d'euros

54. Exportacions TIC: milions d'euros

55. Balança exterior TIC: milions d'euros

56. Taxa de cobertura exterior (exportacions / importacions) TIC: milions d'euros

Innovació

57. Sol·licituds de patents per no residents: en unitats

58. Sol·licituds de patents per residents: en unitats

59. Total de sol·licituds de patents: en unitats

60. Inversió en R+D: en percentatge del PIB

61. Inversió en R+D TIC: en percentatge del PIB
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