Quin és el millor país per ser
genetista?
“La genètica m’obre les portes al món” afirmava un dels meus companys
en la seva redacció sobre les motivacions que el van impulsar a escollir
aquest grau. Marxar a treballar a l’estranger és per a alguns un repte
sobrecollidor , per a altres un feixuc inconvenient... però el més important:
considerant la situació econòmica actual al nostre país, és o esdevindrà
el futur per a la majoria. Per aquest motiu m’he volgut informar i descobrir
quin és el millor país per a ser genetista.

En primer lloc – i com era d’esperar - no hi ha una resposta absoluta, sinó
que les possibilitats fluctuen segons l’àmbit laboral desitjat. A més, també
influeixen altres variables com l’experiència de l’individu, la privatització
del sector en aquell país...

La gran barrera per viatjar a un altre estat en molts casos és l’idioma.
Segons la nova llei d’Acompanyament de Pressupostos, article 181, és
necessari acreditar un nivell B21 – o fer una prova interna del nivell
corresponent - d’una llengua estrangera per graduar-se en les universitats
catalanes, a partir del curs 2013-2014.

Considerant que l’idioma més triat és l’anglès, això dóna avantatge a
països com Anglaterra o EUA. Aquesta consideració no ignora que
l’anglès és “l’idioma de la ciència”2 i per tant podem aspirar a treballar
en països no angloparlants amb ell, però en tot cas caldria com a afegit
conèixer l’idioma d’aquella regió per aspectes de la vida quotidiana.
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Un altre criteri important a l’hora d’escollir país és plantejar-nos
directament en quina empresa ens agradaria treballar. En aquest
aspecte, és especialment interessant el rànquing anual que fa la
publicació online GEN3 de companyies en el camp de les biociències.

Les més rentable és Novo Nordisk, una farmacèutica especialitzada en
tractaments hormonals com medicació per diabètics. Si en canvi
busquem en la llista empreses pròpiament de l’àmbit de la genètica

aplicada, trobem per exemple AMGEN (#2), Biogen IDEC (#5) o Seattle
Genetics (#19).

Si en canvi la nostra meta és dedicar-nos a la docència de les biociències
a nivell universitari - en concret amb una especialització en genètica podem consultar el rànquing de QS-Top Universities4, un dels tres més
consultats i prestigiosos del món. Entre els seus criteris estan la reputació
del centre i dels seus professionals, el ràtio d’alumnes, el nombre de
publicacions i citacions per facultat...

Les cinc universitats que encapçalen la llista són : Harvard University
(EUA), Massachussets Institute of Technology (EUA), University of
Cambridge (UK), University of Oxford (UK) i Stanford University (UK).
Curiosament, en tots els casos es compleix el primer factor considerat:
l’idioma.
Un darrer rànquing és el realitzat per la revista científica “The Scientist”5 fa
dos anys, en un article sobre les 25 millors institucions on treballar.
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És fins al moment l’article que considera més variables a l’hora d’establir
la jerarquia: enquestes de satisfacció amb el personal, sou, ajudes del
govern del país, infraestructures i entorn, perspectives d’un ascens...
Els resultats són, per odre: La Institució J.David Galdston (San Francisco,
EUA), Sage Bionetworks (Seattle, EUA), Institut de Recerca Biomèdica
Stowers (Kansas City, EUA) i Centre de recerca de Medicina Molecular de
l’Academia Astríaca de Ciències (Vienna, Àustria). Totes elles com es pot
veure són opcions molt respectables si el nostre objectiu és la recerca
genètica en medicina i salut sobretot.

Per últim, i sobretot considerant la delicada situació econòmica actual,
també hem d’analitzar els salaris. No obstant, aquest factor és dels més
variables ja que fluctua segons l’experiència de la persona, la institució i
en concret i si és pública o privada... Per tots aquests motius, i per la
política de confidencialitat d’algunes empreses, és molt definir aquest
paràmetre.

Per a simplificar, ens basarem doncs principalment en els dos països que
fins ara semblen les millors opcions: EUA i Anglaterra. A més, tots els valors
han estat expressats en euros per a major comoditat del lector europeu.

En el primer país el salari esperat si ens volem dedicar a l’àmbit clínic en
el sector públic oscil·la entre 115.000 – 140.600 euros/l’any com a mitjana
segons les dades proveïdes pel Col·legi Americà de Genètica Mèdica6.

En canvi, en el mateix àmbit però en el sector privat podem veure que les
oscil·lacions són més marcades i els salaris obtinguts més inexactes. Això
és degut a que l’estudi més recent va ser realitzat l’any 2011 amb
professionals amb més de 17 anys d’experiència com a genetistes. La
seva mitja era entre 191,185.31 - 197,658.41 € cada any.
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Cal considerar en aquest darrer cas que en general, el valor econòmic
dels salaris augmenta proporcionalment a la experiència.

La mateixa font estableix que a EUA en l’àmbit de la consulta genètica,
parlem eminentment de treballar en el sector privat, amb una variació
econòmica més marcada : des de 45,954€ fins a 108,213€ cada any.

Una altre opció és treballar en una Universitat com a investigador o
professor. Aquests darrers segons l’Associació Americana de Professors
l’any 2012, acostumen a cobrar una mitjana de 82.094 €/any o de 48. 283
€/any en el cas que siguin professors adjunts.

Per desgràcia, la informació dels salaris a Anglaterra no estava tan
disponible per a cada àmbit i ens haurem de basar en trets més generals.
D’una manera interdisciplinària, el salari mitja era de 31.877,91€7. Les
regions on es cobrava més eren, respectivament: Londres, la zona SudEst, Midlands i el Nord d’Irlanda. El cas contrari és a Gales i Yorkshire, on
s’espera cobrar 27.186 €.

Si ara considerem l’edat, podem veure que els perfils migs són cobrar
25.403€ amb 20 anys, 33.303 € amb 30 anys i 39.420€ amb 40-50 anys.

No obstant, si volem ser fidels a la realitat, hem de considerar que no és
suficient amb triar un país per a saber el salari mig, ja que el món laboral
– especialment en ciències, on cada dia es fan descobriments que obren
les portes a nous camps de desenvolupament – canvia a una velocitat
vertiginosa.

Per exemple, si bé la enginyeria genètica té un futur brillant... és més
radiant el de la genòmica en concret. Segons l’enquesta realitzada per la
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publicació digital “The Scientist”8 la diferència de salaris entre els dos és
10.446€/l’any a favor de la genòmica. Com a camp relativament nou que
és, rep molts fons per investigar “el seu potencial”.

L’important és auto renovar-se, desenvolupar les competències que el
mercat requereix en aquells moments... Amb el temps i l’experiència en
general les perspectives laborals són cada cop més optimistes, sigui quin
sigui el camp desitjat.

Com a conclusió final puc afirmar doncs, que en general, Anglaterra i EUA
són els països preferits per a ser genetista, tot i que existeixen altres
possibilitats molt interessants com fer recerca biomèdica a Viena.

No obstant, en aquest punt de la redacció, m’agradaria fer una reflexió:
el nostre país hauria de considerar la pèrdua que suposa aquesta
migració de genetistes a l’estranger. Espanya no es troba en cap dels
rànquings esmentats a les millors instal·lacions, sous més alts, empreses
més rentables... I sobretot, els pocs fons destinats a la recerca científica.

Com a país, hauria d’invertir en ciència perquè guanya a molts nivells:
qualitat de vida gràcies a la recerca biomèdica, educació, innovació i
desenvolupament... És admirable la tasca de tots aquells genetistes que
lluiten per desenvolupar la seva tasca a contra corrent, però aquests
esforços esdevenen estèrils sense l’ajuda i suport del Govern. Encara
queda molt camí fins que algun dia, la resposta a “Quin és el millor país
per a ser genetista?” sigui “Espanya!”.
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