
AVUI16 DIVENDRES, 28 DE DESEMBRE DEL 2007Economia

340
multinacionals de
butxaca han emer-
git en els últims
anys i han aplegat
al seu voltant
grups d’indústries
en sectors tan de
futur com el làser o
la producció de
software.

Indústria L’evolució dels entramats productius a Catalunya Reportatge
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Els
clústers,
passati
present
MUTACIÓ · Dels vuit sectors motor de fa
quinze anys, només manufactures de disseny i
turisme tenen el potencial competitiu intacte
SORPRESA · La proximitat geogràfica té
valor econòmic malgrat la globalització

Alfons Almendros
BARCELONA

El 1993, per encàrrec de la
Generalitat, es publicava
un estudi de la consultora
Monitor Company amb la
supervisió del professor

Michael Porter, una reconeguda au-
toritat mundial en termes d’estratè-
gia competitiva. La clau de volta
d’aquest estudi, i d’altres similars,
era el clúster, també dit entramat
productiu. És en aquests clústers on
es genera el nou coneixement i on té
lloc el desenvolupament empresari-
al. L’atenció d’aquestes empreses va
des dels mercats globals fins a les pe-
culiaritats territorials. El suport que
poden rebre de l’administració té el
mateix ventall d’objectius.

Fa 15 anys es considerava que
vuit sectors eren el motor de Cata-
lunya. Dos d’ells, manufactures de
disseny i turisme, conserven avui
tot el seu potencial competitiu in-
ternacional. Un altre, el de siste-
mes industrials, s’ha transformat
radicalment, ja que de compo-
nents de l’automòbil, metall i me-
cànica ha passat al làser i al soft-
ware aplicat avançat, només per
posar-ne dos exemples.

Hi havia tres clústers (gran con-
sum, química bàsica i salut) que
només tenien un potencial competi-
tiu estatal. Pel que fa a la química
bàsica, aquest potencial es conserva
per mèrit dels directius del país que
han evitat deslocalitzacions. Gran
consum continua endavant a escala
domèstica pel seu gran mercat cap-
tiu estatal. Cal una crítica al sector
salut per la falta de sintonia entre
plantejaments empresarials, uni-
versitat i establiments sanitaris.

Els que s’anomenaven entramats
clau de suport, coneixement i fi-
nances han registrat una evolució
per sota del que podíem esperar.
Hem de dir que ara el coneixement
el valorem no sols com un producte
de centres d’ensenyament i recerca,
sinó que es genera dins de les em-
preses, pels professionals. El sector
de les finances és el que menys inno-
vació ha generat i on la taxa d’incor-
poració de la innovació al dia a dia
ha estat més baixa.

Al capdavall, els vuit sectors del
1993 en són ara nou o deu, amb dos
que han registrat uns baixos resul-
tats. L’emergència de les més de
340 multinacionals de butxaca ca-
talanes fa que de forma espontània
hagin aparegut grups d’indústries
al voltant d’una empresa capdavan-
tera com és el cas de la indústria del
làser i les seves aplicacions i el de
les empreses de producció de soft-

ware d’aplicacions avançades. Cal
remarcar que aquestes empreses
tenen centres de producció a l’es-
tranger i la seva estructura empre-
sarial està totalment internaciona-
litzada. El seus directius resolen
problemes de coordinació de pro-
ducció, vendes i comptabilitat pro-
pis d’una multinacional.

No tot és tecnologia punta. Dintre
de l’entramat de manufactures de
disseny, dintre del tèxtil, han apare-
gut empreses que fan la seva gestió
del disseny des de Catalunya, els

materials els busquen a la Xina i
l’Índia, l’encaix de les peces es fa a
Portugal i, finalment, l’exportació
es porta des de Barcelona.

Els clústers de sistemes industri-
als i el de manufactures de disseny
s’han transformat totalment, i el
primer s’ha desdoblat. Tot plegat és
la demostració de les paraules de
Peter Drucker: “La innovació és una
aplicació del coneixement per pro-
duir més coneixement”.

El territori sí que importa
La percepció del coneixement com a
factor determinant de la competiti-
vitat i el creixement ha estat acom-
panyada de dues constatacions que
no havien estat anticipades. La pri-
mera ha estat l’emergència de la im-
portància de les regions i de la pro-
ximitat geogràfica com a elements
clau de l’activitat econòmica. La se-
gona, que gran part de l’activitat in-
novadora està menys associada
amb grans empreses multinacio-
nals i més amb clústers regionals in-
novadors i alguns d’alta tecnologia.
No cal esmentar els exemples de Si-
licon Valley, Research Triangle o la
Ruta 122, podem centrar la nostra
atenció a Vilanova i la Geltrú i el

làser, la UAB i la intel·ligència artifi-
cial, la Garriga i els mobles, Tarrago-
na i les indústries bàsiques del pe-
troli o la Sénia i la fusta i el moble.

Fa pocs anys l’economia oficial-
ment acceptada i la saviesa conven-
cional predeien que la globalització
significaria la desaparició de la regió
i de l’estudi dels llocs com a ele-
ments significatius de l’anàlisi eco-
nòmica. Avui sabem que els spill
over (abocaments) de coneixement
són decisius per a l’acoblament de
clústers locals d’activitat innovado-
ra i de producció. Hi ha un canvi en
l’avantatge comparatiu dels països i
regions amb elevats costos tradicio-
nals cap a l’activitat econòmica ba-
sada en el coneixement. Com a con-
seqüència, tenim l’emergència d’en-
tramats geogràfics d’empreses
basades en el coneixement.

La proximitat geogràfica té un
valor econòmic i la globalització
està subjecta a la paradoxa que la
innovació i l’alt valor afegit només
es donen en àmbits locals com ara la
regió, la ciutat i el clúster. Podem
parlar d’una geografia econòmica de
l’economia del coneixement, indis-
pensable per entendre el futur dels
clústers de Catalunya. ■

Cal una crítica al sector de
la salut per la falta de sintonia
entre objectius empresarials,
universitat i centres sanitaris


