
Deia Richard Florida en el seu llibre Who’s your city 
(2008) que les ciutats i les regions han esdevingut els 
motors reals del creixement econòmic. Deia també que 
aquelles ciutats i regions que aconsegueixin desenvolu-
par la seva classe creativa i al mateix temps retinguin 
la seva capacitat de manufacturar tindran una posició 
privilegiada en la cursa per la competitivitat. Aquesta 
posició contrasta bastant amb la poca atenció que es 
presta a les ciutats i amb la visió negativa que es té de 
l’evolució de la indústria. 

En efecte, en els darrers anys 
està molt estesa entre el públic i 
en un sector dels economistes la 
idea que la indústria és un sector 
en declivi. Agafem com a exemple 
un periòdic especialitzat com Ex-
pansión (04/04/2009), on, amb el 
títol de «¿Tiene futuro la industria 
española?», s’arriba a afirmar que 
«Espanya es desindustrialitza», fe-
nomen degut al fet que «la globa-
lització ha contribuït a incrementar 
la deslocalització» i a la petita di-
mensió de les empreses que dificulta la capacitat inver-
sora i les despeses en recerca i desenvolupament (R+D). 
La conclusió seria que la indústria espanyola només té 
futur en aquells sectors i empreses on la producció esti-
gui dotada d’un major component tecnològic.

■  COM HA EVOLUCIONAT LA INDÚSTRIA?

Malgrat aquesta visió tan estesa i el clam sobre la des-
industrialització, la producció i l’ocupació en la indús-
tria espanyola han crescut de manera ininterrompuda 
entre 1995 i 2008. L’any 1995, el valor afegit de les ac-

tivitats manufactureres (a preus corrents) era de 74.150 
milions d’euros i l’any 2008 va arribar a 142.850 mili-
ons. La producció real (descomptats els preus) ha cres-
cut en tots els sectors, excepte en el tèxtil, que la va re-
duir en un 25%. L’ocupació industrial també va créixer, 
especialment entre els anys 1995 i 2001, passant de 2,45 
a 3,04 milions d’ocupats industrials. El segon trimes-
tre de 2008 es va arribar a un màxim de 3,24 milions 
d’ocupats industrials. L’ocupació també va créixer o es 

va mantenir estable a la majoria 
de sectors, de nou amb l’excepció 
del tèxtil i, en menor mesura, al 
sector d’equipament elèctric, elec-
trònic i òptic.

Si la producció va créixer en 
una mesura important, i l’ocupació 
ho va fer de manera molt modera-
da, podem establir que el gruix del 
creixement de la producció es de-
gué al creixement del valor real de 
la producció que feia cada treba-
llador (productivitat). En efecte, 
entre els anys 2000 i 2008 el crei-

xement de la productivitat va explicar quasi el 100% del 
creixement de la producció industrial.

Tanmateix, és cert que la crisi econòmica ha provo-
cat des de finals de 2007 una contracció de la demanda 
externa (que repercuteix en una reducció de les expor-
tacions), i una contracció del consum nacional. Tots dos 
han repercutit en una caiguda de més d’un 15% de la 
producció industrial, que en el primer trimestre de 2010 
ha deixat la producció en 123.200 milions d’euros, valor 
nominal semblant al de la producció de l’any 2004 (al 
de l’any 2000 en termes reals). L’ocupació ha seguit la 
mateixa tendència, i s’ha contret fins als 2,61 milions en 
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el segon trimestre de 2010. És cert també que el pes de 
la indústria manufacturera sobre el total de la producció 
(valor afegit a preus corrents) s’ha reduït del 18% el 1995 
al 14% el 2007 (abans de la crisi), i al 12% el 2009. 

Així i tot, el valor de la producció industrial trimes-
tral s’ha estabilitzat des del primer trimestre de 2009 
(bascula al voltant dels 30.000 milions d’euros trimes-
trals) i l’atur industrial ha començat a reduir-se des 
d’abril de 2010. També hauríem d’afegir que la indústria 
és el sector amb majors guanys directes de productivitat 
(producció per ocupat), el que fa que els creixements de 
preus siguin molt més moderats que els de la resta de 
sectors (construcció i serveis). Si descomptàrem aquest 
efecte distorsionant, veuríem que el pes real de la indús-
tria ha variat poc en l’economia espanyola. No podem dir 
en cap cas que Espanya es desindustrialitza i, en aquest 
escenari, el més probable és que, en breu, la producció 
industrial comenci a créixer de nou. El creixement de la 
indústria és fonamental per a l’economia espanyola per 

dues raons: de la seva capacitat exportadora depèn una 
part important de la balança de pagaments (i per tant el 
tipus d’equilibri exterior de l’economia espanyola) i per 
la seva importància en la producció d’innovació. 

Sabem, per tant, que no existeix un procés de desin-
dustrialització, que la producció i l’ocupació industri-
als tendeixen a créixer a Espanya, i que les activitats 
industrials són clau per al futur de l’economia espanyo-
la. Volem saber ara d’on provenen les bases competiti-
ves d’una indústria amb relativament moderats costos 
laborals unitaris, petita dimensió d’empresa, poques 
empreses grans, limitada presència de multinacionals 
industrials, poca especialització en sectors tecnològics 
i poca despesa en R+D.

■  LES LIMITACIONS DE LA DIMENSIÓ DE L’EMPRESA

De manera simplista invoquem els baixos costos labo-
rals unitaris com a font d’avantatge competitiu. Tan-

Tot i la idea tan estesa que considera que Espanya es troba en un procés de desindustrialització, el pes real de la indústria a l’economia ha 
variat poc. En l’escenari actual, és probable que la producció industrial comence a créixer de nou, i a més, això és essencial per a l’economia 
espanyola.
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mateix, sembla poc creïble que el 
creixement de la indústria s’hagi 
basat exclusivament en aquest fac-
tor durant cinquanta anys (1960-
2010). Per a explicar aquestes 
bases competitives de la indústria 
espanyola partirem del fet que té 
una dimensió d’empresa molt pe-
tita (el 99,6% de les empreses són 
petites o mitjanes). Prenem aquest 
fet com a punt de partida per arri-
bar a dues pedres de volta: primer, 
la petita dimensió d’empresa limi-
ta les economies internes a l’em-
presa. Segon, la petita dimensió d’empresa condiciona 
la forma en què es genera innovació a les empreses. 
Amb límits per a la generació d’economies internes a 
l’empresa i límits als tipus d’innovació que es poden 
fer de manera generalitzada, les economies externes 
estan, des de l’inici del procés d’industrialització, en la 
base del model productiu industrial espanyol. Les eco-
nomies externes es generen fora de l’empresa i dintre 
de l’àmbit territorial on aquesta es localitza. 

Un indicador de l’existència d’economies externes 
és la concentració de la indústria al territori. A Espa-
nya, l’ocupació industrial es concentra sobretot en tres 

grans àrees: l’arc que formen Catalunya i el País Valen-
cià, l’eix que va des de Saragossa al País Basc i Cantà-
bria, i l’aglomeració al voltant de Madrid. 

Un indicador de concentració numèric, com un ín-
dex de Gini calculat per províncies, arribaria a la ma-
teixa conclusió. El valor de l’índex va de zero (no exis-
teix concentració) a 1 (tota la producció es concentra 
en una província). L’índex de Gini per a la producció 
industrial (VAB) al 1991 i 2001 era de 0,61, i havia bai-
xat lleugerament a 0,60 el 2007. Els números volen dir 
que la concentració de la indústria és elevada i que s’ha 
mantingut estable. La conclusió és idèntica si ponde-
rem l’índex per la producció total de cada província, i si 
el calculem utilitzant ocupats i no producció. Així i tot, 
si baixem a un nivell territorial més desagregat –com 
els sistemes locals de treball– i utilitzem categories per 
a l’anàlisi –per exemple el mapa de districtes indus-
trials marshallians d’Espanya i els sistemes productius 
manufacturers de gran empresa (Boix i Galletto, 2006; 
Boix i Trullén, 2010)– podem observar que hi ha hagut 
una reconcentració de l’ocupació industrial cap als dis-
trictes industrials i els sistemes manufacturers de gran 
empresa entre 1991 i 2009. Els primers passaren de 
concentrar el 30 al 33% dels ocupats industrials, men-

tre que els segons han passat de 
concentrar el 14 al 17% dels ocu-
pats industrials. Això ha implicat 
també que els sistemes productius 
no manufacturers han tendit a dis-
minuir la seva ocupació industri-
al, i que els manufacturers l’han 
incrementada, de manera que es 
reforça la tesi de les economies 
d’aglomeració.

■  CIÈNCIA, TECNOLOGIA 
I INNOVACIÓ

Abans d’anar a la part de prospec-
tiva, introduirem un tercer punt: 

la innovació. En la introducció d’aquest article, la «de-
sindustrialització» (ja hem demostrat que no és tal) es 
relacionava amb l’escassa capacitat de la petita empre-
sa industrial de fer recerca en R+D i la poca especia-
lització en sectors tecnològics. La conclusió que hauria 
de continuar és que la indústria espanyola té una baixa 
capacitat de generar innovació. Sense entrar en la qües-
tió de com es mesura la innovació, direm que aquesta 
és una visió molt estesa, però possiblement molt poc 
exacta, i en especial per a la indústria espanyola. 

Aquesta perspectiva de la R+D es coneix com el 
«model STI» (ciència, tecnologia i innovació, en an-

En aquest mapa es veu clarament la concentració de l’ocupació in-
dustrial en l’any 2009 sobretot en tres grans àrees: l’arc que formen 
Catalunya i el País Valencià, l’eix que va des de Saragossa al País Basc 
i Cantàbria, i l’aglomeració al voltant de Madrid. El mateix mapa és 
pràcticament idèntic per a l’any 1991 i l’any 2001.
Font: Elaborat a partir de Censos (INE) i Ministeri de Treball.
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glès) i es basa en la producció i ús de coneixement 
codificat d’origen científic i tecnològic. Sovint es re-
laciona també amb una certa dimensió d’empresa que 
facilita el poder dedicar recursos a la R+D. Però en la 
indústria espanyola el gruix de la innovació es fa se-
guint el «model DUI» (fer, utilitzant i interactuant, en 
anglès) que vol dir, fent servir una expressió popular, 
«aprendre a ferrar ferrant», és a dir, en el dia a dia. En 
aquesta segona aproximació, la innovació es genera a 
partir de l’aplicació de coneixement obtingut en la re-
solució pràctica de problemes anteriors a nous proble-
mes, mitjançant processos inductius. Una qüestió sem-
blant es va plantejar en el debat als països nòrdics, on a 
Suècia i Finlàndia dominava el model STI, mentre que 
a Noruega i Dinamarca ho feia el DUI (Parrilli 2010).

Les mesures que hem pogut fer amb elevat grau de 
detall territorial (MITYC, 2007; Boix i Galletto, 2009) 
ens mostren que el gruix de la innovació a l’economia 
espanyola es fa als districtes industrials, als sistemes 
productius manufacturers de gran empresa, i a les 
grans àrees metropolitanes. Als dos primers, predomi-
na un model DUI, amb escassa presència de STI, però 
són rabiosament innovadors. Les àrees metropolitanes 
de Madrid i Barcelona, amb elevada especialització en 
serveis a empreses (part són serveis a la manufactura), 
mostrarien un model complet: DUI + STI, i es configu-
ren com a enginys innovadors de primer ordre.

Arribats aquí, podem afirmar que les formes d’or-
ganització de la indústria en l’espai estan relacionades 
amb les economies d’aglomeració, i tant el model or-
ganitzatiu com el tipus d’econo-
mies d’aglomeració determinen el 
model innovador, el model com-
petitiu i, en definitiva, ens donen 
pistes de cap on ha d’anar la nova 
indústria els propers anys en cada 
tipus de sistema productiu indus-
trial.

■  LA INDÚSTRIA DEL FUTUR

Abans de preguntar-nos quines 
seran les activitats industrials de 
futur convé deixar ben clar que la 
sortida de la crisi passa necessàri-
ament per la indústria. I molt en 
concret, per l’expansió de les activitats industrials adre-
çades als mercats exteriors. En efecte, si admetem que 
cap a un vuitanta per cent de l’exportació és manufac-
turera, i que és condició necessària per a la sortida de 
la crisi expandir les exportacions i corregir el dèficit 
exterior, aleshores hem de convenir que cal expandir la 

base industrial i, sobretot, la base 
industrial exportadora. La com-
petitivitat exterior és condició ne-
cessària per al creixement sostin-
gut de l’economia.

I no és possible fer créixer la 
competitivitat exterior si no és fent 
créixer la productivitat agregada. I 
el gruix del creixement de la pro-
ductivitat ha de venir dels sectors 
industrials manufacturers.

En efecte, no hi ha capacitat 
d’expandir de manera sostenible 
la producció si no situem la indús-
tria en el centre de les preocupaci-

ons de la política econòmica espanyola. El futur és in-
dustrial, i cap a aquesta prioritat caldria enfocar el 
conjunt de les polítiques econòmiques, tant de centrals 
com d’autonòmiques i locals. 

En conseqüència les activitats industrials de futur 
són aquelles que contribueixen de manera decidida al 
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creixement de la productivitat. La seva competitivitat 
no s’ha de basar en l’explotació d’avantatges tradicio-
nals com són els salaris baixos o el sòl abundant i barat, 
o en productes homogenis que no incorporin recerca, 
desenvolupament i innovació. Tot el contrari. Les acti-
vitats industrials de futur seran aquelles que puguin 
competir a nivell global sobre la base de guanys per-
manents de productivitat i d’innovació constant.

I aquí no s’hi val d’adoptar mecànicament patrons 
externs, tractant d’impulsar clònics d’iniciatives gua-
nyadores en altres indrets, ni tampoc prescindir d’acti-
vitats tradicionals, o deixar de banda les pimes (petites 
i mitjanes empreses) o els districtes industrials tradi-
cionals. No hi ha sectors de futur i sectors perdedors. 
Dins de cada sector manufacturer hi ha activitats pre-
modernes i modernes. Empeltar sectors emergents amb 
sectors tradicionals és un camí que tradicionalment ha 

tingut un gran èxit en fases de transició productiva com 
la que vivim avui a escala planetària. Del tèxtil va sor-
tir el gran impuls a la química, i de la química el gran 
impuls a la farmàcia. De l’automoció d’avui pot sortir 
el gran impuls a nous sectors com els nanotecnològics. 
Els nous materials poden estar al darrere de la gran 
transformació dels sectors manufacturers lligats a la 
construcció. La biologia es pot recolzar en la farmàcia, 
com també pot ser fonamental per potenciar una nova 
base agroindustrial. 

I el discurs industrialista que subratlla que la indús-
tria serà determinant en la sortida de la crisi no es pot 
desmarcar del territori. Les aglomeracions industrials, 
tant els districtes industrials com les metròpolis amb 
base industrial, han de tenir de nou un paper estel·lar i 
no de mer acompanyament en el nou model productiu. 
La seva capacitat de generar condicions favorables per 
la innovació s’ha de tornar a posar al servei del model 
de sortida de la crisi. Les economies externes lligades 
a aquestes ciutats industrials estan al darrere del crei-
xement de la productivitat i, en conseqüència, de la mi-
llora de competitivitat exterior. 

Saber lligar la creativitat existent en les ciutats i 
àrees com els tradicionals districtes industrials o les 
noves metròpolis policèntriques amb la capacitat de 
manufactura constitueix, tal vegada, el punt crític del 
nou model productiu. La indústria no és el passat sinó 
el futur. I els lligams entre creativitat i innovació són 
presents d’una manera molt intensa en aquestes aglo-
meracions tradicionals.

Si la finalització del cicle expansiu basat en l’expan-
sió del sector de la construcció allibera recursos per al 
finançament del nou model industrial, aleshores l’ex-
pansió d’aquesta nova indústria possibilitarà un nou 
cicle expansiu. Els fonaments no seran de ciment, sinó 
de coneixement.
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Les activitats industrials del futur seran aquelles que puguin compe-
tir globalment sobre la base de guanys permanents de productivitat 
i d’innovació constant, i no aquelles basades en l’explotació d’avan-
tatges tradicionals com els salaris baixos o el sòl abundant. 
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