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La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques de desenvolupament econòmic
local: una revisió multidisciplinar (Resum)
L'article fa una revisió de les principals teories i conceptes que han analitzat els processos de
localització de l'activitat econòmica en el territori, així com de les polítiques públiques que hi han
volgut incidir. Començant pels antecedents de la geografia econòmica, s'exposen teories clàssiques i
referències als districtes industrials, la competitivitat regional i urbana, els clústers, i les més recents
com el concepte de ciutat global, els territoris innovadors i l'especialització intel·ligent. S'ofereix
també un repàs a l'evolució de les polítiques públiques de desenvolupament econòmic local, centrantnos en els conceptes de la governança multinivell.
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(Abstract)
The paper reviews the main theories and concepts that have analyzed the processes of localization of
economic activity in the territory, as well as the public policies implemented in this respect. It begings
by focussing in the classic theories of economic geography, and the concepts of industrial districts,
regional and urban competitiveness, and clusters. It later presents more recent advancements in this
theoretical body such as the concept of global city, innovative territories and smart specialization
strategies. We also offer a review of the evolution of public policies for local economic development,
focusing on the concepts of multilevel governance.
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Introducció
L’anàlisi sobre els factors que determinen la localització de l’activitat econòmica s’ha
relacionat de forma cada cop més intensa a les característiques dels espais on es produeix, ja
siguin de tipus socioeconòmic, cultural o institucional. En aquest sentit, es dona una atenció
especial al paper de les polítiques publiques i com poden contribuir a la millora, o la
intensificació d’aquests factors en un territori. L’àmbit local (sub-nacional) s’ha anat
reconeixent com una escala on les actuacions en aquest sentit poden tenir una incidència més
directa, el que ha portat al desenvolupament de tot un cos teòric de reflexió des d’una
perspectiva multidisciplinar, així com de pràctiques i polítiques basades de forma més o
menys directa en el mateix 1.
S’analitzen les principals aportacions teòriques en aquesta temàtica, basant-se en un
enfocament des de vàries disciplines de les ciències socials, quelcom necessari donat que els
objectes d’estudi socials no són, tal i com afirmava Pierre Bourdieu, “petits i molt precisos
com a les ciències naturals” si no amples i complexos, pel que cal adreçar-los des de diferents
perspectives i interpretacions de la realitat2. En el cas de l’estudi del territori, aquesta
necessitat és especialment rellevant, tal i com destaquen diverses fonts3 que reconeixen la
complementarietat de les anàlisis geogràfiques, econòmiques i sociològiques. De forma més
específica, la complexitat dels processos de localització de l’activitat econòmica i els factors
que hi incideixen, porten a haver d’abastar-los des d’aquesta visió complementària, una
qüestió que és consubstancial a aquest tipus d’anàlisi des de fa ja gairebé 30 anys 4.
Això esdevé essencial per analitzar la interrelació entre diferents tipologies d’intervencions
per al desenvolupament territorial com ara la planificació urbanística i les polítiques de
promoció econòmica, pel que cal recórrer a conceptes de la geografia econòmica, la
sociologia urbana, l'economia política i d’altres derivats del urbanisme i el planejament
territorial. La Geografia econòmica ofereix elements per poder analitzar els processos de
transformació productiva de la indústria, el pas de la concentració a la dispersió de l’activitat
econòmica en els territoris i els factors que influeixen en la localització d'aquesta activitat. La
Sociologia urbana i l’Economia política ens aporten marcs de coneixement per interpretar la
relació entre l’espai i les transformacions socio-polítiques de les últimes dècades, com
l’ascens de la importància dels governs locals, els nous models de governança o les relacions
multi-agent. Així, de forma conjunta, des d’una perspectiva multidisciplinar, és com es
presenta l'exposició de les teories de desenvolupament local i les polítiques relacionades. Per
la seva banda, els conceptes del planejament territorial i l’urbanisme són rellevants per
examinar la política territorial i de sòl d’escala catalana i la seva aplicació en els territoris.
Per adreçar aquestes qüestions, l’article s'organitza en dues grans seccions, en base als dos
grans grups de teories i conceptes. Es una separació fins a un cert punt "forçada", ja que hi ha
una estreta interrelació entre ells, però ajuda a organitzar el contingut. Així, la primera part
exposa els principals conceptes teòrics que han analitzat la localització i la transformació
productiva de la indústria en les últimes dècades, centrant-se en la seva dimensió
1

Aquest text procedeix de la meva tesi doctoral sobre Un territori emergent? anàlisi del sòl d'activitat
econòmica a Terres de Lleida: regulació urbanística, promoció econòmica i estratègia territorial a l'eix de l'A2, dirigida por el Dr. Oriol Nel·lo, i defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona el 22 de setembre de
2017.
2
Bourdieu, 1988.
3
Farinós, 2009, Capel, 2016 o el monogràfic del 2016 de la Asociación Española de Ciència Regional.
4
Méndez i Caravaca, 1999.
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territorial, des de els processos de flexibilització i dispersió de l'activitat econòmica
(industrial) en l'espai fins als factors de competitivitat empresarial i territorial. La segona
secció es centra en la literatura relativa al paper que les diferents escales territorials i els
diferents agents d'un territori han tingut en els últims 30 anys en relació a les polítiques
públiques de desenvolupament econòmic local i de planificació territorial, a partir de
l'anàlisi dels processos de globalització, descentralització de l'Estat i l'auge de la governança
urbana i multiagent. L’article es tanca amb unes breus conclusions.

L’estudi de les dinàmiques de localització de l’activitat econòmica
Abans d’endinsar-nos en els conceptes del desenvolupament regional, és rellevant fer una
breu referència als antecedents més clàssics de la geografia econòmica, que varen ser la base
que va permetre, a partir dels anys 1950, la creació del nou cos teòric que reconeixia, dins
l’economia, la importància del territori, i va donar un nou protagonisme a la geografia en el
referent a l'anàlisi de la dimensió espacial de l'economia. Cal destacar en aquest sentit les
obres del geògraf alemany Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850), l'economista anglès
Alfred Marshall (1843-1924) i els geògraf i economista alemanys Walter Christaller (18931969) i Alfred Weber (1868-1958), que des d'aproximacions teòriques diverses varen tractar i
teoritzar sobre les diferències en la localització i la concentració de l'activitat humana 5. Fem
aquí una breu referència a aquests autors, que té per objectiu il·lustrar els conceptes per ells
acunyats autors que posteriorment han tingut una enorme utilització a la geografia econòmica.
Johann Heinrich Von Thünen, el més antic entre aquests autors, va teoritzar sobre els patrons
del usos de la terra al voltant d'una ciutat o una zona cèntrica, establint que un factor
determinant d'aquests usos es relacionava amb la seva distància a un mercat. La seva obra ha
estat reconeguda no tant sols per geògrafs sinó també per economistes6.
Des del camp de l'economia A. Marshall va desenvolupar, a finals del segle XIX, una sèrie
d’aportacions úniques en el seu temps sobre la localització de la producció. Així, aquest autor
va ser un dels primers economistes en reconèixer la dimensió espacial de l’economia, i se’l
considera el percussor del concepte de “districte industrial” i clústers, en afirmar que, al
marge de la fàbrica integrada verticalment, dins el sistema capitalista es dónaven també altres
sistemes de producció basats en unitats productives menors i disperses pel territori. Aquesta
evidència empírica implica que l’economia s’organitza en un espai determinat, el que
influencia el seu desenvolupament. Altres aspectes dels estudis de Marshall que varen ser
posteriorment recollits des de la geografia econòmica són la importància de les xarxes
d’empreses de diferent grandària i sectors per una organització productiva eficient, el paper
del coneixement en aquesta organització o la importància de les economies externes per al
creixement empresarial. Entre aquestes es troba la localització, és a dir, el territori on les
empreses estan ubicades. Tots aquests són aspectes que varen aportar solidesa teòrica al
desenvolupament a partir de la disciplina econòmica d'una nova visió sobre la geografia7.
L'obra de Walter Christaller, amb la seva teoria dels llocs centrals, és també indispensable per
entendre l'evolució de la geografia econòmica, essent un dels primers investigadors en
avançar una teoria sobre la jerarquia urbana de les ciutats en l'espai. Va ser dels primers
autors en aplicar conceptes econòmics als estudis de la localització, determinant unes regles
5

Méndez, 1997.
Cuadrado Roura, 2012; Fujita & Krugman, 2004.
7
Becattini, 1979, 1990, 2002; Bueno Campos i García Nuñez, 2014; Trullén, 2010.
6
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sobre la grandària, el nombre i la distribució de les ciutats que incloïa tant els nodes com els
vincles entre elles, amb el seu conegut patró hexagonal de distribució. A partir de les diverses
funcions i concentració de serveis i mercaderies de les ciutats i de la seva capacitat d'abastir
un entorn més o menys proper s'establia la jerarquia, amb els llocs centrals sent aquells que
oferien bens i serveis més especialitzats i a un entorn més ampli 8. La teoria de Christaller s'ha
aplicat a nombrosos estudis a territoris diversos i va ser la base per a desenvolupaments
posteriors sobre la jerarquització dels sistemes urbans i la centralitat de determinats nodes que
varen desenvolupar en els anys 1960 geògrafs com Brian Berry (1971). Així mateix, ha estat
clau per al desenvolupament del concepte d'economies d'aglomeració que varen ampliar
autors com Paul Krugman 9.
Alfred Weber, per la seva banda, va ser pioner en oferir una teoria general sobre la
localització de les activitats econòmiques, tot posant l'atenció en els costos de transport, i va
demostrar la tendència a l'aglomeració de l'activitat productiva, si aquesta era prou gran com
per reduir el cost de producció. L'èmfasi en aquest cas es posava en l'empresa i les seves
decisions de localització, però sense que hi influïssin altres elements econòmics, el que ha
estat objecte de crítiques per l'escassa importància que dóna a variables com el cost de la força
de treball i les infraestructures10.
Tots aquests conceptes varen ser incorporats a l’anàlisi de la localització industrial a partir de
finals del 1990 per diversos economistes i geògrafs, donant forma al que es va conèixer com
“Nova Geografia Econòmica”, que va portar al desenvolupament d’anàlisis centrades en les
característiques econòmiques del territori.
Altres disciplines, com la política econòmica, la sociologia i la ciència política també han
contribuït a l’anàlisi de les diferències de creixement dels territoris, posant l’atenció en
aspectes lligats a aspectes estructurals de l’economia capitalista, la creació de desigualtats
espacials basades en la distribució del poder i riquesa, l’anàlisi dels processos de creixement
de les ciutats, el paper dels agents i la importància de les institucions en la configuració de les
característiques diferencials als territoris, entre altres.

De la concentració a la dispersió: la nova geografia econòmica i l’estudi de la
fragmentació dels processos productius i la globalització econòmica
Després de la Segona Guerra Mundial es comença a generalitzar en ciència econòmica i en les
polítiques públiques el reconeixement de l’absència de condicions de plena ocupació,
l’existència de cicles econòmics i la necessitat de la intervenció directa de l'Estat. També es fa
evident la creixent bretxa entre àrees de ràpida industrialització i àrees marginals, que
s'amplia progressivament degut als fluxos migratoris i la ràpida urbanització de les zones més
dinàmiques. En aquest context neix la política regional dirigida per l’Estat, basada en
principis del keynesianisme en dues formes: directa (és a dir, intervenint directament com a
propietari de segments del sistema industrial en aquelles regions on la iniciativa privada no
trobava avantatges per invertir-hi) i indirecta (a través de la inversió en infraestructura i la
política fiscal).
8

Carreras i García Ballesteros, 2006; Rosales Ortega, 2006.
A Catalunya la seva teoria va ser aplicada, entre altres per Pilar Riera, per exemple a la seva obra Les àrees
funcionals a Catalunya (1989). Microforma. Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona;
Becerra Vallbuena, 2013.
10
Bustos Gisbert, 1993.
9
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L'atenció a les disparitats regionals per part de la geografia econòmica tradicional que es
desenvolupa entre 1950 i 1970, es basava, en gran mesura, en les teories de l'espai central,
posant així l'èmfasi en el paper dels costos de transport i de sòl i com aquests es modifiquen
segons la proximitat dels diferents factors de producció respecte del centre. Com explica Paul
Claval al seu manual clàssic de geografia econòmica: "la búsqueda de localizaciones
centrales conduce a la acumulación de las industrias en las capitales y las ciudades bien
situadas, para alcanzar a todo el mercado (...) mientras lo más frequente es que la periferia
esté afectada por el letargo" 11. En tot cas, les anàlisis estaven més centrades en les diferències
en la concentració de la riquesa i l'activitat econòmica a escala mundial, entre països
desenvolupats i països en desenvolupament, i els factors macroeconòmics que els explicaven.
J. M. Gómez López (2002) expñosa, a mes, que durant els anys 60-70 la geografia econòmica
vol esdevenir una disciplina veritablement científica "para lo cual es indispensable formular
leyes generales. Como desde el estudio regional era imposible elevarse a generalizaciones, se
vuelve a poner énfasis en la geografia general" 12.
Enfront d’aquest marc clàssic, a la vegada sorgeixen nous conceptes i teories que intenten
donar resposta a al fenomen de les desigualtats en el desenvolupament del territoris, des de
l’economia, però de forma progressiva també des d’altres disciplines com la sociologia, la
ciència política o la geografia, en una aproximació cada cop més multidisciplinar. Les
desigualtats objecte d’anàlisi són tant les que es produeixen a escala internacional com, a
l’interior d’un país, a escala regional.
L’obra de l'economista francès François Perroux és pionera en aquest sentit, amb el concepte
de pols de creixement (1955). Perroux va ser un dels primers autors a considerar que el
creixement econòmic no s’aconsegueix de forma homogènia a tots els espais, sinó que
s’origina en certs pols de creixement amb diverses intensitats i "es propaga a través de
diversos canals i té diversos efectes finals per a l’economia en el seu conjunt” 13. Considerava
essencial en aquest sentit la capacitat dels nodes econòmics en assimilar i difondre les
innovacions, com un element fonamental del seu desenvolupament i la creació d’aquests. La
teoria de Perroux va ser aplicada com a eina de la planificació regional a partir dels anys
setanta, tant a països occidentals (França. Espanya...) que hi veien una recepta per contrarestar
la hiperconcentració de l’activitat econòmica en certes ciutats, com en països en vies de
desenvolupament, amb exemples com la creació a Ciudad de Guayana (Veneçuela) d’una
indústria de l'alumini i la siderúrgia 14.
Un altre concepte que des d’una perspectiva macroeconòmica analitzava la diferent
concentració de riquesa a l’espai és el dualisme econòmic, concretament la teoria de la cadena
de desequilibris d’Albert Hirschman 15. Aquesta aproximació establia com a partir del
desenvolupament més o menys espontani del sistema capitalista, la cerca de majors profits
genera una concentració natural d’inversions en regions urbanes industrials, i així ja es crea
una primera diferència regional. Aquesta s’alimenta, en un procés multiplicador que genera
noves demandes: la població immigrada demanda habitatge i serveis, l’empresa atreu
proveïdors que produeixen nous inputs, etc. Aquest esquema de creixement pot continuar fins
a que apareixen externalitats, és a dir, impactes (positius o, com en aquest cas, negatius) que
una determinada activitat econòmica té en una altre o en els individus, que afecten la
11

Claval, 1980, p. 299.
Gómez López, 2002, p. 51.
13
Citat a Hermansen, 1974, p 6.
14
López Trigal, 2015.
15
Conti & Gianccaria, 2001.
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concentració de la producció; també es pot aturar l'espiral de creixement si altres punts o àrees
ofereixen més avantatges16. Degut a la tendència dels emprenedors de concentrar-se en un
lloc, aquest procés es retroalimenta i per tant augmenta la separació entre regions més
desenvolupades i menys. La solució passa per la intervenció del govern, amb estratègies de
desenvolupament orientades a reduir aquesta dualitat.
Altres teories "clàssiques" de la localització empresarial es basaven en la minimització dels
costos de transport, les variacions espacials de la demanda i l’atracció del mercat o l'efecte
multiplicador del capital (efecte que una empresa genera sobre un altra), tal i com exposa
Pallarés- Barberà (2003).
D’aquests conceptes més genèrics es passà cap a anàlisis que volen aprofundir i donar
resposta als canvis productius, tecnològics i organitzatius que des de principis del 1970, i
especialment després de la crisi del petroli del 1973, experimentava l’economia capitalista, tot
avançant cap un model de producció post-fordista, on la gran empresa es “desmembrava” a
favor de formes d’organització més obertes, flexibles i descentralitzades. Com es sabut, es
produeix també en aquest període un procés de globalització de l'activitat productiva que
afecta de forma profunda a la localització de l'activitat industrial, un aspecte que tractem amb
major detall més endavant.

Línies d'anàlisi sobre desenvolupament territorial
Entre 1970 i finals del 1990 es desenvolupen diverses línies d’anàlisi, totes elles basades en
un primer moment en casos molt específics, per posteriorment ampliar-se com a categories
d’anàlisi més generals, i que de forma complementaria configurarán les bases de treballs i
polítiques posteriors sobre el desenvolupament regional i les explicacions sobre les
desigualtats regionals. Les quatre més rellevants són:
1) Els estudis sobre els districtes industrials del nord d’Itàlia com a forma de producció
particular d’algunes regions amb característiques determinades, liderada per Giaccomo
Beccatini.
2) Els estudis sobre la transformació de l’activitat econòmica, i més concretament de la
indústria de l’escola californiana, impulsats per Michale Piore i Charles Sabel.
3) Els estudis sobre la regió com a font d'avantatges competitius en una economia
globalitzada, amb Michael Storper i Allan J. Scott com autors principals
4) Els estudis sobre els clústers empresarials com factor clau de la competitivitat
regional, amb l’obra de Michael Porter com a base teòric-conceptual.
Es necessari també citar l'obra de l'economista Paul Krugman, que des d'aquesta disciplina, va
contribuir a l’anàlisi de les disparitats regionals, a través dels seus treballs sobre les
economies d’aglomeració. Aquest autor va establir el marc conceptual del creixement
endogen, definint les forces que afecten la concentració regional: les centrípetes (els efectes
de la dimensió del mercat, el tipus de mercat de treball) i les centrífugues (factors immòbils,
rendes del sòl.), així com les externalitats associades al creixement econòmic i la seva
influència en aquest 17. Segons la teoria de l'aglomeració, els actors econòmics tendeixen a
concentrar-se en un mateix entorn degut a les forces centrípetes, és a dir, els avantatges que
aquesta proximitat els reporta, tot i possibles costos en altres factors (les forces centrífugues).
16
17

Krugman, 1995.
Krugman, 1991, 1998.
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De forma més específica, aquests avantatges derivades de la proximitat s'han agrupat en la
literatura especialitzada en tres grups: els lligats a la possibilitat de compartir un mercat de
treball gran, de compartir proveïdors i la transmissió de coneixement entre empreses i
treballadors18. Aquests avantatges es produeixen tant entre empreses del mateix sector
d'activitat en una àrea geogràfica concreta, el que es coneix com economies de localització,
com entre empreses ubicades en grans ciutats, i pertanyents a sectors econòmics diversos, a
allò que s’anomena les "economies d'urbanització".
Aquests conceptes de l'economia urbana i regional han influït, sens dubte, en la recerca de la
nova geografia econòmica, ja que ambdues posen en el centre de les explicacions sobre la
diferent concentració d'activitat en el territori les relacions que es produeixen entre els actors
que hi operen. Ara bé, l'economia urbana i regional està centrada en comprovar empíricament
l'efecte dels avantatges d'aglomeració en la productivitat i el creixement del PIB a territoris
concrets, i posa menor atenció a el tipus de relacions entre els actors i l'efecte en el benestar
general del territori 19.
Abans d’exposar breument les idees principals de les quatre línies d’anàlisis enumerades més
amunt, és necessari fer notar que aquests treballs sorgeixen en un moment de canvis intensos
en el sistema capitalista, que porten a una profunda reorganització de la producció industrial,
que serà coneguda com la transició cap a una societat postmoderna i una economia
postfordista, una transició que no és només econòmica, sinó també social i cultural, com
analitza David Harvey (2004) al seu llibre The Condition of Postmodernity. Els canvis
esmentats, com exposen Immaculada Caravaca (1990) o Ricardo Méndez i Immaculada
Caravaca (1999) estan relacionats amb la crisi socioeconòmica de mitjans del 1970, els canvis
en les pautes d’organització i localització de la indústria i amb les noves formes
d’organització territorial de la indústria.
La indústria tradicional als països occidentals pateix entre finals dels anys 1960 i principis
dels 1990 un intens procés de reestructuració que porta a nombrosos autors a predir
l'adveniment de la societat postindustrial, on els serveis substitueixen la indústria com a motor
de creixement econòmic i creació d'ocupació20 i on sembla que l'activitat industrial va
quedant en una posició cada vegada més marginal 21. Enfront aquesta realitat, el corrent de la
nova geografia econòmica posarà de manifest el dinamisme d'algunes activitats industrials en
espais perifèrics o no reconeguts com centrals per a la indústria fordista clàssica. Fem ara el
repàs a les quatre línies d'anàlisi esmentades més amunt.
L’obra de Giaccomo Beccatini va posar de manifest ja en els anys 1970 que la
industrialització no només es produeix a través de la concentració de la producció i el treball
en grans empreses i entorns urbans, sinó també en realitats territorials basades en la producció
en petites empreses amb lligams (ja preexistents o creats per la política pública) als territoris
on s’ubiquen. Les condicions que expliquen l’existència de districtes industrials basats en la
petita i mitjana empresa es relacionen amb l’oferta local (unes característiques especifiques
del territori com complexitat cultural, presència d’estructures d’autoproducció, crèdit local) i
18

Fujita i Thisse, 2002; Jofre-Montseny et al, 2012.
Dogaru and Van Oort, 2011.
20
Bell, 1973.
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La discussió sobre la terciatizació de l'economia i com això afecta l'activitat industrial s'ha discutit àmpliament
(veure per una revisió Cuadrado-Roura, 2016), aquí però no en fem referència per no desviar-nos de l'anàlisi
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per les condicions generals de la demanda (que busca major personalització, valor d’allò que
és exclusiu enfront la producció massificada). Es crea així una “atmosfera industrial”
adequada per a que germini i creixi un districte industrial, i així la productivitat i la innovació
apareixen lligades a la proximitat i no a la inversió en mitjans de producció o amb
l’explotació del treballador a través dels salaris baixos22.
Becattini va ser un dels principals "redescobridors" de l'obra d'Alfred Marshall, posant de
manifest com les condicions econòmiques que varen dónar origen als districtes industrials
anglesos es reprodueixen a certes regions de l'Itàlia de la postguerra: descriu 23 com, enfront el
declivi, a partir dels anys 70, d'algunes grans empreses industrials, floreixen a àrees com Prato
(Toscana) petites empreses manufactureres que generen renda, ocupació i exportacions, i,
enlloc d'estar localitzades a les grans urbs industrials, es troben en àrees que no serien
atractives per a l'activitat econòmica segons les teories clàssiques de la localització. Enfront
de les veus de l'època que preconitzaven que aquests fenòmens eren signes d'una situació de
marginalitat respecte l'economia industrial tradicional, Becattini a posat de manifest que
aquests districtes industrials es generen en un entorn amb unes característiques específiques,
que hem enumerat al principi d'aquest paràgraf. L'obra de Becattini, i d'altres autors italians24,
es va difondre a escala internacional, i els seus conceptes varen ser recollits per autors
anglosaxons que també estaven estudiant les transformacions del fordisme per a la realitat
dels Estats Units, com exposem breument a continuació.
Michael Piore i Charles Sabel varen publicar el 1984 el llibre The Second Industrial Divide
(1984) que analitzava la situació de l’activitat industrial en el context de la crisi de principis
del 1980, tenint en compte les transformacions respecte les formes de producció en sèrie del
fordisme. Així, enfront la producció en massa de productes estandaritzats mitjançant una
tecnologia rígida i de treballadors semi-qualificats, típica del període posterior a la Segona
Guerra Mundial, Piore i Sabel posen de manifest la pervivència i actualització de formes de
producció flexibles basades en la petita escala, el que anomenen l’especialització flexible. A
partir d’aquesta evidència, analitzen les configuracions ideals d’aquesta forma de producció
en la configuració dels districtes industrials, posant èmfasi en la importància de la tecnologia,
la reorganització de la producció en horitzontal, amb la subcontractació de les grans empreses,
i com la producció esdevé flexible i caracteritzada per la modificació continua del producte.
Els autors també posen de manifest com la presència d’estructures institucionals que donen
suport directe a les activitats d’innovació i la regulació de les relacions de treball és típica
d’aquests districtes industrials. Aquests autors coneixien l’obra de Beccatini i varen ser, de
fet, difusors principals de la mateixa al món anglosaxó.
La difusió de l’obra d’aquests autors va “inaugurar” una nova línia d’investigació basada en
identificar aquests districtes i la producció flexible, influint també en els treballs de geògrafs i
economistes anglosaxons com Michael Storper i Allen J. Scott. Partint de l’anàlisi de la
realitat de l’economia californiana i la evidència empírica de la reorganització de sectors
econòmics, com el de la producció cinematogràfica o la indústria de components electrònics a
Califòrnia (entre finals dels 80 i principis del 1990), aquests autors van contribuir a donar
forma al cos teòric de la Nova Geografia Econòmica, basada en analitzar i descriure la
importància de la producció de les petites empreses, el paper de les xarxes i la seva diferent
concentració regional, deixant de banda l’anàlisi basat en les grans empreses i la producció en
massa. Ens referim breument a les seves aportacions.
22
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D'una banda, Allen J. Scott conceptualitza a la seva obra New Industrial Spaces: Flexible
Production and Regional Economic Development (1988) els canvis en la producció fordista
de finals del 1970, tenint en compte la seva dimensió espacial i l'impacte en la localització de
l'activitat econòmica. Scott va aprofundir en les característiques de la geografia de
l’acumulació flexible, establint que en aquesta es dóna una major dependència (respecte el
fordisme) de les transaccions entre empreses, el que porta a nous processos d’aglomeració
espacial, apareixent noves àrees de creixement, “nous espais industrials”. Scott desenvolupa
de forma precisa les transformacions de l'activitat industrial que ja havien estat definides per
Piore i Sabel, establint les característiques d'un nou tipus de producció que sorgeix com a
resultat de l'esgotament del model fordista i en un context de forta crisi econòmica.
Scott exposa com degut als processos de desintegració de la producció (tant vertical, és a dir
dels serveis) com horitzontal (del procés de producció) apareixen nous espais industrials
alternatius, caracteritzats per ser zones perifèriques o semi perifèriques respecte els espais de
producció industrial tradicionals; uns espais que es situen a l’entorn d’un centre urbà
relativament estancat i amb una economia basada en el comerç i la indústria a petita escala. La
seva anàlisi de casos empírics de la "Tercera Itàlia", els complexos d'alta tecnologia a França i
Gran Bretanya i els Estats Units varen assentar les bases per a anàlisis posteriors a altres
espais i la difusió del concepte de districtes industrials i els parcs tecnològics.
Per la seva banda, Michael Storper publica el 1997 l’obra The Regional World, on s'explica el
naixement de la nova geografia econòmica i el ressorgir de la regió com unitat d'anàlisi en
tant que és una part fonament de la vida social, i no tan sols el resultat de processos
econòmics i politics més generals. Storper exposa com les noves anàlisis de la geografia
econòmica varen ser capaces d'establir una explicació multinivell pel problema del
desenvolupament regional, al tenir en compte de forma integrada el que ell anomena "la
santíssima trinitat" de l'economia regional: la tecnologia, l'organització i el territori. En
comptes de concebre aquests elements com caixes tancades i rígides i que interaccionen en
base a relacions input-out, i en el marc d'institucions formals, Storper proposa que el
desenvolupament regional dependrà de la diferent interrelació d'aquests tres factors a cada
regió, en base a les relacions de coordinació informal (untraded interdependencies) que es
produeixin entre els agents del territori. Així, la proximitat crea convencions compartides
entre els agents, que determinen les seves "capacitats d'acció" i per extensió la identitat
econòmica de cada territori, creant un context difícilment reproduïble en altres llocs.
En aquest sentit, Storper destaca que no és tant el territori o la regió en si mateixa la que
defineix el tipus d'interrelació, sinó la diferent configuració de la tecnologia i les
organitzacions, que s'apropen en un espai concret a través de complexos mecanismes i patrons
de localització. esdevenint "economies territorials" 25. L'autor proposa que per a dur a terme
l'anàlisi del desenvolupament econòmic d'una regió s'hauran de tenir en compte les diferents
combinacions possibles d'aquests tres factors. Així les organitzacions (empreses) tindran unes
característiques de producció determinades, mentre que la tecnologia s'articularà en diferents
sistemes d'innovació; les empreses i el seu sistema de producció estaran influïdes pel tipus de
territori on es trobin, així com la seva relació amb altres organitzacions; i el desenvolupament
de la tecnologia depèn com es produeixi la generació de coneixement entre diferents actors en
un territori, configurant doncs diferents sistemes d'innovació. En definifiva, en aquesta obra i
en altres26 posa l'èmfasi en la innovació com a resultat d'una forma col·lectiva d'acció, el
25
26

Storper, 1997, p. 48.
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paper de la globalització i la tensió amb la localització i la importància de les institucions per
a explicar les diferències inter-regionals.
L’anàlisi de les diferències inter-regionals es van permeabilitzant d’aquests conceptes,
reconeixent la multiplicitat d'espais i temps econòmics27, i es posa cada cop més l’èmfasi en
la diferent configuració institucional dels territoris per explicar les diferències de
desenvolupament econòmic. Tal i com assenyala Amin (2004), això també es produeix per
que s’adopten nous marcs conceptuals que assenyalen que els mercats són construccions
socials i insisteixen en la importància dels vincles febles enfront els codis institucionals
formals, desenvolupats a l’obra de Bagnasco i Granovetter. 28
Aquestes idees també són recollides per la disciplina empresarial, en un primer moment a
través de l'obra de Michael Porter, qui, arran d’estudiar els motius de la diferent competitivitat
de les empreses dels països occidentals29, conclou que aquesta no es basa tan sòls en els
factors clàssics (costos laborals, tipus de canvi, tipus d’interès o de canvi), sinó que té a veure
amb un procés de creació de condicions localitzades en espais concrets. L'autor estableix que
existeixen territoris subnacionals amb una concentració d’empreses de mides diverses que
mostren elevada competitivitat en sectors industrials importants, competint amb grans
empreses, tot i no comptar amb els avantatges de superioritat tecnològica o menors costs
laborals. A partir de la voluntat d'establir les estratègies empresarials que porten a la millora
de la seva competitivitat, Porter amplia la seva anàlisi fins a determinar els cinc determinants
de l'avantatge competitiva de les nacions o les regions, il·lustrada en el "diamant de Porter":
les condicions de la demanda (tipologia dels consumidors), les condicions dels factors (cost i
qualitat dels inputs), l'estratègia empresarial (la naturalesa i intensitat de la competència), la
presència d'indústries de recolzament (la presència i característiques dels proveïdors locals) i
per últim l'actuació del govern (local)
Porter destaca la importància de la interacció entre aquests factors per generar un ambient
empresarial dinàmic i competitiu que millori la productivitat de les empreses, que és l'element
clau de l'economia post-fordista 30. Aquesta és la base per a la seva anàlisi dels clústers
empresarials, entesos com una concentració d'empreses, clients, proveïdors i institucions que
amplifica la competència i la necessitat d'innovació. Aquesta concentració i el bon
funcionament del "diamant" no depèn, per tant, només de les empreses o de les condicions
macroeconòmiques sinó que es basa en les característiques de l'entorn on aquestes es troben, i
també per tant, de les polítiques implementades pel govern local i el tipus de relacions
institucionals que existeixin en aquell lloc. Arran de l'èxit de la seva obra, Porter va
contribuir a crear l'Institute for Strategy and Competitiveness de la Universitat de Harvard 31,
des d'on s'analitza l'existència de clústers a diversos països i regions i es difonen els principis
de la seva teoria per a desenvolupar-ne de nous. Destaquen en aquest sentit 'The Cluster
Mapping Project’ de DG Growth de la Comissió Europea32, ‘The Cluster Meta-Study’ 33 o
'The Cluster Initiative Green Book' 34. Aquests i altres estudis varen portar a identificar
exemples d'excel·lència i bones pràctiques, en tant que complien les característiques
27
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elaborades per Porter, en sectors d'activitat diversos, des de l'alimentació, la medicina el
"packaging" fins la manufactura tecnològica avançada. En aquest sentit, i només com
exemple i sense voluntat de ser exhaustius, ens referim a la publicació de l'Agencia Danesa
per a la ciència, la tecnologia i la innovació sobre clústers al nord d'Europa (2013), l'anàlisi de
J. Bosch, L. Capel y altres col·laboradors (2012) sobre clústers d'alta intensitat tecnològica
arreu del món, o el portal sobre clústers de la Comissió Europea i el seu "Cluster Excellence
Scoreboard 35".
Les quatre línies d'anàlisi que hem descrit fins ara van anar articulant un cos conceptual
alimentat per fonts i disciplines diverses, que estableix els factors que expliquen les
diferències en el nivell de desenvolupament econòmic de les regions i la seva diferent
competitivitat industrial. Aquests factors serien: el grau d'especialització, el nivell tecnològic,
la tipologia del capital humà i el tipus d'institucions formals i informals, i les relacions i
interdependències que es donen en un entorn concret. Entre els factors també es destaquen
aquells lligats a les característiques i costos de la infraestructura, a més de factors exògens a la
regió 36.

Competitivitat territorial
Com és ben sabut, l’estudi de la competitivitat d’un territori troba els seus orígens en l’obra
de David Ricardo. En els seus Principis d’Economia Política i Tributació37, Ricardo
associava la competitivitat de cada territori la seva dotació de factors, de la qual es derivava
un avantatge competitiu que portava a la seva especialització en la producció de determinats
bens. Ara bé, la dotació de factors que impulsa l’especialització d’un territori en cada sector
no actua de manera independent del seu comportament en d’altres sectors. En particular, el
desenvolupament de determinats sectors pot generar economies d’aglomeració que n’atreguin
d’altres, i en virtut de les economies d’aglomeració el creixement tendeix a beneficiar a
aquelles economies amb major desenvolupament i concentració d’aquests factors, en
detriment de les més endarrerides; la qual cosa contribueix a incrementar les disparitats intraterritorials. En aquest sentit, cap a principis del 1990 s'avança en la idea de la competitivitat
regional/local i es posa cada cop més èmfasi en la capacitat d'innovació de les regions i dels
agents econòmics que hi operen. En un context econòmic i social on la innovació substitueix
factors de producció tradicionals com a motor del creixement econòmic 38, es posa l'èmfasi en
les condicions que afavoreixen el seu desenvolupament, ja sigui des d'un punt de vista
empresarial, organitzatiu, social, econòmic, com territorial. Les diferències interregionals de
creixement s'expliquen en la menor o major capacitat de l'ambient local de captar, atraure i
afavorir el desenvolupament de la innovació 39. Sorgeix el concepte de l'"entorn innovador" 40
com a un entorn que, degut a la configuració institucional entre els agents, afavoreix que es
generi innovació (entesa en un sentit ampli), el que afecta de forma positiva la competitivitat
econòmica de les empreses i per extensió, del territori on s'ubiquen.
35
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Aquest concepte serà desenvolupat extensament a França, amb els "sistemes productius
locals" i la importància de sistemes de producció artesanal en la difusió de patrons
manufacturers que s'amplia amb els estudis del GREMI (Groupe de Recherche Européen sur
les Milieux Innovateurs), que ha esdevingut un referent en l'estudi dels processos al voltant de
la innovació i el desenvolupament local 41, i serà també recollit extensament per l'economia
regional amb autors com Roberto Camagni (1995, 2005). Relacionat amb aquesta creixent
importància de la innovació, i immers en marcs conceptuals de l'economia del coneixement,
sorgeix el concepte de la "triple hèlix", establert per Henry Etzkowitz (1993), segons el qual
el potencial per a la innovació i el desenvolupament econòmic a l'economia del coneixement
es troba en el paper dels centres de coneixement (les universitats i centres de recerca) i en la
seva capacitat d'interacció amb el sector privat i el govern, per generar nous formats
institucionals per a la producció, transferència i aplicació del coneixement42. A partir
d'aquesta realitat, s'analitza quines són les regions i els territoris on la configuració de la triple
hèlix és més eficient en tant que afavoreix la transferència de coneixement generat a les
universitats cap a les empreses, el que ha de ser finançat i estimulat des de la política pública.
Com s'ha dit en una frase molt expressiva: "Less research-intensive regions are by now well
aware that science, applied to local resources, is the basis of much of their future potential
for economic and social development"43. Aquest concepte s'incorpora així a la resta
d'elements que es tenen en compte als estudis sobre la competitivitat regional i les
explicacions sobre les diferències en el desenvolupament dels territoris.
Enfront aquesta visió fins a un cert punt "localista", autors com Ash Amin (2004) alerten però
del perill d'una perspectiva excessivament centrada en l'escala local, ja que amaga el pes que
encara tenen factors macroeconòmics i institucionals d'una escala major. A més, no totes les
regions, diu, tenen la mateixa capacitat d'aprenentatge i adaptació (per la seva pròpia
configuració històrica, econòmica, política...) i necessiten així d'un context institucional i
macroeconòmic més ample que les orienti per aconseguir una major connectivitat entre els
agents del territori. D'altra banda, les anàlisis de l’economia política i la geografia encapçalats
pel geògraf David Harvey, però també autors com Henry Lefevbre, Harvey Molotch o Doreen
Massey, ja havien posat de manifest -abans de la difusió de les teories de la localització
industrial esmentades, però també de forma contemporània i posterior-, com són de fet les
mateixes característiques econòmiques i polítiques del sistema capitalista les que produeixen
les desigualtats territorials.
L'economia política inspirada en bona mesura en l'obra de Karl Marx, estableix que l'espai
econòmic és el resultat dels conflictes entre classes socials, i no el resultat d'un equilibri basat
en les eleccions econòmiques racionals que preconitzava la teoria clàssica de la localització.
Per Harvey (1978), un dels principals autors contemporanis d'aquesta corrent, la mateixa
concepció fonamental del sistema capitalista, l'acumulació com a fi i mitjà 44, porta a la
urbanització, en tant el capitalisme necessita d'una infraestructura material física per a la
producció, circulació, intercanvi i consum, i la fa servir per a invertir la plusvàlua generada,
creant així un espai específic, l'urbà, on es fixa i reprodueix el mateix sistema. A partir
d'aquesta anàlisi Harvey aprofundeix en com els canvis culturals i econòmics en el sistema
capitalista (cap al postmodernisme i postfordisme) també afecten l'ús de l'espai urbà, produint
una intensificació de la urbanització en aquells espais més atractius pel capital, i per tant,
41
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creant un patró de desenvolupament geogràfic desigual i accentuant la competició entre
territoris45. En aquest sentit, Doreen Massey (1984) fa una anàlisi similar, en considerar que
les diferències entre regions no responen només a una qüestió d'eficiència productiva o la
dotació de factors locals, però, en un nivell més profund, reflecteix les relacions de poder. Les
regions centrals acumulen poder i control en virtut de concentracions significatives de les
funcions de presa de decisions financeres, administratives i governamentals, mentre que altres
romanen en posicions econòmiques, polítiques i socials subordinats, sovint sent objecte de
"control extern.
Aquestes anàlisis tenen un dels seus antecedents més destacats en l’obra d’Henri Lefevbre
(1978), el qual considera que l'espai és una producció econòmica i social de la que s'apropia el
capitalisme, integrant-lo al mercat , i és utilitzat com instrument polític, el que influeix en la
seva configuració; i per tant no és neutre sinó que respon a una certa estratègia de les classes
dominants, que crea també una jerarquia. Això també enllaça amb l'obra de Harvey Molotch
(1976) i el concepte de ciutat com una màquina de creixement, en la que predominen les
estratègies i aliances locals. Amb aquesta breu referència als autors de la economia política
només ens ha interessat destacar com l'anàlisi de la nova geografia econòmica sobre el
diferent dinamisme dels territoris deixa de banda aquesta visió conceptual sobre el sistema
capitalista en general, per centrar-se en aspectes relacionals concrets de cada territori.
En tot cas, al marge de les discussions sobre les diferents visions teòriques, el que aquí es vol
destacar és com els conceptes i marcs d'anàlisi de la nova geografia econòmica i l'economia
urbana que hem revisat porten a la creació d'una nova branca d'estudis que volen identificar,
validar, mesurar i contextualitzar les idees que proposen, i, més concretament, ho fan pel cas
dels districtes industrials i els clústers. La difusió de la teoria i conceptes del districte
industrial va tenir una àmplia impact a cercles acadèmics d’arreu del mon, donant lloc a una
ingent bibliografia que ha analitzant la presència i les característiques d’aquests districtes
industrials a diverses realitats, tal i com es pot veure, per exemple, al Handbook of Industrial
Districts46 on es fa un repàs als estudis empírics sobre districtes industrials a diversos països
d’Europa, a Japó, Xina, entre altres. Els treballs sobre districtes industrials es difondran a
altres indrets d’Europa com Catalunya o València, al Regne Unit o Alemanya, i de forma
progressiva es converteix en un nou marc d’anàlisi econòmic que arriba també a la política
pública.
Gràcies als nombrosos estudis realitzats, es va configurant una imatge del desenvolupament
econòmic regional i local basat en la divisió entre aquells territoris que són dinàmics, amb uns
agents que es relacionen formal com informalment, un sistema de producció flexible i basat
en les petites i mitjanes empreses, que genera i recull innovacions i coneixements i generen
rendes i ocupació, i aquells "perdedors", que no reuneixen aquestes condicions47. Aquesta
dicotomia es produeix a diverses escales (entre regions, entre zones industrials, entre ciutats) i
és conseqüència dels canvis tecnològics, econòmics, organitzatius del capitalisme, generant
processos de concentració-dispersió de l'activitat econòmica (industrial) a escala global.
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Les conseqüències de la globalització i el canvi tecnològic
Les conseqüències que la globalització i l'avanç de la tecnologia han tingut en la localització
de l'activitat econòmica han estat estudiats de forma profusa per nombrosos autors, entre els
que podem destacar a Manuel Castells i Saskia Sassen 48. Tots dos han fet aportacions
seminals en aquest sentit, que han dut a la generació d'un cos analític aplicat per nombrosos
investigadors, i que ha servit com marc explicatiu sobre la realitat centralitat-dispersió de
l'activitat econòmica en diferents territoris i com aquesta afecta la posició competitiva dels
territoris subnacionals (ja siguin regions, ciutats, àrees metropolitanes...) en diferents escales
espacials (el món, el país, la regió...). També complementa la discussió sobre els sistemes
territorials d'innovació i els districtes industrials en tant que s'analitza la importància de la
tecnologia per a l'activitat econòmica actual. Saskia Sassen (1990) va posar de manifest a la
seva obra La ciutat global com la globalització, -la progressiva integració entre països,
regions i persones a tot el món causada per la reducció massiva dels costos del transport i les
comunicacions de productes, persones, capital i informació i coneixement-, va produir un
doble procés de concentració i dispersió de l'activitat econòmica: d'una banda, unes poques
ciutats del món (les ciutats globals) reforcen la seva posició com centres de comandament i
producció de les activitats econòmiques globals, mentre que, d'altra banda, la resta
esdevenen, en una jerarquització dels sistemes urbans a escala global, àrees secundàries i fins
i tot marginals d'aquesta economia globalitzada. La globalització accelera els processos de
deslocalització de la indústria, ja que gràcies a les tecnologies de la informació i la
comunicació és possible mantenir una economia funcionant de forma simultània arreu del
món i repartir el procés productiu en l'espai global. La producció esdevé transnacional i la
manufactura, assemblatge, distribució, etc., es realitza a països diferents aprofitant les
empreses les condicions laborals i de costos més avantatjoses per reduir costos49. D'aquesta
manera, la desindustrialització de moltes ciutats i regions europees és, en realitat, part del
procés de globalització de la producció.
Aquesta dispersió de la producció fa que les funcions de gestió empresarial es tornin més
complexes, el que porta a l'externalització d'aquests serveis, que es concentren a llocs (ciutats)
centrals, per les economies d'aglomeració, ja que és on aquests proveïdors globals de gestió i
finançament troben les condicions adequades per operar50. Les ciutats on es concentren
aquests serveis de l'economia global creen una xarxa que opera de forma complementària i
estableix una relació jeràrquica amb altres centres que tenen funcions similars a escales
continentals, nacionals o regionals; poden veure's en aquest sentit, els treballs del
Globalization and World Cities Research Network que analitzen la posició o connectivitat de
diverses ciutats d'arreu del món en diferents xarxes de l'economia global51.
Aquesta anàlisi enllaça amb les que va realitzar Manuel Castells a, entre altres, la seva obra
The Information Age: Economy, Society and Culture" (1996), on analitza com els canvis
econòmics produïts des de 1970 es basen en les tecnologies de la informació i la comunicació,
creant una societat i economia basada en la informació i la capacitat de emmagatzemar-la,
produir-la, transmetra-la, transformar-la, controlar-la. Per Castells aquestes tecnologies (les
TIC) són la infraestructura que permet la formació i interrelació del sistema econòmic
mundial, son un element indispensable per a la competitivitat i productivitat de països,
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regions i empreses; permeten crear una societat en xarxa amb nodes interconectats amb
diferent intensitat; i generen espais de poder i comunicació alternatius al dels governs o les
grans empreses 52.
L'auge de les TIC, i el seu impacte en la reducció dels costos de transport i transmissió de
recursos (capital, persones, informació, coneixement) va portar alguns autors a parlar de la
"mort de la distància", és a dir, d'aquells factors que afavorien la concentració de l'activitat
econòmica en un lloc concret degut a que així es reduïen els costos d'aquests factors. Per tant,
el desenvolupament econòmic pot ocórrer pràcticament a tot arreu sense cap paper dels
factors locals53. Enfront d'aquesta visió, l'evidència empírica és que la globalització està
augmentant progressivament la importància dels processos regionals i el paper dels actors
locals en la formació de trajectòries de desenvolupament, i porta a una concentració dels
recursos i de les inversions globals en regions concretes dels diferents països, i en especial les
grans aglomeracions urbanes. Així, l'activitat econòmica segueix la seva tendència a la
concentració en certs territoris, i de fet estudis empírics demostren que amb la globalització la
disparitat inter-regional ha augmentat a diversos països 54.
En aquest context, els desequilibris territorials no es deurien només a diferents capacitats
internes de les regions (majors o menors vincles entre actors, major o menor capacitat
d'especialització i configuració de la producció...) sinó també a la seva situació en una
jerarquia d'un sistema territorial, la seva funció "productiva" en el mateix, i la capacitat de
posicionar-se de forma més o menys central en aquesta xarxa global. Aquelles que queden
fora, ho fan per que no són prou "competitives", ni capaces d'atraure ni desenvolupar el
capital (financer, humà, tecnològic, de coneixement...) global, quedant relegades a posicions
perifèriques, i fins i tot patint decreixement 55, el que es relaciona amb el debat sobre les
"shrinking cities" 56. Altres debats relacionats amb el desigual creixement de regions i ciutats
són els que posen l'accent en el capital humà altament qualificat com a factor clau per explicar
la capacitat de creixement d'un territori, i com aquest, en tant que mòbil en una economia
global, es sent atret per aquells territoris que compleixen certes condicions, com per exemple
ser "creatius", tal i com desenvolupa Richard Florida (2002).
En tot cas, la competitivitat dels territoris es converteix, en aquest context, en una "perillosa
obsessió"57 que portarà al desenvolupament de diverses polítiques a escala nacional regional i
urbana, per adreçar-la, amb resultats desiguals 58, i que continua encara avui. En aquest sentit,
la multitud de classificacions de països, regions, ciutats segons la seva competitivitat,
innovació, creativitat, atractivitat per a fer negocis, realitzats tant per institucions públiques
(com la Comissió Europea, OCDE) com consultores privades (PwC, A.T. Kearney) en són
una bona mostra 59. La competitivitat esdevé així un objectiu central de governs de tot tipus,
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entre altres la Unió Europea 60 però també, com tindrem ocasió de desenvolupar en la secció
2.2, de governs nacionals, regionals i urbans.
Fins ara hem exposat breument les principals aportacions que es van fer entre 1970 i finals
dels 1990 respecte els canvis productius del sistema capitalista i l’anàlisi de la localització de
l’activitat econòmica, i més concretament de la indústria. Aquestes transformacions foren tan
intenses que varen provocar el creixement de noves activitats econòmiques i la importància
dels serveis en una economia globalitzada i basada en la tecnologia. Així, de forma
progressiva, l’atenció va passar de la indústria als serveis, o en tot cas, a aquelles activitats
que aportaven major valor afegit a l’economia, en tant que es basaven en la innovació i la
capacitat d’usar la tecnologia.

Tendències recents en els estudis sobre desenvolupament regional
L'atenció a les diferències territorials d'escala local ha seguit creixent i encara avui s'analitzen
quines són les configuracions d'agents, institucionals, empresarials, de recursos etc, que
expliquen aquestes diferències i quina és la seva relació amb l'entorn macroeconòmic
general 61. La disparitat entre unes regions centrals, normalment metropolitanes i aquelles amb
menor concentració d'avantatges d'aglomeració (des de població qualificada fins a l'adequada
configuració institucional o la presència d'infraestructures de transport o sòl) segueix sent una
evidència a la majoria de països europeus, tot i que les diferències entre països puguin haver
disminuït. La crisi econòmica és un element determinant en l'empitjorament d'aquestes
disparitats, tal i com mostren diversos estudis 62. Així, i en referència a l'impacte de la crisi en
el sector manufacturer i les regions amb major pes d'aquest en la seva economia, s'afirma que
"les activitats intensives en coneixement ofereixen més oportunitats que la manufactura poc
intensiva en tecnologia (...). Això demostra la importància de la inversió en innovació com a
resposta a la crisi"63.
En tot cas, es consolida la major atenció a la qüestió de la innovació i a la necessitat que
aquesta es pugui generar no només a les regions més avançades (aquelles que són models i
casos de bones pràctiques) sinó també, amb diferent forma i intensitat, a tot tipus de regions 64,
en el que es coneix com les anàlisis dels sistemes regionals d'innovació. Així, des de finals de
la primera dècada del segle XXI, s'ha anat aprofundint en el fet que no existeixen receptes o
models universals, sinó que cada regió ha de trobar les condicions per generar creixement a
partir de les seves pròpies tradicions i capacitats. El concepte de la regió que aprèn65,
estableix que aquesta és una regió capaç d'adaptar-se al voltant de sectors concrets i anticiparse noves oportunitats industrials i comercials, que les permeten desenvolupar i mantenir un
avantatge competitiu respecte altres, creant-se el concepte de "regió intel·ligent" i posant
l'èmfasi en quines són les estratègies polítiques i dels agents per potenciar la capacitat
innovadora dels territoris 66, el que ha esdevingut de fet, una de les principals línies d'actuació
de la política europea de desenvolupament regional 67. Així, l’estratègia d’especialització
intel·ligent exposa que “RIS3 is not just about those regions already active – pioneers,
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frontrunners and well connected. It is about all of Europe, and we must activate the less
active, energize the less developed, connect the disconnected, showcase the ‘unusual’
suspects, and respect the diversity of aspirations and expertise that Europe”68.
La discussió teòrica sobre les diferències en el desenvolupament regional no està doncs, ni
molt menys, tancada. Segueix existint nombrosa bibliografia que analitza per diferents països,
regions, ciutats, districtes, clústers diferents els diferents conceptes que hem anat exposant
aquí, des de la presència o no de clústers, el tipus de relacions entre els agents, la capacitat
d'innovació de les empreses, els factors de competitivitat, etc. Es reconeix la necessitat de
seguir elaborant models complexes, que tinguin en compte diferents disciplines per a poder
aprofundir en aquesta realitat complexa69. Arrel de la crisi econòmica, molts autors estan
analitzant l'accentuació o no de les disparitats entre les regions que acumulen avantatges
competitius de tipus divers, normalment les regions metropolitanes més centrals, i aquelles
que en canvi, no han aconseguit, per motius diversos, un nivell de creixement adequat,
mantenint majors nivells d'atur, menor capacitat innovadora de les empreses, una menor
capacitat d'atracció de recursos globals.

L’auge del rol dels governs locals en el desenvolupament econòmic del
territori
Els canvis en la localització de l'activitat econòmica que hem exposat a la secció anterior i els
marcs conceptuals que expliquen la diferent concentració de desenvolupament econòmic
regional varen anar acompanyats amb una profunda transformació en l'articulació de la
política pública i el paper dels Estats, de forma general però també respecte el seu paper en
l'escala local. En els últims 30 anys s'ha assistit al "desmembrament" dels Estats de benestar
que varen créixer al món occidental (amb diferents configuracions) durant el període posterior
a la Segona Guerra Mundial, apareixent noves formes de gestió, disseny i implementació de
les polítiques públiques, on s'ha cedit responsabilitats i competències a altres agents socials i
altres escales territorials.
Han aparegut així els conceptes sobre la governança multinivell i la importància de la
coordinació entre els agents que tenen un impacte al territori, pel que resulta convenient fer un
breu repàs a les aportacions més interessants en aquest sentit, exposant les principals
aportacions que s'han fet a la qüestió de la configuració "ideal" que han de tenir les polítiques
locals de promoció econòmica (industrial) i les polítiques de planificació territorial per a tenir
un impacte positiu en el desenvolupament local.

La governança multinivell en les polítiques de desenvolupament econòmic
local
La globalització i la transició cap a una societat i una economia de la informació i el
coneixement varen contribuir a transformar la capacitat instrumental de l'estat-nació, tal i com
exposava Manel Castells al volum II de la seva obra The Information Age (1997). Hi ha de
fet, a partir dels anys 1980, un canvi de discurs al voltant del paper de l'Estat, des d'una
perspectiva intervencionista i centralitzada (keynesiana) a un discurs "neoliberal", que
68
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s'inaugura amb el Consens de Whasington (1989). Es tracta del conjunt de mesures
proposades per organismes internacionals per adreçar la crisi dels països en desenvolupament,
i que va donar lloc a la difusió d'aquesta ideologia basada en la liberalització dels mercats, les
privatitzacions, el control del dèficit públic, la desregulació i altres mesures70. El canvi de
discurs emfatitza, d'una banda, la globalització i la internacionalització com noves forces
econòmiques i polítiques, i de l'altra, reconeix la importància de les institucions regionals en
els processos de descentralització de la política. En l'aspecte negatiu hem de citar la
debilitació de l'Estat i de l'administració pública en els processos econòmics i la magnificació
del mercat i dels agents privats.
Referent a la pèrdua de poder de l'Estat degut a la globalització, Castells exposa com el
funcionament d'una economia transnacional, que necessita de la interrelació del capital a
escala global i opera sense tenir presents les fronteres nacionals, fa que els Estats-nació perdin
el control sobre aspectes fonamentals de la seva política econòmica. L'auge d'organitzacions
financeres internacionals i bancs centrals i la liberalització del moviment dels capitals
financers varen contribuir també a aquesta pèrdua de centralitat dels governs nacionals en el
control de la política econòmica71. El mateix Castells, i altres autors, a més, posen de manifest
també la creixent multilateralitat política del món des de la caiguda del règim soviètic i el seu
desmembrament72. L'Estat-nació veu constreta també la seva capacitat d'actuació política
degut a l'auge d'institucions supranacionals que incideixen en qüestions com el comerç
(l'Organització Mundial del Comerç), l'economia global (el grup dels set països més rics del
món, el G-7, el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional) o l'acció de defensa exterior
(OTAN). En el cas d'Europa, l'exemple és paradigmàtic, ja que la unió política i econòmica
que va suposar el tractat de Maastrich per a Europa, va donar major rellevància a la Unió
Europea com a cos polític supranacional, i amb capacitat de dictar polítiques
macroeconòmiques.
El "poder" de l'Estat nació, però, també es qüestiona, en aquest context, des de l'escala subnacional, amb el traspàs de competències i processos de descentralització cap a les regions,
que un cop articulades, porten als governs regionals a realitzar les seves pròpies estratègies de
desenvolupament a escala global, podent "sobrepassar" els governs nacionals; el que enllaça
amb les reflexions de la nova geografia econòmica sobre com el creixement econòmic es
produeix en territoris concrets amb empreses altament interrelacionades localment i amb
connexions globals73. Es crea així una articulació de les polítiques (econòmiques i altres) a
diverses escales, que estableixen una relació amb diferents intensitats de jerarquia i de
col·laboració, donant lloc al concepte de governança multinivell.
Aquesta és “un sistema de negociació continuada entre governs a diferents escales
territorials, en el qual el nivell supranacional, nacional, regional i local estan immersos en
xarxes de polítiques públiques", on el diàleg, la circulació d'idees i la capacitat dels diferents
actors de participar en la presa de decisió i la implementació de polítiques s'oposen a
processos de decisió centralitzats i unidireccionals74. Altres definicions relacionades es basen
en el concepte de coordinació vertical (entre escales territorials diferents) i horitzontal (entre
agents d'una mateixa escala), o aprofundeixen en les diferents configuracions de la
governança, posant l'atenció només en un grup específic d'actors: la governança internacional,
70
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la governança del sector privat, o la governança del sector públic, que equivaldria així al
concepte de governança multinivell75. La difusió d'aquest concepte, a partir de la dècada de
1980, com a resposta a les dificultats de les anàlisis més tradicionals per explicar les
polítiques i actuacions de diversos àmbits sectorials, ha begut de fonts teòriques molts
diverses, des de les teories de les organitzacions, la teoria de l'elecció racional o el
pluralisme 76.
La governança multinivell va ser adoptada també per la Unió Europea com un objectiu guia
per a la presa decisions i la coordinació entre la seva acció política i la dels estats i regions
que la composen. L'any 2001 la Comissió Europea va aprovar el Llibre Blanc sobre la
governança europea 77, on proposava aquest concepte com un mètode útil per garantir que "la
Comisión proponga y ejecute las políticas, el Consejo y el Parlamento Europeo adopten las
decisiones, y los agentes nacionales y regionales participen en el proceso político de la
UE" 78. L'any 2009 el Comitè de les Regions va publicar el Llibre blanc sobre la Governança
Multinivell 79 on posava de manifest com arrel de la crisi econòmica resulta essencial per a
articular respostes de recuperació, la participació dels ens regionals i locals en l'aplicació de
les estratègies comunitàries. Queda clar, així, que els governs sub-nacionals són reconeguts
com actors clau en el desenvolupament de polítiques públiques, en si mateixos i en relació a
les impulsades per altres escales de govern.
En aquest context, i aplicat de forma específica a les polítiques i mesures relacionades amb el
creixement econòmic, i des d'una visió més crítica, sorgeix el concepte de l'Estat emprenedor,
establert per David Harvey, que s'estén ràpidament a les actuacions dels governs regionals i
locals (urbans). Segons l'autor, la globalització i els canvis de la transició postfordista
provoquen un canvi en la manera d'operar dels Estats, que han d'esdevenir "més emprenedors,
i preocupats per mantenir un ambient favorables per a les empreses, pel que el poder del
treball organitzat i altres moviments socials han de ser frenats"; L'emprenedoria caracteritza
avui en dia no només l'acció empresarial, sinó també la governança (...), la recerca i el
desenvolupament o el treball"80. Així, l’acció política de regions i ciutats es basa en la noció
de creixement il·limitat, el que deriva en la competència inter-urbana, la inversió pública
especulativa i esforços de marqueting urbà, que són “manifestacions de la ideologia neoliberal a escala global i nacional81. Aquesta idea també es sustentada per altres autors 82 pels
quals la ideologia del liberalisme conservador busca reorientar la intervenció estatal, passant
d'una regulació monopolística a ordenar els recursos de l'Estat en estructures físiques, socials,
geogràfiques que donen suport, financen, subvencionen or promouen noves formes
d'acumulació de capital.
Més enllà de les reflexions més teòriques i ideològiques al voltant del neoliberalisme, el que
aquí ens interessa és destacar com l’aparició d'aquest concepte va contribuir a canviar els
paradigmes d’actuació de les polítiques de desenvolupament regional, posant l’accent en la
promoció del potencial endogen de les regions i localitats i no tant en millorar la seva
connectivitat a la regió central o més activa econòmicament, tal i com explica A. Benz (2000).
Aquesta reflexió enllaça amb aquelles al voltant de la importància de les configuracions
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institucionals d'una regió per explicar la seva major capacitat de desenvolupament econòmic,
en una economia descentralitzada, com hem exposat a la secció anterior. Així, es produeix un
canvi substancial en la forma d'articular les polítiques de desenvolupament local, des d'una
perspectiva "keynesiana", és a dir, de polítiques amb l'objectiu d'estabilitzar el
desenvolupament econòmic regional i local des de l'Estat central 83, a polítiques
implementades des dels territoris sub-nacionals, amb la participació d'agents diferents, amb
l'objectiu d'assolir un creixement intern potenciant o millorant les interrelacions entre aquests
agents com a mitjà articulador bàsic. Això també suposa l'actuació en aquells factors
productius localitzats, des de les infraestructures fins a la força de treball o el sòl, i tenir
presents els condicionants externs que tenen influència en els factors localitzats a la regió.
Així sorgiran a l'escala sub-nacional, tota una sèrie de models de polítiques públiques de
desenvolupament local que es basaran en l'assumpció de la capacitat d'actuació dels governs
locals per incidir en el creixement econòmic del seu territori, en la necessitat d'implementar
iniciatives que estiguin coordinades i tinguin en compte a la resta d'agents econòmics del
mateix (i les seves necessitats i requeriments), i amb l'objectiu d'atraure i desenvolupar nova
activitat econòmica, entesa com noves empreses, nous treballadors o noves inversions. La
difusió d'aquests models a escala global ha estat objecte d'anàlisi i és una realitat contrastada,
tal i com mostren diversos autors84
A la secció anterior ja hem esmentat com aquests models de desenvolupament endògen es van
concretant cap a models basats en els clústers, els sistemes d'innovació local i l'especialització
intel·ligent, i les diferents mesures per potenciar-los. Aquestes aproximacions teòricopràctiques permeten identificar i contextualitzar el paper dels governs locals (tant regionals
com locals i municipals) en l'articulació de polítiques de desenvolupament econòmic, i les
característiques generals de les mateixes, basades, com hem dit, en la interrelació multi-agent
i la necessitat d'atraure i desenvolupar activitat econòmica, el que porta a polítiques i
programes basats en l'oferta i la millora dels factors de creixement i producció locals. Entre
aquests factors, el sòl serà un element més a tenir en compte, ja que l'existència d'espais que
permetin a les empreses localitzar-se al propi territori seria, en el context descrit, una condició
necessària per a la seva atracció, junt amb altres elements com les infraestructures, programes
de suport a l'empresa i a la formació de treballadors, l'existència de centres tecnològics i de
coneixement i de mecanismes que afavoreixin la interrelació dels agents.
Aquests models seran a més difosos i implementats, dins Europa, per diferents escales de
govern, essent la Unió Europea, a través de la seva política regional, però també des de la
reflexió teòrica, un agent principal en aquest sentit, tal i com explicarem detallada al punt
següent, junt amb unes reflexions finals al voltant de les polítiques de desenvolupament local.

L’escala local de les polítiques de desenvolupament econòmic i la planificació
territorial
Les polítiques públiques relacionades amb el desenvolupament econòmic i la planificació
territorial han incorporat de forma progressiva els conceptes de la governança multinivell i la
importància de les xarxes amb els agents d'un territori que hem descrit més amunt. Així, des
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de principis del 1990 s'han implementat a escala urbana, regional, nacional i internacional,
diferents polítiques orientades al desenvolupament econòmic local, que han tingut una
evolució cap a formules cada cop més "de baix a dalt", amb la participació de múltiples agents
i amb èmfasi en la innovació i el foment de l'emprenedoria85.
Abans d'avançar, cal definir que s'entén per desenvolupament econòmic. Una definició
clàssica86 estableix que es tracta "d'un procés pel qual un govern local o una comunitat
gestionen els seus recursos existents i articulen noves relacions amb el sector privat o entre
ells per crear llocs de treball i estimular l'activitat econòmica". Aquesta visió converteix el
desenvolupament d'una regió en sinònim de creixement econòmic, mesurat en termes d'una
major productivitat, major volum de població activa i ocupada o major dotació
d'infraestructures. L'objectiu final és generar avantatges competitius "impulsant el creixement
o la millora dels factors productius disponibles, junt amb l'atracció d'empreses i capitals
exteriors, o el foment d'iniciatives locals, mitjançant ajusts o altres programes"87. Altres
definicions de desenvolupament econòmic local posen l'èmfasi en l'objectiu de la creació
d'ocupació i la col·laboració multi-agent, com la del Banc Mundial, en la participació de la
comunitat i la generació d'ocupació de qualitat, com fa l'Organització Mundial del Treball, o
posem l'èmfasi en la complementarietat entre les polítiques locals i els programes d'escala
nacional, com fa la Unió Europea 88. En el cas europeu, el paper de la Unió Europea, i més
concretament dels programes i fons de desenvolupament regional (FEDER), ha estat clau en
la difusió de les polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local i en la generació
d'un cos de "bones pràctiques" en aquest sentit.
D'altra banda, amb estreta relació amb les polítiques econòmiques, trobem aquelles orientades
a la planificació territorial, i la ordenació del territori. Aquestes agrupen intervencions que des
de diferents escales territorials, "disposen i ordenen, a través de l'espai d'un país i amb visió
prospectiva, la població, les activitats, els equipaments i els mitjans de comunicació que
poden utilitzar, prenent en consideració les limitacions humanes, econòmiques i fins i tot
estratègiques. En una altra definició, l'ordenació del territori consisteix en "l'establiment d'una
sèrie de criteris territorials per a polítiques amb incidència en l'espai, i per aconseguir que les
activitats humanes es realitzin de manera ordenada i coordinada i de forma respectuosa amb el
mediambient"89. La planificació territorial té un paper clau en determinar la ubicació de
determinats factors de localització i més concretament les infraestructures de transport, oferta
de sòl per a activitats econòmiques, equipaments culturals, habitatge per a la població
treballadora, etc. Planificació territorial i política econòmica es troben així, estretament
relacionats i la seva diferent configuració a cada territori influirà sens dubte en el nivell de
desenvolupament del mateix.
A Europa hi ha dues grans tendències en la ordenació territorial amb incidència en
l'economia: d'una banda països com Alemanya, Espanya o Holanda compten amb una
planificació territorial eminentment física, i amb un paper rellevant de l'escala regional i
urbana, donant així importància a la coordinació amb el planejament municipal i amb les
polítiques sectorials amb impacte en el territori. En canvi, i resulta menys freqüent, països
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com França o Anglaterra lliguen de forma específica l'ordenació del territori amb la
planificació econòmica 90. En tot cas, les intervencions i programes específics en un i altre
àmbit tendeixen a no estar coordinades i s’orienten a objectius i usuaris diferents. Altres
anàlisis destaquen com la planificació territorial, a l’entorn europeu, ha adoptat el concepte de
“competitivitat” com un objectiu-guía, considerant que el sistema de planificació ha de ser
flexible per adaptar-se als requeriments del mercat, i poder atraure així inversions i estimular
el creixement91.
A principis dels anys 2000 des de l’OCDE es va defensar obertament la necessitat de
combinar la planificació econòmica amb la territorial, reconeixent així la validesa pràctica
dels conceptes teòrics desenvolupats per la Nova Geografia Econòmica des de feia més de
dues dècades. A partir d’aquest moment s’avança en la integració entre planificació territorial
i l’estratègica, un procés recolzat des de la Unió Europea a través de la seva Agenda 2000 o l’
Estratègia Territorial Europea 92. Segons el mateix autor, però, la integració entre planificació
territorial de tipus físic i l’econòmica (de desenvolupament regional) era encara poc evident
en el cas espanyol a finals de la primera dècada del 2000, donant-se fins i tot “una progressiva
separació entre la planificació econòmica i la física, on l’ordenació del territori es supedita
cada cop més a la planificació urbanística (...) i té menor ascendència sobre les polítiques
sectorials” 93. No obstant, es reconeix que l’ordenació territorial ha esdevingut cada cop més
pro-activa, com a mínim des d’una perspectiva europea, i en alguns casos concrets a escala
espanyola. La planificació del desenvolupament territorial, per respondre realment als
principis de l’estratègia territorial europea ha de coordinar planificació física amb
l’econòmica, posant èmfasi en la coordinació i la governança. Sobre el futur de la planificació
del territori, diversos autors 94 coincideixen en afirmar que ha de ser estratègica i coordinada a
escala espacial (incloure diferents escales territorials), sectorial (tenir present la coherència de
les polítiques) i metodològica (desenvolupant noves formes d’anàlisi).

Conclusions
Les diverses aproximacions teòriques sobre el desenvolupament local des d’un punt de vista
territorial i econòmic han posat de manifest l’evolució sobre la visió del context local i el
paper dels factors endògens en el creixement i la transformació d’un territori, en relació també
amb els canvis socioeconòmics que s’han viscut en les últimes quatre dècades. La
globalització i el creixement exponencial de la tecnologia han suposat transformacions
radicals en les formes de producció, el que ha tingut un gran impacte en com i on es localitza
l’activitat econòmica. Actualment es reconeix el paper que juguen els factors territorials
endògens en determinar la concentració d’empreses, innovació i activitat en un territori, així
com la interacció entre el món econòmic i altres agents que incideixen en aquest. En aquest
sentit, un aspecte clau destacat a l’article és la importància de la governança multinivell, que
impliqui diferents agents en el desenvolupament de polítiques de desenvolupament econòmic.
També s’ha esmentat la progressiva atenció per part de les diferents disciplines, al concepte
d’innovació i les condicions que permeten a un territori desenvolupar-la en un sentit cada cop
més holístic.
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El coneixement d'aquests conceptes és una base indispensable per al disseny de noves
polítiques públiques que s'han d'adaptar a les transformacions econòmiques, i articular les
respostes adequades als reptes que suposen. L’article ha mostrat la creixent integració entre
les diferents disciplines de les ciències socials i humanes (economia, sociologia, geografia) i
com totes han acabant introduint el territori com un element crucial de l’anàlisi del creixement
econòmic i la seva localització. En aquest sentit, també s’ha destacat la necessitat d’anàlisis
que integrin també l’urbanisme i el planejament territorial, que aporten eines indispensables
per entendre un territori i per crear condicions adequades per al seu desenvolupament. Això
apunta a línies de recerca de futur que són indispensables per avançar en la comprensió de la
localització de l’activitat econòmica i els factors que hi influeixen.
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