
 

Catalunya pionera en iniciatives clúster 
Catalunya ha estat un dels països pioners, 

a nivell internacional, en impulsar els 

clústers com a eina per millorar la 

competitivitat de les empreses. Enguany 

es compleixen 25 anys de l’inici de la 

política de clústers a Catalunya el 1992.  

El caràcter pioner i l’enfocament 
innovador de la política de clústers a 

Catalunya fou destacat pel pare 
intel·lectual d’aquesta metodologia, el 
professor de Harvard, Michael E. Porter, 

en el seu llibre de referència “On 
Competition”. 

 
Actualment la majoria dels països 

més competitius del món disposen 
de polítiques de suport als clústers, 
entre d’altres, Singapur, Canadà, 

Corea del Sud, França, Alemanya, 
Dinamarca o Noruega. 
 

 

 

La principal motivació dels 
territoris en impulsar polítiques 
de clúster rau en l’evidència 

contrastada que hi ha una 
relació directa entre clústers 
forts i prosperitat. Per exemple, 

a Europa s’ha detectat que les 
empreses dels clústers robustos 
tenen uns sous un 15% 

superiors als seus competidors 
que no formen part de clústers. 
Aquest és un indicador de major 
productivitat i alhora un 

element clau per captar i retenir 
talent. 

 

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532
https://hbr.org/product/on-competition-updated-and-expanded-edition/an/2696-HBK-ENG
https://hbr.org/product/on-competition-updated-and-expanded-edition/an/2696-HBK-ENG
https://hbr.org/product/on-competition-updated-and-expanded-edition/an/2696-HBK-ENG


 

Alhora cal destacar la major capacitat d’innovació de les pimes que formen part de clústers actius, 
tant a nivell de nous productes, com de marques i patents. 

 

Les més de dues dècades 
d’utilització continuada de la 

filosofia clúster a Catalunya han 
permès consolidar un 
ecosistema clúster, no només 

de referència internacional sinó 
amb característiques que el fan 
únic.  

A banda de la continuïtat en la 
política de clústers esmentada, 

la presència d’organismes de 
referència internacional en la 

matèria com la xarxa TCI Network (creada a Catalunya el 1998 i amb la seu al nostre país) o 

l’European Foundation for Cluster Excellence (dedicada a la formació dels professionals del clústers) 
en són dues evidències. 

Addicionalment, la història clúster del nostre país ha permès l’especialització d’algunes consultores 
locals, ara referents globals. Finalment, cal destacar els grans protagonistes dels cl ústers, les 
empreses, en concret més de 2.100 que participen activament en els 30 clústers de Catalonia 
Clusters. 

http://www.tci-network.org/
http://www.clusterexcellence.org/
http://www.clusterexcellence.org/
http://www.clusterexcellence.org/
http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/clusters/llistat/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/clusters/llistat/index.jsp

