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sistemes productius
Montserrat PALLAREs BARBERA
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1. Introducció
En endinsar-nos en l' estudi de la geografia industrial (GI), sorgeixen multitud de preguntes que aparentment no tenen gaire a veure les unes amb les altres.
Si més no, semblen elements d'un puzzle gegant que, a causa de la semblanca de
colors, costen d' encaixar. No cal dir que les respostes a la pregunta de per que
sorgeix una forta industrialització a paises com ara Brasil, Mexic i Corea són
complexes. Per exemple, respostes directes com ara que aquests paisos gaudeixen
d'avantatges comparatius com tenir una quantitat important de ma d' obra barata, i de tenir un mercat domestic amb una creixent capacitat adquisitiva, no acaben d'explicar la totalitat del fenomen de l' expansió industrial (Auty, 1993;
Generalitat de Catalunya 1993). Posant un altre cas, la inversió japonesa a
Indonesia deguda al projecte Asahan, que respon a la necessitat del Japó d'aconseguir fonts d' energia relativament a prop i de baix cost, és un cas diferent de
l' anterior, que posa de relleu altres avantatges comparatius importants, com ara
l'energia, pero tampoc no dóna una visió comprensiva del fenomen de localització industrial en determinades arees (Airriess and Kohno 1993). Hom hauria
de ser exhaustiu en el moment de treballar els temes entorn GI, per la quantitat
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de preguntes rellevants que es plantegen i per la importancia d' elements clau,
clarament diferenciats segons rarea geográfica en estudio Així dones, en aquest
article, es vol donar un toe d' atenció al voltant dels temes més importants en GI.
EIs raonaments que s'utilitzen volen respondre a les qüestions que es refereixen
a com i per que arees periferiques atreuen activitats productives, mentre que
regions tradicionalment industrials sofreixen processos de desindustrialització
(Courlet,1990). Hom considera aquests temes importants per a la geografia
económica en general i, si més no, serveixen per a donar un element d'interpretació addicional per a la comprensió del món actual.
Lobjectiu d'aquest article és donar un marc de referencia per a entendre la
geografia industrial en el moment actual, en unes condicions economiques en
que les activitats, i en concret l'activitat productiva, comporta una globalització del mercat, tant en la vessant de l' oferta com en la de la demanda, en el
concepte conegut com integració econbmica internacional:' En particular, aquest
article se centra en els temes referits a la relació dinámica entre centre-periferia i el cicle de vida de la indústria, així com en la transició dels sistemes productius en l' espai industrial. Un objectiu indirecte d' aquest article és el de pretendre oferir aquest material sobre geografia industrial en un plantejament
descriptiu a un nivell basic de complexitat dels fenornens analitzats per a la
seva comprensió en primers nivells de cursos universitaris interessats en el tema.
Aquest article s'estructura de la manera següent: en la secció 2, la interrelació cicle de vida de la indústria i centre-periferia és tractada pel paral.lelisme
que ofereix entre producció i territorio En l'ambit microeconornic, s'estudien,
en la secció 3, els canvis en els sistemes productius i el seu impacte en el territorio Aquest tractament de la GI des d'una aproximació macro, en la secció 2,
i micro, en la següent, vol ser complementari entre ambdues, i aportar una
comprensió del fenornen de localització de l' activitat productiva sobre l' espai
a un nivell introductorio

2. Relació centre-periferia i cicle de vida de la indústria
En la definició estandard, les relacions centre-periferia entre paises comporten 1'intercanvi de productes en relacions jerarquiques, de manera que les
regions periferiques (RP) proveeixen de productes o forca de treball de baix
cost a canvi de productes més cars, d'alta aprofitabilitat, i de productes que
contenen un elevat grau d'alta tecnologia i de treballadors altament qualificats
i ben pagats. La jerarquia entre regions o paises s'estableix basicament per l' acció de control que fan els paísos de centre sobre els fluxos de capital del sistema econornic del total de países, tant del centre com de la periferia.
Cornplementáriament, en aquesta relació jerárquica, les regions periferiques
no reben la part que els correspon dels beneficis socials i econornics produíts
per la totalitat del sistema. Per tant, en conclusió, les relacions centre-periferia
són de poder i de dominancia de les regions centrals a les periferiques, Es pot
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observar en el gráfic 1, període t, com el centre A estableix relacions de dominancia sobre les dues periferies B i C. Pero en els períodes següents, aquesta rela.,
.
CIO canvia,
El model centre-periferia (C-P) no és estatic, sinó que es transforma en el
temps. En el moment que les precondicions d' equilibri entre l' actual model
C-P comencen a canviar, es creen unes noves condicions que signifiquen noves
relacions C-P en el futur proper (vegeu el grafic 1, apartats b, e), i que poden
esdevenir contraries a l' escenari inicial. Així, per exemple, a Europa estan canviant les relacions de dominancia que exerceixen les regions centrals, també
anomenades el triangled'or-que es delimiten des de Lilla a les regions de Rin
del Nord-Westfalia cap al nord-est d'Alemanya, baixant cap a la regió del Saar,
a la frontera germano-francesa- i l' eix diagonal-des de Londres passant pel
triangle d'or i els Alps fins a Torí i Mila (vegeu mapa 1)- amb la resta de paísos que actua com a periferia d' aquest centre. A causa de recents inversions en
comunicacions, especialment en carreteres, que hanmillorat 1'accessibilitat de
l' est d'Espanya -Barcelona-Valencia-; al millorament en l' aprovisionament
d' aigua que ha potenciat la provisió d' energia per a activitats industrials al sud
d'Italia, i a l' aprofitament de les externalitats positives generades per les ciutats
de rarea mediterrania, especialment en la generació de qualitat i quantitat d' educació i fonts d'informació tecnológica han creat unes precondicions que han
afectat el tradicional equilibri del centre-periferia a Europa i han fet desplacar
el triangle d'or cap al sud. Aquest procés de transició s'anomena procés d'ascendencia periftrica (Stough 1989).
Friedman (1972) redefineix la relació teórica de control, complementaria a
la de dominació i poder, en la jerarquia de paísos que exerceix el centre sobre
la periferia. Friedman postula que la dominació pot prendre diverses formes,
totes basades en períodes innovatius. El concepte que desenvolupa, l' efecte
cumulatiu de successives innovacions, és interessant per la seva relació entre el
desenvolupament temporal i espacial de 1'activitat productiva. En certa manera, es pot establir una relació entre el model de Friedman i el de Myrdal (1956),
anomenat model cumulatiu de causa, en el sentit que en ambdós s'estableixen
causes-efectes relacionades en el fet puntual de la implantació d'una activitat
económica. Mentre que en el primer, el procés causa-efecte és intertemporal i
pot ser interespacial i se centra en l' aspecte evolutiu i cumulatiu de les innovacions, en el segon, el procés causa-efecte és l' efecte multiplicador d' externalitats que es produeix entre activitats economiques dins d'una mateixa regió.
En un altre ambit, sense deslligar-ho del concepte e-I?, les regions industrials
també estan en un procés continu de transició. Les activitats economiques tenen
una evolució que s'ano mena cicle de vida delproducte i que s'estén des de 1'inici de
la vida del producte, amb la invenció del producte, fins al final, quan el producte esdevé obsoleta Així, hom pot dir que en una regió industrial determinada conviuen sectorsmadurs i sectorsjoves, segons en quina fase estigui el seu cicle de vida.
La conjunció entre els diferents sectors en una regió i, encara més, la conjunció
entre els cicles de vida de tots els sectors modifiquen l' envelliment o la revitalit79

zació de la regió industrial. De manera similar, en les primeres fases del cicle de
vida, la producció d' un determinat article s'acostuma a trobar en regions centrals,
mentre que en etapes de maduresa, fins i tot de decadencia, és més possible trobar la producció en regions periteriques i semiperiferiques, D'aquesta manera, es
reforca encara més el procés C-P en una área determinada.
O pot ser que es trenqui, com a efecte d' elements externs al procés productiu,
i sorgeixin concentracions industrials en arees inicialment poc industrialitzades
i lluny, geograficament, de les arees de tradició industrial potenciadores de l'activitat económica. Aquestes noves arces que tenen una dinámica propia i un creixement econornic tant o més elevat que les de tradició industrial s'anomenen
nous districtes industrials (Becatini, 1988; Bellandi, 1989; Marshall, 1923; Piore,
i Sabe!' 1986; Sabe!' 1987; Sabel, 1989). A Europa, clars exemples d'aquest sorgiment són la Terca Italia, el Baden-Württemberg i Catalunya." EIs districtes
industrials (DI) gaudeixen d'uns .avantarges comparatius respecte a les regions
de vella industrialització. EIs nous districtes industrials es caracteritzen pel ressorgiment d'una indústria endógena que funciona en el que s'ha anomenat especialitzacióflexible (EF). Lespecialització flexible tracta d'unitats productives independents relativament petites que produeixen inputs intermedis, que formen part
de la cadena deproducció i que es complementen entre si per al'obtenció del producte final destinat al mercar." LEF comporta que les empreses serveixin a més
d'un sector productiu, amb maquinaria flexible i treballadors que poden realitzar més d'una funció (Piore i Sabe}, 1986~ SabeL 1987: SabeL 1989).

3. La transició deIs sistemas productius i els ajustos en l'espai
industrial
Les empreses es regeixen per models productius amb l' objectiu de maxim irza r cls beneficis i, per tant de m inirnitzar els costes. En diferents perfodes
j

de temps, els models productius s'han inventat i adaptat per a aconseguir l' objectiu principal de l'empresa esmentat anteriormente Lany 1917, a Detroit,
Estats Units, a les fabriques de la factoria Ford s'inventa i s'estandarditza la
cadena de producció. Aquest és un primer pas del sistema que es denomina
fordisme, ampliament utilitzat tant en la literatura teórica, com en lapractica
quotidiana dels rnitjans de comunicació. El fordisme o sistema de producció
en massa (SPM) es caracteritza per: 1) producció en gran quantitat de producte estandarditzat; 2) utilització de tecnologia rígida i molt especialitzada;
3) treballadors amb una forta especialització en una tasca en concret que realitzen feines repetitives lligades a la cadena productiva."
Durant els anys setanta, a Nagoya (japó), Toyota cornenca a construir el que
posteriorment s' anornenara sistema de producció flexible (Lean Production
System (LPS)). Aquest nou sistema s'implanta responent inicialment a una
demanda diferenciada, com la japonesa, en que el SPM -amb la fabricació en
massa de productes iguals- no s'adaptava a les característiques de la demanda.
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Per tant, les característiques de I'LPS són: 1) producció de producte diferenciat; 2) utilització de maquinaria facilmcnt adaptable a canvis en el producte
final; 3) treballadors més qualificats, capas:os de respondre a diferents tasques
del procés productiu i del sistema de treball en grup.
Malgrat que el cornencament dels dos sistemes productius es realitza a la
indústria de l' automobil, característiques dels dos models s'adapten a altres
indústries i a diversos territoris arreu del món. Lestrategia competitiva a escala mundial dels dos sistemes productius comporten, en un principi, diferents
models espacials.

3.1. El sistema de producció en massa i I'impacte territorial
La fabricació en massa de productes similars gaudeix d'un avantatge per a
l'empresa: els costos s'abarateixen si el producte es fabrica en grans quantitats
-es beneficien d' economies d'escala. Altres factors positius per a l' empresa són
els següents: En primer lloc, la utilització de tecnologia rígida i molt especialitzada comporta que un cop la maquina estigui estandarditzada, fabricar a
Chicago o a Taipei té costos iguals de maquinaria, per tant es converteix en
.una tecnologia mobil territorialment. En les etapes consolidades del sistema
de producció en massa (en la maduresa del sistema), l'estandardització de la
tecnologia comporta el transvasament de l'activitat productiva a regions periferiqueso semiperiferiques (Gwynne, 1990; Oberhauser, 1993), onla rna d'obra
és més barata i hi ha un mercat potencial de producte final molt nombrós. En
segon lloc, l' automatització de la ma d' obra comporta que els treballadors s'especialitzin en una sola tasca dins la cadena productiva, no és necessaria una
instrucció especial per a comprendre el procés productiu. Per tant, els treballadors no qualificats, i consegüentment, més poc pagats, són l'input necessari per al desenvolupament del SPM. Consegüentment, atesos els dos punts
anteriors, la corporació gaudeix d'una llibertat per a ubicar la planta a escala
mundial en aquell país on la má d' obra sigui més barata, sempre amb l'objectiu de minimitzar costos. Consegüentment, qualsevol input intermedi es pot
produir a diferents parts del món i fer-ne el muntatge en un altre país.
El resultar és la ubicació d' activitats productives arreu del món, on els factors
de localització que sobresurten com a determinants per a atreure empreses manufactureres són la ma d' obra barata i la localització relativa d' accés al mercat. Un
exemple es troba e I'Estat espanyol. En els anys setanta, el cost de la má d' obra
a Espanya era significativament inferior que la resta de paises comunitaris d'industrialització més avancada. També gaudia d'una posició estratégica rellevant
respecte als mercats de l'Europa central i, sobretot, mediterrania, Aquests factors van ser rellevants per a la ubicació de la planta Ford a Almussafes, Valencia.

3.2. El sistema de producció flexible (SPF), el fust-in-Time i el territori

.

La fragmentació de la demanda que comporta el sistema de producció flexible obliga, d'una banda, a una flexibilitat interna de la planta -que afecta la
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tecnologia i els treballadors- i, d' altra banda, a una flexibilitat externa a la planta de muntatge amb els seus proveídors, que s'articula en el [ust-in- Time (JIT).
Lincrement de la capacitat tecnológica en general, i de la tecnologia de la
producció en particular, ha perrnes 1'elaboració d'una tecnologia més flexible,
responent als objectius del SPF.
D'una banda, la introducció d'ordinadors capa~os de fer funcionar la cadena productiva només amb la supervisió del treballador. D'altra banda, la multifuncionalitat de la maquinaria encarregada de la producció, incrementen la
fragmentació del producte final, arribant a fabricar cada article «diferent», tot
sortint de la cadena de producció.
Aquesta implementació en la producció que resulta de la introducció de nova
tecnologia va acompanyada de la necessitat d'una ma d'obra més qualificada i
multifuncional. Per tant, en el SPF els factors determinants de la localització
són el grau de qualificació dels treballadors, la capacitat dels treballadors
d'adaptar-se a noves tecnologies i la dinámica de la capacitat d'inventiva i d'I+D
d'una regió o un país (Porter, 1990).
Complernentáriament, i molt lligat a la implantació del JIT, l' existencia
d' empreses auxiliars, forcosament unides en la formació de la cadena de valor
afegit del producte, és el factor fonamental en la decisió d'ubicar una empresa. Com a exemple, a Catalunya, la ubicació de la planta de Nissan Motor
Ibérica a la Zona Franca de Barcelona, va respondre, principalment, a l' existencia d' una tradició industrial en la fabricació d' autornobils i l' existencia de
teixit industrial afí en rarea industrial de Barcelona (Pallares-Barberá, 1996).
El sistema de producció flexible activa els mecanismes que incrementen la
flexibilitat externa a l' empresa amb l' adopció del sistema inventarial [ust-inTime. La característica propulsora d' aquest sistema és que redueix l' estoc de
l' empresa de muntatge a un mínim i dóna pas a una estructura organitzativa
diferent de muntatge i de proveidors (Hay, 1988). En aquestes circumstancies,
l'
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de peces a un mínim, utilitzant el metode kanban (senyal) per a cornencar i
acomplir cadascuna de les parts de la producció de qualsevol part del cotxe en
la planta de muntatge, depenent de les necessitats de la producció en un
moment determinat (Bounine i Suzaki, 1990; Imai, 1989; Osleeb i Ratick, 1990;
-Pallares-Barbera, 1993). Una definició estandard dels objectius del metode JIT
es pot trobar a Schoenberger (1986) on diu: «Produir i servir els productes acabats just a temps de ser venuts. Produir parts just a temps de ser muntades i
de formar els productes acabats. Produir semielaborats just a temps de ser convertits en parts o en altres semielaborats i comprar les rnateries primeres just a
temps de ser incorporades al procés de fabricació.»
Per a aconseguir els objectius del JIT, les empreses han hagut d'adaptar el
sistema de distribució dels productes intermedis. Per exemple, a 1'Estat espanyol, Seat Volkswagen passa entre el 1980 i 1990 d'un estoc de 15 a 3 diese
Nissan Motor Ibérica redueix el nombre de proveídors a la meitat. I el sistema
d' aprovisionament de la planta de muntatge de les empreses Fasa Renault, a
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Valladolid, Seat Volkswagen i Nissan Motor Ibérica, a Barcelona, a principi
dels anys noranta s'articula segons els tipus de components en tres característiques: 1) part dels components arriben a la planta de muntatge des d'un magatzem regulador exterior que subministra directament a la planta de muntatge
amb el sistema JIT; 2) part dels components, els de grandaria més petita, tenen
una distribució diaria, i les plantes de components subministren al magatzem
distribuidor o directament a la planta de muntatge que els rep i organitza, amb
el sistema kanban, depenent de les necessitats de la producció en aquell moment
-aquest sistema de distribució s'anomena milk-run (repartidor de Ílet): 3) el
model de distribució sincronitzat és aquell en que els components van des de
la planta de producció a la planta de muntatge seqüencialment, les plantes
reben les comandes conectades entre si amb la xarxa informática, En general,
són components que ja tenen incorporat un nivell de muntatge molt avancat,
com per exemple els taulers davanters del cotxe.
Com a resultat de 1'adopció del JIT en el procés productiu sorgeixen dos
conseqüencies espacials. La necessitat de servir els components JIT a la cadena de muntatge impulsa un apropament de la planta productora de components a la planta de muntatge, per la necessitat de reduir costos de transport i
facilitar la informació entre plantes. Una disminució del nombre d' empreses
productives de components en el territori, producte d'una racionalització en
l' estructura del sector de components i d' una necessitat de tenir capacitar financera per a adequar-se als requeriments de qualitat i de disseny de l' empresa de
muntatge. Un exemple d' ajust espacial amb l' adopció del JIT a la indústria de
l'automobil a Espanya és una disminució, encara poc significativa, del nombre de productors de components entre el 1982 i el 1992 (de 1.284 a 1.096).
També, a causa de la immobilitat territorial de les plantes de components, en
el mateix període sorgeix amb forca la figura del magatzem distribuidor a prop
del muntatge, que passa de 128 a 259, entre aquests dos anys.
3.3. Cap a nous models productius: el sistema de producció cel.lular (SPC)

Ladopció del JIT per la majoria de les indústries comporta un increment dels
fluxos de transport entre plantes productives, ja que s'incrementa la íreqüenciade
la distribució de productes intermedis. El resultat és que moltes empreses no tenen
l' estoc de producte en cap magatzem 'fix' territorialment, ans al contrari, l' estoc
es troba en un camió a la carretera, en el viatge de distribució entre plantes (les
empreses anomenen aquest fenomen emmagatzemament a la carretera). En situacions extremes, poden arribar-se a produir col.lapses en alguns punts, amb més o
menys importancia, en la ruta, amb el resultat d'un augment considerable dels
costos de transporto Aquest fenomen, que ja s'esta donant al japó, primer país en
l' adopció general del JI1: produeix canvis territorials en la ubicació industrial, de
manera que les plantes productives disminueixen la seva grandaria i acosten la seva
localització als punts de demanda per a servir discriminadament aquella demanda concreta i té al seu voltant un núvol de petites empreses que li serveixen els
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productes intermedis; 1'1+D es realitza en un punt central i distribueix les innovacions a totes les altres plantes per a aconseguir economies d'escala i d'abasta totes
les plantes productives a través de les xarxes de telecomunicacions.

Notes
1

2

3

4

La integració económica internacional (IEI) és la combinació de distints elements geograficament dispersos que tenen un mateix objectiu.
També anomenats els tres motors d'Europa.
Aquest tipus de funcionament es denomina cadena de valorafegitd'un producte (Porter, 1990).
Les imatges caricaturesques que mostra Temps moderns de Charles Chaplin són prou representatives
de la tasca rutinaria que comporta aquest sistema productiu.
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