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Barreras a la Innovación 

 

Introducció  

És la innovació la capacitat més important de l'empresa per a l'èxit a llarg termini? 

Podem observar la pràctica en la nostra pròpia empresa: 

Es considera una activitat de risc? Una activitat que pot drenar recursos cap a activitats que fan perdre 
diners ? Què no sorgeixen prou idees o no són realistes ? Creiem que la innovació és una cosa esporàdica, 
que sorgeix quan volem llançar un nou producte o servei? O es veu com una cosa que afecta a tota 
l'organització perquè permet crear les nostres avantatges competitius i amb això assegurar el creixement i 
benefici? 

Hi ha un ampli consens en què la internacionalització i la innovació, són claus en la supervivència i el 
creixement de les empreses. 

Només quatre cites: 

• "La innovació és el motor més important per al creixement econòmic, per al desenvolupament i la 

creació de millors treballs." Francis Gurry director general WIPO (World Intellectual Property 

Organization) 

• "La innovació és la ruta clau per a la prosperitat econòmica." Michael Porter, Harvard University. 

• "Només podrem créixer i sobreviure amb idees, no amb retallades en les despeses." Klaus Kleinfeld, 

president i CEO, Siemens AG. 

• "El 72% dels directius de les principals companyies consideren que la innovació està entre les seves 

tres prioritats principals." Boston Consulting Group Innovation Survey 2010. 

Si concloem que innovar és essencial en la nostra empresa, potser ens interessa saber quines barreres 
trobarem i si ens impediran o ja estan impedint avançar. Quines barreres provocaran la majoria dels 
nostres fracassos i frustracions? 

Barreres a la Innovació  

Podem identificar barreres a la innovació en àrees diferents 

• Barreres individuals. En les persones 

• Barreres de la pròpia empresa o organització. La seva cultura i maduresa organitzativa 

• Barreres de l'entorn exterior. Culturals, econòmiques, socials, institucionals, etc. 
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Totes s'han de tenir en compte, però potser les més importants, són les que sorgeixen de l'entorn, del medi 
en què l'empresa estigui ubicada. Del paradigma social, cultural, econòmic, institucional, etc. 

La barreres de l'entorn són les que van conformat i sedimentant les nostres barreres individuals i les de la 
nostra organització. 

Hi ha ambients que aixafen les noves idees, mentre que en altres semblen florir sense esforç.1 En aquest 
context, podem dir que hi ha ambients o cultures on la innovació és realment difícil, alguna cosa 
simplement ocasional fruit de l'excepció. I no obstant això, hi ha altres ambients o cultures on la innovació 
s'afavoreix espontàniament. 

Però d'altra banda, són les persones les que creen les empreses i les organitzacions i amb el seu esforç 
poden canviar no només el seu propi mitjà d'operar sinó el de la seva organització i poc a poc ser l'embrió 
d'un canvi cultural. Però és un procés llarg, com ho ha estat el contrari. 

Barreres a l’empresa /organització. 

De manera general, el coneixement és previ a la innovació, ja que la innovació és un dels fruits del 

coneixement. 

Les barreres al coneixement són per tant també barreres a la innovació. K.E. Sbeiby2 va identificar ja el 

2001, unes barreres al coneixement, com "Pitjors pràctiques" en l'empresa o organització: 

• Clima intern a l'empresa: Competitiu. Urgències i desacords. 

• Organització: En sitges. La comunicació és complicada. Va de dalt a baix i de baix a dalt. 

• Sistemes d'informació: No integrats 

                                                             

1 Steven Johnson. Las buenas ideas. 

2 Implementing Knowledge Focused Strategies. Karl-Erik Sveiby 2001 
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• Clients: Un feu de vendes i màrqueting. No integrats. El mateix passa amb proveïdors. 

• Coneixement tàcit: No entès 

• Coneixement explícit: Font de poder, cadascú s'ho guarda. Igual que la informació. 

• Estratègia: No es coneix. Feu de l'alta direcció. 

• Directius: No estan o són poc visibles. 

• Política de comunicació o informació: no se sap. 'Confidencial' 

• Obertura a l'exterior: Poca. El necessari per vendre i comprar. 

• Política retributiva: Difícil d'entendre. Incentius individuals. Normalment amb objectius 

departamentals. 

• Formació: Cal venir format. No és un procés continuat. 

• Incentius a aprendre: Pocs o cap. 

• Disseny d'espais en general: Separació, espais tancats, despatxos o cubicles per direcció i caps, pocs 

llocs on reunir-se. 

Ja podem avançar amb això unes barreres a la innovació que estan assentades molt comunament en gran 

part de les empreses: 

Barreres generals a la innovació a la empresa: 3 

• Manca de risc. Manca de connexió entre la responsabilitat i el risc. Penalització de l'error. 

Falta enllaçar retribucions i responsabilitats amb l'assumpció de risc.  

• Excés de burocràcia. L'organització funcional i burocràtica.  

• Manca de treball multidisciplinari. Poc desenvolupament dels equips multifuncionals  

• Manca de simulació, prototips, jocs sistèmics 

• Manca d'integració del client des del principi. El client no és el motor de la Innovació.  

• Manca de procés de direcció clar i definit. Enllaçat amb la visió i estratègia de l'empresa  

• L'empresa no es troba en el grau adequat de maduresa organitzativa 

• Temes de finançament. Excés de cultura de confiar en ajudes i subvencions.  

Hi ha menys barreres, en empreses relativament noves, amb història recent o molt recent i 

especialment les de base tecnològica. Sol ser freqüent que, en la innovació basada en el producte i en 

la tecnologia, els processos d'innovació estan a una major altura de maduresa. No obstant això també 

presenten les seves pròpies barreres4: 

• Manca precisió de la fase d'anàlisi en l'avaluació de les idees a l'empresa. Varia molt el criteri i 

hi ha experiències molt variades d'èxits i fracassos. 

• Els recursos aplicats a diferents 'projectes d'innovació' semblen un repte, simplement 

s'assignen malament, o no existeixen criteris consistents.  

• Hi ha una bretxa important entre el que aborden els programes d'innovació i el que els clients 

esperen. 

• Els equips de projecte no són àgils o encara no estan formats com a multidisciplinaris i d'alt 

rendiment. 

• Els sistemes d'organització i retribució no són coherents amb els processos  transversals, ni 

amb els projectes d'innovació. 

                                                             

3 Tom Kelley /IDEO: Ten faces of innovation, i propies 

4 Nilay Oza, Senior Research Scientist, VTT, Finland. Jari Still, Mobile R&D Director, F-Secure, Finland. Agile Principles 
and Innovation Enablement 



Barreras a la innovación 

Pág. 4 de 12  

© 2014 www.fguell.com. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

• Hi ha objectius dispars que provenen de l'organització departamental més que d'un 

enfocament estratègic, al client i als processos. Els incentius segueixen el mateix camí.  

• Poc enfocament al client i / o d'obertura a l'exterior, per tant fora d'una 'innovació oberta'.  

• Hi ha massa incompliments o retards en cada projecte / programa, el que vol dir que es 

planifica malament o els temps no es compleixen. Molts no arribaran a temps.  

Barreres a l’entorn exterior: 

 

Barreres de l’economia:  

Una economia pot créixer, però pot no créixer bé, és a dir, amb un creixement basat en actius o recursos 
no productius, terrenys, immobles etc. o basat en estratègies que no creen valor, com competir només en 
preus, costos baixos de personal, ús exhaustiu de recursos, danys al medi ambient, produccions en fases de 
maduresa o declinant, especulació etc. 

Al contrari, estratègies de foment a l'emprenedor, un model productiu basat en la creació de valor, en la 
innovació, en fomentar la creació de noves empreses, facilitar el finançament, existència d'una estructura 
adequada de capital risc, reconèixer el coneixement, la formació contínua, qualitat del sistema educatiu, 
inversió en tecnologies, xarxes de coneixement, 'clústers', obertura global, connexions internacionals, etc., 
tots ells serien contribuïdors nets, no només a la innovació sinó al creixement sa de l'economia 

El 2005, abans de la crisi, ja s'avançaven algunes idees5: "Espanya patirà molt sinó comença a innovar 
seriosament i de forma generalitzada, ja no podrà explotar la mà d'obra barata, perquè ja no ho és, ja no 
podrà créixer basant-se en construir innecessàriament. Si no desenvolupen nous productes o incorporen 
nous processos industrials, tindran molts problemes. Es tracta de convertir un país retardat científicament 
o industrialment en un altre que sigui innovador ". 

"El 15% del teixit industrial espanyol està obsolet o amenaçat de ser traslladat a altres països i les causes 
són l'alta dependència a capitals internacionals i la baixa innovació i baixa utilització del capital 
intel·lectual" 

Barreres del entorn: El cas de Espanya 

El quadre d'indicadors de la Innovació Europea, (Innovation Union Scoreboard. IUS) és un instrument de la 

Comissió Europea, desenvolupat sota l'Estratègia de Lisboa per a proporcionar una avaluació comparativa 

dels resultats d'innovació en els estats membres. 

La metodologia es basa en analitzar 3 tipus bàsics de mesures, en 8 eixos d'innovació i comprenent 25 

indicadors clau. 

El rendiment mitjà es mesura com un indicador compost amb les dades dels 25 indicadors, des d'un resultat 

mínim possible 0 fins a un màxim possible d'1. 

Segons l'informe IUS 2014 de la Unió Europea6, Espanya ocupa un lloc baix en l'escala d'innovació, caient en 

el grup 3ª, 'Innovadors moderats', dels 4 existents. És així des que existeixen aquestes estadístiques i les 

anteriors d'European Innovation Scoreboard (EIS), no s'ha progressat. 

                                                             

5 Nathan Rosemberg. Publicado en ‘El País’ 8-05-2005 

6 Innovation Union Scoreboard 2014. (http://europa.eu). European Union, 2014 
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La mitjana se situa a 0.56 i Espanya a 0.42, (25% per sota de la mitjana i el 44% per sota dels líders.) 

 

En escales globals, amb els mateixos paràmetres, incloent països no EU, la mitjana Europea se situa en 0,63. 

Els líders europeus són: Suïssa (0,84), Suècia (0,75), Dinamarca (0,72), Alemanya (0,71) i Finlàndia (0,68). 

Es compara també amb exemples extra europeus: Corea del Sud (0,74), USA (0,73) i Japó (0,71). 

La posició relativa d'Espanya no ha millorat, al contrari, ha 

baixat des de 2006, amb el 77% de la mitjana, fins al 2013 

amb el 75%. En aquest període (2006 a 2013) la mitjana 

europea ha crescut el 1,74% i l'espanyola el 1,40. Mentre 

que altres "moderats" com Portugal, Hongria i Lituània han 

crescut del 2,4 al 3,9%. 

 

Detall de la metodologia i resultats de l’entorn 
europeu: 

Aquest és l'esquema general: 

 

1. Facilitadors de la innovació 

a. recursos humans 

i. Nous doctorats (/ 1000 pobl. 25-34 a.) 

ii. Població amb formació Universitària (30-34 a.) 

iii. Població amb últim grau de formació secundària (20-24 a.) 

b. Sistemes d'investigació oberts i excel·lents 

i. Publicacions científiques o co-publicacions (per M. Hab) 

ii. Publicacions entre les 10% més citades sobre el total de publicacions del país 

iii. Estudiants doctorat no d'EU sobre el total d'estudiants doctorat 

c. Finançament i suport 

i. Inversions públiques en R + D (% del PIB 
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ii. 'Venture Capital' (% del PIB) 

2. Activitats de les empreses 

a. Inversions de les empreses 

i. Despeses de les empreses privades en R + D (en% del PIB) 

ii. Despeses de les empreses en innovació (no R + D) (en% del total despeses) 

b. Empreses, emprenedors i relacions 

i. % De pimes innovadores. (Procés intern d'innovació actiu i provat / total PIMES) 

ii. % Total de PIMES innovadores cooperant o amb aliances amb altres. (/ Total de 

PIMES) 

iii. Publicacions en col·laboració públic / privades per M població 

c. Actius intel·lectuals o capitals intangibles 

i. Patents aplicades per PIB (en PPPC) 

ii. Patents aplicades en salut i canvi climàtic per PIB (en PPPC) 

iii. Marques registrades comunitàries (EU) per Mmillones de PIB (en PPPC) 

iv. Nous dissenys comunitaris (EU) per Mmillones PIB (en PPPC) 

3. Resultats o 'outputs' 

a. innovadors 

i. % De PIMES que introdueixen innovacions de productes o processos en total de 

PIMES 

ii. % De PIMES que introdueixen innovacions en màrqueting o d'organització en total 

del PIMES 

iii. % Empreses innovadores de 'alt creixement' (sobre el total d'empreses) 

b. efectes econòmics 

i. Ocupació en activitats de coneixement intensiu com a% de l'ocupació total 

ii. ii. Exportacions de productes de tecnologia alta o mitjana sobre el total 

d'exportacions de productes. 

iii. iii. Exportacions de serveis d'alta o mitjana tecnologia sobre total exportacions de 

serveis. 

iv. iv. Vendes d'innovacions en productes o serveis 'nous per a l'empresa' o 'nous per 

al mercat' sobre total vendes. 

v. v. Ingressos de l'exterior per patents i llicències sobre el PIB. 

En aquest esquema general anterior s'han ressaltat les valoracions d'Espanya en cada apartat, en funció de 
les mitjanes i marcant amb els colors següents el resultat: 

Valor normal o millor que la mitjana de la UE 

 

Valor por sota de la mitjana de la UE 

 

Valor molt per sota de la mitjana o dels pitjors de la UE   
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El detall és molt revelador de per on hi ha els principals dèficits que conformen les barreres principals 

detectades per a Espanya: 

Aquest és el panorama que ens ofereix el quadre d'indicadors de la Innovació Europea, (Innovation Union 
Scoreboard. IUS) 

Recursos Humans: 0,40. 3r per la cua. Molt greu i degut bàsicament al baix índex de població amb últim 
grau de formació secundària (20-24 a.) I nombre de doctorats. 

Sistemes d'investigació oberts i excel·lents. 0,50. Sota la mitjana 

Finançament i suport: 0,40. Molt greu per falta d'inversions en capital risc en% del PIB i moderades 
inversions públiques en R + D. Les inversions públiques en R + D no ofereixen suficient atractiu i es 
relacionen poc amb les necessitats de les empreses. 

Inversió de les empreses: 0,21. 5è per la cua. Especialment greu, sobretot per la manca d'inversions de les 
empreses privades en R + D (en% del PIB) i també pels baixos de les empreses en innovació (no R + D) (en% 
del total despeses). 

Empreses, emprenedors i relacions: Molt baix: 0,33. Sobretot en el% de pimes innovadores. (Procés intern 
d'innovació actiu i provat / total PIMES), a les aliances entre PIMES (% total de pimes innovadores 
cooperant o amb aliances amb altres) i col·laboracions públic / privades (per M població). 

Actius intel·lectuals: 0,43. Els actius intel·lectuals i en general els recursos intangibles es reconeixen poc i 
malament. Especialment en patents aplicades per PIB, en marques registrades comunitàries (EU) i en nous 
dissenys comunitaris (EU). 

Per tot això els 'outputs' no poden estar en millor situació que l'anterior: 
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Innovadors: 0,35. Molt per sota de la mitjana en% de PIMES que introdueixen innovacions de productes o 
processos, en% de PIMES que introdueixen innovacions en màrqueting o d'organització i en% Empreses 
innovadores de 'alt creixement' 

Efectes econòmics: 0,50. Sota la mitjana. Pel model d'empreses i estructures que es practica, és normal 
obtenir mals resultats en 1) Ocupació en activitats de coneixement intensiu 2) Exportacions de productes 
de tecnologia alta o mitjana 3) Exportacions de serveis d'alta o mitjana tecnologia i 4) Ingressos de l'exterior 
per patents i llicències. 

Una anàlisi de causes arrel de tot l'anterior ens permet identificar com barreres principals a la innovació a 
Espanya, les següents: 

Conclusions 

Una conclusió inicial: 

La posició relativa espanyola a la UE no millora entre 2006 i 2013, al contrari, està en retrocés en 

relació a la mitjana i als països més baixos en l'escala. És a dir l'esforç en els anys de la crisi no 

s'han centrat en canviar el model econòmic sinó en penalitzar encara més els facilitadors i 

condicionants de la innovació. 

Barreres: 

1. L'empresa privada no inverteix. Les inversions de l'empresa privada en innovació són 3 vegades 

més baixes que als països líders i 1/2 de la mitjana, tant en R + D com en inversions d'innovació no 

R + D. La inversió pública és una mica superior però està desenfocat i desconnectada de les 

empreses. 

2. Model d'empresa. No es reconeix o no es reconeix prou el model d'empresa competitiu i sorgit 

d'iniciatives innovadores i amb visió de participació a la sorra global. Al contrari, moltes de les 

empreses principals han sorgit i funcionen amb un model de proximitat al poder polític, bé pel seu 

origen d'antics monopolis públics, o per un model intrínsec, basat en les concessions i acords amb 

les administracions. 

3. El sistema educatiu. L'educació és una forta barrera que col·loca els recursos humans per sota dels 

països de l'entorn europeu. No està orientat als resultats ni a la innovació. Hi ha un fort diferencial 

en l'índex de població amb últim grau de formació secundària (20-24 a.) I en el nombre de 

doctorats. A la Universitat s'ha produït un increment en el nombre de comunicacions, però no es 

reflecteixen en patents. Les iniciatives innovadores es limiten a professions liberals, medicina, 

disseny, etc. Hi ha una creixent tendència que les persones més ben formades han de buscar 

ocupació a l'exterior. 

4. Model econòmic. Segueix sense canviar una economia o un model econòmic que de vegades pot 

créixer, però que pot no créixer bé, és a dir, es basa en actius o recursos no productius, terrenys, 

immobles etc. o en estratègies que no creen valor, com competir només en preus, costos baixos de 

personal, ús exhaustiu de recursos, danys al medi ambient, produccions en fases de maduresa o 

declinant, especulació etc. Això, que ja s'anticipava el 2005, segueix sense haver-se canviat, ni hi ha 

senyals que s'intenti en el transcurs dels anys següents. 

5. Estructures financeres. És evident que no hi ha una voluntat de modernització de les estructures 

financeres en la base de ser un suport de l'economia productiva. Per això no es desenvolupen els 

sistemes de finançament a les empreses, ni l'existència de capital risc per a iniciatives tant de 

startups empresarials, com d'iniciatives innovadores o d'aplicació d'avenços tecnològics. El capital 

risc i els sistemes de suport a emprenedors és molt deficient o en determinades àrees inexistent. 
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6. Les empreses mitjanes i petites. Les PIMES no estan prou connectades i no inverteixen ni per 

separat ni en forma d'aliances o col·laboracions, en innovació. En molts casos la cultura és de 

competir per preu i localment. Per això, el% total de PIMES innovadores cooperant o amb aliances 

amb altres és tan baix i les PIMES estan en situació de retard en la introducció d'innovacions de 

productes o processos o d'innovacions en màrqueting o d'organització. Tampoc hi ha els sistemes 

de finançament adequats. 

7. No es valoren els intangibles. Hi ha una manca de valoració dels actius intangibles en general i més 

greument per part dels directius, segurament a causa del model d'empresa orientat al curt termini 

o la competència per preus. No només hi ha un nombre de patents considerablement inferior al 

nostre entorn, sinó que a més, tampoc hi ha una valoració de les marques ni els dissenys en 

general, es valora poc el capital intel·lectual, els sistemes de gestió, d'organització i els actius 

relacionals. 

8. Obertura a l'exterior. Moltes de les empreses no tenen una cultura d'obertura a l'exterior, ni a 

nous mercats, ni a col·laboracions o aliances ni tan sols d'orientació al client. Els índexs de 

col·laboracions de clients amb nous projectes és notablement inferior a l'europeu. 

9. Manca connexió ciència / tecnologia amb empresa. Poques institucions públiques, privades o 

mixtes, associacions, grups (clústers) que actuïn com a promotors de la innovació sent ponts entre 

la recerca i tecnologia de base i l'empresa. 

Pronòstic:  

Cap de les innovacions empresarials que en els propers deu anys tindran una repercussió important en les 

nostres vides, sortirà del nostre entorn. (Excepte la possibilitat d'alguna aportació en camps individuals o 

professionals molt especialitzats com la medicina, la creació artística o similar) 

"La innovació a Espanya, en algunes ocasions s'assembla al full de ruta dels bojos7". En alguns sectors, els 

innovadors s'enfronten a la incomprensió del seu entorn. En el sector vitícola per exemple, així ha succeït. 

"Les administracions públiques han considerat que modernitzar el sector vitícola suposava mecanitzar, 

arrencar, uniformar i apostar per la vulgaritat. Es ven en el mercat internacional a un preu molt inferior al 

dels rivals europeus, (França i Itàlia), però al mateix temps, tampoc no es pot competir amb el Nou Món, 

(Austràlia, Xile, Argentina, Nova Zelanda, Sud-àfrica) a els segments més baixos. Ni vells ni nous. Invisibles ". 

"La imatge que projectem a les autopistes de comunicació del planeta: baix preu, poc ganxo, escassa 

imatge." 

Si això ho fem extensible a altres sectors, podem trobar-nos amb panorames semblants. Tòpics que cal 

desenterrar, innovar, buscar unes posicions úniques, pensar en l'exterior. 

L'efecte de la crisi a partir de 2008 ha estat devastador a Espanya. No només no s'han recuperat posicions 

respecte a la resta de la UE, sinó que clarament es va cap enrere. "S'ha començat a destruir el que s'havia 

construït en tants anys i amb tant d'esforç"8. "El model econòmic espanyol ha oblidat sistemàticament la 

importància del coneixement en el procés de generació de riquesa. Les recents etapes de creixement s'han 

basat clarament en l'especulació i el crèdit fàcil. Espanya no va participar en la revolució industrial, que va 

ser el moment històric en el qual la innovació, entesa com un canvi basat en qualsevol tipus de 

coneixement capaç de crear valor i riquesa, pren la iniciativa del creixement econòmic en el món 

                                                             

7     Los locos del vino. Reportaje El País Dominical, 10/07/2011. Jesús Rodríguez 

8     Juan Mullet Meliá. Director Fundación Cotec en El País, 11/08/2013. 
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occidental. Des de llavors, Espanya ha seguit renunciant a aquest recurs, que és el fonament del benestar 

en els països avançats. "  

"Les dades són eloqüents. Per exemple, el% de contribució al PIB descompost en els factors (PTF) treball, 
capital i coneixement, mostra un repartiment totalment diferent al de la resta de països d'Europa. El factor 
treball és a Espanya sis vegades més gran que a Alemanya i el capital dues vegades. En canvi, la contribució 
del factor coneixement se situa en menys de la meitat d'Alemanya, una cinquena part del de Finlàndia i una 
dècima part del de Corea." 

La financiación 

Un aspecte més i d'una importància cabdal, és el del finançament. Per això, podem repassar les conclusions 
del 8è BARÓMETROI NTERNACIONAL DE FINANÇAMENT DE LA INNOVACIÓ:9 

CONCLUSIONS 

1. La inversió en innovació és imprescindible per desenvolupar un lideratge global i la creació de valor. 

2. Les polítiques públiques han d'estar orientades cap al creixement de les empreses per tal d'ajudar-

los a fer-se valer a través de la innovació i evitar la llei de competència de costos. 

3. No obstant això, hi ha una paradoxa dins de les empreses innovadores: la preocupació augmenta i 

pesa en el clima empresarial. Els principals motius són un entorn econòmic deprimit i els recents 

canvis fiscals i regulatoris. 

4. En parlar dels mitjans necessaris per tornar a un estat de creixement econòmic i sobre la 

participació de tots per reduir el deute públic, és important garantir un millor equilibri entre: d'una 

banda, el finançament públic que se centri principalment en l'etapa de més risc de la innovació, i 

d'altra banda, una política general del país que no afavoreix la retenció de les seves empreses i dels 

seus empresaris. 

5. Hi ha temes pendents per tractar: més estabilitat fiscal i l'harmonització europea, la reforma del 

finançament de les pimes, l'estalvi canalitzat cap a la innovació, el desenvolupament de Business 

Àngels i el patrocini, el reforç dels acords externs de les PIMES i grans grups ... etc. 

En el mateix estudi es constata que: "El 2012, el principal problema assenyalat per les empreses 
espanyoles, és la dificultat de trobar el soci tecnològic adequat per a estructurar i coordinar les seves 
col·laboracions externes. 

Pel que fa al sistema de finançament de la innovació, la seva estructura s'ha modificat entre 2011 i 2012: 

La participació del finançament privat va passar d'un 34% a un 43% del finançament total. 

El finançament públic va patir un descens, passant d'un 66% a un 57%. 

"Val la pena destacar l'encara baix percentatge d'empreses que certifiquen els seus projectes de R + D, el 
que ens hauria de portar a revisar la seva utilitat i, sobretot avaluar si els circuits estan sent prou àgils o per 
contra, en excés difícils i sobretot molt lents.”10 

El 2011 es va adoptar una nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, creant una nova agència 
estatal d'investigació per estimular la mobilitat dels investigadors entre els sectors públic i privat. No 
obstant això, el Govern ha reduït recentment el finançament públic destinat a la R + D i a l'educació. 

                                                             

9 ALMA CG. 8º BARÓMETRO INTERNACIONAL DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN: CONCLUSIONES 

10 Francisco Marín, Patrono de la Fundación COTEC (Fundación para la Innovación Tecnológica) 



Barreras a la innovación 

Pág. 11 de 12  

© 2014 www.fguell.com. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

En conseqüència, en el marc del procés Europa 2020, es va recomanar a Espanya revisar les seves prioritats 
de despesa i reassignar els fons per tal de donar suport a les petites i mitjanes empreses (PIME), la 
investigació, la innovació i les possibilitats d'ocupació per a la joventut. 

Els punts forts en termes relatius pel que fa al registre de patents s'aprecien a Catalunya, Madrid i el País 
Basc, encara que Aragó i Cantàbria també participen en les patents energètiques. Els principals sectors 
tecnològics són alimentació i agricultura, biotecnologia, TIC i energia, encara que el desenvolupament 
tecnològic fonamental a Europa en aquests sectors es porta a terme en regions no espanyoles. 

Les dades sobre patents en sectors industrials (que no s'inclouen en els mapes anteriors) revelen que 
Catalunya té punts forts particulars (dins del 25è percentil més alt) en química fina orgànica, farmàcia i 
química alimentària, mentre que el País Basc compta amb punts forts tecnològics similars en motors, 
bombes i turbines, aparells i processos tèrmics, mobiliari, jocs, altres béns de consum, màquines eina, 
motors elèctrics i energies verdes. 

La via a mig termini cap a una economia més sostenible consisteix a millorar i progressar en la cadena 
d'innovació així com internacionalitzar el seu radi d'acció. En un article anterior11, ja incidim en les cadenes 
esteses d'innovació i la importància de les xarxes. 

 

 

 

Què fer amb tantes barreres? 

Fins i tot amb totes les barreres externes i de l'entorn, una empresa pot ser innovadora i fins i tot ser un 

model internacionalment. 

De fet hi ha empreses que ho són i són reconegudes i recognoscibles, poques però existeixen. El que és 

evident, que el fet de ser una excepció suposa un esforç addicional. Que els ha costat més que en altres 

entorns i que les que neixen o estan en fase inicial, que n'hi ha i moltes, és evident que l'esforç serà més 

gran que en un lloc més favorable. 

Ser excepció requereix alguns requisits addicionals als que ja de per si es requereixen per iniciar i sostenir 

una activitat empresarial. 

Com a alternatives o accions, crec que només hi ha les següents: 

• Conviure amb l'entorn. 

                                                             

11 Un model de gestió de innovació. http://www.fguell.com/?p=1594 
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• Ser l'excepció 

• Crear 'microclima' amb aliances i xarxes de 'parells similars' 

• Crear xarxes internacionals 

• Substituir la manca de bases i suports per eines tecnològiques de comunicació. 

Per arribar a un "estat desitjat" d'empresa innovadora, el que segurament és difícil d'aconseguir és el 

següent: 

• Crear un microclima de diferenciació, des del inici. 

• Crear una “cultura innovadora”. Només s'aconsegueix amb acumulació d'experiències i èxits / 

fracassos. Es basa en la responsabilitat, la cooperació, les capacitats, la motivació i la inspiració per 

generar gran quantitat d'idees sobre diferents àrees a l'empresa sencera. 

• Visibilitat: Cada idea té visibilitat a tota l'empresa i es confronta fàcilment amb varietat de punts de 

vista. S'estableixen uns 'filtres' acordats que serveixen per la selecció. 

• Les idees es valoren de forma estructurada: Totes les idees tenen una primera valoració molt 

ràpida és visible per a tots. Els següent anàlisi de negoci es fa per fases, (fases i portes), de manera 

acordada en el procés. 

• Implementació àgil: L'empresa àgil és capaç d'arribar a formular projectes amb les idees victorioses 

i de portar-los a la pràctica amb rapidesa (és a dir, uns sis mesos amb els recursos actuals). 

• Alinear a l'estratègia. L'estratègia marca la direcció de tot projecte. Ha d'estar clara la proposta de 

valor i el retorn esperat dels projectes pel que fa als recursos invertits. Qualsevol desviació pot ser 

causa de prendre decisions clau en les diferents fases de revisió (Fases i portes). Hi ha una clara i 

comuna línia de seguiment de la visió sobre innovació, derivada de la cultura organitzacional i la 

transparència. 

• Obertura a l'exterior: Tant des del punt de vista d'aliances i col·laboracions, com del coneixement i 

la formació del personal, i de la visió global és a dir dels mercats i segments a escala mundial. 


