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RReeggiioonnaall  SScciieennccee  AAssssoocciiaattiioonn
3388tthh  EEuurrooppeeaann  CCoonnggrreessss

2288  AAuugguusstt--11  SSeepptteemmbbeerr,,  11999988

TTeecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  aanndd  iinndduussttrriiaall  llooccaattiioonn  iinn  SSppaaiinn

JJoosséé  GG..  QQuueevveeddoo,,
UUnniivveerrssii ttyy  ooff   BBaarrcceelloonnaa

jjggaarrcciiaa@@eeccoo..uubb..eess

AAbbssttrraacctt

WWhhii llee  ddii ff ffeerreenntt  ssttuuddiieess  hhaavvee  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff   kknnoowwlleeddggee  ssppii ll lloovveerrss  aanndd  sshhoowwnn  tthheeii rr
iimmppoorrttaannccee  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  vveerryy  ffeeww  hhaavvee  ffooccuusseedd  oonn  aannaallyyssiinngg  tthheeii rr  rreellaattiioonn  wwii tthh  tthhee
pprrooppeennssii ttyy  ffoorr  iinndduussttrriiaall   aaccttiivvii ttyy  ttoo  cclluusstteerr  ssppaattiiaall llyy..

TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoossee  ooff   tthhiiss  ppaappeerr  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ggeeooggrraapphhiicc  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff   iinndduussttrriiaall
aaccttiivvii ttyy  iinn  SSppaaiinn,,  ssppeecciiaall llyy  ooff   iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivvii ttyy,,  aanndd  ttoo  ll iinnkk  ii tt  wwii tthh  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff
kknnoowwlleeddggee  eexxtteerrnnaall ii ttiieess..  TThhiiss  aannaallyyssiiss  wwii ll ll   bbee  bbaasseedd  iinn  tthhee  MMaarrsshhaall ll iiaann  ccoonncceepptt  ooff   eexxtteerrnnaall
eeccoonnoommiieess..  AAss  MMaarrsshhaall ll   aarrgguueess,,  tthheerree  mmaayy  bbee  ggeeooggrraapphhiicc  ll iimmii ttaattiioonnss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  ff lloowwss  oorr
kknnoowwlleeddggee  ssppii ll lloovveerrss  aammoonngg  tthhee  ff ii rrmmss  iinn  aann  iinndduussttrryy..

FFii rrssttllyy,,  tthhiiss  ppaappeerr  wwii ll ll   pprreesseenntt  tthhee  ssppaattiiaall   ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff   iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivvii ttiieess,,  uussiinngg  iinnppuutt  aanndd
oouuttppuutt  iinnddiiccaattoorrss,,  ffoorr  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee..  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  ssaammee  aannaallyyssiiss  iiss  ddoonnee  iinn  tthhee
ccaassee  ooff   iinn  SSppaaiinn..  TThhee  uussee  ooff   GGiinnii ’’ ss  iinnddeexx  sshhoowwss  tthhaatt  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivvii ttiieess  cclluusstteerr  ssppaattiiaall llyy
mmoorree  tthhaann  eeccoonnoommiicc  aaccttiivvii ttyy  iinn  ggeenneerraall ..  AAllssoo,,  tthhee  RR++DD  iinntteennssiivvee  iinndduussttrriieess  sshhooww  aa  hhiigghheerr
ddeeggrreeee  ooff   ccoonncceennttrraattiioonn  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  aa  ff ii rrsstt  iinnddiiccaattiioonn  ooff   tthhee  iimmppoorrttaanntt  rroollee  ooff   kknnoowwlleeddeeggee
ssppii ll lloovveerrss..

KKeeyywwoorrddss::  tteecchhnnoollooggiiccaall   ssppii ll lloovveerrss,,  rreeggiioonnaall   iinnnnoovvaattiioonn,,  RR++DD
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TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCAALL  SSPPIILLLLOOVVEERRSS  AANNDD  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  LLOOCCAATTIIOONN  IINN  SSPPAAIINN

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aann  oonnggooiinngg  rreesseeaarrcchh  ssttuuddyy  tthhaatt  iiss

aatttteemmppttiinngg  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  iinn  SSppaaiinn,,  aanndd  ttoo

lliinnkk  tthhiiss  wwiitthh  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  kknnoowwlleeddggee  ssppiilllloovveerrss..

IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  pprriimmee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall

aaccttiivviittiieess,,  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess,,  iinn  SSppaaiinn..  TThhrroouugghh  tthhiiss,,  aann  aatttteemmpptt  wwiillll  bbee

mmaaddee  ttoo  aannaallyyssee  tthheeiirr  rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess  ooff  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall

nnaattuurree  aanndd,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  wwiitthh  ggrroowwtthh..  TThhiiss  aannaallyyssiiss  ooff  iinndduussttrriiaall  llooccaattiioonn  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  aa

MMaarrsshhaalllliiaann  ccoonncceepptt  ooff  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess..  MMaarrsshhaallll’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aalllloowwss  ggrroowwtthh  aanndd

llooccaattiioonn  ffaaccttoorrss  iinn  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  mmaaiinn  ffaaccttoorrss

ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  ggeenneerraattee  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess  aarree  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  eennttiirree  mmaarrkkeettss  ffoorr  sskkiilllleedd

wwoorrkkeerrss,,  tthhee  ssuuppppllyy  ooff  ffaaccttoorrss  nneecceessssaarryy  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  ddiiffffuussiioonn  iinn  tthhee  llooccaall  mmiilliieeuu  ooff

iinnnnoovvaattiioonnss  ((tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss))..

TThhee  pprreesseenntt  tthheeoorreettiiccaall  lliitteerraattuurree,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  sseerriieess  ooff  aapppplliieedd  ssttuuddiieess,,  hhaass  sshhoowwnn  tthhee

iimmppoorrttaannccee  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss..  DDeeppaarrttiinngg  ffrroomm  tthhiiss  eevviiddeennccee  tthhee  qquueessttiioonn  iiss,,

tthheerreeffoorree,,  ttoo  eexxaammiinnee  tthheeiirr  rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ggeeooggrraapphhiiccaall

ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess..

TThhiiss  ppaappeerr  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttss..  FFiirrssttllyy,,  tthhee  eexxiissttiinngg  lliitteerraattuurree  oonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd

ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess  ooff  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall  cchhaarraacctteerr  oonn  tthhee

llooccaattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  iiss  eexxaammiinneedd  bbrriieeffllyy..  TThhiiss  qquueessttiioonn  eenntteerrss  iinnttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff

ggeeooggrraapphhiiccaall  pprrooxxiimmiittyy  iinn  tthhee  uussee  mmaaddee  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss..  SSeeccoonnddllyy,,  eexxiissttiinngg

eevviiddeennccee  iiss  pprreesseenntteedd  oonn  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess

aanndd  EEuurrooppee..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee

aaccttiivviittiieess  iinn  SSppaaiinn  aarree  pprreesseenntteedd..
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11..  EExxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess  ooff  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall  nnaattuurree  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess..

TThhee  nneeww  tthheeoorriieess  ooff  ggrroowwtthh  hhaavvee  ggiivveenn  pprroommiinneennccee  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess,,

aanndd  mmoorree  pprreecciisseellyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss,,  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  RRoommeerr  ((11999900))  aanndd  GGrroossssmmaann  aanndd  HHeellppmmaann  ((11999911)),,  wwhheerree

kknnoowwlleeddggee  iiss  eexxpplliicciittllyy  rreeccooggnniizzeedd  aass  aann  iinnppuutt  iinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  pprroocceessss,,  eemmpphhaassiizzee  tthhiiss  mmaatttteerr..

RReesseeaarrcchh  aalllloowwss,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  iinnnnoovvaattiioonnss  aanndd  ddeessiiggnnss  ffoorr  nneeww  ggooooddss  ttoo  bbee  oobbttaaiinneedd,,  aanndd

oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  ggeenneerraatteess  eexxtteerrnnaall  eeccoonnoommiieess,,  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee

rreesseeaarrcchh  pprroocceessss..  TThhiiss  iiss  ssoo  ggiivveenn  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  aapppprroopprriiaattee  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoottaallllyy  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  tthhee  eexxtteerrnnaalliittyy  ggeenneerraatteedd  aalllloowwss  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuuttuurree

iinnnnoovvaattiioonnss  ttoo  bbee  rreedduucceedd,,  wwiitthh  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  oonn  ggrroowwtthh..

NNeevveerrtthheelleessss,,  aass  GGrriilliicchheess  ((11999911))  iinnddiiccaatteess,,  wwhheetthheerr  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  aallllooww  ddeeccrreeaassiinngg

rreettuurrnnss  ttoo  bbee  aavvooiiddeedd  ddeeppeennddss  oonn  tthheeiirr  mmaaggnniittuuddee..  NNuummeerroouuss  aapppplliieedd  ssttuuddiieess  oonn  tteecchhnnoollooggiiccaall

ssppiilllloovveerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddrraawwnn  aa  sseerriieess  ooff  ggeenneerraall

ccoonncclluussiioonnss..  TThheessee  aarree  ((GGrriilliicchheess,,  11999911;;  MMoohhnneenn,,  11999966))::

•• EEmmppii rriiccaall   eevviiddeennccee  eexxiissttss  ooff   tthhee  pprreesseennccee  ooff   tteecchhnnoollooggiiccaall   eexxtteerrnnaall ii ttiieess  aanndd  tthhaatt  tthheeii rr

mmaaggnnii ttuuddee  iiss  rreelleevvaanntt..  EEssttiimmaatteess  sshhooww  tthhaatt  tthhee  rraatteess  ooff   ssoocciiaall   rreettuurrnnss  aarree  ssiiggnnii ff iiccaannttllyy  aabboovvee

tthhee  pprriivvaattee  rraatteess..

•• TThhee  iimmppoossssiibbii ll ii ttyy  ooff   aapppprroopprriiaattiinngg  tthhee  bbeenneeff ii ttss  ooff   RR++DD  aaccttiivvii ttiieess  ttoottaall llyy,,  aanndd  tthhee

pprreesseennccee  ooff   tteecchhnnoollooggiiccaall   eexxtteerrnnaall ii ttiieess,,  sshhoouulldd  nnoott  lleeaadd  ttoo  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo

ttrraannssmmiissssiioonn  ccoossttss..  FFii rrmmss  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  ccaappaaccii ttyy  ttoo  aabbssoorrbb  eexxtteerrnnaall   tteecchhnnoollooggyy..  IInn  tthhiiss  mmaatttteerr

tthhee  lleevveell   ooff   sskkii ll ll   ooff   tthhee  wwoorrkkffoorrccee  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff   eexxtteerrnnaall   sseerrvviicceess  aarree  bbaassiicc  ttoo  hhaavviinngg  tthhiiss

ccaappaaccii ttyy  aavvaaii llaabbllee..

•• AAll tthhoouugghh  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  ooff   tthhee  eexxiisstteennccee  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff   iinntteerrnnaattiioonnaall

eexxtteerrnnaall ii ttiieess,,  aappppll iieedd  ssttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt  ggeeooggrraapphhiiccaall   pprrooxxiimmii ttyy  hhaass  ssiiggnnii ff iiccaanntt  ppoossii ttiivvee  eeff ffeeccttss..

•• CCuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tteecchhnnoollooggiiccaall   eexxtteerrnnaall ii ttiieess  iiss,,  iinn  ssppii ttee  ooff   tthhee  aaddvvaanncceess  mmaaddee,,

ll iimmii tteedd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aass  MMoohhnneenn  ((11996666))  ppooiinnttss  oouutt,,  wwee  kknnooww  ll ii ttttllee  aabboouutt  hhooww  tthheeyy  aarree

ttrraannssmmii tttteedd,,  wwhheerree  tthheeyy  oorriiggiinnaattee  aanndd  wwhheerree  tthheeyy  ggoo,,  hhooww  lloonngg  tthheeyy  ttaakkee  ttoo  sspprreeaadd  oorr  hhooww  tthheeyy

aarree  ppiicckkeedd  uupp  aanndd  uusseedd..
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OOff  tthhiiss  ggrroouupp  ooff  ccoonncclluussiioonnss,,  tthhiiss  ppaappeerr  ccoonncceennttrraatteess  uuppoonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall

pprrooxxiimmiittyy..  IInn  tthhiiss  sseennssee,,  aanndd  iinn  ppaarraalllleell  wwiitthh  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ggiivveenn  ttoo  kknnoowwlleeddggee  ssppiilllloovveerrss  aass

aa  ffaaccttoorr  iinn  ggrroowwtthh,,  tthheerree  iiss  aa  wwhhoollee  ggrroouupp  ooff  rreellaattiivveellyy  rreecceenntt  ssttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee

ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  ssppiilllloovveerrss,,  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  oonn  tthheeiirr  iinnfflluueennccee  oonn

tthhee  llooccaattiioonn  ooff  pprroodduuccttiivvee  aaccttiivviittiieess..  ((JJaaffffee  eett..  aall..,,  11999933;;  AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann,,  11996666;;

GGllaaeesseerr  eett..  aall..,,  11999922;;  FFeellddmmaann,,  11999944;;  HHeennddeerrssoonn  eett..  aall..,,  11999955))..

TThheessee  aannaallyysseess  ttaakkee  uupp  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  MMaarrsshhaallll,,  ddeeppaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthheerree

mmuusstt  bbee  cceerrttaaiinn  bbaarrrriieerrss  oorr  ggeeooggrraapphhiiccaall  lliimmiittss  ttoo  fflloowwss  ooff  kknnoowwlleeddggee..  TThhaatt  iiss  ttoo  ssaayy  tthhaatt

pprreessuummaabbllyy  tthhee  ccoosstt  ooff  ddiiffffuussiioonn  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  mmuusstt  iinnccrreeaassee  wwiitthh  ddiissttaannccee..

TThhee  ccaappaacciittyy  ttoo  rreecceeiivvee  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  mmuusstt  bbee  iinnfflluueenncceedd  bbyy  ddiissttaannccee  iinn  tthhee  ssaammee

wwaayy..

AAss  OOttttaavviiaannoo  aanndd  MMaarrttiinn  ((11999966))  ssttaattee,,  aa  cclloossee  rreellaattiioonn  mmuusstt  eexxiisstt  bbeettwweeeenn  tthhee  tthheeoorriieess  ooff

eennddooggeennoouuss  ggrroowwtthh  aanndd  tthhee  aannaallyysseess  ooff  tthhee  ’’nneeww  eeccoonnoommiicc  ggeeooggrraapphhyy’’..  TThhee  oobbjjeecctt  ooff  aannaallyyssiiss

ooff  tthhee  llaatttteerr  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmoottiivveess  ffoorr  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  ffiirrmmss  aanndd  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ffiirrmmss

iinn  aa  ffeeww  rreeggiioonnss..  FFoorr  iittss  oowwnn  ppaarrtt,,  aa  ffuunnddaammeennttaall  oobbjjeeccttiivvee  iinn  tthhee  tthheeoorryy  ooff  eennddooggeennoouuss  ggrroowwtthh

iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmoottiivveess  ffoorr  ccrreeaattiinngg  nneeww  ffiirrmmss  aanndd  nneeww  pprroodduuccttss  tthhrroouugghh  tteecchhnnoollooggiiccaall

cchhaannggee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiimmeennssiioonn  iinn  ggrroowwtthh  mmooddeellss  ccoonnttrraaddiiccttss

tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  LLuuccaass  ((11998888))  wwhhoo  ccoonnssiiddeerrss  tthhaatt  tthhee  eexxtteerrnnaall  eeffffeeccttss  tthhaatt  aarree  aatt  tthhee  bbaassee  ooff  tthhee

mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  ggrroowwtthh  rreeqquuiirree  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  aaggeennttss  aanndd  aarree,,  bbyy  nnaattuurree,,

bbaassiiccaallllyy  llooccaall..

LLuuccaass  mmaaddee  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  wwhheenn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ffiinndd  eevviiddeennccee  ttoo  ccoonnffiirrmm  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee

eexxtteerrnnaall  eeffffeeccttss  ooff  hhuummaann  ccaappiittaall  oonn  pprroodduuccttiioonn..  TThhee  wwoorrkk  ooff  JJaaccoobbss  ((11998866))  iiss,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn

ooff  LLuuccaass,,  aa  vveerryy  ssttiimmuullaattiinngg  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  eexxaammiinniinngg  tthhee  eexxtteerrnnaall  eeffffeeccttss  ooff  hhuummaann  ccaappiittaall

iinn  mmoorree  ddeettaaiill,,  aalltthhoouugghh  iitt  ddooeess  nnoott  aallllooww  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  eeffffeeccttss  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  JJaaccoobbss

eemmpphhaassiizzeess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  aaggeennttss  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  cciittiieess  iinn

eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  LLuuccaass  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ’’ffoorrcceess’’  tthhaatt  eexxppllaaiinn  tthhee  cceennttrraall  rroollee  ooff  cciittiieess  iinn

eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aarree  ooff  tthhee  ssaammee  ttyyppee  aass  tthhoossee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  eexxtteerrnnaall  eeffffeeccttss  ooff

hhuummaann  ccaappiittaall..
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TThhiiss  ggrroouupp  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  sshhoowwss,,  aass  LLuuccaass  ((11998888))  ppooiinnttss  oouutt,,  tthhaatt  ttoo  uussee  tthhee  nnaattiioonn  aass  aa  uunniitt

sseeeemmss  ttoottaallllyy  aarrbbiittrraarryy  ffrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tteecchhnnoollooggyy..  AAss  aa  ccoonnsseeqquueennccee  tthheerree  iiss  aa

ggrroouupp  ooff  aarrgguummeennttss  ((AAnnttoonneellllii,,  11999955))  tthhaatt  eexxppllaaiinn  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess

aanndd  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ggrreeaatteesstt  uussee  iiss  mmaaddee  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  iinn  llooccaall  oorr  rreeggiioonnaall

ssiittuuaattiioonnss..  TThheessee  aarrgguummeennttss  aarree::

•• SSppaattiiaall   pprrooxxiimmii ttyy  ffaaccii ll ii ttaatteess  tthhee  ccii rrccuullaattiioonn  ooff   iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ooppppoorrttuunnii ttiieess  ffoorr

eexxtteerrnnaall   lleeaarrnniinngg,,  tthhaatt  iiss  ttoo  ssaayy  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  ssppeeccii ff iicc  kknnoowwlleeddggee  ggeenneerraatteedd  bbyy  ootthheerr  ff ii rrmmss..

•• TThhee  tteecchhnnoollooggiiccaall   eeff ffeeccttss  ooff   ssppeeccii ff iicc  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkii ll llss  eemmbbooddiieedd  iinn  tthhee  wwoorrkkffoorrccee

aanndd  ddeerriivveedd  ffrroomm  mmoobbii ll ii ttyy  aammoonngg  ff ii rrmmss  ttaakkee  ppllaaccee  bbyy  pprreeffeerreennccee  iinn  aa  llooccaall   mmii ll iieeuu..

•• FFii rrmmss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ssaammee  rreeggiioonn  bbeenneeff ii tt  ff rroomm  tthhee  eexxtteerrnnaall ii ttiieess  ooff   rreesseeaarrcchh  ccaarrrriieedd  oouutt

bbyy  tthhee  uunniivveerrssii ttiieess  ssii ttuuaatteedd  iinn  tthhee  rreeggiioonn..

•• TThhee  llooccaall   oorr  rreeggiioonnaall   lleevveell   iiss  ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  iinntteerraaccttiioonn  aammoonngg  ff ii rrmmss  bbaasseedd  oonn  rreellaattiioonnss

ttoo  ddoo  wwii tthh  ssuubbccoonnttrraaccttiinngg  aanndd  ccooooppeerraattiioonn..

SSttuuddiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  iinndduussttrriiaall   ddiissttrriiccttss  ssuuppppoorrtt  tthheessee  iiddeeaass..  TThheessee  ddeeppaarrtt  ff rroomm  tthhee

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff   BBeeccaattttiinnii   ((11997799))  tthhaatt  rreeccoovveerrss  aanndd  eexxppaannddss  uuppoonn  tthhee  MMaarrsshhaall ll ''ss  ccoonncceepptt  ooff   aann

iinndduussttrriiaall   ddiissttrriicctt  wwii tthh  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ddeerriivveedd  ffrroomm  llooccaattiioonn  iinn  aann  iinndduussttrriiaall

ddiissttrriicctt..  AAmmoonngg  tthheessee,,  tthhee  ddii ff ffuussiioonn  ooff   kknnoowwlleeddggee  ffrraammeedd  wwii tthhiinn  tthhee  ''llooccaall   iinndduussttrriiaall

aattmmoosspphheerree''  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ooccccuuppyy  ff ii rrsstt  ppllaaccee..  IInn  tthhee  ssaammee  ddii rreeccttiioonn  ii tt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  iinncclluuddee  ssuucchh

wweell ll --kknnoowwnn  ccaasseess  aass  SSii ll iiccoonn  VVaall lleeyy..

CCoonnffrroonnttiinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff   nneeww  kknnoowwlleeddggee  aass  aa  ppuubbll iicc  ggoooodd,,  eeaassii llyy  aacccceessssiibbllee  aanndd  wwii tthh  vveerryy

llooww  ttrraannssmmiissssiioonn  ccoossttss,,  tthhee  eemmppii rriiccaall   eevviiddeennccee  sshhoowwss  tthhee  sshhoorrttccoommiinnggss  ooff   tthhiiss  iiddeeaa..  AAss

AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann  ((11999966))  ppooiinntt  oouutt,,  aall tthhoouugghh  tthhee  ccoosstt  ooff   ttrraannssmmii ttttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy

nnoott  vvaarryy  wwii tthh  ddiissttaannccee,,  pprreessuummaabbllyy  tthhee  ccoosstt  ooff   ttrraannssmmii ttttiinngg  kknnoowwlleeddggee  iinnccrreeaasseess  wwii tthh  ddiissttaannccee..

IInn  aaddddii ttiioonn,,  aa  ggrreeaatt  ppaarrtt  ooff   iinnnnoovvaattiioonnss  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  ccii ttiieess  ((JJaaccoobbss,,  11998866)),,  wwhhiicchh  iiss  aa  rreeff lleeccttiioonn

ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff   tthhee  iinntteerraaccttiioonn  aammoonngg  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ff ii rrmmss  iinn  tthhee  ggeenneerraattiioonn  aanndd  tthhee

aaddooppttiioonn  ooff   iinnnnoovvaattiioonnss..  FFoorr  tthheeii rr  ppaarrtt,,  GGllaaeesseerr  eett..  aall ..  ((11999922))  ssttaattee  tthhaatt  ''aaff tteerr  aall ll ,,  iinntteell lleeccttuuaall

bbrreeaakktthhrroouugghhss  mmuusstt  ccrroossss  hhaall llwwaayyss  aanndd  ssttrreeeettss  mmoorree  eeaassii llyy  tthhaann  oocceeaannss  aanndd  ccoonnttiinneennttss''..
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IItt  tthheerreeffoorree  sseeeemmss  rreelleevvaanntt  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  pprrooxxiimmiittyy  iinn  tthhee

ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  ssppiilllloovveerrss  aanndd  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthheemm..  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  pprroobblleemm,,

aass  JJaaffffee  ((11999933))  ppooiinnttss  oouutt,,  iiss  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  wwhheerree  tthhee  ssppiilllloovveerrss  ggoo  iiss  vveerryy  lliimmiitteedd..

TThhee  ffeeww  eexxiissttiinngg  ssttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  aarree  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  ccoonncceennttrraatteedd

((JJaaffffee  eett..  aall..,,  11999933))..  AAss  ssuucchh,,  iiff  ddiissttaannccee  iinnfflluueenncceess  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  rreecceeiivvee  tteecchhnnoollooggiiccaall

ssppiilllloovveerrss,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aa  cceerrttaaiinn  ccoonncceennttrraattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhoossee  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  iinn

wwhhiicchh  tthheeyy  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  ((AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann,,  11999966))..  TThhee  eexxiissttiinngg  eevviiddeennccee

sshhoowwss  tthhaatt  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittyy,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess,,  ddoo  nnoott  ddiissttrriibbuuttee  tthheemmsseellvveess

uunniiffoorrmmllyy  oovveerr  aann  aarreeaa  bbuutt  sshhooww  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn..  AAss  JJaaffffee  ((11999933))

aanndd  AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann  ((11999966))  iinnddiiccaattee,,  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssttuuddyy

iiss  ttoo  sseeppaarraattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  ssppiilllloovveerrss  ffrroomm  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa

ddeetteerrmmiinneedd  ppaatttteerrnn  ooff  llooccaattiioonn,,  tthhaatt  iiss  tthhee  oobbvviioouuss  eexxppllaannaattiioonn  ooff  wwhhyy  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy,,  iinn

cceerrttaaiinn  iinndduussttrriieess,,  tteennddss  ttoo  bbee  ccoonncceennttrraatteedd  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  iiss  tthhaatt  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee

pprroodduuccttiioonn  sshhoowwss  aa  ssppaattiiaall  ccoonncceennttrraattiioonn..  TThhee  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  vveerriiffiieedd  iiss  tthhaatt

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  wwiillll  tteenndd  ttoo  ccoonncceennttrraattee  iittsseellff  iinn  tthhoossee  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  iinn  wwhhiicchh  nneeww

tteecchhnnoollooggiiccaall  kknnoowwlleeddggee  ppllaayyss  aa  ggrreeaatteerr  rroollee..



66

22..  SSppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess..  EEvviiddeennccee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee..

TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess  iiss  ccoonnffrroonntteedd  wwiitthh  tthhee  oobbssttaaccllee

pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  iinneexxiisstteennccee  ooff  aannyy  mmeeaassuurreemmeenntt  tthhaatt  ggaatthheerrss  ttooggeetthheerr  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee

pprroocceesssseess  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  oouuttppuutt  ggeenneerraatteedd  bbyy  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss

oobbssttaaccllee,,  oobbvviioouussllyy,,  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ssppaattiiaall  llooccaattiioonn,,  aanndd  iiss  pprreesseenntt  iinn  tthhee

aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnnnoovvaattiioonn  aass  aa  wwhhoollee..

FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  ddeeppaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  pprrooppoosseedd  bbyy  GGrriilliicchheess  ((11997799)),,  iitt  iiss

ccoonnvveenniieenntt  ttoo  eexxaammiinnee  vvaarriioouuss  iinnddiiccaattoorrss,,  tthhaatt  aarree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  iinnppuutt  iinnddiiccaattoorrss  aanndd  oouuttppuutt

iinnddiiccaattoorrss..  AAmmoonngg  tthhee  ffiirrsstt,,  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  aarree  eexxppeennddiittuurreess  oonn  RR++DD  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnnneell  iinn

RR++DD,,  wwhhiillee  aammoonngg  tthhee  sseeccoonndd  ppaatteennttss  aarree  tthhee  bbaassiicc  iinnddiiccaattoorr..  NNoonnee  ooff  tthheessee  iiss  eexxeemmpptt  ffrroomm

pprroobblleemmss  nnoorr  aalllloowwss  aallll  aassppeeccttss  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  ttoo  bbee  ggaatthheerreedd  ttooggeetthheerr..

TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthheessee  iinnddiiccaattoorrss,,  oonn  cceerrttaaiinn  ooccccaassiioonnss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  hhaavvee  rreeccoouurrssee  ttoo  mmoorree

ddiirreecctt  iinnddiiccaattoorrss  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  ffrroomm  ooccccaassiioonnaall  ssuurrvveeyyss  oorr  ffrroomm  iinnffoorrmmaattiioonn  aappppeeaarriinngg

iinn  ssppeecciiaalliisseedd  ppuubblliiccaattiioonnss..  TThhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  wwiitthh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss  uusseedd  bbyy  FFeellddmmaann

((11999944))..  AAllssoo,,  aanndd  aass  aa  ccoommpplleemmeenntt  ttoo  tthhee  iinnddiiccaattoorrss  mmeennttiioonneedd,,  ffiigguurreess  ccaann  bbee  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee

aaddddeedd  vvaalluuee  oorr  eemmppllooyymmeenntt  iinn  sseeccttoorrss  wwiitthh  aa  hhiigghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt..

AAfftteerr  tthheessee  iinniittiiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss,,  tthhee  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iiss  pprreesseenntteedd..  TThhee  aannaallyyssiiss  ccaarrrriieedd  oouutt  iiss

ffuunnddaammeennttaallllyy  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  iittss  mmaaiinn  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aanndd  ffaacciilliittaattee

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppaarriissoonnss  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccaassee  ooff  SSppaaiinn..

TThhee  mmoosstt  ddeettaaiilleedd  aannaallyysseess  ooff  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrriieedd

oouutt,,  llaarrggeellyy  ffaacciilliittaatteedd  bbyy  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  AAfftteerr  tthhee

ppiioonneeeerr  ssttuuddiieess  ooff  MMaalleecckkyy  ((11999911))  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  RR++DD  aaccttiivviittiieess,,  JJaaffffee  ((11998899))

aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  FFeellddmmaann  ((11999944))  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss

aanndd  hhaavvee  ggoonnee  iinnttoo  tthhee  mmoottiivveess  eexxppllaaiinniinngg  tthhiiss  ffaacctt  iinn  ddeepptthh..

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  sshhoowwss,,  ffrroomm  tthhee  wwoorrkk  ooff  JJaaffffee  ((11998899))  aanndd  FFeellddmmaann  ((11999944)),,  ssoommee  ooff  tthhee

mmaaiinn  iinnddiiccaattoorrss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  aalllloowwss  ssoommee  pprriimmaarryy  ccoonncclluussiioonnss  ttoo  bbee  oobbttaaiinneedd..  IInn  tthhrreeee
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ssttaatteess,,  CCaalliiffoorrnniiaa,,  NNeeww  JJeerrsseeyy  aanndd  NNeeww  YYoorrkk,,  4488..7733%%  ooff  iinndduussttrriiaall  iinnnnoovvaattiioonnss  ((IINNNNOOVVAA))

aanndd  3344..1188%%  ooff  iinndduussttrriiaall  ppaatteennttss  hhaadd  tthheeiirr  ppooiinntt  ooff  oorriiggiinn,,  aanndd  4444..7711%%  ooff  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD

bbyy  iinndduussttrriiaall  ffiirrmmss  wwaass  mmaaddee..  TThheessee  tthhrreeee  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  wweellll  aabboovvee  tthhee  2266..0055%%

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarree  ooff  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthheessee  tthhrreeee  ssttaatteess  ooff  tthhee  2299  ssttaatteess  ffoorr

wwhhiicchh  ccoommpplleettee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ooff  vvaarriiaabblleess..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  iinnnnoovvaattiivvee

aaccttiivviittyy,,  bbootthh  ffrroomm  tthhee  aannggllee  ooff  iinnppuuttss  aass  wweellll  aass  rreessuullttss,,  sshhoowwss  aa  ggrreeaatteerr  ggeeooggrraapphhiiccaall

ccoonncceennttrraattiioonn  tthhaann  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittyy..  TThhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  GGiinnii’’ss  ccoonncceennttrraattiioonn  iinnddiicceess  ccoonnffiirrmmss

tthhiiss  ccoonncclluussiioonn..  IInn  ffaacctt,,  GGiinnii’’ss  iinnddeexx  ffoorr  tthhee  iinnnnoovvaattiioonnss  ((FFeellddmmaann,,  11999944))  iiss  00..6655,,  ffoorr  tthhee

ppaatteennttss  iiss  00..5566  aanndd  ffoorr  iinndduussttrriiaall  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD  iiss  00..6633,,  aallll  ooff  tthheessee  bbeeiinngg  aabboovvee  tthhee  00..4444

ffoorr  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt..
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TTaabbllee  11..  SSppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..

IINNNNOOVVAA PPaatteennttss IInndduussttrriiaall  RR++DD.. IInndduussttrr..  EEmmppllooyy..
AAllaabbaammaa 00,,1133%% 00,,2277%% 00,,3322%% 22,,0055%%
AArriizzoonnaa 11,,0088%% 00,,9966%% 11,,1199%% 00,,8877%%
AArrkkaannssaass 00,,1133%% 00,,1155%% 00,,0055%% 11,,1177%%
CCaalliiffoorrnniiaa 2255,,5599%% 1122,,6666%% 2222,,9977%% 1122,,1188%%
CCoolloorraaddoo 11,,1100%% 11,,3300%% 00,,9999%% 11,,1100%%
CCoonnnneeccttiiccuutt 33,,4477%% 44,,2277%% 33,,8855%% 22,,7722%%
FFlloorriiddaa 11,,7733%% 11,,6666%% 22,,2222%% 22,,6655%%
GGeeoorrggiiaa 11,,3399%% 00,,7755%% 00,,4466%% 33,,0088%%
IIlllliinnooiiss 66,,0077%% 99,,6611%% 55,,2299%% 77,,4477%%
IInnddiiaannaa 11,,2299%% 33,,0077%% 22,,3355%% 33,,8844%%
IIoowwaa 00,,5533%% 00,,9955%% 00,,8800%% 11,,4444%%
KKaannssaass 00,,3399%% 00,,5577%% 00,,3399%% 11,,1133%%
KKeennttuucckkyy 00,,2244%% 00,,8822%% 00,,4433%% 11,,5599%%
LLoouuiissiiaannaa 00,,1133%% 00,,6644%% 00,,3388%% 11,,2233%%
MMaassssaacchhuusseettss 99,,4466%% 55,,2255%% 55,,6644%% 44,,0077%%
MMiicchhiiggaann 22,,9944%% 66,,7766%% 1100,,7744%% 55,,9977%%
MMiinnnneessoottaa 22,,8899%% 22,,4466%% 22,,3366%% 22,,2255%%
MMiissssoouurrii 00,,9955%% 11,,6666%% 22,,4488%% 22,,5588%%
NNeebbrraasskkaa 00,,2244%% 00,,2200%% 00,,0055%% 00,,5566%%
NNeeww  JJeerrsseeyy 1111,,1199%% 1100,,3322%% 88,,0055%% 44,,7799%%
NNeeww  YYoorrkk 1111,,9988%% 1111,,2200%% 1111,,0000%% 99,,0088%%
NN  CCaarroolliinnaa 11,,0000%% 11,,2288%% 11,,1144%% 44,,8822%%
OOhhiioo 44,,9944%% 77,,8844%% 55,,4488%% 77,,3366%%
OOkkllaahhoommaa 00,,5533%% 11,,7788%% 00,,5555%% 11,,1166%%
PPeennnnssyyllvvaanniiaa 66,,4444%% 99,,1133%% 77,,6655%% 77,,8877%%
RRhhooddee  IIssllaanndd 00,,6633%% 00,,3377%% 00,,1199%% 00,,7766%%
UUttaahh 00,,2299%% 00,,4400%% 00,,4433%% 00,,5555%%
VViirrggiinniiaa 11,,0000%% 11,,1166%% 11,,2222%% 22,,4455%%
WWiissccoonnssiinn 22,,2266%% 22,,4499%% 11,,3333%% 33,,2233%%
TTOOTTAALL 110000,,0000%% 110000,,0000%% 110000,,0000%% 110000,,0000%%

SSoouurrccee::  CCoommppiilleedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorr  ffrroomm  FFeellddmmaann  ((11999944))  aanndd  JJaaffffee  ((11998899))..

TThhee  aannaallyyssiiss  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  ddeeggrreeee  ooff  sseeppaarraattiioonn  ooff  ddaattaa,,  bbyy  bbrraanncchheess  ooff  iinndduussttrryy,,  sshhoowwss  tthhaatt

ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  iiss  eevveenn  ggrreeaatteerr  iinn  tthhoossee  sseeccttoorrss  wwiitthh  aa  ggrreeaatteerr  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt

ssuucchh  aass  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  ooff  ccoommppuutteerrss,,  pprreecciissiioonn  iinnssttrruummeennttss,,  eelleeccttrroonniiccss  aanndd  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall

pprroodduuccttss,,  aammoonngg  ootthheerrss..

TThhiiss  eevviiddeennccee  pprreesseenntteedd  bbyy  FFeellddmmaann  ((11999944))  ddooeess  nnoott  aallllooww,,  aass  tthhee  aauutthhoorr  ppooiinnttss  oouutt,,  ttoo

iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonncclluuddee  tthhaatt  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttaannccee  ppllaayyss  aa  rreelleevvaanntt  rroollee  iinn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess..  IInn  tthhiiss  sseennssee  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  ttwwoo  hhyyppootthheesseess  ((FFeellddmmaann,,

11999944))..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  wwhheetthheerr  ggeeooggrraapphhyy  iiss  rreeaallllyy  iimmppoorrttaanntt,,  tthhaatt  iiss  iiff  iitt  iiss  aann

eexxppllaaiinniinngg  vvaarriiaabbllee,,  oorr  wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  eeaacchh  iinndduussttrryy  aanndd

eeaacchh  ssttaattee  iiss  ssiimmppllyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeennssiittyy  ttoo  iinnnnoovvaattee  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  iinndduussttrriieess  aanndd
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ssttaatteess..  TThhee  uussee  ooff  aa  cchhii--ssqquuaarree  tteesstt  aalllloowwss  tthhee  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  hhyyppootthheessiiss  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  ooff

iinnnnoovvaattiioonnss  ffrroomm  iinndduussttrryy  aanndd  ssttaattee,,  tthheerreeffoorree  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff

iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  eeaacchh  ssttaattee  aanndd  bbrraanncchh  ooff  iinndduussttrryy  iiss  nnoott  ssttrriiccttllyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  pprrooppeennssiittyy  ttoo

iinnnnoovvaattee  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  iinndduussttrriieess  aanndd  ssttaatteess..

TThhee  sseeccoonndd  hhyyppootthheessiiss  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff

iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  ccoouulldd

bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittyy..  TThhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  vvaalluueess

ooff  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  bbootthh  vvaarriiaabblleess,,  iinnnnoovvaattiioonnss  aanndd  iinndduussttrriiaall  aaddddeedd  vvaalluuee,,  gglloobbaallllyy  aass

wweellll  aass  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  sseeccttoorraall  sseeppaarraattiioonn  sshhooww  tthhaatt  aalltthhoouugghh  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  iiss  ppoossiittiivvee,,  tthhee

rreellaattiioonn  iiss  nnoott  ddeetteerrmmiinniissttiicc..

AAss  ffaarr  aass  tthhee  ccaassee  ooff  EEuurrooppee  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaavvee  rreessttrriicctteedd  tthhee

ssttuuddyy  ooff  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  ffoorr  EEuurrooppee  aass  aa  wwhhoollee..  CCuurrrreennttllyy,,  tthhee

eexxiissttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  ooff  hhoommooggeenneeiittyy  ffoorr  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess,,  iiss  mmaaddee  uupp

ooff  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD  aanndd  ppeerrssoonnnneell  iinn  RR++DD  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  RREEGGIIOO  ddaattaa  bbaassee,,  aanndd  ooff  tthhee

ssttaattiissttiiccss  ffoorr  ppaatteennttss  ffrroomm  tthhee  ffiigguurreess  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaatteennttss  OOffffiiccee..

FFrroomm  tthhiiss  ddaattaa  tthhee  eexxiissttiinngg  eevviiddeennccee  aallssoo  sshhoowwss  aa  ssttrroonngg  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  hhooww  cceerrttaaiinn  rreeggiioonnss  eennjjooyy  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggeess  iinn

tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnnnoovvaattiioonnss..

WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD,,  hhoommooggeennoouuss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  NNUUTTSS  22  rreeggiioonnss

ffoorr  FFrraannccee,,  IIttaallyy  aanndd  SSppaaiinn,,  aanndd  NNUUTTSS  11  ffoorr  GGeerrmmaannyy..  TThhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  GGiinnii’’ss  iinnddiicceess  ffoorr

pprriivvaattee  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt  cclleeaarrllyy  sshhoowwss  aa  ggrreeaatteerr

ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy..  FFoorr  tthhee  ffoouurr  ccoouunnttrriieess  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  GGiinnii  iinnddeexx  ffoorr

eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD  oosscciillllaatteess  bbeettwweeeenn  00..5544  ffoorr  GGeerrmmaannyy  aanndd  00..7766  ffoorr  SSppaaiinn,,  vvaalluueess  tthhaatt  aarree

cclleeaarrllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhoossee  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt..  OObbvviioouussllyy,,

ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ooff  ccoouunnttrriieess  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  wwhhoollee  tthheerree  iiss  aallssoo,,  ttoo  aann  eevveenn  sshhaarrppeerr  ddeeggrreeee,,  aa

ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess..

TTaabbllee  22..  GGiinnii  iinnddeexx..  PPrriivvaattee  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD  aanndd  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt..  11999900

EExxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD IInndduusstt..  eemmppllooyymmeenntt
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EEuurrooppeeaann  UUnniioonn--44 00,,7777 00,,5500
GGeerrmmaannyy 00,,5544 00,,4466
FFrraannccee 00,,6699 00,,3399
SSppaaiinn 00,,7766 00,,4455
IIttaallyy 00,,7733 00,,4455
SSoouurrccee::  CCoommppiilleedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorr  ffrroomm  EEuurroossttaatt..

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  tthhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppaatteennttss  iinn  EEuurrooppee  hhaass  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  bbyy  CCaanniieellss

((11999977))..  IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  ccoouunnttrriieess  ssttuuddiieedd  wweerree  FFrraannccee,,  IIttaallyy,,  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm,,  SSppaaiinn  aanndd

HHoollllaanndd..  TThhee  ccoonncclluussiioonnss  tthhee  aauutthhoorr  aarrrriivveess  aatt  ccoonnffiirrmm  tthhee  eevviiddeennccee  aallrreeaaddyy  pprreesseenntteedd..

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiigguurreess  ffoorr  ggrroossss  aaddddeedd  vvaalluuee  aanndd  tthhoossee  ffoorr  ppaatteennttss

sshhoowwss  hhooww,,  aalltthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  bbootthh,,  iitt  iiss  ggrreeaatteerr  ffoorr  tthhee

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy..  AAnnootthheerr  ccoonncclluussiioonn  ooff  iinntteerreesstt  iiss  tthhaatt  bbyy  sseeccttoorrss,,  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ppaatteennttss,,

tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  aallll  oovveerr  EEuurrooppee  iiss  ssiimmiillaarr  wwhhiillee  tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aaddddeedd  vvaalluuee

sshhoowwss  ssiiggnniiffiiccaanntt  vvaarriiaattiioonnss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn..
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33..  SSppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  SSppaaiinn

TThhee  SSppaanniisshh  eeccoonnoommyy  pprreesseennttss,,  aass  iiss  kknnoowwnn,,  aa  ssttrroonngg  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  pprroodduuccttiivvee  aaccttiivviittyy,,

wwiitthh  tthhee  ccoonnssiiddeerraabbllee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  AAuuttoonnoommoouuss  CCoommmmuunniittiieess  ooff  MMaaddrriidd  aanndd  CCaattaalloonniiaa..

FFrroomm  11999955  ddaattaa  iitt  ccaann  bbee  sseeeenn  tthhaatt  tthheessee  ttwwoo  CCoommmmuunniittiieess  ggeenneerraattee  3355%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ggrroossss

aaddddeedd  vvaalluuee  ((VVAABB))  iinn  SSppaaiinn..  TToo  eexxaammiinnee  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  bbyy

AAuuttoonnoommoouuss  CCoommmmuunniittiieess,,  aass  aa  ffiirrsstt  aapppprrooaacchh,,  ttwwoo  iinnppuutt  aanndd  oonnee  oouuttppuutt  iinnddiiccaattoorr  wweerree  uusseedd..

TThhee  ffoorrmmeerr  wweerree  ffiirrssttllyy  ttoottaall  eexxppeennddiittuurreess  oonn  RR++DD  ((GGIIDD))  aanndd  sseeccoonnddllyy  eexxppeennddiittuurreess  oonn

iinnnnoovvaattiioonn  ((GGIINNNNOOVV))  mmaaddee  bbyy  iinnnnoovvaattiivvee  ffiirrmmss  ffrroomm  aa  nneeww  ssuurrvveeyy  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee

NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  SSttaattiissttiiccss  ((IINNEE))..  IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  iinnnnoovvaattiioonn,,  ddeeppaarrttiinngg

ffrroomm  tthhee  ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  OOsslloo  mmaannuuaall,,  iinncclluuddeess  ttooggeetthheerr  wwiitthh  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD,,  ootthheerr

ttyyppeess  ooff  eexxppeennddiittuurree  tthhaatt  ffoorrmm  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  ssuucchh  aass  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff

nnoonn--mmaatteerriiaall  tteecchhnnoollooggyy,,  eexxppeennddiittuurree  oonn  iinndduussttrriiaall  ddeessiiggnn  oorr  iinndduussttrriiaall  eennggiinneeeerriinngg..  AAss  aann

oouuttppuutt  iinnddiiccaattoorr  ppaatteennttss  ((PPAATT))  wweerree  uusseedd,,  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  AAuuttoonnoommoouuss  CCoommmmuunniittiieess

ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  aapppplliiccaanntt  ((CCoorroonnaaddoo,,  AAccoossttaa;;  11999977)),,  wwhhiicchh  iiss

tthhee  oonnllyy  iinnddiiccaattoorr  ooff  oouuttppuutt  aavvaaiillaabbllee..

TThhee  rreeggiioonnaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthheessee  iinnddiiccaattoorrss  sshhoowwss  aa  ssttrroonngg  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff

iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy,,  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  gglloobbaall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,

CCaattaalloonniiaa  aanndd  MMaaddrriidd  mmaakkee  uupp  5555%%  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  RR++DD,,  5500%%  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn

iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ggeenneerraattee  5511%%  ooff  tthhee  ppaatteennttss..  FFoolllloowwiinngg  tthheessee  ttwwoo  AAuuttoonnoommoouuss  CCoommmmuunniittiieess

aarree  tthhee  BBaassqquuee  CCoouunnttrryy,,  tthhee  CCoommmmuunniittyy  ooff  VVaalleenncciiaa  aanndd  AAnnddaalluussiiaa..
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TTaabbllee  33..  IInnddiiccaattoorrss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..

VVAABB..  11999955 GGIIDD  11999955 GGIINNNNOOVV9944 PPAATT9922

AAnnddaalluuccííaa 1133,,4422%% 99,,7711%% 55,,1199%% 77,,2211%%

AArraaggóónn 33,,4477%% 22,,4466%% 99,,6666%% 33,,3366%%

AAssttuurriiaass 22,,5588%% 11,,6633%% 00,,8866%% 11,,8855%%

BBaalleeaarreess 22,,4411%% 00,,4477%% 00,,1100%% 11,,3366%%

CCaannaarriiaass 33,,8877%% 22,,0022%% 11,,4433%% 11,,0022%%

CCaannttaabbrriiaa 11,,3311%% 00,,8855%% 11,,3388%% 00,,6688%%

CCaassttii ll llaa  yy  LLeeóónn 55,,8888%% 33,,7788%% 55,,2266%% 33,,3311%%

CCaassttii ll llaa--LLaa  MMaanncchhaa 33,,5577%% 11,,8888%% 22,,3300%% 11,,7700%%

CCaattaalluuññaa 1199,,2266%% 2211,,0044%% 2266,,1155%% 2288,,6699%%

CCoommuunniidd..  VVaalleenncciiaannaa 99,,7788%% 55,,8888%% 66,,4455%% 1100,,8811%%

EExxttrreemmaadduurraa 11,,9933%% 00,,6600%% 22,,3322%% 00,,8888%%

GGaall iicciiaa 55,,3399%% 33,,3333%% 55,,6688%% 22,,4444%%

MMaaddrriidd 1155,,9966%% 3333,,9988%% 2211,,6611%% 2222,,6655%%

MMuurrcciiaa 22,,4422%% 11,,4433%% 00,,8877%% 11,,7755%%

NNaavvaarrrraa 11,,6644%% 11,,5566%% 11,,9955%% 11,,8800%%

PPaaííss  VVaassccoo 66,,3355%% 99,,0044%% 88,,1100%% 99,,6644%%

RRiioojjaa  ((LLaa)) 00,,7777%% 00,,3333%% 00,,6677%% 00,,8833%%

TTOOTTAALL 110000,,0000%% 110000,,0000%% 110000,,0000%% 110000,,0000%%

SSoouurrccee::  IINNEE  aanndd  CCoorroonnaaddoo  aanndd  AAccoossttaa  ((11999977))..

TToo  aannaallyyssee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittyy  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iitt  iiss  aaggaaiinn

ccoonnvveenniieenntt  ttoo  uussee  GGiinnii’’ss  iinnddeexx..  OObbvviioouussllyy  vvaalluueess  nneeaarreerr  ttoo  11  iinnddiiccaattee  aa  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff

ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  sshhooww  hhooww  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee

aaccttiivviittyy  iiss,,  bbootthh  ffoorr  tthhee  iinnppuutt  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  oouuttppuutt  iinnddiiccaattoorrss,,  cclleeaarrllyy  aabboovvee  tthhee  vvaalluuee

oobbttaaiinneedd  ffoorr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  mmeeaassuurreedd  bbyy  GGrroossss  AAddddeedd  VVaalluuee..

TTaabbllee  44..  CCoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiioonn..  GGiinnii  iinnddeexx..

GGiinnii  iinnddeexx
GGrroossss  AAddddeedd  VVaalluuee 00,,4466
RR++DD  eexxppeennddiittuurree 00,,6633
GGIINNNNOOVV 00,,5577
PPaatteennttss 00,,6600
SSoouurrccee::  CCoommppiilleedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorr  ffrroomm  ddaattaa  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ttaabbllee..

IInn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  AArrrrooww  ((11996622))  aanndd  AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann  ((11996666)),,  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss

ppllaayy  aa  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  sseeccttoorrss  wwiitthh  aa  ggrreeaatteerr  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt..  CCoonnsseeqquueennttllyy  iitt  ccaann

bbee  eexxppeecctteedd  tthhaatt  iinntteennssiivvee  RR++DD  sseeccttoorrss  sshhooww  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn..  TToo  eexxaammiinnee  tthhiiss  mmaatttteerr,,  iinn
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tthhee  ccaassee  ooff  SSppaaiinn,,  tthhee  GGiinnii  iinnddiicceess  ffoorr  tthhee  bbrraanncchheess  ooff  iinndduussttrryy  ooff  aa  hhiigghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt

aarree  pprreesseenntteedd  bbeellooww..  IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  vvaarriiaabblleess  uusseedd  aarree  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  AAuuttoonnoommoouuss

CCoommmmuunniittiieess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aallssoo  ooffffeerreedd  oonn  eexxppeennddiittuurree  oonn  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  tthheessee  sseeccttoorrss..

TThhee  eennttiirree  ggrroouupp  ooff  sseelleecctteedd  sseeccttoorrss  eemmppllooyyss  88..55%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ooff  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt  aanndd

mmaakkeess  2244..55%%  ooff  tthhee  ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  oonn  iinnnnoovvaattiioonn  mmaaddee  bbyy  iinnnnoovvaattiivvee  ffiirrmmss..

TTaabbllee  55..  SSeeccttoorrss  wwiitthh  aa  hhiigghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt..  GGiinnii  iinnddeexx..

EEmmppooyyeemmeenntt  ((11999911)) GGIINNNNOOVV
PPhhaarrmmaaccyy 00,,8888 00,,8844
OOffffiiccee  mmaacchhiinneerryy 00,,8899 00,,9911
EElleeccttrriiccaall  mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmaatteerriiaall 00,,6688 00,,6666
EElleeccttrroonniicc  mmaatteerriiaall 00,,8833 00,,8877
AAiirrccrraafftt 00,,8899 00,,8899
OOppttiiccaall  aanndd  pprreecciissiioonn  iinnssttrruummeennttss 00,,7799 00,,8800
TToottaall 00,,4499 00,,5577
SSoouurrccee::  CCoommppiilleedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorr  ffrroomm  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  IINNEE..

TThhee  rreessuullttss  rreefflleecctt  tthhee  vveerryy  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  tthhee  sseeccttoorrss  ooff  hhiigghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt  iinn

SSppaaiinn,,  wwiitthh  GGiinnii  iinnddiicceess  cclleeaarrllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhoossee  ffoorr  iinndduussttrryy  aass  aa  wwhhoollee..  IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy

eexxppeennddiittuurree  oonn  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  tthheessee  sseeccttoorrss  aallssoo  sshhoowwss  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn,,  wwiitthh  vvaalluueess  vveerryy

cclloossee  ttoo  tthhoossee  ffoorr  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt..  CCeerrttaaiinnllyy,,  tthheessee  rreessuullttss  ddoo  nnoott  ppeerrmmiitt  tthhee  ccoonncclluussiioonn

ttoo  bbee  ddrraawwnn  tthhaatt  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssppiilllloovveerrss  aanndd  tthhee  ggrreeaatteerr  uussee  mmaaddee  ooff  tthheemm  tthhaatt  ggeeooggrraapphhiiccaall

pprrooxxiimmiittyy  ccoouulldd  mmeeaann  wwoouulldd  bbee  tthhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  ooff  tthhiiss  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn..  OOtthheerr

rreeaassoonnss,,  aammoonngg  wwhhiicchh  tthhee  pprreesseennccee  ooff  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  iiss  tthhee  mmoosstt  oobbvviioouuss,,  ccoouulldd  ppllaayy  aa

rreelleevvaanntt  rroollee..

FFiinnaallllyy,,  iitt  sseeeemmss  rreelleevvaanntt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ppoolliiccyy  oonn  tteecchhnnoollooggyy  oonn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn

ooff  iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivviittiieess  iinn  SSppaaiinn..  VVaarriioouuss  ssttuuddiieess  ((LLaannddaabbaassoo,,  11999955))  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhee

ppeerrssiisstteennccee  ooff  rreeggiioonnaall  ddiisseeqquuaalliittiieess  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  tthhee  nniill  rreeddiissttrriibbuuttiivvee  eeffffeecctt

tthhaatt  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt  ooff  RR++DD  hhaass  ppllaayyeedd..  AAllssoo,,  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  RR++DD  aaccttiivviittiieess  ccoonnssttiittuuttee  oonnee  ooff

tthhee  mmaaiinn  eexxppllaaiinniinngg  vvaarriiaabblleess  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppuubblliicc  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt

ooff  lleevveellss  ooff  tteecchhnnoollooggyy  ((VVeennccee  aanndd  GGuunnttíínn,,  11999988))..  TToo  aannaallyyssee  tthhiiss  qquueessttiioonn  tthhee  ddaattaa

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  ggeeooggrraapphhiiccaall   ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  pprreesseenntteedd  ffoorr  tthhrreeee  ooff   tthhee  mmaaiinn  iinnssttrruummeennttss  ffoorr

ppuubbll iicc  ssuuppppoorrtt  ooff   rreesseeaarrcchh  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  TThheessee  aarree  tthhee  IInndduussttrriiaall   TTeecchhnnoollooggyy  DDeevveellooppmmeenntt

CCeennttrree  ((CCDDTTII)),,  tthhee  NNaattiioonnaall   RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ((PPNNIIDD  11998888--11999922))  aanndd  tthhee  IIIIII
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RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  FFrraammeewwoorrkk  PPrrooggrraammmmee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ((11999900--11999944))..  IInn

tthhee  ffiirrsstt  ccaassee  tthhee  ttoottaall  bbuuddggeett  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  IInndduussttrriiaall  TTeecchhnnoollooggyy

DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  aanndd  iittss  rreeggiioonnaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  uusseedd  aass  aann  iinnddiiccaattoorr,,  aanndd  ffoorr  tthhee  ootthheerr  ttwwoo

tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd  ffuunnddss  bbyy  AAuuttoonnoommoouuss  CCoommmmuunniittiieess..

TTaabbllee  66..  TTeecchhnnoollooggiiccaall  ppoolliiccyy..  GGeeooggrraapphhiiccaall  ddiissttrriibbuuttiioonn

CCDDTTII  11999955 PPNNIIDD88889922 IIIIII  PPMM

AAnnddaalluuccííaa 55,,6622%% 77,,2211%% 66,,44%%

AArraaggóónn 33,,7755%% 33,,5599%% 11,,22%%

AAssttuurriiaass 11,,6622%% 22,,0011%% 11,,55%%

BBaalleeaarreess 00,,1199%% 00,,5511%% 11,,00%%

CCaannaarriiaass 00,,6688%% 11,,7799%% 00,,77%%

CCaannttaabbrriiaa 00,,9988%% 11,,1177%% 11,,22%%

CCaassttii ll llaa  yy  LLeeóónn 44,,5533%% 22,,8844%% 11,,44%%

CCaassttii ll llaa--LLaa  MMaanncchhaa 33,,2211%% 00,,3388%% 00,,33%%

CCaattaalluuññaa 2255,,3399%% 2211,,1166%% 1177,,44%%

CCoommuunniidd..  VVaalleenncciiaannaa 1111,,1199%% 66,,0055%% 55,,11%%

EExxttrreemmaadduurraa 00,,4411%% 00,,4433%% 00,,11%%

GGaall iicciiaa 22,,2200%% 33,,4400%% 11,,55%%

MMaaddrriidd 1155,,8811%% 3399,,6699%% 4477,,55%%

MMuurrcciiaa 22,,0088%% 00,,9944%% 00,,77%%

NNaavvaarrrraa 44,,8844%% 11,,7799%% 00,,77%%

PPaaííss  VVaassccoo 1155,,9955%% 66,,9900%% 88,,88%%

RRiioojjaa  ((LLaa)) 11,,5577%% 00,,1144%% 00,,00%%

NNoott  rreeggiioonnaall iizzeedd 44,,66%%

TTOOTTAALL 110000,,0000%% 110000,,0000%% 110000,,0000%%

SSoouurrccee::  LLaannddaabbaassoo  ((11999955));;  EEsstteebbaann  aanndd  VVeellaassccoo  ((11999966));;  VVeennccee  aanndd  GGuunnttíínn  ((11999988))..

OOnnccee  aaggaaiinn,,  tthhee  eexxiissttiinngg  ddaattaa  sshhoowwss  tthhee  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff   ppuubbll iicc  ssuuppppoorrtt  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd

iinnnnoovvaattiioonn,,  hhiigghhll iigghhttiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff   CCaattaalloonniiaa  aanndd  MMaaddrriidd  aass  tthhee  mmaaiinn  ddeessttiinnaattiioonnss..

SSiimmii llaarrllyy,,  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff   GGiinnii   iinnddiicceess  ccoonnff ii rrmmss  tthhiiss  ccoonncclluussiioonn..  TThheessee  hhaavvee  vvaalluueess  vveerryy

ssiimmii llaarr  ttoo  tthhoossee  oobbttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  tteecchhnnoollooggiiccaall   iinnppuuttss  aanndd  oouuttppuuttss,,  oossccii ll llaattiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  00..5577

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  IInndduussttrriiaall   TTeecchhnnoollooggyy  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  aanndd  tthhee  00..6677  ffoorr  tthhee  RReesseeaarrcchh

aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  FFrraammeewwoorrkk  PPrrooggrraammmmee..

TToo  ssuummmmaarriizzee,,  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  wwii tthh  aa  ddeessccrriippttiivvee  ffooccuuss,,  ooff   tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ddeeggrreeee  ooff

ccoonncceennttrraattiioonn  ooff   iinnnnoovvaattiivvee  aaccttiivvii ttyy  iinn  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  cclleeaarrllyy  sshhoowwss  hhooww  iinnnnoovvaattiivvee

aaccttiivvii ttiieess  hhaavvee  aa  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff   ccoonncceennttrraattiioonn  tthhaann  eeccoonnoommiicc  aaccttiivvii ttyy  aass  aa  wwhhoollee..  IInn  ssppii ttee  ooff
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tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ccoommppaarriissoonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  wwiitthh  ssoommee  ccaauuttiioonn,,  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ooff  ccoouunnttrriieess

sseelleecctteedd  ((tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  GGeerrmmaannyy,,  FFrraannccee,,  IIttaallyy  aanndd  SSppaaiinn))  tthhee  GGiinnii  iinnddiicceess  ffoorr  eeccoonnoommiicc

aaccttiivviittyy,,  mmeeaassuurreedd  bbyy  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyymmeenntt,,  aarree  bbeettwweeeenn  00..3399  aanndd  00..4466..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd

tthhee  vvaalluueess  ffoorr  tthhee  iinnddiiccaattoorrss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  aarree  bbeettwweeeenn  00..5544  aanndd  00..7733..  SSiimmiillaarrllyy,,  iinndduussttrriiaall

aaccttiivviittiieess  wwiitthh  aa  hhiigghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonntteenntt,,  ssttuuddiieedd  iinn  tthhee  SSppaanniisshh  ccaassee,,  pprreesseenntt  aa  ddeeggrreeee  ooff

ccoonncceennttrraattiioonn  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aass  aa  wwhhoollee..  OObbvviioouussllyy  iitt  ccaannnnoott  bbee

iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnffeerrrreedd  ffrroomm  tthheessee  rreessuullttss  tthhaatt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  pprrooxxiimmiittyy  iinn  tthhee

uussee  mmaaddee  ooff  ssppiilllloovveerrss  wwiillll  bbee  tthhee  mmaaiinn  eexxppllaaiinniinngg  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff

ccoonncceennttrraattiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  eexxiissttiinngg  eevviiddeennccee  ((JJaaffffee,,  11998899;;  AAuuddrreessttcchh  aanndd  FFeellddmmaann,,

11999966))  sseeeemmss  ttoo  ppooiinntt  ttoowwaarrddss  iitt  bbeeiinngg  aa  vvaarriiaabbllee  ooff  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  aanndd  iitt

sseeeemmss  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  ssuuppppoossee  tthhaatt  iitt  ccaann  aallssoo  bbee  ssoo  iinn  ootthheerr  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass..

AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss::  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  tthhaannkk  MM..  TTeerreessaa  CCoossttaa  aanndd  EE..  VViillaaddeeccaannss  ffoorr  uusseeffuull
ccoommmmeennttss  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss..  NNeevveerrtthheelleessss  II  ttaakkee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee
ppaappeerr..  TThhiiss  ppaappeerr  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  aa  llaarrggeerr  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  tthhaatt  hhaass  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee
CCIICCYYTT  ((SSEECC  9966--00889988))..
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RReeffeerreenncceess

AAnnttoonneellllii,,  CC  ((11999955))::  TThhee  EEccoonnoommiiccss  ooff  llooccaalliizzeedd  cchhaannggee  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddyynnaammiiccss,,  KKlluuwweerr
AAccaaddeemmiicc  PPuubblliisshheerrss

AArrrrooww,,  KK..  ((11996622))::  ““ EEccoonnoommiicc  wweell ffaarree  aanndd  aall llooccaattiioonn  ooff   rreessoouurrcceess  ffoorr  iinnvveennttiioonn”” ,,  iinn  RR..  NNeellssoonn
((eedd..))  TThhee  rraattee  aanndd  ddii rreeccttiioonn  ooff   iinnvveennttiivvee  aaccttiivvii ttyy,,  PPrriinncceennttoonn  UUnniivveerrssii ttyy  PPrreessss..

AAuuddrreessttcchh,,  DD..BB  yy  FFeellddmmaann,,  MM..  ((11999966))::  ““ RR&& DD  ssppii ll lloovveerrss  aanndd  tthhee  ggeeooggrraapphhyy  ooff   iinnnnoovvaattiioonn  aanndd
pprroodduuccttiioonn”” ,,  TThhee  AAmmeerriiccaann  EEccoonnoommiicc  RReevviieeww  vvooll   8866,,  nn..  33

BBeeccaattttiinnii ,,  GG..  ((11997799))::  ““ DDaall   sseettttoorree  iinndduussttrriiaallee  aall   ddiissttrreettttoo  iinndduussttrriiaallee..  AAllccuunnaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee
ssuull ll ’’ uunnii ttàà  ddii   iinnddaaggiinnee  ddeell ll   eeccoonnoommiiaa  iinndduussttrriiaallee”” ,,  RRiivviissttaa  ddii   EEccoonnoommiiaa  ee  PPooll ii ttiiccaa
iinndduussttrriiaall   nn..11

CCaanniieellss,,  MM..  ((11999977))::  ““ TThhee  ggeeooggrraapphhiicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff   ppaatteennttss  aanndd  vvaalluuee  aaddddeedd  aaccrroossss  EEuurrooppeeaann
RReeggiioonnss”” ,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  3377tthh  EEuurrooppeeaann  CCoonnggrreessss  ooff   tthhee  RReeggiioonnaall   SScciieennccee
AAssssoocciiaattiioonn..  RRoommee,,  IIttaallyy,,  AAuugguusstt  11999977..

CCoorroonnaaddoo,,  DD..,,  AAccoossttaa,,  MM..  ((11999977))::  ““ SSppaattiiaall   ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff   ppaatteennttss  iinn  SSppaaiinn::  DDeetteerrmmiinniinngg
ffaaccttoorrss  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  oonn  rreeggiioonnaall   ddeevveellooppmmeenntt”” ,,  RReeggiioonnaall   SSttuuddiieess,,  VVooll   3311,,44..

EEsstteebbaann,,  MM..,,  VVeellaassccoo,,RR..  ((11999966))::  ““ LLaa  ppooll ííttiiccaa  iinndduussttrriiaall   eenn  llaa  EEssppaaññaa  ddee  llaass  aauuttoonnoommííaass”” ,,
PPaappeelleess  ddee  EEccoonnoommííaa  EEssppaaññoollaa  nn..  6677

FFeellddmmaann,,  MM..  ((11999944))::  TThhee  GGeeooggrraapphhyy  ooff   iinnnnoovvaattiioonn,,  KKlluuwweerr  AAccaaddeemmiicc  PPuubbll iisshheerrss..
GGllaaeesseerr,,  EE..,,  KKaall llaall ,,  HH..DD,,  SScchheeiikkmmaann,,  JJ..AA  yy  SShhlleeii ffeerr,,  AA  ((11999922))::  ““ GGrroowwtthh  iinn  ccii ttiieess”” ,,  JJoouurrnnaall   ooff

PPooll ii ttiiccaall   EEccoonnoommyy,,  vvooll ..  110000,,  nn..66..
GGrrii ll iicchheess,,  ZZ..  ((11999911))::  ““ TThhee  sseeaarrcchh  ffoorr  RR&& DD  ssppii ll lloovveerrss”” ,,  WWoorrkkiinngg  PPaappeerr  nn..  33776688,,  NNBBEERR..
GGrroossssmmaann,,  GG..  yy  HHeellppmmaann,,  EE..  ((11999911))::  IInnnnoovvaattiioonn  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  gglloobbaall   eeccoonnoommyy,,

CCaammbbrriiddggee,,  MMaassss..::  TThhee  MMIITT  PPrreessss..
HHeennddeerrssoonn,,  VV..,,  KKuunnccoorroo,,  AA..  yy  TTuurrnneerr,,  MM..  ((11999955))::  ““ IInndduussttrriiaall   ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ccii ttiieess”” ,,  JJoouurrnnaall

OOff  PPooll ii ttiiccaall   EEccoonnoommyy,,  vvooll   110033..  nn..  5511..
JJaaccoobbss  JJ..  ((11998866))::  LLaass  cciiuuddaaddeess  yy  llaa  rriiqquueezzaa  ddee  llaass  nnaacciioonneess,,  EEdd..  AArriieell
JJaaffffee,,  AA..  ((11998899))::  ““ RReeaall   eeff ffeeccttss  ooff   aaccaaddeemmiicc  rreesseeaarrcchh”” ,,  TThhee  AAmmeerriiccaann  EEccoonnoommiicc  RReevviieeww,,  vvooll

7799,,  nn..55
JJaaffffee,,  AA,,  TTrraajj tteennbbeerrgg,,  MM..  yy  HHeennddeerrssoonn,,  RR  ((11999933))::  ““ GGeeooggrraapphhiicc  llooccaall iizzaattiioonn  ooff   kknnoowwlleeddggee

ssppii ll lloovveerrss  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  ppaatteennttss  ccii ttaattiioonnss”” ,,  QQuuaarrtteerrllyy  JJoouurrnnaall   ooff   EEccoonnoommiiccss
LLaannddaabbaassoo,,  MM..  ((11999955))::  PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  llaa  ppooll ííttiiccaa  rreeggiioonnaall   ccoommuunnii ttaarriiaa..  UUnnaa

pprrooppuueessttaa  ddee  eessttrraatteeggiiaa  tteeccnnoollóóggiiccaa  rreeggiioonnaall ,,  SSeerrvviicciioo  EEddii ttoorriiaall ,,  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell   PPaaííss
VVaassccoo

LLuuccaass,,  RR..  ((11998888))::  ““ OOnn  tthhee  MMeecchhaanniissmmss  ooff   ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg”” ,,  JJoouurrnnaall   ooff   MMoonneettaarryy
EEccoonnoommiiccss  2222,,  vvooll   11..

MMaarrttiinn  PP..,,  OOttttaavviiaannoo,,  GG..  ((11999966))::  ““ GGrroowwiinngg  LLooccaattiioonnss::  iinndduussttrryy  llooccaattiioonn  iinn  aa  mmooddeell   ooff
eennddooggeennoouuss  ggrroowwtthh”” ,,  DDiissccuussssiioonn  PPaappeerr  nn..  11552233,,  CCEEPPRR

MMoohhnneenn,,  ((11999966))::  ““ RR&& DD  eexxtteerrnnaall ii ttiieess  aanndd  pprroodduuccttiivvii ttyy  ggrroowwtthh”” ,,  SSTTII  RReevviieeww  nn  1188,,  OOCCDDEE
RRoommeerr,,  PP..  ((11999900))::  ““ EEnnddooggeennoouuss  tteecchhnnoollooggiiccaall   cchhaannggee”” ,,  JJoouurrnnaall   ooff   PPooll ii ttiiccaall   EEccoonnoommyy,,  vvooll ..9988,,

nn..  55
VVeennccee,,  XX..,,  GGuunnttíínn,,  XX..  ((11999988))::  ““ DDeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  llaa  ddeessiigguuaall   ppaarrttiicciippaacciióónn  rreeggiioonnaall   eenn  llooss

pprrooggrraammaass  tteeccnnoollóóggiiccooss  eeuurrooppeeooss..  LLaa  ““ ttrraammppaa””   ddee  llaa  bbaajjaa  II++DD”” ,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  11eerr
EEnnccuueennttrroo  ddee  EEccoonnoommííaa  AAppll iiccaaddaa,,  BBaarrcceelloonnaa..


