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En aquest informe presentem una breu discussió  
de les principals característiques i elements al voltant  
de la política industrial per a tal d’acostar-los al 
debat públic a casa nostra.

Com a elements de l'informe a destacar, trobem els 
següents:

RESUM

D’entre les múltiples definicions de política in- 
dustrial, destacar la de Warwick (2013): “La po-
lítica industrial és qualsevol classe d’intervenció 
o política governamental que intenta millorar 
l’entorn empresarial o alterar l’estructura de 
l’activitat econòmica cap a sectors, tecnologi-
es o tasques que s’espera que ofereixin millors 
perspectives de creixement econòmic o de ben-
estar social de les que es produirien en l’absència 
d’aquesta intervenció”

La política industrial no és un concepte nouvin-
gut a l’esfera pública; és un camp de les polítiques 
públiques amb desenes d’anys d’història intel·lec-

•  

•  

•  

•  

•  

•  

tual i molts exemples pràctics d’on se’n pot fer una 
anàlisis rigorosa per extreure’n aprenentatges. 

A partir de l’inici del segle XXI, les conceptu-
alitzacions de la política industrial recalquen 
la importància (i la dificultat) d’un bon disseny 
polític i institucional, reconeixen l’existència 
tant de fallades del mercat com del sector pú-
blic i donen molta importància a la innovació. 

Els actuals reptes i condicionants globals com 
el canvi climàtic, la digitalització o la financi-
arització obren la porta a explorar i investigar, 
en tota la seva profunditat, les oportunitats de 
canvi que sorgeixen des de la política industrial.

A nivell europeu, existeixen nombroses iniciati-
ves de política industrial, però tenen dues errades 
recurrents: són molt desconegudes pel gran públic 
i el seu disseny pot millorar en nombroses àrees.  

Segons Rodrik i Aiginger, cinc claus per a la 
política industrial que vindrà:

1. La indústria manufacturera segueix sent  
 crucial pel creixement econòmic i el ben- 
 estar social;

2. Una política industrial per a posar a punt 
 la indústria manufacturera;

3.  Redirecció del progrés tecnològic i rebai-
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01. INTRODUCCIÓ 
Des de fa temps, a casa nostra i al nostre entorn, es comença a palpar la neces-
sitat d’iniciar un debat públic sobre conceptes com els campions nacionals, la 
política industrial o el manteniment de certes estructures comercials i mercan-
tils europees davant de l’influència xinesa o nord-americana.

Recalquem la necessitat d’iniciar un debat públic perquè són con-
ceptes molt presents en el dia a dia de certes institucions públiques, especial-
ment de caràcter europeu, però que encara no han arribat al gran públic. 

A tall d’exemple, el febrer de 2019, Peter Altmaier, ministre d’In-
dústria del govern alemany, presentava “Made in Germany: Industrial Strategy 
2030”, el document que servirà de guia per a les institucions i agents econò-
mics alemanys per a “salvaguardar i recuperar expertesa comercial i tècnica, 
competitivitat i lideratge industrial” (BMWi, 2019b). I només unes setmanes 
més tard, el mateix Altmaier, conjuntament amb el seu homòleg francès Bru-
no Le Maire, presentaven el manifest francoalemany en Estratègia Industrial 
(BMWi, 2019a) demostrant la importància que les grans potencies europees 
donen al tema.

També són nombroses les mencions a un concepte tal com els 
“campions nacionals”, especialment en negociacions com la possible fusió 
(finalment fallida per intervenció del comissionat europeu de Competència) 
entre Siemens i Alstom per a crear un gran conglomerat de fabricació de trens 
i convertir-se així en una cara visible a escala internacional del potencial in-
dustrial europeu (El País, 2017; Financial Times, 2019) o la preocupació per la 
falta d’un representant europeu entre les empreses més destacades del sector 
tecnològic, espai completament cooptat per empreses de capital estatunidenc 
i xinès (Satariano i Pronczuk, 2020).

Aquesta marcada presència de les discussions a les altes esferes 
europees sobre conceptes relacionats amb la capacitat industrial dels països, 
els rumbs estratègics de les estructures econòmiques o el rol que han de pren-
dre els governs contrasta amb una falta de les mateixes discussions entre el 
gran públic a casa nostra. 

És per això que des d’Espai 08 presentem aquest policy brief 
on parlarem de política industrial, descrivint-la, definint-la i presentant-ne 
els conceptes més destacats. També entrarem a comentar la necessitat de les 
polítiques industrials davant de les disjuntives econòmiques presents en les 
nostres societats i introduirem posicions més concretes en el marc europeu. 
Finalment, obrirem una porta a la discussió de com pot ser l’evolució de la 
política industrial de cara al futur pròxim. 

xar expectatives de creixement; 

4. Priorització d’objectius socials, no només  
 correccions de fallades de mercat

5.  La cerca i experimentació són processos  
 incerts
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02. DESCRIPCIÓ,  
DEFINICIONS I CONCEPTES

Trobar una definició única i homogènia de què és i què significa la política 
industrial és gairebé impossible a causa de la grandíssima quantitat d’elements 
que s’hi interrelacionen i d’escenaris que toquen. De fet, Warwick (2013) ja 
presenta més de quinze definicions diferents i sense voler ser exhaustiu.

Dit això, creiem que la definició que presenta el mateix Warwick 
(2013) és un bon punt de partida: 

“La política industrial és qualsevol classe d’intervenció o política 
governamental que intenta millorar l’entorn empresarial o alterar l’estructura 
de l’activitat econòmica cap a sectors, tecnologies o tasques que s’espera que 
ofereixin millors perspectives de creixement econòmic o de benestar social 
de les que es produirien en l’absència d’aquesta intervenció” (Warwick, 2013, 
T. del A.)

Com el mateix autor destaca, hi ha diversos elements en aquesta 
definició que convé repassar: primer, com posa el focus en qualsevol tipus 
d’activitat governamental, superant així la dicotomia clàssica en l’estudi de 
les polítiques públiques entre polítiques verticals i polítiques horitzontals. I 
com també fa menció a industrials; la inclusió de polítiques que vulguin afec-
tar l’entorn empresarial (i.e. condicions generals) i no només l’estructura de 
l’activitat econòmica (Warwick, 2013).

Així doncs, la inclusió del concepte activitat econòmica també 
intenta donar cabuda a polítiques enfocades més enllà de les indústries ma-
nufactureres, així com la menció a tecnologies i tasques concretes - tasques 
concretes que han pres importància en la forma com entem les diferents ocu-
pacions dins un mateix sector o empresa com mostren diversos autors tals 
com Acemoglu i Restrepo (2019) o Autor (2015) - i no només parlar de sectors 
econòmics. Finalment, afegeix el concepte de benestar social per a comple-
mentar el focus en el creixement econòmic (Warwick, 2013).

Creiem, però, que presentar només una definició sobre política 
industrial és insuficient per a l’objectiu d’iniciar i informar el debat públic so-
bre el tema, així doncs trobem rellevant complementar-ho amb la taxonomia 
que també presenta Warwick i que permet analitzar analitzar cada política 
industrial en el seu propi context.

Així, segons Warwick (2013), els elements clau per a realitzar una 
taxonomia d’una política industrial són els següents:

1. Objectiu. Quin és l’objectiu de la política industrial? Aquest ob-
jectiu pot ser des de la promoció de la industrialització, comba-
tre el canvi climàtic o l’ajuda al desenvolupament per a un sec-
tor econòmic particular. L’important, com recalca Warwick, és 

conèixer clarament quin és l’objectiu per així facilitar-ne l'ava-
luació a posteriori.

2. Agent(s) d’interès. Un sector, tecnologia, etapa de la cadena de 
valor concreta? Una empresa individual? Una regió?

3. Fonament. Quin ha de ser el rol del mercat en aquesta política 
industrial? I el de l’Estat? Quines assumpcions prenem sobre els 
possibles èxits i fracassos dels agents involucrats? Com mode-
litzem l’evolució a mitjà i llarg termini dels outputs generats?

4. Àrea d’acció. La política industrial que estiguem analitzant es 
desenvolupa en el mercat d’objectes de consum o en el de factors 
de producció? Quina relació té amb les pràctiques d’emprenedoria 
o en l’establiment de noves xarxes econòmiques?

5. Orientació i direcció. Polítiques verticals o horitzontals? A curt, 
mitjà o llarg termini? Component estratègic o de resposta? Sedi-
mentació d’elements ja existents o exploració de nous horitzons 
tècnics, organitzatius i/o productius? 

Com veiem, aquesta taxonomia pot servir com un bon punt de 
partida i així tenir un marc de referència efectiu en l’estudi i anàlisi de diverses 
polítiques industrials. Així i tot, creiem que pot ser millorat amb una idea que 
presenta Andreoni (2016): el cicle de transformació.

Podem definir el cicle de transformació com “el conjunt de mesu-
res polítiques actives durant un temps determinat i que, dins d’aquest termini, 
constitueixen un paquet de polítiques complet” (Andreoni, 2016, T. del A.). 
D’aquesta definició en sorgeixen dos elements rellevants: primer, hem d’en-
tendre aquest cicle com quelcom separat de l’acció governamental concreta 
d’un govern concret, és quelcom més profund. I segon, aquest concepte de 
cicle ajuda a entendre les ruptures en el seu procés d’industrialització dels 
països degut a la dificultat de coordinar polítiques concretes entre cicles de 
transformació diferents (Andreoni, 2016). 

Més detalladament: “La consideració dels cicles de transforma-
ció permet evitar un problema típic en l’anàlisi de la política industrial, és a 
dir, entendre el paquet complet de mesures de política industrial a les quals 
s’enfronten les empreses independentment de les polítiques implementades 
per l’actual govern. Per la mateixa raó, els governs solen tenir dificultats per 
recompondre el panorama complet de les mesures actives de la política indus-
trial per tal d’abordar els seus possibles encavalcaments o incoherències, de 
manera que aquesta anàlisi també pot ajudar a la formulació de polítiques.” 
(Andreoni, 2016, T. del A.).

Finalment, com a nota final a aquesta secció de definició i carac-
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03. EL PERQUÈ DE 
LA POLÍTICA INDUSTRIAL.  

DISJUNTIVES  
CONTEMPORÀNIES

Havent presentat un breu resum de les diverses definicions i característiques 
que es poden englobar al voltant de la política industrial, creiem necessari 
acostar-la als temps presents i veure quines poden ser les disjuntives actuals 
on una política industrial clara i ben definida pot ser beneficiosa. 

Per exemple, Enderlein, Guttenberg i Redeker (2019) estableixen 
l’existència de dos grans reptes per als estats contemporanis, relacionats amb 
el seu rol de guiatge dintre de l’economia. 

El primer repte que apunten és un repte intern i està relacionat 
amb dos grans canvis que ja estan succeint a hores d’ara; el primer d’aquests 
canvis és el que està lligat amb la digitalització, globalització i automatitza-
ció de l’economia i que està canviant la nostra manera de viure i treballar. I el 
segon gran canvi és l’amenaça que suposa el canvi climàtic i com suposa una 
necessària (re)configuració dels nostres mètodes de consum i producció. 

El segon repte que presenten és d’escala externa i és com els estats 
poden recuperar i alleugerir la tensió existent en el sistema econòmic multi-
lateral causada pel conflicte present1 entre Estats Units (i la seva resistència 
a l'enfocament multilateral) i la Xina (i el seu capitalisme d’Estat que vol re-
clamar la seva posició en l’escena comercial mundial) (Enderlein, Guttenberg 
i Redeker, 2019).

Per donar una mica més de profunditat, i assenyalar que exis-
teixen dinàmiques més profundes que les que mostren Enderlein et al., ens 
sembla molt indicat fer referència a Pianta (2015). Tal com apunta l’autor, 
l’escenari econòmic, des d’una òptica manufacturera, no és esperançador: els 
països econòmicament desenvolupats es troben en una intersecció complicada, 
ja que han perdut gran part del seu motor industrial (Espanya, Grècia i Itàlia 
han perdut un 25% de capacitat industrial des del 2008) i no sembla que hi hagi 
cap activitat econòmica a la vista que permeti recuperar el camí perdut quant 
a creixement econòmic i productiu. A més, la pèrdua de la capacitat industrial 
té altres conseqüències nefastes: enquistament del atur, caiguda de salaris i 
augment de la pobresa i la desigualtat (Pianta, 2015).

1. La industrialització és necessària per al desenvolupament.

2. Aquesta industrialització es veu frenada degut a l’existència de fallades   
 del mercat.

3. Els fracassos del mercat són generalitzats als països  
 en vies de desenvolupament.

4. La política industrial és necessària, en particular la protecció  
 de la indústria naixent, i es necessita la propietat i coordinació estatal.

1. Els obstacles pràctics a la implementació de la política industrial  
 son considerables.

2. El fracàs del govern és pitjor que el del mercat. La política industrial  
 té tendència a malgastar recursos i a l’extracció de rendes.

3. La liberalització del comerç (exportacions), la privatització i l’atracció  
 de la inversió estrangera directa juntament amb l’estabilitat    
 macroeconòmica i la mínima interferència del govern són els requisits   
 bàsics per al creixement i la industrialització.

4. És l’era del consens de Washington, sobretot després de la crisi  
 del deute de principis dels vuitanta, i de la omnipresència  
 dels programes d’ajust estructural.

1. Existeixen tant els fracassos del mercat com del govern.

2. Importa més el “com” que el “per què” de la política industrial.

3. L’entorn institucional és important, però el seu disseny és difícil.

4. La flexibilitat en la pràctica de la política industrial és important.

5. Existeixen diferències respecte en com cal criticar l’avantatge    
 comparatiu, però no el principi per si mateix.

6. La innovació i l’actualització tecnològica haurien de ser un objectiu   
 central de la política industrial.

7. La promoció de sistemes d’innovació nacionals hauria de ser un objectiu   
 important de la política industrial.

Període

1940–1960

1970–1990

Des del  
2000

Idees clau
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 Taula I – Fonaments per a les polítiques industrials  
    segons l’època

¹ En el moment d’escriure aquestes línies l’administració Biden encara ha de prendre possessió dels 
seus càrrecs electes, així que encara no es pot saber si exerciran una línia continuista a les polítiques 
exercides per l’administració Trump en la seva relació amb Xina.

terització de la política industrial, creiem interessant compartir la descripció 
que fa Naudé (2010) i que reprodueix Warwick (2013), sobre com han anat evo-
lucionant al llarg del segle XX i XXI els diversos fonaments polítics i teòrics 
que justificaven (o no) les polítiques industrials:
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La inversió privada també es troba en uns nivells més baixos de 
l’habitual a causa d’unes baixes expectatives respecte a uns nivells accepta-
bles de demanda agregada, limitant així les decisions d’inversió. I, finalment, 
aquests últims anys d’austeritat i reducció de la despesa pública han allargat, 
de manera innecessària, l’estancament econòmic, especialment a Europa, i 
generant una estructura econòmica polaritzada on els “guanyadors” surten 
reforçats mentre que els “perdedors” es queden enrere (Pianta, 2015).  

Per tots aquests elements prèviament exposats, Pianta presenta 
cinc raons per les quals considera necessària la implementació d’una política 
industrial, especialment per a l’escenari europeu; raons que presentem a la 
taula II.

04. LA POLÍTICA INDUSTRIAL  
A LA UNIÓ EUROPEA 

Hem presentat la motivació respecte a la implementació de polítiques indus-
trials, però quin és l’estat d’aquestes actualment? Quina és la seva situació a 
Europa? 

Abans de començar hem de destacar la dificultat que presenta 
identificar el mapa complet de les polítiques industrials que sorgeixen des de 
les institucions europees. Hi ha tres factors, segons Landesmann i Stöllinger 
(2020), que dificulten clarament aquesta identificació: primer, la important 
preocupació que existeix entres les autoritats europees pel manteniment del 
mercat únic i el respecte a les polítiques de competència, ja que implica, en 
principi, l’impediment de subsidis que interfereixin en les pràctiques de com-
petència entre països. 

És important recalcar que aquests subsidis poden ser tant de paï-
sos membres de la UE com d’estats no-membres (de fet, les ajudes d’estats no 
membres a les seves empreses nacionals ha portat a les institucions europees a 
presentar un nou llibre blanc sobre el rol dels subsidis estrangers en el mercat 
comú europeu (European Commission, 2020)). Tot i això, existeixen circum-
stàncies on s‘ha aprovat l’ús de subsidis per part d’estats membres que s’han vist 
compatibles amb les normes del mercat únic (Landesmann i Stöllinger, 2020). 

El segon element que dificulta la caracterització conjunta de les 
polítiques industrials a la Unió Europea és l’alt grau de delegació a instàncies 
regionals que tenen aquestes polítiques. No només les polítiques de caràcter 
industrial, sinó que també la decisió i gestió dels fons de cohesió regional 
també tenen una forta delegació en autoritats regionals dels països membres, 
dificultant la capacitat d’obtenir-ne una imatge completa (Landesmann i Stö-
llinger, 2020).

Seguint amb les polítiques de caràcter regional, Pianta, Lucchese 
i Nascia (2020) presenten un punt a tenir en compte: l’actual estructura dels fons 
europeus de caràcter regional  segueixen una idea de one-size-fits-all que no 
sempre és la millor, ja que no té en compte els diversos agents institucionals i 
no-institucionals, nacionals o forans, que operen en les diverses regions peri-
fèriques europees i afectant negativament a la capacitat de reforçar o construir 
uns sistemes d’innovació sòlids i unes estructures institucionals eficients. 

Finalment, el tercer factor que completa aquesta triangulació 
d’elements és el gran nombre d’estratègies, accions, posicionaments i progra-
mes que es presenten en l’àmbit de la promoció i la política industrial. A més, 
tots aquests documents es presenten cada cop més en intervals més reduïts, 
cosa que dificulta determinar en quin moment i en quina estructura ens trobem 
- ressonant això també amb el problema del cicle de transformació que comen-
tàvem en la primera secció d’aquesta nota. (Landesmann i Stöllinger, 2020).

Per a permetre a l’economia abandonar la situació d’estancament habitual, es necessita 
un augment substancial de la demanda. Aquest augment podria ser impulsat per un pla 
d’inversions i de polítiques públiques a tota la Unió Europea.²

1

2

4

3

5

Impulsar la implementació de noves activitats econòmiques que siguin sostenibles 
mediambientalment, intensives en coneixement, que requereixin altes habilitats i proveeixin 
salaris elevats.

Revertir les nombroses privatitzacions dels últims temps; part d’aquesta estancació 
econòmica també és provocada per la dominació dels horitzons a curt termini en l’activitat 
empresarial a causa del creixent rol de la financerització.

L’existència d’una profunda divergència a Europa entre el German-centered core  
i la perifèria sud-europea.

Una nova política industrial es podria convertir en una eina important per fer front 
a la necessitat urgent d’una transformació ecològica.

Cinc raons per a una nova política industrial
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 Taula II

² La relació d’aquesta proposta amb els acords europeus per a la recuperació econòmica post COVID-19 
es troben fora de l’abast d’aquesta nota. Per a una breu reflexió al respecte, recomanem Schmitz (2020).
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Concretament, des de 2010, la Comissió Europea ha publicat cinc 
estratègies industrials noves (sense comptar els acords europeus per la recu-
peració econòmica post Covid que podrien ser entesos com la sisena), on cada 
un d’ells afinava i complementava l’anterior. A tall informatiu, la proposta 
industrial del 2017 incloïa un total de 48 comunicacions, estratègies i inicia-
tives com l’extensió del Fons Europeu en Inversions Estratègiques, l’acord de 
lliure comerç amb el Japó o l’estratègia de digitalització de la indústria europea 
(Landesmann i Stöllinger, 2020).

Davant d’aquest desgavell, els mateixos Landesmann i Stöllinger 
intenten presentar una aproximació quantitativa, mitjançant la anàlisi de les 
despeses pressupostàries de fons europeus (el Marc Financer Plurianual, MFF 
en anglès, i els fons d’ajuda estatal dels països europeus) pel període 2014-2017 
que tenien relació amb objectius de política industrial. 

Els seus resultats revelen que els dos grans blocs de despesa en 
l’àmbit europeu són els fons dirigits a polítiques regionals (fons de cohesió i 
altres) i el suport al desenvolupament tecnològic i la I+D. Els fons regionals 
suposen un 80% (4 bilions d’euros) de la despesa total en polítiques de caràcter 
industrial mentre que el suport al I+D significa un 14% dels fons totals (Lan-
desmann i Stöllinger, 2020).

El projecte estrella de les polítiques de suport al I+D és el progra-
ma Horitzó 2020, amb un pressupost total de 7.500 milions d’euros, la major 
part dels quals són subvencions assignades de manera competitiva i es centra 
principalment en projectes col·laboratius d’I+D i innovació. Els seus principals 
objectius són l’estimulació de l’excel·lència científica, construir lideratge in-
dustrial i proporcionar solucions als grans reptes de la societat (Landesmann 
i Stöllinger, 2020).

I en l’àrea d’inversions regionals, trobem el Fons Europeu per a 
Inversions Estratègiques, creat arran del pla Juncker del 2014, que va néixer 
amb l’objectiu de re-impulsar els nivells d’inversió pública i privada arreu d’Eu-
ropa. Segons els autors, els resultats positius d’aquest fons han portat a que la 
Comissió definís un nou pla d’inversions, InvestEU, vàlid per al proper MFF, 
amb l’objectiu d’assolir 650.000 milions d’inversions durant 7 anys. Basant-se 
en la mateixa estructura del pla Juncker, la Comissió proposa 15.200 milions 
per al fons InvestEU bàsic, afegint 47.500 milions com a garantia de la UE; 
amb un palanquejament de 13,5, es preveu que aquests fons mobilitzin 650.000 
milions. Les àrees de treball del fons seran les petites i mitjanes empreses,  
el R + D, les inversions sostenibles en infraestructures i la despesa social  
i educativa (Pianta et al., 2020).

05. EL FUTUR  
DE LA POLÍTICA 

 INDUSTRIAL
Finalment, com a última secció, presentem una discussió de les propostes de 
futur de la política industrial que tracten, respectivament Aiginger i Rodrik 
(2020) i Chang i Andreoni (2020). No entrarem en el detall de totes les propostes 
que mencionen sinó que en farem una selecció de les més representatives per 
al document que estem presentant.

Rodrik i Aiginger (2020) presenten un decàleg de propostes, de 
les que ens agradaria destacar les següents:

Com apunten els autors, hi ha un fort pes del desenvolupament 
tecnològic dintre del sector manufacturer; per tant, un sector 
manufacturer desenvolupat incrementa les capacitats de progrés 
tecnològic i, de retruc, augmenta les probabilitats d’unes millors 
condicions de vida pels ciutadans del país.

La indústria manufacturera 
segueix sent crucial  

pel creixement econòmic  
i el benestar social

La política industrial s’ha de marcar uns objectius modernitzadors 
per tal d’aconseguir un canvi estructural en la indústria 
manufacturera. Això és així perquè la indústria manufacturera ha 
de ser entesa com quelcom amb importants i nombroses relacions 
d’entrada i sortida amb altres sectors econòmics (inclòs en  
el sector públic) i fugir, d’aquesta manera, de definicions estretes  
i limitades. 

Una política industrial  
per a posar a punt  

la indústria manufacturera

Segons els autors, actualment hi ha una direcció molt marcada 
en el progrés tecnològic, ja que la majoria de les innovacions 
tecnològiques van destinades a l’estalvi de treball en el cicle 
productiu i no al estalvi de capital, recursos materials i/o energia.  
A més, aquesta direcció no és neutral, ja que ha estat producte 
d’un seguit de polítiques públiques i privades determinades  
(Rodrik i Aiginger, 2020). Per tant, la redirecció d’aquest progrés 
tecnològic és beneficiosa en tant que millora el benestar social, 
redueix les necessitats de creixement i corregeix aquest biaix 
present en la mateixa evolució tecnològica, producte d’un seguit 
d’incentius perversos. 

Redirecció  
del progrés tecnològic  
i rebaixar expectatives  

de creixement

La política industrial ha d’estar impulsada per objectius socials.  
La correcció dels fracassos del mercat, siguin estàtics o dinàmics, 
és important, però els objectius de la política industrial  
són més amplis, inclosa la creació i establiments de mercats,  
les polítiques públiques mission-oriented o el focus en  
investigació bàsica.

Priorització 
 d’objectius socials,  

no només correccions  
de fallades de mercat

→

Propostes de Rodrik  
i Aiginger (2020)
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Per la seva banda, Chang i Andreoni posen el seu focus en dues 
tendències de fons que han canviat de manera profunda les realitats producti-
ves arreu del món, i com la política industrial s’hi ha d’adaptar. La primera són 
les noves formes d’acumulació, captura i creació de valor existents.

Apunten que hi ha tres elements que han redefinit l’escenari mun-
dial de producció industrial: primer, una producció organitzada de manera glo-
bal; segon, les relacions sectorials en el si de l’economia i tercer, la naturalesa 
dels sistemes tecnològics i, especialment perquè encara ha estat poc estudiat, 
les relacions entre ells.

Entre aquestes diverses relacions, la que ens interessa pel disseny 
i anàlisi de polítiques industrials és el que sorgeix entre l’aparició d’un sistema 
global de producció i les seves pràctiques d’externalització i deslocalització, 
ja que generen un desdibuixament de les fronteres sectorials tradicionals, difi-
cultant així l’aplicació d’una política industrial basada en capacitats sectorials.

Chang i Andreoni comenten que aquest fet obre la porta a una 
re-conceptualització del procés industrial segons les capacitats productives i 
no tant del sector econòmic. Així, aquest procediment permetria una transició 
d’una taxonomia basada en el producte a una taxonomia basada en la tecnolo-
gia de producció (Chang i Andreoni, 2020).

L’altra tendència que els autors analitzen és la financerització de 
l’economia; procés que des dels anys 80 ha aparegut lligat a la reestructuració 
global de les cadenes de producció. Aquest procés de financerització és el que 
es pot resumir en el canvi entre una política corporativa de “retenir i invertir” i 
una política de “reducció i distribució” marcadament més financera. La finan-
cerització és un fenomen amb múltiples cares, ja que opera a diferents nivells 
implicant a diversos agents (públics i privats, individuals i col·lectius). Aquesta 
multiplicitat de nivells i agents és la que ha generat que els mecanismes que 
la provoquin siguin cada cop més nombrosos, més extensos geogràficament i 
amb tendència al seu propi reforçament (Chang i Andreoni, 2020).

La seva principal crítica a aquest procés financer és que ha dismi-
nuït de forma molt important la capacitat estatal per “per establir i mantenir 
unes condicions macroeconòmiques favorables per al creixement, per finançar 
inversions en infraestructures i per dur a terme una política industrial eficaç” 
(Chang i Andreoni, 2020) mentre que el mateix sistema financer “és incapaç 

de canalitzar els recursos financers en la direcció correcta, des del centre fins  
a la perifèria, així com cap als sectors productius del país.” (Chang i Andreoni, 
2020). 

06. CONCLUSIONS
D’aquest document sobre política industrial creiem que se’n poden extreu-
re varies conclusions. Primera, la política industrial no és quelcom que hagi 
aparegut recentment o que sigui l’última paraula de moda entre els cercles de 
l’elit europea sinó que, com hem pogut veure al document, és un fenomen que 
porta dècades en pràctica, on s’han escrit rius de tinta al respecte i que segueix 
tenint una rellevància cabdal pels temps que vivim.

No negarem que és un fenomen plàstic, que és difícil de definir i 
està obert a múltiples interpretacions, però no és quelcom que es pugui obviar 
i enterrar abans d’hora. De fet, la segona conclusió del document seria que 
necessitem que el debat sobre política industrial estigui present, de manera 
informada i rigorosa, en l’esfera pública a casa nostra ja que és un debat que 
toca temes molt rellevants pel nostre present i futur com a societat. Hem vist 
les nombroses relacions que té amb temes tan importants com el canvi climà-
tic, l’evolució del mercat de treball o la capacitat d’establir un canvi tecnològic 
que sigui el més beneficiós pel màxim de gent possible. Definitivament, n’hem  
de parlar.

I ja com a punt final, obrim la porta a una reflexió de fons, que 
creiem molt relacionada amb el tema del document i la situació política, social 
i sanitària que vivim. Quin és l’estat de forma actual de la capacitat estatal? 
Està fent l’Estat tot el que podria o ha anat perdent capacitats en aquests últims 
temps? El document i l’evidència ens ensenyen que l’Estat té camp per córrer i 
capacitat per tornar a incidir positivament en molts àmbits d’on ha estat apar-
tat; és hora de que hi torni?

Com més ambiciosos són els objectius de la política industrial, 
el govern coneix menys a fons les tècniques disponibles per 
avaluar-ne els resultats. Per tant, la política industrial com a procés 
necessita obrir-se a plantejaments diversos, que incorporin una 
diversitat de solucions i experimentacions, ja que es tracta d’un 
procés de cerca en territori desconegut.

El diàleg entre el govern i les empreses ha de ser intensiu i 
examinant la informació de manera descentralitzada. Tanmateix, el 
govern ha de ser conscient que la informació empresarial pot estar 
esbiaixada i tendir a afavorir els interessos particulars de l’estament 
empresarial. 

La cerca  
i experimentació  

són processos incerts
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