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Introducci6

I_es caracteristiques sectorials i empresarials de la industria valenciana esigeixen
un enfocament de la politica anticrisi amb un alt gran d'especificitat en el context de

la politica industrial espanvola. En aquest sentit, el paper de la Generalitat esta cridat
a ser fora determinador de 1'ef-icacia de Ies actuations del sector public. I anmateix.
queda un ampli espectre de mides a prendre, per raons competencials, a I'Administra-
ci6 Central, d'important transcendencia per a la nostra industria que recullen des
d'aspectes corn la politica sobre la cotitzaci6 de la pesseta fins a fa mancra i ritme en
que sera introduit I'IVA, per exemple. Per tal d'entendre aquesta especificitat que
horn li dernana a I'actuaci6 de I'Administracio Ptiblica, vegern quines son les
circurnstancies en Ies que es trobara previsiblement la industria valenciana en els
proxims anvs, cant per la banda de la demanda corn de I'olcrta.

Caracteristiques per la banda de la demanda

Dels trey components de la demanda agregada ( consum. m cr:sio i exportations(.
els mes significatius , donada I ' estructura de I'oferta productiva de la nost r a industria.
son el crutmum intern i Ies c'v7mrlacinfr.s.

En els dos casos es constata una alta sensibilitat respecte de Ies variations de la
renda i dels preus . Si be la primera d'aquestes variables depcn efectivament de fa
recuperacio econ6mica general . la segona ( cis preus ) planteja cruarnent els aspectes
concernents a la competencia creixent en tots els ambits (fins i tot en el mercat
interior espanvol ) dels paisos de recent industrialitzaci6. Ja es significatiu que de l a-
brumador deficit de la balanca comercial americana del 83 ( 69.400 milions de
d6lars), apart del Japo , cols s'hagin heneficiat els \IC'S estatics.

I.n realitat , I'avancament espectacular d'aquests paisos de I't:xtrem Orient en els
mercats dell paisos industrials es realitza , basicament , en una classe de bens: cis hens

1"I I)epartament d'I'atructura teonomica de Ia FacuItat de Ciencics F:conumiques de la t ; niversitat dc

\ alcncia.

I37



tecnologicannent estandarditzats . on Ia utili(zacio de input tecnologic II o es
fonamental . Mes o menys , el que la indirstria valenciana ha fet fins el moment . l.'eco-
nomista italic G . CONTI ha procedit a la classificaci6 dels hens manufacturats mes
importants en els intercanvis internacionals en trey grups "De major a nienor
importancia de I'input "tecnologic" estarien : I ) construccions aeries, maquines per a
oficina , productes farmaceutics , quimica organica, paraquimica , fires sintetiques i
materies plastiques , instruments de precisio , instruments foto-cinematografics.
niaquines electriques ; 2) productes de goma , quimica inorganica i fertilitzants,
derivats del petroli . maquina no electrica , mitjans de transport de carretera , altres
mitjans de transport ; 3) pell i cuiro, fusta i productes de forte . paper tcxtil , derivats de
minerals no metaflics, ferro i acer , productes de metal) , mobles , confeccio , calcat,
ahmentacio " ( I). Aquest autor enten que cada pail, segons el seu gran de
desenvolupament , to uns avantatges comparatius en cadascuna d'aquestes categories
de productes . Per exemple , aquest mateix actor assenyala que Italia , que a mitjans
dels 60 presentava una escassa inversio en investigacin i desenvolupament. una
disponihilitat relativament menor en treball altament qualificat i una menor renda per
capita que altres nacions industrialitzades , era competitiva, sobretot , en el tercer grup
de productes i quelcom en Cl segos.

La novetat , en els ant's mes recents , es que la possibilitat d'esser competitiu en la
produccio de hens estandardit z ats i tradicionals , fins i tot en el cas relatiu de
"intensive capital ", hem de recordar aci 1'anomenada "paradoxa de I.eontief" davant
el cas america i el teorema de I Ieckscher -Ohlin de I ' avantatge comparatiu- ( 2). pot
derivar del fet que Cl cost del capital passa a esser menys important que els altres
factors, en particular , el del treball qualificat i coneixement tecnic ( I) tal i com passa
al.iapo , que en concret gaudeix els avantatges comparatius de les economies d'escala
(relacions amb I'stock del capital ), Ies estrategies productives , un gran coneixement
tecnologic , pero tambe , la disposicio de forca de treball harata . i Ia dels paisos asiatics
que li'n poden procurar per Ia proximitat geografica i cultural d'aquell . F II qualsevol
cas, I'avantatge comparatiu de fet , es, un fenomen a Ilarg termini que canvia molt
lentament amb I'impacte del divers creixement de cada factor de la produccio, la
influencia del qua) sobre I'estructura dels intercanvis internacionals pot ser,
tanmateix , parcialment enfosquida per causes o esdeveniments a Curt termini
(serveixi corn exemple , el canvi en els costos i preus interns en el controntament amb
cis exteriors ). Aquest fet , obliga a prendre posicions cara al futur : escollir les linies de
produccio , cis productes i cis processor productius que permetin disposar d'un espai
entre la competencia.

V'olem posar de relleu que aquestes puntualitzacions valen tart pel mercat
exterior corn per I'interior , almenys en la perspective de Ia integraci6 en Ia Comunitat
kconomica Europea. Quan aquest fet es produeixi . i a Banda dels condicionants del
periode de transici6 , ens trobarem amb la impossibilitat de " protecci6 ' enfront de les
altres industries comunitaries (en especial , la Italiana ) i amb un creme) entront a
tercers ( la fEC, la tarifa exterior comuna ) inferior al que actualment esta vigent a
Espanya , a46 darrer hauria d'afegir-se als convenis , corn el de Ionic, amh paisos del
Mercer Mon, de caracter preferencial duaner , en els quals podriern trobar nous
competidors a mig termini ( ).

G. Conti, a mitjans dels 70 s'hi esforcava en suggerir canvis en profunditat en el
model d ' especialitzacio del seu pals , Italia. i Lieu ant's mes tard , poden aplicar - se quasi
literalment al nostre , el valencia . Diu aixi, "un paese com I'Italia , contraddistinto da
costi del lavoro ormai allineatisi ai livelli delle nazioni europee piu avanzate, dove
paisi it problema di mutare gli encore modelli di specializzazione . puntando sui
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prodotti caratterizzati da un maggior contenuto di innovazionc tecnologica. III

particolare su quei prodotti the saranno soggetti nel'immediato futuro a un rapido

sviluppo Wei mercati europei ma the nod sono ancora producibili a prezzi conpetitivi

dalle nazioni relativamente meno sviluppate. Si dove, in altre parole, evitare the alla

riduzione del vantaggio comparato in termini di costa de/ /ai oru si accompagni an

aunento del ilii aria (diferencia) Iccnologico" (I ).

Composici6 de la demanda i estructura dell mercats

Ilem de veurc, doncs. quips productes tradicionals poden regenerar-se, quips

nicrcats Woos es poden provar i, finalment, quins productes Woos es poden

incorporar. Respecte del primer terra, molt s'ha escrit sobre Ia necessitat de conreuar

les novel tecnologies i, particularment els Woos dissenvs. cosy factible justament

en una estructura empresarial com la nostra on els "rises" empresarials empre son de

efectes mes limitats. Es tracta de millorar els processor i seleccionar linies de

produccio. Igualrrent fomentar els criteris d'homologacio i de patrons de qualitat.

A4o beneficia tart a consumidors corn a productors i crea Ies condicions per a I'arr-

pliacio del mercat (6).

PcI que fa a mercats Woos, dificil i gens reconanable seria abandonar els

tradicionals mercats europeus i americans. En tot as. i aixi ja s'ha fet espontaniament

en algunes industries, obrir-se als mercats dell paisos productors de petroli,

particularment els paisos crabs. Finalment, hi ha elaborades Ilistes de productes que

incorporen tecnologies recents I Clue son tipificades pels experts com a productes de

tutor. Per exemple Rothwell i Zegueld han claborat la seguent: "hio-wcuolo, icr

(bionassa, protcina de ccl'lula, bioenginyeria) lccuologic'ti rchrciunalrs anth I'encrLia

(sistenia solar, bomha de calor) cgrripaincirl elcclranic cl'n/icinc's, Ic'cnologicl aiai, crilu

iI irt/ornulciii, clc'c(roirica rneilica dl tiii •dc/a i r7nrc't /(ante's ilc Irdlisl?liitl, liiliic'/ircciii i

gcr.tii/icdciii del carhu, c'vplutuciii dell recdctios occdfics (sal niari, agtiicultura) Ic'cvlolagia

roluilica, lord u,L'o•o(ilurllica lint a la rc, c'nc'rdciri i/e lerr•c^ti nldriirrcrls'

lom convc en acceptar que no en tots aquests sectors de nova tecnologia hi ha les
mateixes oportunitats per a la P1'\1[ innovadora. Per exemple, en la gasificaci6 del
carbo o en I'explotaci6 de recursos oceanics es necessiten grans aportacions de capital

que exclouen una participaci6 significative de Ies PY\IES encara que obviament no

s'exclueixin oportunitats pel que fa a subcontractes de components especialitzats i
submontatges. F:n altres sectors, com la biotecnologia i la tecnologia medica avanca-

da les oportunitats son, en contrast, molt grans (I4).
Idea de concixer igualment Ies industries Clue han assolit Una saturacio de mercat

corn ICS fibres sintetiques. la siderCirgia, la petroquimica, etc.
Finalment, hem de recordar que, sempre seguint I'exenple italic, I'evolucio

"normal", si volem eixir de les "terres pantanoses" de fa nova competencia inter-

nacional en bens de consum durader, es promoure la fabricacio de bens semi-

transformats i d'inversio. D'altra banda, es la via d"'integracio" intersectorial i

interempresarial mes eficac de que disposern per Ies nostres aspiracions a consolidar
cl proces industrialitzador.A. Rico assenyala seguint les aportacions de Rosenberg
que "I.'enfortiment de la industria i serveis auxiliars al Pais Valencia cs una condici6
necessaria per a I'assentament del desenrotllament industrial. Cal tenir present que Cl
fet de I'adopcio d'innovacions referides al producte, a la tecnologia o a l'organitzaci6
del proces produetiu, es realitza mitjancant la interaccio entre les distintes empreses;
s'estableix un dialog de preguntes (necessitats) i de respostes (solucions) entre cls
agents economics, i a traves d'aquestes, en un proces iteratiu escalonat, s'adopten Ies
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innov acions, es a dir, hi to Iloc el proces d'industrialitzacio. Cal. a mes a mes, que Cl
conjunt d'aquests agents economics es localitzi en un espai economic concret, ja que
la proximitat fisica hi facilita la comunicacio que, per donar fruit, ha de ser
continuada i repetida... la qualitat i la importancia d'aquests tipus d'interaccions en
una regio economica determinada ens indicara el potencial de creixement I el Iloc
jerarquic que ocupa en I'estable distribucio espacial del creixement economic" 1 13).
La situacio de partida no es, tanmateix, molt afalagadora: s'esta topant amb una
indirstria auxiliar i de components que treballa malament, car i sense estandaritzacio
(1 2 ).

Caracteristiques de la banda de I'oferta

Qualsevol accio tendent a millorar les capacitate empresarials en el moment
actual ha de partir d'una consideracio, insistim, a les actuals tendencies de la nova
divisio internacional del treball. Aixi ho han entes practicament tots els paisos
industrialitzats en els quals, definitivament, almenys des de 1975 s'ha tractat de
substituir els avantatges comparatius an base als preus per avantatges derivats del
(lonrini de /cps nures lecnola ies que permeten la creacio de productes i de processos
nous.

Globalment considerada la nostra indirstria, per la situacio intermedia entre pai-
sos desenvolupats i subdesenvolupats, se It suposa un perillos distanciament dels
nivells tecnologics duns i dels costos laborals i disponibilitat de recursos naturals dels
altres. A mes a mes hi ha una forty dependencia de ]'exterior (a nivell espanyol, el
55910 dell bens d'equip fabricats tenen llicencia exterior, sense comptar la
incorporada quart es tracta de meres importacions d'eixos equips). Pero eixa situacio
intermedia comporta igualment aspectes favorables: possibilitat d'orientar els
objectius amb major flexibilitat, avantatges d'aproximar-se a paisos emergents sense
massa reticencies, bona posicio per a I'assimilacio i desenvolupament de tecnologies
medies, existencia d'un mercat interior (espanyol) important i en vies de canviar
qualitativament en profunditat. Tot aixo fa pensar en la viabilitat d'una raonable
aposta per a ]a integracio amb els paisos mes avancats (9). Aixo exigeix facilitar la
incorporacio de tecnologies importades no assimilables a curt termini.

Tanmateix, tot aco s'esta lent sense criteris contrastats i qualificats per manca de
personal tecnic adient. Mario Kamenetzky, responsable de la unitat de ciencia
tecnologia del departament d'assessoria de projectes del Banc 11undial denuncia un
cercle vicios que es planteja normalment en els ajuts tecnics i financers de les
Administracions Pirbliques que van a parar a la part de I-iceberg" empresarial que es
veu, es a dir, a les empreses que tenen ja estructures tecniques i recursos financers
que les fan visibles davant d'aquells qui decideixen sobre les politiques. Rernarca que,
sense incentius fiscals i financers, les petites empreses (de la part oculta de 1'"iceberg")
no inverteixen en la creacio d'una capacitat interna ni tampoc soliciten serveis
tecnologics locals. 'lot i que reconeix que treballar en aquesta part "oculta" es
complexe, no creu que si es deixa de fer, realment s'estigui acometent una feina per a
la majoria empresarial (5).

Hem de procurar, per tant, una transicio amb el minim de costos economics,
socials i laborals cap a formes productives mes avan4ades. En aquesta transicio
juguen un paper cabdal els actius inlangihlcs: I + D, "marketing", organitzacio
empresarial, comercialitzadores, etc. S'han de seleccionar les activitats I les empreses
que siguin viables i no malgastar recursos, sempre escassos, en accions de
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reflotanient d'activitats obsoletes. Ado cal fer-ho sense massa prejudices. 1-_s el cas

dels dubtes francesos sobre la viabilitat de les sever PYMES en molts sectors. I'll fet es

que des de 1976 horn assisteix a un creixement sensible de la participacio d'aquest

segment empresarial en I'ocupacio industrial (del 40 al 43 °o en 1980) i encara major

en les petites empreses que en les mitjanes. Sembla corn si la crisi hagues tocat mes

severament en els seus inicis als sectors d'activitats poc concentrades i que, despres

les empreses de dimensions modestes que han sobreviscut s'haguessin adaptat millor

a la nova situaci6 caracteritzada, per altra part, per un feble creixement (7).

Cal enfatitzar que la preocupacio pets intangibles es ja un fet coma entre el propi

empresariat , fins i tot en els sectors tradicionals. Sols cal haver sentit les declaracions

de Rafael Bel, President del Consejo Intertextil, durant les Primcrus Jorrrudus snhre

pr(mu)cirin tc.v/i/ organitzades pel \linisterio de Industria. Indubtablement, hi ha

assumptes pendents que estan mediatitzant aquestes accions, per exemple. que els

actuals preus relatius dels factors puguin esser "erronis", es a dir, no ajustats al

mercat. En realitat aquest es un punt generalitzable als paisos europeus de

desenvolupament tardy (i el Pais Valencia ho es en certa manera). Constatat Clue no

som un pais (exportador) d'estalvi, pot pensar-se que el capital es escas i clue SOIarnent

el treball es abundant, pel qual el cost de factors no se sembla als preus relatius

vigents. Per tant seria possible induir a les empreses a ocupar mes treball amb el

capital limitat de que disposen si se les hi fes pagar pel capital que utilitzen uns preus

relativament mes elevats en comparacio amb el treball (4). Aquesta suggerencia feta

per un expert, en el marc de 1'OCDE, no contrave les aspiracions modernitzadores

anteriorment apuntades sin6 que, ans at contrari, intenta fixar amb realisme la
situacio en el mercat de factors de per si, poc transparents. No es tracta tan sots d'in-

crementar his del factor treball sin6 partir, en eis necessaris procesos de reconversio

industrial, d'una base solida, sobre la situacio real de la nostra industria.

Fn el nostre cas, els problemes no estan solament en I'ambit de la produccio

(sobre la qual penden a mes a mes, una energica politica d'estalvi energetic) sin6

tambe en el de fa distribucio.
l.a inexistencia de comercialitzadores prdpies planteja en els moments de recessio

de la demanda problemes suplementaris als productors. Naturalment que aco es
propi del teixit empresarial predominant en les terres valencianes, es a dir, les petites i
mitjanes empreses.

Hem de reconeixer que la gran majoria de 1'empresariat valencia ha pros nota del
canvi irreversible que esta succeint en tots els nivells i s'afanya a donar resposta
puntual en els dos ambits d'actuaci6, el de la produccio i el de la distribucio.
L'espontania, desgraciadament cadtica, reaccid empresarial ha dut a I'especialitzaci6
productiva cercant linies de mes rendiment. S'esta duguent a cap una creixent
separacio entre el treball centralitzat en factoria gran, amb tecnologia mes sofiisticada i
menor us del factor treball, i altres parts del proces de la produccio mes intensius en
capital no qualificat que es fa en petites unitats de produccio fora de la factoria
principal. Tambe hi ha un recurs generalitzat a les formes soterrades de treball (15).
l.a importancia i amplitut del tema aci at Pais Valencia ha donat lloc a estudis des de
diferents vessants corn es l'enfocament sociologic de Sanchis i Pico (16). D'igual
manera, es porta a cap la formaci6 de comercialitzadores per associacid d'empresaris i
s'ha intensificat la utilitzaci6 de les "fires monografiques", principalment les
valencianes (horn estima que les nostres PYMES ho fan en un 44 "c) (12). En aquest
sentit la direcci6 de la F.I.M. assenyala que en I'edici6 de 1984. malgrat haver-se
donat una ampliacio al recinte, aquest ha estat complet i adhuc hi ha una Ilista d'espe-
ra de quasi 50 empreses per a incorporar-se a properes edicions.
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I it tot cis. hi ha una pregunta basica pendent. Pot Cl sistema productiu
espontaniament fer front per ell mateix al desadiament mutuacionista quc les
circumstancies de la nova Divisi6 Internacional de Treball exigeix '' No ens estem
referint solament a la part amagada de ]"iceberg " en la terminologia de Kamenetzky.
sing al sisterna productiu en Cl seu conjunt . La resposta fonamentada es que no;
perquc , malhauradament , el sistema productiu davant qualsevol crisi es preocupa
exclusivament de resoldre els sous problemes a curt termini (I H.

:Apareix , doncs, amb forca la idea del paper decisiu que I'.Administracio Ptihlica
pot i ha de jugar en I'actual escenari de la reconversio industrial gcneralitiada.

F,1 paper de I'Administraci 6 Publica

Definir els limits de la Politica Industrial es dificil perquc moltes decisions de les
politiques governamentals incideixen en I'activitat industrial d'alguna manera. Les
politiques fiscals, monetaries i canviaries son exemples obvis. FI control de preus i
salaris d'igual forma poden tenir tin impacte en la industria molt gran. Fins i tot les
politiques socials i de defensa, com la de la vivenda, poden set- incloses almenys
perquc afecten a la composicio de la demanda final i, consequentment, en ]'output
industrial. Tanmateix, podern trobar una "deliberada" politica industrial que es de la
que tractarem en aquest apartat: la politica que explicitament intenta, tart la
consecucio duns particulars ohjectius de produccio o d'estrutures productives com
promoure el creixement de la inversio i el progres tecnic en el conjunt, 0
individualment, de les empreses industrials. Hi ha una amplia bibliografia sobre el

tema en tots els paisos avancats, sobretot quan a les pop'tiques anti-crisi o poliiiques

d'uiuw po.sitiii (14).

Aquestes politiques anaren proliferant en aquests paisos des de molt aviat, en
exclatar Ia crisi econ6mica mundial a I'octuhre de 1973, si be alguns paisos havien
actuat ja en ]'ambit financer quan la sotragada del sistema de Bretton-Woods a I'agost
de 1971. Fspanya, per raons estrictament politiques no pren decisions mitjanament
fermes i coherents fins I'agost de 1977 quan es signen els anornenats acord.,, iic la
%t nclou. Pero a excepcio dels sectors siderurgic, naval i tcxtil sobre els que es
comencen a prendre mesures des de 1975, no podem parlar de 1'establiment d'una
autentica politica de reconrcr.siri indu.sU•ial fins a l'apariei6 del Real Decret I.Iei 9/8I i
la I.Iei 21 /82, vigent fins el 31-1 2-82 (10). Tot seguit es promulgaren decrets
sectorials (tcxtil, equip electric per a automoci6, construccio naval, semitransformats
de coure, components electronics, acer comic, calcat i forja pesada) que venien a
sumar-se a les ja vigents (elect rodomestics linia blanca, acers especials i siderurgia
integral).

A nivell de la Generalitat \ alenciana el retard ve explicat ohviament, per Ia seva
recent constitucio institucional i la seva, encara mes recent, assumpci6 de competen-
cies en aquest camp. Tanmateix. en I'epoca preauton6mica, que s'inicia I'Ahril de
1978, la labor de mediacio i d'interlocucio qualificada, que es feia en altres comuni-
tats igualment desprovistes de competencies al respecte, no fou exercida fins Ia presa
de possessio del darrer equip de govern.

Segons la informaci6 aportada en el Lihro hlanco de' lu (8), la
Iegislaci6 derivada de les politiques de reconversio del 81 i ci 82, ha afectat solament
a 250 empreses en tota Fspanya, es a dir, el 6,6 del P113 industrial i el 8,1 de la
possible activitat industrial. Les ernprcses implicades son h isicament grans o
mitjanes. Fntre les dos grans alternatives de politica anticrisi, la neoclassica-
monetarista (El' i Regne 1'nit) i la que aporta tins certs canvis estructurals (Franca i
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laps,) cl paper dc cede segment empresarial es diferent. I'll cl primer cas cl tens dc la

Pl ill: no es cridat e.xplicitament a jugar on paper central. excepte en Cl punt quc Ia

desocupacio creixent hi possible que les empreses intentin millorar productivitats a

traves de la compra d'equip modern que estalvii treball. E :n I'altre cas, l'explotacio de

noves tecnologies es tin assumpte central i en aquest sentit es fa jugar a les PY\IFS

on paper important. De funcionar teoricament el pla, els lloes de treball perduts

haurien estat 8.080 en el Pais Valencia, es a dir, el 12,4 de la poblacio active dels

sectors implicats, que son basicament textil, calcat, siderurgia, electrodomestics i

construccio naval.

I:Is resultats, despres de l'estiu, tanmateix no han estat afalagadors. I.n siderirrgia

no s'hi ha pogut saivar Ia capl;alera d':AII\1, a Sagunt, a pesar dels 33.000 milions

teorics amb cis quals el pla volia fer front per al sanejarnent financer de I'empresa: en

construccio naval, solament s'ha realitzat una subvencio de 1.250 milions, amb

presses, tines setmanes ahans de les eleccions d'Octubre de 1982, just amh tin pla de

jubilacions anticipades i la creacio de SOREN.A, societat que aglutina a petites i

mitlanes drassanes: en textil s'ha fallat per no procedir seriosament en el terra d'in-

tangihles: de 87 empreses que han sol-licitat entrar en el pla, solament s'han tramitat

42 expedients (hi ha mes de 2.000 empreses al Pais Valencia), el que suposara la

perdua de Ilocs de treball de fins 150 trehalladors en tin sector on n'hi ha 37.000: en

calcat, cis efectes han estat escassos per manca de precisio del pla, al que solament ha

entrat I\IPII: ,S.A (I'antiga Segarra) que perdra 150 Ilocs de treball dels 1.700 quc en

te: en electrodomestics de linia Blanca, la factoria de Cointra esta encara. a I'espera de

tractament adient contemplat al si del grup CIELSA.
A la vista d'aquests i altres resultats sectorials, el nou govern de Madrid ha

manpres l'elaboracio dun nou pla, anomenat aquesta vegada de rcinnlu.vrialii_uciii

tendent a contemplar junt a 1'estricta reconversio, la reorientacio de recursos a sectors
amb futur. Segons el M inistre d'Industria, Carlos Solchaga (17) aquests sectors son: el

de defensa, alimentacio, determinats segments d'electronica i inforrnitica, conserva-

cio d'energia i noves energies, recuperacio de resides, etc. Tambe certes linies de

sectors com el textil i el calcat mitjan4ant inversions en intangible. Horn vol realitzar
politiques horitzontals: tecnologies, PY\IE, empresa publica, politiques regionals
(hasicament per a Ies zones afectades per aquests plans de reconversi(i). EI Govern
assegura que sera una poiitica de rigor i solidaritat.

IF:nfront a I'alternativa de concentrar els esforcos d'inversions en actius fixes i en
1) + I en els sectors amb previa bona disposicio competitive internacional o de
dispersar aquest esfor4 entre tin gran nombre de sectors economics amb el dcsig de
''modernitzar los" en la mesura d'allo que sigui possible, el Govern aposta per
aquesta segona via, que coincideix amb alto que G. Fua suggereix per als paisos del
Sud d'Europa que intenten apropar-se als paisos mes industrialitzats. Les motivacions
no es basen solament en la importancia decisiva contra la desocupacio (mes efficient
en a(Juest cas) sin(), ans als contrari, en Ia de conseguir "mes" sectors competitius a
nivell internacional: augmentar la diversitat de I'oferta en tins mercats generalment
dominats pets compradors (4).

Per la seva Banda, N. Kamenetzkv enfatitza la necessitat de diversificar cis
tractarnents especiffics I fer jugar tin paper essencial al sector public no solament
atorgant tin tractament positiu a les despeses de les empreses amb investigacio
cientifica i tecnologica, sino tambe establint pn/IIiilrrrti de comprc.s que afavorcixin una
efficient produccio local, especialment per petits empresaris, i que ttjudin a
descentralitzar I'economia (5). En aquest contexte, l'accio del Govern Central, tambe
ha de ser complementada pets Governs Autonomies.
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L'Administraci6 de la Generalitat

Junt a aquesta politica emanada des de Madrid, el Govern de la Generalitat
intenta dur a terme politiques dirigides a la modernitzacio de la nostra industria. A46
ho podem concretar en els seguents termes:

a) Financament a la petita i mitjana empresa mitjancant la potenciaci6 -i possible
fusi6- de les 3 Societats de Garanties Reciproques, assegurant les operacions amb un
segos aval per part de la Generalitat.

b) Recolzament a la modernitzacio de les estructures productives i comercials
dell nostres sectors industrials a traves de ('Institut de la Mitjana i Petita industria
Valenciana (IMPIVA).

c) Accions de promocio, assessorament i estudis en materia d'innovaci6 tecnol6-
gica i dissenv mitjanGant el CEDTIV.

d) Realitzacid d'un inventari energetic i disseny de politiques d'estalvi energetic -
pla bianual d'estalvi energetic per at sector rajoler-, laboratori mobil per a realitzar
auditories i assessorament a empreses i institucions (ENERBUS).

e) La Llei d'Artesania va encaminada a contemplar la problematica especifica de
I'Artesania, pretenent-se tambe gestionar el muntatge d'una exposicid permanent.

f) Creacio d'una xarxa d'unitats d'lnspeccio Tecnica de Vehicles (ITV) dotades de
mitjans tecnics adequats contemplant la seva ubicacid territorial de manera que els
despla4aments en el moment de les revisions que afectin a tota classe de vehicles
siguin inferiors a 40 km.

g) Hi ha tambe un recolzament a sectors concrets corn:
- re/a/cr (aglutinant en una cola institucid a deferents elements del sector -laboratoris
ceramics, TECERSA, Institut de Quirnica Tecnica, etc.).

- calccr (acord de participacio en INESCO per a potenciar accions que incideixin en
la modernitzacio del sector en materies de: investigacio, control de qualitat, disseny
i moda, etiquetatge, etc.).

- tc.v-tii (participacio en la Comissi6 Executiva de la reconversio textil). Recolcarnent
at sector en materia de comerG exterior, disseny, etc. a traves de PROTEXVA.

- manic i la.sru (preparar la consolidaci6 del primer laboratori d'homologacj6 i
normalitzaci6 de I'Fstat). aixi tambe s'estudia la possibilitat de participar en
TECMADF.

-iuguinu (avanGar en la constituci6 d'un Institut de la Joguina que aglutini els esfor-
cos en materia de: control de normes, investigacio, formacid de tecnics, etc.).

Cloenda

DeI que hem dit fins ara podem extraure'n que, en aquest moment, es quan
empresaris i administracio es centren en la lluita contra la crisi industrial en ('ambit
de cada sector, acudint a I'experiencia acumulada i a les linies productives de futur
per a dissenyar la politica de reindustrialitzaci6.

En el cas de la industria valenciana, sembla que ara es quan mes aprop s'esta d'a-
conseguir un consens entre Administracio, Empresaris i Treballadors per tai de
viabilitzar el futur de les nostres empreses. Tot el mon es conscient que s'ha de fer
front a la nova estructura de preus relatius, als canvis qualitatius experimentats per fa
demanda, at desafiament de les novel tecnologies, als tomes del disseny i control de
qualitat. En de[initva, embarcar la industria valenciana en la dificil, pero, unica
possible companyia dell paisos mes desenvolupats.
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