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Una visid general de la realitat valenciana

En termes generals, i a tall de caracteritzacio "grosso modo", val a dir que
I'economia valenciana revela els seguents trets basics:

1. Especialitzacio en industria manufacturera i en agricultura. Aquesta especialit-
zacio comporta una certa feblesa estructural, ates al caracter dels sectors dintre de la
divisid internacional del treball, la seva especial orientacid cap a] mercat exterior, la
dependencia tecnoldgica i comercial que pateixen, el tipus de ma d'obra i de
qualificacio que han generat i llur marcada desconnexio del sistema financer i
educatiu.

Els subsectors industrials historicament mes rellevants i dinamics son: " textil",
"cuiro, calcat i confeccio", "fusta" i "ceramica, vidre i ciment", als quals cal afegir
per la seva importancia absoluta, el de "transformats metal-lics". Llurs caracteristi-
ques tecniques mes importants son: baixa capitalitzacio, tecnologia elemental. baixos
salaris, baixa qualificacio de la ma d'obra, petita dimensio empresarial i molt deficient
organitzacio i sistema comercial. El desenvolupament d'aquests sectors al Ilarg de Ies
darreres decades ha estat marcat mes pel creixement quantitatiu que no per canvis
qualitatius ni innovacions (malgrat que aquestes no han mancat). Alhora, els efectes
d'cnllac han tingut poc relleu.

'1'anmateix, un aspecte substantiu del problema ha estat el fet que el periode de
maduracio i d'incumbacio de les novel condicions i relacions socio-economiques ha
estat massa limitat i no ha pogut assentar bases consistents (a nivell empresarial,
organitzatiu, comercial, informatiu, d'innovacio i capital huma, etc.) susceptible de
delinir un proces autonom de nou encuny arran de la crisi i com a resposta a aquesta.

2. Estructura industrial relativament poc dinamica i subjecta a la competencia
creixent dels paisos del Tercer Mon. Si dividim el sector industrial en: a) industries
productores de bens de consum no durador i durador de tipus tradicionai: b)
industries productores de bens intermedis i c) industries de bens de capital i de
consum durador avancat, hom pot observar que no sols el Pais Valencia ester
fortament afectat pel primer bloc (subjecte, per Cant, a la competencia de diversos
paisos tercermundistes de salaris molt inferiors), sino que tot just hi ha hagut canvis
significatius durant cis darrers vint anys. A tot aixo hem d'afegir e] fet que ell
esmentats sectors son els de menor incidencia sobre el desenvolupament dc la

(*) Colicctiu de Politica t.conomica do Valencia.
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informacio i, per tal causa, han general unes bases molt febles per a la continuitat en

el canvi de 1'estructura productiva.
3. Economia dependent de ('exterior. D'una banda, hi trobern ('alt percentatge de

mercaderies exportades, superior al 15 % en els darrers anys, tant pel que fa al sector

agricola (amb el 50%) com respecte als subsectors industrials d'especialitzacio,

juntament amb 1'especial importancia que hi to el turisme. D'altra banda, la

dependencia la pateixen alguns subsectors basics per la via de les primeres mat.eries

("calcer" i "fusta i moble"), i, en general, pel que fa als canals comercials (controlats

exogenament o altament vulnerables a causa de llur feblesa, en el cas dell autoctons),

la tecnologia i el disseny. Aquesta dependencia es estructuralment i estrategicament

important per tal corn suposa, aces el caracter i dinamica de 1'estructura valenciana,

una especial vulnerabilitat enfront del canvi de les coordenades i els parametres

tecno-economics de I'economia mundial.
4. Predomini de la petita i mitjana empresa, la qual to com a font principal dels

seus recursos financers ('auto-financament i el credit a curt i mitja termini, provinent,

basicament del sistema bancari. Aquestes condicions foren suficients en una situacio

economica normal i quan la reestructuracio era factible sequencialment i progressiva.

Tanmateix, davant les exigencies de canvis rapids i substancials, I'esmentada situacio

limita sensiblement la dinamica industrial i la innovacio i reestructuracio necessaries,

la qual cosa es troba agreujada per la naturalesa del sistema empresarial definit per la

realitat economica valenciana: empresariat Poe qualificat, feblesa gerencial i comer-

cial, nul•les possibilitats d'investigacio, sensibles dificultats d'integracio i cooperacio,

etc.

5. Caracter dispers en I'espai del proces productiu, unit a una condicio

predominantment monosectorial, amb l'excepcio de I'Horta, dels focus histories de

creixement (calcat a les Valls del Vinalopo, textil a I'Alcoia i la Vall d'Albaida,

joguina a la Foia de Castalla, siderurgia al Camp de Morvedre, taulells a la Plana,

activitats turistiques a la Marina Baixa, etc.). No cal dir que les crisis sectorials han

vingut a questionar la integritat economica i social dels espais mes significatius i han

convertit en espacials els problemes sectorials, amb la conseguent transcendencia

politica.
6. La sortida a la crisi, i aixo explica el particular creixement de la produccio

valenciana mentre la taxa de variacio de I'atur ha estat superior a la mitja estatal, s'ha

donat no per la via d'un salt qualitatiu cap endavant, sing per I'expansio del treball

subterrani en un proces tecnicament i socialment degeneratiu (el fenomen valencia es

for(;a diferent a aquell descrit per Saba a Italia). Aixo no cols ha implicat un

deteriorament de les condicions i perspectives de la classe obrera, sino que es no

revulsiu al canvi tecnologic i d'organitzacio sense que es superin els problemes

estructurals que situen en precari la major part del sistema productiu a instancies del

possible desplacament de productors per ma d'obra molt mes barata.

Dins d'aquest breu esboc es com cal entendre els grans problemes que afecten

avui I'economia valenciana, els quals han de ser, necessariament. la base de tot

programa regional que afronte seriosament el futur.

Els grans problemes de I'economia valenciana

Si plantegem el problema a nivell i considerem la dimensio espacial de la realitat

socio-economica valenciana, cal fer de manera molt sintetica, les seguents

puntualitzacions:
1. A nivell del sector agrari, el nucli basic de la problematica actual gira al
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voltant de 1'estructura de la propietat i l'explotacio, del sistema comercial imperant,
de I'alt grau d'envelliment de la poblacio, de 1'elevat nivell de treball a temps parcial i
de 1'espontaneisme poc informat que caracteritza el seu funcionament i la seva
dinamica.

Pel que fa a l'estructura de la propietat i de I'explotacio les seves caracteristiques
definitories son: forta dispersio de la propietat, predomini de la petita explotacio i
aguda parcel-lacio, la qual cosy no sols genera un problema de malbaratament de
recursos, sing que limita greument el desenvolupament de les forces productives, la
racionalitat i la versatilitat del sector, tot condicionant una estructura de cultius poc
racionals i adequats a les exigencies del mercat. Una tal estructura es la que fomenta
el treball a temps parcial i comporta un clar fenomen de desqualificacio i decantacio
cap a conreus poc exigents en atencio i treball i obstaculitza un millorament de la
informacio i del poder negociador del sector.

Un problema serios, propiciat per 1'esmentada realitat, es la dependencia de la
produccio d'un entrellat comercial que hi es alie, dispers i poc rational. Els efectes
d'aixo sobre el sector afecten la incoordinacid i el comportament contradictori del
sistema comercial i generen inestabilitat i una assignacio de recursos lligada mes a la
maximitzacio del benefici comercial que no at de tot el sector. Alhora, la dispersio
productiva i I'individualisme imperants dificulten significativament el desenvolupa-
ment d'un cooperativisme integral i rational. Els problemes que imposen el sistema i
les relations financeres tampoc no son insignificants.

[,'alt grau d'envelliment i les febles expectatives de les generations joves
aguditzen cis problemes i fan mes dificil el canvi, atesa 1'absencia d'una politica
coherent i agressiva adrecada a la racionalitzacio de la produccio-comercialitzacio i la
millora dels canals d'informacio i la traduccio d'aixo (mitjan(;ant un empresariat mes
qualificat) en innovacio.

Aixi, no es gens estrany que avui es plantegi el problema de crisi irreversible
d'alguns conreus (taronja, vinya, arros) a causa dels excedents de produccio
dificilment situables i dels desajusts oferta-demanda en el temps. Aquesta questio es
mes greu a consequencia de la condicio de llenyosos, amb un llarg title de
maduracid, dels conreus mes compromesos. Atesa Ilur condicio de monoconreus en
amplies arees del Pais aquesta crisi es socialment mes traumatica.

D'altra banda, ens trobem amb les critiques situations que imposa la salinitzacio
de les aigues i I'exhauriment dels aquifers, consequencies de la traditional imprevisio
dels problemes sectorials (turisme, versus, agricultura) d'un desenvolupament
incontrolat i de la manta d'una politica d'aigues. Nomes mitjancant una rigurosa
politica i la implantacio del sistema de goteig en algunes arees (amb costoses
inversions) hi es possible una solucio.

Finalment, i a causa de la seva trascendencia economica i ecologica, cal fer
esment de la feble orientacio ramadera, malgrat les possibilitats del camp valencia i el
fonamental perill de desertitzacio per deforestacio.

2. El sector industrial tambe es troba afectat de greus problemes, malgrat uns
aparents bons resultats conjunturals. Els problemes de la industria valenciana tenen
unes arrels molt pregones, tal corn reconeix el mateix P.E.R., les quals son
marcadament estructurals. Ni la bona conjuntura exportadora ni el treball subterrani
en son sortides falagueres, entre altres coses perque, a mes a mes, ajornen els canvis
necessaris. Es ben cert que no tots els sectors estan en la mateixa situacio ja que
podem destacar ]a industria de Ies nines, la del taulell i la textil de la Vall d'Albaida,
Ies quals mostren un major dinamisme estructural i una major consistencia encara
que no hi manquen els problemes. Tambe la pluralitat de condicions i possibilitats
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dins de la tutus divisio internacional del trehall son diterents i es per a1yo que
qualsevol gencralitzaci6 es parcial.

A grans trots , els principals problernes que caracteritzen aquest sector es poden
sintetitzar en:

a) Baix nivell de productivitat i de qualificaci6 laboral , deficient organitzaciei
empresarial i de gesti6 , endarreriment tecnol6gic i gran nombre i petita quantia de Ies
series de produccio.

b) Predomini de la petita i mitjana empresa amb un empresari poc qualificat i
amb escas personal directiu.

c) Dependencia comercial, xarxes de comercialitzaci6 inexistents o rudimenta-
ries, feble organitzacio sectorial i reticencies a impulsar-la. Aixo planteja el grew
problema de la inestabilitat dels mercals i de I'escassa incidencia en Ilur conformaci(i i
expressio.

d) Forta dependencia tecnol6gica i feble creativitat pet que fa al dissent' i a la
dinamica dels productes . La manca d'experiencia i d'infrastructura tecno - social
escaient plantejara importants problernes als futurs intents de canvi.

e) Considerables dificultats financeres i debil integraci6 at sisterna financer.
Financament exterior basat tradicionalment en el credit a curt i mitja termini . Aix6 es
particularment grew si considerem I'existencia dun alt nivell de descapitalitzaci6
empresarial i d'una creixent obsolescencia productiva.

f) La naturalesa i subjeccio a una f<orta competencia externa d ' una producci6
basada tradicionalment en una ma d'obra abundant i barata . Aix6 es mes important si
horn pensa en el caracter fonamentalment extrovertit de la industria valenciana.

g) Escassa o nul la relacio entre la industria i la Universitat . centres d'investigaci6
i sistema educatiu , problema que limita sensibiement les possibilitats de canvi.

3. Pei que fa at turisme, d'especial importancia per a aquesta economia, no en
podem parlar d'una sola problematica , encara que fa mes rellevant n'es la clue afecta
les arees de la costa d ' Alacant, exctusivament o fonamentalment dependents d'aquest
fenomen. En aquest cas, tambe podem parlar , des del punt de vista economic, si mes
no, de dos tipus de turisme : un de "permanent ", basat en la compra de xatcts,
apartaments , etc. i un altre de caracter " conjuntural ", espontani o de "tour-operator".
Ates el fet que el primer ofereix una major estabilitat i permanencia de la demanda.
I'altre es mes aleatori i esta subjecte als canvis de les relacions economiques i
interespacials . 'rot aix6 va lligat als problernes estructurats que sofreixen cis espais
turistics i els serveis . D'una banda, esta el garberament dets grans centres, corn ara
Benidorm. D'attra , cis deficients serveis hotelers i de restauraci6 i els alts preus que
s'hi demanen . Per Oltim , la mancada dependencia dell "tour - operators" i la
temporalitat del negoci . Tot aix6 cal reiacionar - ho amb la creixent competencia
d'altres arees europees i del nord d 'Africa.

En aquestes zones s'hi afegeix un segon problema de gran relleu coin es el de la
depredacio del medi ambient a la qual estan sotmeses per la funesta especulacio i la
inexistencia d'una politica d'us del sol. Consequencia logica d'aix6 ha estat
i'aglomeracio , la degradaci6 ecol6gica i la carencia i salinitzaci6 de les aigues.

4. Des de la perspectiva territorial , el Pais Valencia es troba afectat de les
disparitats definides pet desenvolupament capitalista i el mare ecologic . Enfront d'una
zona costanera industrialitzada i de rica agricultura , amb una alta densitat
poblacional , a Valencia i Castello , es contraposa un interior deprimit ( amb 1'excepcio
de la Vall d ' Albaida i de la Costera ) de baixa densitat , alt grau d'envelliment de la
poblacio , etc. Domes la provincia d'Alacant mostra un espectre economic i
demografic mes equilibrat.
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Tanmateix, a causa de la fisonomia del Pais i ]a marcada dispersio dell
assentaments productius, el problema es menor del que ens indicaria un index de
concentracio. AixO no implica, pel contrari, la no necessitat d'una atencio rigorosa al

problema espacial, fonamentalment pel que fa a una major integracio espacial,

l'ordenacio de les activitats productives dintre d'una politica de divisio espacial del

treball i I'atencio al medi ambient. Especial mencio mereix la reforestacio a les zones

de l'interior, el desenvolupament dels equipaments, l'ordenacio de l'us del sol i la
millora de I'accessibilitat, aixi com l'atencio als problemes de depredacio

mediambientals en alguns espais de creixement i l'ordenacio urbana d'aquests.
Ara be, els problemes espacials no acaben pas aqui. Algunes comarques

tradicionalment industrials (I'Alcoia i e] Camp de Morvedre, especialment), turisti-

ques (la Marina Baixa) o de caracter agro-exportador es troben subjectes (o hi corren

greu perill) a] risc d'entrar en un proces d'involucio. Si considerem el marcat caracter

monosectorial d'alguns espais i la incertesa en que es troben els sectors economics

valencians, la incidencia espacial de la crisi pot ser decisiva. Fins i tot en zones

d'estructura heterogenia, com ara I'I-Iorta, la crisi esta plantejant greus problemes.

Aquesta questio es especialment rellevant, ates que al Pais Valencia els beneficis que

una integracio espacial pot comportar per a les zones endarrerides depenen de la salut
de les arees actualment mes desenvolupades.

El PER de la Generalitat Valenciana

Lal com exposa l'encapcalament del segon capitol del PER de la Generalitat
Valenciana per al periode 1984-87, de maig de 1984, "Ia voluntad de la Generalitat
de contribuir a la solucion de los problemas con los que se enfrenta la econornia
valenciana debe hacerse operativa a traves de la definicion de su politica economica.
La opcion por ordenar el conjunto de las decisiones de gobierno, en el marco de una
politica a medio plazo, responde al programa electoral y de gobierno, ya conocidos, y
se concreta en el Programa Economico Regional" (pag. 51).

El PER del Govern de la Generalitat Valenciana es fa resso en general, dell
principals problemes ades dibuixats i es proposa d'afrontar-los, en principi, mitjan-
cant tin programa a mitja termini amb els objectius segdents:

1. Coordinacio interna (ordenacio dell Programes d'actuacio de les diferents
Conselleries).

2. Coordinacio externa (de les diferents Administracions publiques).
3. Previsio ("ordenacion temporal de las actuaciones y anticipacion de los

problemas" (pag. 53).
4. Definicio d'objectius i d'instruments.
5. Ordenacio jerarquica dels objectius.
5. Plnificacio financera.

Tot aixo dintre d'una perspectiva de flexibilitat i reajustament sequencial i amb la
finalitat d'oferir transparencia informativa respecte de I'actuacio publica per tal
d'aclarir "incertidumbres de los agentes economicos privados y de los ciudadanos en
general" (pag. 54).

El PER preten d'abordar les "multiples elecciones ptiblicas concretas a realizar
con criterios de racionalidad" i contemplat "el conjunto de los problemas y valorar el
coste de oportunidad de cada opcion, asi como hacer el esfuerzo de anticiparse al
futuro" (pag. 54). Aquest Programa s'ha concebut inserit en un proces de
"planificacion democratica, descentralizada y flexible de las actuaciones publics
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(pag. 55). las seas objectius es defincixen "en el marco de las orientaciones de politica
economica general del Gobierno de la nacion hechos publicos hasta el momento"
(pag. 52). La qua] coca es ratifica plenament a] epigraf 2.2. (pag. 58-67) on es fa pales
un marcat seguidisme respecte al model estatal.

Els objectius perseguits en ultima instancia son la recuperacio de "nuestra historia
y la modernizacion de la sociedad y las estructuras productivas, situandonos en una
posicion ventajosa a ]a salida de ]a ya larga crisis economica que atravesamos" (pag.
83).

. Els programer d'actuacio que contempla el PER son agrupats en sis grans arees,
amb Ilurs respectius objectius.

1. .Serreis publics de curacter social. Els objectius basics son:
a) Acabar amb el deficit d'equipament, millorar la qualitat de ]'ensenyament i la

incorporacio del valencia i atendre a la formacio professional i la investigacio (suports
humans at desenvolupament economic i el benestar social).

b) Prevencio i promocio de la salut.
c) Informacio sobre deficits d'altres serveis socials, millora de l'atencio i

increment de les dotacions.
2. Actirimts productii'es. En aquest camp es preten trencar amb I'atonia inversora,

orientar a tal efecte els recursos financers, proporcionar a les empreses els serveis que
incentiven Ilur modernitzacio i millorar la infrastructura fisica. Pei que fa at sector
agrari, els objectius perseguits son: elevacio del nivell de vida de la poblacio rural,
increment de ]a productivitat, equilibri i millor control social dels mercats i ordenacio
de les produccions. Per tal d'aconseguir aixo, es dona especial emfasi a la necessitat
de reformar les estructures agraries i de rejovenir la poblacio activa, aixi com atendre
especialment les arees de muntanya, millorar i difondre la informacio, reestructurar
el sistema comercial i impulsar la industrialitzacio agraria.

Respecte a la polriica industrial I'objectiu fonamental es reconvertir i situar en
posicio competitiva els sectors actuals i potenciar novel activitats. En aquesta linia, es
basaran en els plans de reconi'ersici de I'Administracio Central i en els Serveis que "por
medio del IMPYMEV, el IPEAE y el CETEDIV van a prestarse a los sectores y
empresas industriales valencianas" (pag. 86). Atesa la condicio marcadament
exportadora de la industria valenciana, "el objetivo general de relanzamiento de la
actividad economica exige una atencion permanente a la organizacion de la
exportacion, la promocion de los mercados exteriores, la atencion a la institucion
ferial y la consecucion de lineas de financiacion que tengan en cuenta las
caracteristicas especificas de nuestras exportaciones" (pag. 87).

En relacio amb el turi.sme. I'objectiu general es "adecuacion, promocion y
diferenciacion de la oferta turistica de la Comunidad Valenciana, evitando, a la vez, el
deterioro medio-ambiental" (pag. 87). A tal fi s'arbitrara una "actuacion combinada
de ayuda a la empresa turistica y exigencia de cumplimiento de la Iegislacion", aixi
com la millora de la infrastructura corresponent. Alhora, es promocionaran les arees
interiors amb potencialitats no aprofitades i ]a desestacionalitzacio de la demanda.

3. Acniaci(i sobre cl territori. Els objectius fonamentals son corregir els
desequilibris basics existents i potenciar el medi natural i la seva utilitzacio
harmonica. D'altra banda, es perseguira la superacio dels deficits d'infrastructura vial
i els problemes d'accessibilitat i ('ordenacio de I'oferta de recursos hidrics d'acord
amb les necessitats espacials, i la potenciacio i ordenacio del sector de la vivenda de
proteccio publica.

4. Promocioi de l'ocupacio. L'objectiu central en aquest cas es "conseguir, a]
concluir cl periodo de referencia, unos volumenes de empleo sensiblemente
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mayores que los existentes y, a ser posible, unas tasas de desempleo inferiores it la

media nacional" (pag. 89). Amb aqueixa finalitat, es comptara amb les actuacions "en
materia de fomemo de empleo, relaciones lahorales, Jomento del cooperatirisnw,
formacion ocupacional asi Como los propios programas de inversiones publicas
desarrolladas para dinamizar el sector privado" (pag. 89).

5. inicgrachi en la C'EE,'.
6. Coordinachi de les Administracions Puhliques.
Tanmateix, la realitat que es despren dels capitols sectorials respecte als

desenvolupaments instrumentals i als mitjans financers aplicats a tal efecte. aixi com
el proces seguit fins ara, no sols refuten la intencionalitat inicial, sing que tampoc no
semblen respondre a la naturalesa d'un programa economic i als greus problemes que
to plantejats a hores d'ara I'economia valenciana.

Si considirem que la finalitat d'un programa ecomomic es emmarcar i canalitzar
el proces seguit per una realitat socioeconomica en el seu conjunt (consideracio feta
de la transcendencia que en aixo tenen els sectors socials mes significatius), el PER no
respon, ni tecnicament ni politica, a una exigencia d'aquesta mena. Duna handa, es
tracta nomes d'una acumulacio de plans concrets de les diferents Conselleries, sense
un sistema integrat ni una perspectiva de conjunt, tal com correspon a les exigencies
d'una societat en transformacio i orientada cap a un nou esquema de relacions. No hi
existeix ni "previsio", ni "coordinacio externa", ni "ordenacio jerarquica dels
objectius", ni tampoc "planificacio financera", els quals eren els principis basics
inicialment enunciats. Allo que si sembla haver-s'hi aconseguit es una certa
coordinacio interna, encara que nomes sigui a nivell pressupostari.

Pel que Jet a/s ohlectiu.s i instruments, en general no es passa d'una simple
enumeracio de bones intencions. La quantificacio d'objectius es practicament
inexistent, fins i tot at nivell de l'ocupacio, i els instruments simplement s'enumeren
sense que hi hagi un desglossament pressupostari suficientment precis i una
especiflcacio de Ilur contingut (amb determinades excepcions, com ara les
bonificacions a la contractacio, les subvencions a les operacions de leasing i d'altres).
Amb aixo es dificil que es puguin aclarir moltes incerteses, tal com es preten. Ntes
endavant puntualitzarem algunes questions sobre el contingut i l'orientacio de la
politica estrictament economica.

A nivell de participacio social, el Programa planteja tambe importants problernes
de base. En primer Iloc, el PER no pot ser considerat plenament com a inserit en un
proces de planificacio democratica, ja que el seu es un procediment funcional i de
consulta, no pas de participacio activa dels agents socials. Aixo es particularment
greu si considerem que no cols el pla perd respecte, sing que es malbarata
l'oportunitat d'utilitzar-lo com a instrument de vertebracio de la identitat col•lectiva
tan esberlada at Pais Valencia.

D'altres caracteristiques que hi destaquen, quant a la naturalesa del PER, son: 1)
la seva condicio de projeccio del Programa Economic del Govern Central, sense un
tractament suficientment especific dels problemes originals de la realitat valenciana;
2) el caracter mes informatiu que no intervencionista de I'acciO publica; 3) la seva
marcada orientacio vers la gestio dell serveis socials (no es en aquest sentit, casual
que dels 40.000 milions anuals de lliure disposicio pressupostaria, el 49 es destinin
a aquestes partides) , 4) un reconeixement explicit de les insuficiencies informatives i
organitzatives.

Tot i aixo, cal dir que ens trobem davant el primer intent programatic d'afrontar
els problemes economics que es plantegen at Pais Valencia. D'altra banda, no podem
menysprear la transcendencia de l'esforc de coordinacio interna i de posar algun
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ordre en I'actuacio del Conseil, que suposa Cl PI.R. Si aixo scrveix per it prendre
consciencia del gran repte que se'ns planteja, la tasca no sera intitil.

A nivell concret del contingut de la politica econ6mica hi podem destacar els
seguents punts:

I . Respecte a fa politica agraria hi destaquen: a) la inexistencia practica de tot pia
d'actuaci6 amb un minim de precisid: b) la tebior de les actuacions en materia
estructural; c) I'escassa atencio al problema comercial i una practicament inexistent
politica de desenvolupament cooperatiu; d) manca d'actuacions en materia financera:
e) vaguetat en la politica de formacio; 0 politica pobra i imprecisa en materia
d'ordenaci6 de productes; g) parcial orientacio de la politica rarnadera. En general, hi
destaca la vaguetat, manca de contingut i escassesa dell mitjans de I'actuaci6
plantejada en aquest camp.

2. La politica industrial esta mes definida en alguns aspectes, especialment pel
que fa a I'actuaci6 de l'I\IPIVA.

El problema que planteja aquesta actuacio, tanmateix, es I'escassesa dels mitjans
amb que compta, la qual cosy fa concebir poques esperances d'una incidencia
significativa. PeI que fa el recolzament dels projectes d'I + D (i a causa de 1'estructura
empresarial existent), es pot pensar que siguin les empreses majors les quc
concentren gran part dels recursos. Resulta interessant la proposta d'extendre a tots
els sectors significatius la creaci6 d'instituts tecnologics, encara que es fonamenta en
I'estimulaci6 dels interessos ernpresarials. Tot i que s'hi apunten algunes mesures de
recolzament a I'estructura financera de les empreses, es presentee insuficients, atesa
la transcendencia del repte i el let que no s'aprofiten les possibilitats obertes per les
competencies de In Generalitat respecte a les Caixes d'Estalvis.

Les faller mes importants s'aprecien en quatre nivells fonamentals:
a) Dependencia basica dels plans de reconversio estatals o limitaci6 de I'actuaci6

de la Generalitat als aspectes informatius i formatius.
h) l.a feble i imprecisa incidencia en materia comercial.
c) Insufficient instrumentalitzacio de la politica de foment de fa innovaci(i i

creaci6 de nous sectors.
d) Actuacio espacial reduida a quatre arees, ja existents, de preferent localitzaci6

industrial.
3. La politica turistica aparcix tambe modesta per a la magnitud dels problemes

existents en aquest camp, encara que la idea de creacio de I'Institut Valencia de
Promocid Turistica (IVPT) es interessant (malgrat la imprecisi6 de les sever funcions).
D'altra banda, I'actuacid es redueix a la formaci6 de personal, desenvolupament
d'una xarxa informative, creacio d'alguna infrastructure, etc... [Is problemes
estructurals i comercials del sector resten lluny de ser afrontats.

4. Potser siga la questio espacial la que rep menys atencio del PI :R, mes enlla de
I'anunci d'alguns projectes de millora de carreteres i d'equipaments socials. A tries a
mes, ja hem vist que la politica agraria i la industrial no son gairc riques en contingut
a aquest nivell.

5. A causa de la manca de previsi6 i d'una autentica programaci6, la politica
educativa, que hauria de marcar les pautes de la future oferta de ma d'obra d'acord
amb les necessitate previstes es troba privada d'una perspectiva funcional,
absolutament necessaria avui.

Proposta d'algunes Iinies d'actuacib

A la Hum dels problernes dibuixats en la segona part i de les critiques formulades
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al P.E.R., encara que sigui a nivell d'esbo4, entenern que les linies futures d'actuacio

per a 1'economia valenciana haurien de ser les seguents:

1. Impuls sistematic i canalitzacio de la reconversio dels principals sectors

industrials, en la linia d'afavorir la millora de la productivitat, la qualitat i la

creativitat autoctona. Aixo implica fornentar activament la infrastructura socioecono-

mica orientada a la produccio de disseny i a la recerca i desenvolupament tecnologic i

la creacio dels mecanismes que possibiliten la seva difusio i la seva traduccio en

innovacio real.

2. Per tal de fer possible aquesta reconversio es imprescindible la creacio d'un

institut de disseny, orientat a la creacio d'un bane de moda a disposicio dels

dissenyadors, I'oferta d'ensenyament i el primer suport tecnic.

3. Pei que fa a la recerca, desenvolupament i innovacio tecnologica, el problema

es mes complex (com el mateix PER destaca). Una major orientacio de la investigacio

universitaria pot ser un bon complement, si be aixo significa la necessitat d'un canvi

substancial en les actuals relacions empresa-Universitat i tambe un canvi en els

propis investigadors.

4. Una sistematica intervencio orientada a organitzar 1'exportaci6, desenvolupar

mercats i cimentar la presencia permanent en ells, mitjancant la creacio de linies de

finan4ament que considerin les caracteristiques especifiques de les nostres exporta-

cions. Per tant, cal la creacio d'un Institut de Promocio del Comer:.

5. Una actuacio de caracter informatiu (sobre els avantatges i costs de la

reorganitzacio i de nous metodes de gestio, organitzacio i participacio laboral.

alternatives financeres, etc...), d'incitacio i millora de I'actual xarxa d'assessories.

Tambe cal la creacio d'una Societat Financera Valenciana de caracter mixt (public-

privat) amb l'objecte de facilitar finanGament a mig i Ilarg termini a les empreses dels

sectors en reconversio no estatal.

6. La investigacio de possibles alternatives sectorials en que el Pais Valencia

pogues tenir avantatges o, almenys possibilitats. En aquest sentit, es fonamental la

promocio del sector de bens d'equip, en aquelles branques on hi existeixen possibili-

tats de demanda.
7. Una analisi de prospectiva sobre les exigencies futures per al sistema educatiu

derivades del canvi en el sistema economic i social, amb les conseguents orientacions

a introduir en l'esmentat sisterna.

8. Potenciacio efectiva de la linia de cooperativisme com a base institucional del

futur de la nostra agricultura, ja que es I'actuacio que mes s'escau amb les seves

necessitate productives i comercials.
9. Creacio d'un Institut de Desenvolupament Economic (IDE) de caracter mixt,

dirigit a vincular produccio i rnercat, amb el qual hauria d'estar estretament

relacionat de Promocio del Comers i hauria de realitzar els ajusts en la

produccio dels diversos sectors mitjancant plans especifics.

10. Creacio i desenvolupament del Consell Economic i Social per tal de cercar

democraticament solucions negociades, compartides i assumides pels diferents

sectors socials.
1 1 . Coordinacio sota un organisme central de totes les institucions actuals

i futures adrecades a la reestructuracio, promocio, financament. comercialitzacio,

disseny, etc.
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