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BANS d'iniciar aquest breu repas a la industrialitzacio del Pais Valencia,1 vullguera mostrar la meua satisfaccio, en primer floc, per trobar-me en

una entitat que tan important paper ha exercit en la vida catalana i que

va tenir 1'encert de crear, el 1951, la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Eco-

nomics i Socials, com a filial seua.

Per altra banda, vull agrair molt sincerament els qui m'han invitat a estar avui

entre vost8s. Crec que el Pais Valencia, en totes les seues facetes, es poc cone-

gut en l'Estat espanyol i es obligacio de tots aquells qui treballem i Iluitem per
ell, de donar-lo a coneixer. En aquest sentit, no hi ha cap dubte que Catalunya,

per motius mes que sobrats, ha d'ocupar un lloc destacat.

Avui, el que vaig a intentar comentar-los es el proces d'industrialitzacio valen-
ciana, el seu pes dins el conjunt de 1'Estat, les seues caracteristiques, els seus
problemes i les seues possibles grans linies de solucio.

Des dels anys seixanta, el proces d'industrialitzacib del Pais Valencia ha experi-
mentat un fort creixement, que l'ha situat per damunt de la mitjana espanyola
per a aqueixa decada, i major que el de les arees tradicionalment mes industria-
litzades (Catalunya i el Pais Basc).

El 1960, la contribucio de l'agricultura a la formacio del producte regional net
era del 32,6 per cent; la industria, el 25,9 per cent; i els serveis, el 41,5 per cent.

Per altra banda, aquest sector industrial experimenta en la decada dels seixanta

un creixement industrial (3 12,4 per cent) molt superior a la mitjana espanyola
(267,5 per cent) i a la d'altres arees geografiques altament industrialitzades,
com Catalunya (266,2 per cent) i el Pais Basc (254,9 per cent).

No es casualitat que siga precisament en els anys 60 quan la nostra industrialit-
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zacio inicic la seua via ascendent. En aquesta decada, l'agricultura valenciana, i
mes concretament els citrics, patiran un fort reves, tant per 1'entrada en vigor
de la politica proteccionista de la Comunitat, com pels estralls ocasionats per la
malaltia virotica coneguda pel nom de tristeza, que arrasara grans extensions de
cultius citricoles.

Aquesta situacio ens dura a dues conclusions immediates sobre la imatge de
1'economia del Pais Valencia: En primer lloc, que es deura de rebutjar total-
ment 1'estereotipus, tantes vegades utilitzat, d'identificar el nostre Pais corn a
agricola per excel•lencia, el "Levante Feliz". D'altra banda, -reconeixent la im-
portancia que va tenir anteriorment el sector agricola, que va arribar a ser el
condicionador de moltes actituds que fins i tot traspassaren el camp econbmic-
caldra corregir la idea que el sector agricola fou el motor del desenvolupament
de la nostra economia. Aquesta darrera tesi es basaria en l'homogeneitat de
totes les comarques valencianes, absolutament erronia, ja que n'existeixen algu-
nes amb fort arrelam artesanal on l'agricultura, si be arriba a tenir una certa im-
portancia, va ser sempre utilitzant un percentatge de ma d'obra molt per baix
del de la industria.

n RENDA REGIONAL ACTUAL

Arribem aixi a la present situacio, on ens trobem [-* quadre 11 amb una produc-
ciO regional neta valenciana que supera els 333.000 milions de pessetes i que
suposa un 9,5 per cent de la produccio total espanyola, essent la participacio
del sector industrial en la formacio del producte net major a nivell de Pais Va-
lencia que a nivell espanyol. Ara be, tambe el pes del sector agricola supera al
Pais Valencia la mitjana espanyola, logica perduracio d'una activitat que, no
pot negar-se, ha tingut una gran importancia.

QUADRE I n PRODUCCIO NETA REGIONAL (1973)

Rang
milions de
pessetes

% de producci6
total espanyola

Alacant 7 99.153 2'8
Castell6 29 40.608 111
Valencia 3 194.106 5'6
Pais Valencia - 333.867 9'5
Estat espanyol - 3.448.605 100'0

Font: Banc de Bilbao, La Renta Nacional de Espana Y su distribution provincial. 1973.

Seguint la tradicional classificacio de sectors, en el quadre 2 podem comprovar
1'evoluciO del producte net del Pais Valencia, la qual definitivament corrobo-

rara la tesi de 1'existencia d'un fort sector industrial, que reemplaca un sector

citricola tradicionalment important. Solament Castello quedara per baix de la

mitjana quant a la seua participacio en el producte net del sector industrial.
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QUADRE 2

Agricultura Industria Serveis

1962 1973 1962 1973 1962 1973

Alacant 25'00 11'93 35'38 42'57 39'60 45'44
Castello 39'90 19'74 27'30 34'47 32'79 45'78
Valencia 27'43 10'90 28'36 36'95 44'19 52'13
Pais Valencia 28'44 12'28 29'95 38'33 42'59 49'38
Estat espanyol 24'63 12'20 34'32 36'94 41'04 50'90

Font: Banc de Bilbao, La Renta National de Espana y su distribution provincial. 1973.

QUADRE 3 n TAXES DE PARTICIPACIO EL 1973

% poblacio activa / pobl. total personal assalariat / pobl. activa

Pais Valencia 39'99 76'29
Estat espanyol 38'66 69'58

Font: Banc de Bilbao.

Respecte . al percentatge de poblacio activa total espanyola concentrada en l'am-
bit valencia , aquesta es del 9,53 per cent , xifra major que la que represents el
Pais Valencia en termes de poblaci6 total espanyola (9,21 per cent ). Aquesta
poblacio activa representa, d'altra banda , a nivell valencia, un percentatge major
sobre la poblaci6 total que a nivell espanyol i aixi mateix el personal assalariat
sobre la poblaci6 activa [-> quadre 3].

Tot aix6 ens indicara que, a nivell valencia , existeix una major densitat econo-
mica que la mitjana espanyola , i que apareix corn un pals desenvolupat dins
1'Estat espanyol.

Aquest creixent pes industrial al Pais Valencia es patent si contemplern la con-
tinua ascensi6 , des del 1962, del seu percentatge en la formaci6 del valor afegit
brut espanyol , be siga referit al conjunt industrial o a les industries fabrils llni-
cament [ -> quadre 41.

El creixement industrial es ajudat per una dinamica inversora que, en el periode
1973-75, representa un 8,5 per cent del total de la inversi6 duta a terme a l'Es-
tat espanyol , i que va configurant una estructura locacional basada en quatre
nuclis (Castello-Onda , Valencia, Alcoi i Alacant-Elx) units per un eix que re-
corre el pals de nord a sud coincidint amb les vies de comunicaci6 mes impor-
tants. Aquest eix s'unira a Alacant amb l'altre existent al Pais Valencia que,
partint d ' eixa ciutat , discorre al Ilarg de la Vall del Vinalop6, zona sabatera per
excel•lencia.

Aquest proces s'ha fet especialment intensiu en els bens de consum i interme-
dis, els quals han absorbit quasi el 70 per cent , corresponent als d'inversi6 (in-
dustria pesada) el 3,30 per cent del total i a la construcci6 , el 26,93 per cent.
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QUAIM 4 n IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA VALENCIANA

DINS EL CONJUNT DE L'ESTAT ESPANYOL
(% Valor Afegit Brut Industria Nacional)

ALACANT CASTELLO

ANYS % total industries % total % industries
industrial fabrils industrial fabrils

1962 2' 13 3'21 0'87 0'88
1964 2'58 2'67 0'99 1'04

1967 2'67 2'84 1'03 1'06

1969 2'82 2'94 1'06 1108

1971 2'98 3'12 1'03 l'03

1973 3'23 3'46 1'08 1'50

VALENCIA TOTAL PAPS VALENCIA

ANYS % total 7 industries , total % industries
industrial fabrils industrial fabrils

1962 4'40 4'88 7'41 8110

1964 4'51 4'81 8'10 8'52

1967 4'79 5'07 8'50 8'98

1969 5'11 5'25 9100 9'28

1971 5'19 5'44 9'22 9'60

1973 5'58 5'93 9'90 10'44

Font: Elaboracio propia a partir de Banc de Bilbao, Renta National de Espana.

Dins els bens tradicionals, destaquen sectors tals com ceramica, confeccio, mo-

bles de fusta, plastics per a consum, envasos, transformats metal•lics, fusta...

Sectors que coincideixen plenament amb els tradicionals del model industrialit-

zador autocton valencia.

Especialment, aquesta inversio es troba enormement concentrada en uns nuclis

determinate, dels quals parlarem mes avant. Son quatre, repartits al llarg de tot

el Pais (Castello-Onda, Valencia, Alcoi i Alacant-Elx), que sumen 1'11,87 per

cent de la superficie total i acumulen un 72,02 per cent de la inversio total.

Tota aquesta situacio replanteja les bases d'allo que fins aleshores s'entenia que

era l'economia valenciana. Es torna la mirada cap al sector tradicional, format

per bens de consum (ceramica, calcer, joguines, textil, confeccio, Hums, taulells,

mobles, etc.), sectors en molts casos resultat d'una puixant artesania (les Valls

del Vinalopo), en altres casos, fruit d'una llarga tradicio industrial (Alcoi), o

sorgits a] voltant de nuclis metropolitans necessitats d'abastir-se d'aquest tipus

de bens (Valencia ciutat).

Una altra caracteristica de tota la nostra industria -a banda de la seua homoge-

neftat per centrar-se en la produccio de bens de consum- sera el seu petit vo-
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lum, molt inferior a la mitjana espanyola. Aixi, mentre en aquest nivell el per-

centatge de persones que treballen en empreses que no assoleixen els 50 treba-

lladors es del 34, en el cas valencia aquest percentatge augmenta fins el 50,9.

Aquest fet comporta una baixa inversio per hoc de treball, uns processor pro-

ductius poc tecnificats, amb un predomini de les relations familiars dins de

I'empresa, amb la carrega negativa que aixo suposa a l'hora de la presa de deci-

sions. El disseny, control de qualitat, etc., es veura igualment afectat per aques-

ta situacio.

QUADRE 5

Zones d'1 a 50 obrers de 51 a 250 mes de 250 Total

Pais Valencia
1969 52'0 33'4 14'6 100
1973 50'4 32'2 17'3 100
1974 50'9 31'3 17'6 100

Estat espanyol
1969 37'7 30'1 32'2 100
1973 36'7 30'3 22'9 100
1974 34'0 30'7 35'1 100

Font: Elaboracio propia a partir de I'Estadistica de Production Industrial , del Servei Sindical d ' Estadistica

PAIS VALENCIA
ANY ESTAT ESPANYOL

MUNICIPAL ACTIVITATS

1973 772'3 500' 1 490'1
1974 1.034'3 777'-- 778'3
1975 1.306'4 675'4 665'8

MITJANA 1.042'1 668' 1 664'8

Inversio / Ilocs de treball per zones industrials Inversio / (lots de treball per activitats

Zona Alcoi ................ 974'-- Bens de consum .......... 464'--
Zona Alacant-Elx ............ 440'8 Bens intermedis .......... 1.048'7
Zona Valencia .............. 577' 7 Bens d'inversib .......... 5.369'8
Zona Castello -Onda .......... 1.494'8 Construccio ............ 815'1
Mitjana valenciana ........... 669'15 * Mitjana valenciana ........ 664'8

(*) El fet que les mitjanes per activitats i per zones industrials siguin diferents, es degut al let que hem des-
cartat aquella quantia d 'inversio no generadora de cap lloc de treball i que per a ambdues classifications

no han coincidit les eliminations.
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Pei que respecta a 1'estructura de costos de la industria valenciana, la seua distri-
bucio es reflectida de la manera segiient:

Despeses Percentatge

Primeres materies .................. 37'--
Ma d'obra ....................... 26'--
Productes sernielaborats ............. 8'S
Transport ....................... 3'S
Despeses generals .................. 17'--
Altres ......................... 7'--

El nivell de remuneracio per persona ocupada per la industria en general, al Pais
Valencia (138.000 ptes./ persona ocupada) es menor que la mitjana espanyola
(158.000 ptes.) per al conjunt de la industria. Encara que no considerem el va-
lor de les estadistiques que utilitzem' corn a fidedignes a nivell absolut, si que
les considerem utils per a efectuar una analisi comparativa.

>Jnicament tres sectors superen la mitjana estatal: edificacio i obres publiques;
cuir, calcer i confeccio; fusta i suro, els quals coincideixen amb els unics que
tenen una productivitat major a la mitjana espanyola.

Analitzant 1'evoluci6 de la remuneracio des del 1962, es pot comprovar que
('increment ha estat major per a la industria valenciana (43 1) que la mitjana es-
panyola (416).

Tenint en compte que, malgrat aquest major increment, el nivell de les remune-
racions continua essent menor at Pais Valencia, es pot deduir la gran diferencia
de nivells salarials existents entre ambdos ambits geografics. Allb ha estat un
factor decisori en el proces industrial valencia i, sense cap dubte, un dels factors
basics que han possibilitat uns preus barats de cara a 1'exterior, aixi corn un
atractiu per a la localitzacio d'empreses grans i estrangeres (el cas de la Ford a
Almussafes).

Pei que respecta a la productivitat (produccio mitjana per persona ocupada), i
sempre parlant en termes comparatius, hem d'arribar a una conclusio desfavora-
ble per al Pais Valencia, respecte a la mitjana espanyola, ja que nomes dos sec-
tors (edificacio i obres publiques; i cuir, calcer i confeccio) presenten una rela-
cio major que la mitjana.

En la majoria dels sectors valencians, ('increment de productivitat ha estat ma-
jor a la mitjana, pero tot i aixo, per al total industrial ('index continua essent
menor, fet que reflecteix el proces de canvi qualitatiu tan important que esta
experimentant la nostra industria [-+ quadre 6].

Tot ace ve a posar de manifest un dels principals defectes estructurals de la in-
dustria valenciana, corn es 1'escas grau de racionalitzacio i mecanitzacio dels
processor productius, que es reflecteixen per 1'escassa presencia de tecnics dins
els sectors valencians, comparat amb la situacio general espanyola. Ens trobem
amb sectors intensius en ma d'obra. El fet que el percentatge del Valor Afegit

(1) Banc de Bilbao, La Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial (Madrid, 1975).
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Brut (VAB) de la industria valenciana sobre la producci6 total (38,7) siga major

que la mitjana espanyola (37,5) ens vindra a ratificar aquesta major participacio

de la ma d'obra valenciana en 1'estructura dell processor productius.

Per ultim, direm que a banda de la ma d'obra, l'altre factor important dins

aquesta estructura dell processos productius son les primeres materies, amb una

escassa incidencia dels productes semielaborats.

Destaquem les fortes relacions exteriors de la nostra industria, amb una tenden-

cia constantment creixent, ja que el total exportat del Pais Valencia el 1976 re-

presentava un 17,2 per cent del total espanyol, i encara han augmentat eixes

relacions des del 1970 en un 689,6 per cent. Mes important encara es el percen-

tatge de renda produfda que s'exporta el 1975, que es del 18,4, mentre que per

al total espanyol es del 9. Aiximateix sera una dada altament interessant que el

21,55 per cent del total exportat per l'Estat cap a la CEE provinga del Pais Va-

lencia, coca que indica la importancia que per a aquest Pais to el fet d'arribar a

uns acords immediats amb el Mercat Comi.

QUADRE 6 n INDEX DE CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT (1973)

(Base : 1962 = 100)

ACTIVITATS PAIS VALENCIA ESTAT ESPANYOL

Mineria 369 456

Edificacio i Obres P6bliques 416 401

Aigua, gas i electricitat 553 462

Alimentacio, begudes i tabac 165 188

Textil 361 340

Cuir, calcer i confeccio 433 351

Fusta i suro 272 242

Paper, premsa i Arts grafiques 463 429

Quimiques 441 360

Ceramica, vidre i ciment 477 449

Metal-liques basiques 227 279

Transformats metal•lics 904 1.042

TOTAL 325 331

Font: Banc de Bilbao , La Renta National de Espana y su distribution provincial.

El sistema financer al Pais Valencia -entrs com al conjunt d'entitats de credit i

estalvi de tot tipus, aixi com borsa i borsins de valors que hi operen- to com a

caracteristica basica la "perdua eminent del control dels recursos que aci gene-

ren, amb les consegiiencies que aixo pot carrejar; entre altres, una menor capa-

citat de decisio i control de les linies fonamentals del desenvolupament econb-

mic de la regio." 2 Potser aquesta siga la causa que el financament com a proble-

(2) E. BONO, "El sistema ftnanciero", en Aduanas, octubre-desembre de 1972, pag. 149.
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QUADRE7

ANYS EXPORTACIONS
milions de pessetes

% EXPORTACIONS
Pais Valencia / Estat espanyol

1970 14.573 8'7
1971 22.205 10'7
1972 38.432 15'6
1973 57.176 16'9
1974 58.163 14'9
1975 72.605 16'9
1976 100.509 17'2

Font: Elaboracio propia a partir de I,a Region Exports, de la Cambra Official de Comer, Industria i Nave-
gacio de Valencia.

Sectors mes importants de I'exportacio valenciana (%)

Agrfcola ............................ 27'9

Calcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23'3

MaquinAria ......................... 8'06

TWil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T25

Fusta . . . . . . . .................... 5'42

Ind6stria alimentAria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'18

Per arees geogratiques (any 1976) (%)

CEE ............................. 56'60
EUA ............................. 18'10
Orient MitjA ........................ 3'41
COMECON ......................... 2'40
Africa ............................ 4'63

ma estructural de la Petits i Mitjana Empress (PME), en el car del Pais Valencia,

siga mes greu encara, at^s el seu caracter condicionador de I'activitat industrial.

Analitzarem el terra des de dos punts de vista que es troben intimament rela-

cionats. Per un costat, veurem quina ^s la situacio real de les empreses-tipus del

Pais Valencia, i per un altre, ens referirem al paper que exerceixen les institu-

cions financeres de cars a les empreses. La dificultat de fer un balan4 per sec-

tors economics ens ha obligat que siga a nivell general. El fet de no estendre'ns

en aspectes concrets de cads font de finan^ament es perqu^ anualment son ob-

jecte de tractament en els Informes Economics annals de les Cambres de Co-

mer^ del Pais Valencia. La informacio que hem pogut obtenir, per mitja d'una

s^rie de consulter a empreses representatives de sectors i zones del Pais Valen-

cia, perniet arribar a les segiients conclusions sobre el seu finan^ament:

a) La immensa majoria de les empreses del Pais Valencia utilitza com a
font basics de finan^ament dues modalitats: els fons propis i el credit ban-
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can. Un nombre molt escas utilitza el credit de bens d'equipament, de pro-

veIdors i de clients. La utilitzaci6 del financament via les Caixes d'Estalvis,

al Pais Valencia, es realment reduIda, coca 16gica per altra banda tenint en

compte 1'elevada intervenci6 dels seus recursos.

b) La font mes important de fons prove dels recursos propis, que se situen,

per a les empreses de tipus mitja i petit, al voltant del 70 per cent.

c) El percentatge d'autofinancament en la inversi6 bruta de les empreses

oscil•la al voltant del 50 per cent. Xifra molt elevada, i que denota una ma-

joria de PME, ja que les grans, per les seues relacions financeres, l'utilitzen

menys. No obstant aix6, i segons l'opini6 d'entesos del tema, en les grans

empreses de paIsos avangats es d6na un major grau d'autofinancament que

en les grans espanyoles.

d) La banca comercial, considerada com una font important de circulant,

no supera en termes generals el 30 per cent.

e) Es pot afirmar categbricament que 1'empresa valenciana no acudeix al

mercat de capitals, ni sota la forma d'accions ni d'obligacions.

f) La banca oficial te. una escassa participaci6 en el financament de les

empreses valencianes. Mes aviat podriem dir que la seua participaci6 es

nul•la. Encara que les empreses coneixen els avantatges que reporta aquest

tipus d'entitats, poques hi han acudit i es pot atribuir aquest fet a la llarga

tramitaci6 exigida, a la seua lentitud i, fonamentalment, al fet que no es

dedique a la petita i mitjana empresa.

g) Aproximadament el 30 per cent de les empreses valencianes acudeix a

la banca industrial per a resoldre els seus problemes de financament. Per

part de les empreses s'atribueix a aquest tipus d'institucions que exigeixen

una sere de contraprestacions elevades, hipoteques d'immobles i avals,

desproporcionades totes aquestes exigencies a les caracteristiques de les

petites i mitjanes empreses de Valencia.

n PROBLEMES

A I Des del punt de vista estructural

• Proliferacio d'empreses

Volum predominantment petit unit a un gran nombre d'empreses. Gran tradi-

ci6 artesana, unida a la circumstancia que el tipus d'industria que es d6na al

Pais Valencia es de facil constituci6, tant pel que es refereix a l'aportaci6 de ca-

pital com a tecnica, i fins i tot a eixida del producte, en basar-se en definitiva en

bens de consum, de tecnologia coneguda i basada en l'aplicaci6 intensiva de ma

d'obra. Amb tot, l'automitzaci6 no s'ha de jutjar aprioristicament negativa ba-

sant-se en els hipotetics avantatges que tenen les grans empreses.

Aquestes caracteristiques, des del punt de vista del capital i de la tecnologia,

s6n dos factors, sense cap dubte, de summa importancia i explicatius del fet

que s'haja arribat a una total proliferaci6 d'empreses. Peril aquesta situaci6 s'a-
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companya d'una altra de no menor importancia: es tracta de la poca diferenria-
ci6 que es produeix entre el propietari i el gerent.

• Equips obsolets

Les innovations no es donen en la mesura que es va fent necessari per a compe-
tir internacionalment.

• Escassesa de relations interindustrials

Aci ens interessa estudiar-la des del punt de vista que es considers que com ma-
jor es el grau de diversificaci6 mes completa es 1'estructura sectorial, ja que per-
met un major increment de les relations interindustrials. En el primer estudi de
localitzaci6 industrial, dut a terme el 1973 per la Cambra de Comers de Valen-
cia, ja es parlava que a nivell valencia 1'existencia del fenomen d'especialitzaci6
de la industria es tan profunda, marcada i accentuada que "es necessari des-
tacar-lo com a nota diferenciadora i peculiar del creixement industrial valen-
cia."- L'estudi de la Cambra reconeixia que, gracies a aquesta especialitzaci6,
s'havia pogut realitzar d'una forma molt accelerada. Aixb no obstant, advertia
que allo que en un primer moment de l'etapa de creixement pot considerar-se
com a positiu, es pot convertir en tot el contrari amb el pas del temps, ja que
una etapa de crisi pot afectar mes, d'altra banda, una excessiva especialitzacio
de l'economia valenciana, la qual, en el nostre cas, es a nivell de nuclis indus-
trials.

• Relacio respecte a les primeres materies

Aquesta dependencia tan forta de les primeres materies, unida al fet que Ilan
ocupat un paper de primerissim ordre en 1'estructura econbmica internacional,
fa que ens plantegem aquesta dependencia corn un desenvolupament de la in-
dustrialitzaci6 valenciana. I el pertorben, perque el poder negociador que I'em-
presari valencia petit i mitja to per a fer front a possibles negociacions de preus
d'aquelles materies, es nul del tot, i l'ajuda que puga rebre de 1'Administraci6
per a resoldre-ho, igualment nul•la.

• Comunicacions i infrastructura

I n aquest apartat estudiarem quins aspectes de l'actual sistema de comunica-
cions del Pais Valencia poden tenir una major incidencia en el desenvolupament

industrial de tot el territori. En aquest punt, ens fixarem unicament -per creu-
re-ho de major importancia- en les comunicacions per carretera. Per a nosal-

tres, el problema del transport no pot ser considerat de forma aillada. Un intent

de solucionar les seus possibles deficiencies haura de passar per la resoluci6 d'al-

tres, com: "a) l'organitzaci6 especial de les activitats humanes; b) l'adaptabilitat
dels serveis i inversions existents; c) les necessitats i aspirations de les gents."4

• Altres problemes

Per la seua absentia, destacaria la falta d'atenci6 pel disseny industrial i per un
control de qualitat per a la industria.

(3) COCIN, Memoria economica de Valencia, 1971 (Valencia, 1973).

(4) J. JANE SOLA. Proleg al llibre El transporte colectivo urbano en Espafia (Barcelona, 1972). Pag. I.
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Aixi mateix, dins els processor productius, son escassos els tecnics i professio-

nals que permeten una moderna gestio i assimilacio de les tecniques actuals.

B I Des del punt de vista de les relacions exteriors de 1'economia valenciana

El problema sorgeix en plantejar-se la necessitat de continuar exportant i del

canvi estructural experimentat: ma d'obra incorporada cada vegada mes cara, i

una situacio economica europea no excessivament folgada.

Enfront d'aquesta situacio, cal que els components, investigador i de disseny,

s'incorporen decididament.

C I Des del punt de vista del paper de I'Administracio

• Influencia de la centralitzacio

D'una banda, des del punt de vista cientific i investigador, el fet que els centres

que s'hi dediquen tendeixquen a radicar en el centre, crea un doble problema.
La falta de coneixement de la situacio real, per una Banda, i per una altra, l'ab-
sorcio del factor huma intellectual.

Ens referim a la impossibilitat que la centralitzacio ha comportat de crear insti-

tucions regionals de dades, havent de recorrer sempre a fonts estatals, amb el

conseguent problema quan s'ha requerit de fer una analisi regional o municipal.

Una altra consegiiencia que crea la centralitzacio es la tendencia a radicar a la

capital les 'seus de les grans empreses, atretes per avantatges de tota mena; pero

sempre mes politico-institucionals que economiques. Aquesta situacio crea un

drenatge de tecnics i, fonamentalment, de capitals.

• Poca atencio de I Administracio

Aquest aspecte ha de ser considerat com l'absencia total d'aquest tipus de su-
port oficial a 1'economia valenciana, i de la manca de consideracio per part de
1'Administraci6 respecte a les caracteristiques essencials d'aquella economia, a
l'hora de fixar la politica economica. Per altra banda, aquest problema no pot
deslligar-se del de la centralitzacio existent a 1'Estat espanyol, els efectes de la
qual acabem d'examinar.

L'absencia del Pais Valencia de les actuacions dels plans de desenvolupament i

de l'actuacio de l'institut Nacional d'Industria, serien dos exemples clars de I'ar-

raconament en que hom ha tingut, i te, el Pais Valencia. Pero, a banda de tots

els punts anteriors, la industria valenciana ha estat discriminada respecte d'un

altre tipus d'industries que han gaudit d'una major atencio, per exemple, del

credit oficial.

Pei que es refereix a l'activitat del sector public al Pais Valencia, estudis re-
cents 5 mostren que el saldo entre Eixides (Ingressos pressupostaris mes financa-
ment de Renda Publica) i Entrades (Despeses pressupostaries i Distribucio Deu-
te Public) es negatiu, i es xifra en un efecte desfavorable per a la nostra econo-
mia de 7.572,8 milions de pessetes.

(5) E. LLUCH, J. MAF$ i J.J. PEREZ TORTAJADA. "La actividad del Sector Publico en el Pais Valen-

ciano", a Panorama Bursktil . Bolsin de Comercio de Valencia, juny 1976.
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• La carrega de la Seguretat Social

El sistema vigent en tot l'Estat espanyol, de cara al financament de la Seguretat
Social, es basa fonamentalment en les aportacions de les empreses, les quals hi
contribueixen en un 75,1 per cent. La resta es repartida entre els treballadors
(18,8 per cent), essent l'aportacio de 1'Estat unicament del 5,9 per cent.

Ara be, Zcom afecta aquest sistema de financament de la Seguretat Social les
empreses del Pais Valencia? La font de financament prove de les empreses, i la
cotitzacio d'aquestes empreses esta en funcio del nombre de treballadors que
tinguen i dels seus sous, sense tenir en compte el volum de la produccio. Per
tant, les empreses que tenen un elevat percentatge de ma d'obra en la seua es-
tructura productiva es veuen perjudicades respecte d'altres amb processor mes
tecnificats. No cal repetir, una vegada mes, que precisament les empreses valen-
cianes es caracteritzen per ser intensives en ma d'obra, amb la qual cosa aquest
sistema les afecta molt negativament.

Aquest model d'industrialitzacib 'valencia, que anomenariem autdcton, diferira
d'un altre que en els darrers anys va tenir una gran audiencia entre la classe do-
minant valenciana i que volia basar la futura industrialitzacib en la presencia i
les repercussions d'una s8rie de grans complexos que es varen instal•lar al Pais
Valencia i, mes concretament, a les comarques mes prbximes a la ciutat de Va-
lencia, lligats, generalment, al capital america. Estic referint-me a la IV Planta
Siderurgica a Sagunt, la Ford a Almussafes, i la I.B.M. a la Pobla de Vallbona.
Des de la nostra perspectiva, els efectes que puguen esperar-se d'aquestes instal-
lacions sbn, des del punt de vista industrial, molt escassos.

El primer cas, Sagunt, a banda de la situacio conjuntural actual, esta comprovat
que la nova instal•lacio d'una siderurgia no atrau per ella mateixa industries au-
xiliars. Els casos d'Aviles, Fos o Taranto son ben explicits. Pel que es refereix a
Ford, el seu possible efecte industrial seria, forcosament i unicament, derivat
dels seus subministraments; i aquests provenen, logicament, dels assentaments
de la industria auxiliar de I'autombbil dins I'Estat espanyol (Pais Basc, Catalu-
nya i Madrid). I.B.M., pels seus processos altament tecnificats, nomes podra re-
percutir en la ma d'obra molt qualificada i en quantitat escassa.

Aquests fets caracteristics ens duran a unes conclusions, corn son: En primer
lloc, que el Pais Valencia es configura corn una area econbmica altament indus-
trialitzada (la 4a.). Fets que vindran a corroborar aquesta tesi seran, primer, una
participacib de la Renda Regional en el total de la produccio espanyola per al
1973 del 9,5 per cent. Una major densitat econdmica de poblacio activa sobre
la total de quasi el 40 per cent, front a la mitjana espanyola del 38,6 per cent.
Igualment ressaltem el fort proces d'urbanitzacio que ha experimentat la pobla-
cio valenciana els darrers setanta anys, que, en periode actiu, ho fa en el sector
industrial en un 41,5 per cent del total, front a un 20,3 en I'agricultura. Segon,
aquest fort creixement industrial adopta un model de desenvolupament indus-
trial propi i especific per a tot el Pais Valencia, basat en totes les caracteristi-
ques comunes i al mateix temps amb una problematica tambe similar. Aquest
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model d'industrialitzaci6 autoctona ha deixat definitivament arrere les idees
"industrialistes" que temps enrere hom va voler imposar a Valencia, fent basar
eixe model en tota una serie de grans implantacions vinculades al capital estran-
ger i que la practica ha demostrat que tenen, des del punt de vista industrial,
una escassa i dificil rellevancia i repercussi6. Tercer, a unes caracteristiques co-
munes succeeixen tambe linies d'acci6 del mateix sentit. I, en aquesta linia, vol-
driem destacar, com a actuacions concretes imprescindibles per a escometre ja
el desenvolupament industrial del Pais Valencia, les seguents: potenciaci6 de
serveis comuns que els acompanyen per a l'assoliment d'un desenvolupament
harmonic i complet; politica coherent amb el model d'industrialitzaci6; exigen-
cies d'una progressiva i necessaria obertura a 1'exterior.

En aquests moments en que el Pais recupera la consciencia de la seua capacitat
de govern, cal que, quan la tingam en les nostres mans, sapigam utilitzar-la be, i
que obtingam el poder politic necessari per a prendre tota la serie de mesures
urgents. Un govern autonom dins el qual existira la Conselleria d'Industria, una
altra de Planificaci6, etc., es avui una meta urgent. Tot aixo, es clar, en el marc
del conjunt industrial espanyol, ja que sense tenir-lo en compte seria inviable
plantejar-se una politica industrial per al Pais Valencia.
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