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El paper que es presenta te la intenció de plantejar les oportunitats i els beneficis que
la indústria te al si d’una economia com la valenciana. Seguint l’exemple de cóm s’ha
afrontat la producció de bens i serveis en la crisi del coronavirus, es trau la conclusió
que la indústria valenciana te genèricament la capacitat per poder fer una indústria
creativa i innovadora d’acord amb les exigències del segle XXI. Per a dur a terme
aquest canvi cal introduir les tres C en la estructura industrial actual: Ciència,
Cooperació, i Cadenes productives.

1. DE INDUSTRIALS A PROMOTORS
La indústria ha estat durant llarg temps un dels fonaments econòmics que ha permès
disposar de cert benestar al conjunt de la població valenciana. El fort canvi que al llarg
dels darrers anys del segle XX hi hagué al País Valencià, es degué en part a que aquelles
activitats industrials que oferien gran quantitat de treball (hores extres, destalls,
diumenges sense festa, dies de vacances treballant, etc.), i també salaris, oportunitats i
riquesa. Estes activitats moltes d’elles venien d’aquelles que de forma difosa i poc
estructurada existien en molts llocs de la geografia valenciana. Hi havia que posar-les
en el món, visualitzar-les (ara es diu “posar-les en valor”), era cosa de ficar-les a
treballar front d’altres que fins al moment eren les que dominaven els mercats i els
mons econòmics. Es així com activitats que fins aleshores tenien un espai reduït com
ara la fabricació de joguets, les estores (catifes), els tèxtils, les sabates, els productes
elaborats de l’agricultura, els taulells, els mobles, entre d’altres, prenen cos en un món
econòmic en plena transformació. Son els anys 1950-1970-2000. Aquelles dècades
donen al País Valencià un signe de fortalesa, de dinamisme, de prosperitat, de cohesió
social, dins de l’Estat espanyol, així com a la resta del món.
Tanmateix, des d’aleshores a avui les coses han tingut ben be una altra evolució. En
primer lloc per la irrupció des de finals del segle XX d’altres activitats preeminents en
l’entramat econòmic valencià com és el cas de la construcció i del turisme de masses;
aquest fet retrau sensiblement la presència d’aquelles activitats industrials que fins al
moment havien estat les protagonistes del dinamisme econòmic valencià. La facilitat
com es podia obtindre guanys a la construcció i al turisme, fa minvar sensiblement les
oportunitats de les activitats tradicionals. Discrecionalment hi ha una fugida des de la
indústria cap al turisme, des de l’interior a la costa (quasi en sentit literal, en tan que
gran part de la indústria tradicional estava localitzada al interior del País, i les activitats
tant de la construcció com del turisme estan localitzades més cap al litoral). Anar
buidant-se de capitals, homes, coneixements, joventut, inversions, oportunitats,
energia, etc., fa que cada cop, la indústria valenciana perga pes, confiança, posicions i
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estatus al si de la societat que fins el moment l’havia sentit com essencial per arribar a
tenir el nivell de benestar que desitjava tenir.
Un segon colp important per detraure la imatge industrial valenciana es deriva de la
gran recessió del 2008; la crisi financera. L’enfonsament industrial que dugué la crisi
del 2008 fou considerable. Pràcticament el 30% del teixit industrial valencià
desaparegué en cosa d’un any. Aquí també patiren les activitats de la construcció en
tant que gran part de la mà d’obra i dels capitals s’havien acuirassat -apalancat
financerament- en la construcció de vivendes. La realitat però per a la indústria fou
que, de volta a volum, desaparegueren bona part de les activitats industrials que
encara quedaven sobrevivint.
I ara per ara, el tercer colp important per a la desfeta industrial el podrem vore en la
reacció que tindrà amb la recessió derivada de la resposta al covid-19. Es encara
prompte per dir res en xifres, però la quantitat d’EROs presentats auguren que la
caiguda pot ser significativa.
Tanmateix, tot no s’ha acabat. Seria possible encara pensar en altres direccions, al
menys imaginar-les? Es el que farem a partir d’ara: tractant de fer un exercici de
prospectiva realista en el sentit d’imaginar què es el que pot fer-se partint del que
tenim, del que sabem, del que s’ha fet fins ara. Cal discernir sobre les oportunitats que
es poden presentar; cal plantejar-se algunes de les sendes que els camins que hem
trepitjat fins ara ens poden ensenyar. Camins, sendes, passatges, travesseres, que
podríem imaginar en travessar. No pensem en una re-industrialització, però si en una
certa estabilitat industrial. Les raons poden ser importants com es veuran més
endavant Per fer aquest exercici de prospectiva realista, partim tant de les
experiències prèvies, així com, i sobretot, d’aquelles que s’han pogut derivar de les
respostes que s’han donat espontàniament a la pròpia crisi del coronavirus.

2. ELS RECORDS INDUSTRIALS
Fins ara, partim del fet que, atenent a la realitat que ens aporten les dades, es pot
afirmar que la indústria és l’activitat econòmica que ha sofert un fort decaïment en els
darrers temps al País Valencià. Ara però, resulta que paral·lelament l’enfonsament
industrial ha comportant que el País Valencià s’allunye cada cop més del que es la
mitjana de renda o de benestar del conjunt de l’Estat. Sí, es té treball, però aquest
treball es cada cop més improductiu en termes de generació de renda i de benestar.
Hem canviat des del 2000 fins ara de fer productes industrials a fer treballs de serveis a
la construcció, a les immobiliàries i al turisme; treballs, gran part dels quals estan
pitjors pagats, son més inestables i son més insegurs. De fet, un assalariat al País
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Valencià té una renda mitja un 30 % inferior al d’un assalariat que visca a Madrid. La
raó no es perquè treballe menys, sinó perquè l’activitat on treballa es menys
productiva.
Es cert que no es pot afirmar que aquesta situació es derive sols del fet d’haver perdut
el seny industrial del País, però en part sí que ho podem afirmar tal i com després
vorem. Ara ens reafirmem en considerar cóm cada cop la imatge industrial del País
està més oblidada. Així en els darrers anys, la reconversió espontània que està
produint-se es clarament aprofundir en el sentit oportunista que la construcció i el
sector de serveis -el turisme fonamentalment- ens va ensenyar des del començament
de segle XXI.

Valor Afegit Brut
2000
2008
2015
(%)
Agricultura
3,1
2,0
2,4
Indústria
23,1
18,2
19,8
Construcció
10,6
13,0
6,4
Serveis
63,2
66,8
71,4
Font: Generalitat Valenciana i INE

Indicador
Població valenciana s/
Estat Esp
Renta per cápita val. s/
mitjana EE
Exportacions valencianes
s/ EE

2016
2,4
18,8
6,5
72,3

2000

2007

2015

9,8

9,3

9,4

- 9,2

- 6,0

12,3
Font: INE
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10,9

- 11,6
11,4

Renta Disponible
CC.AA.
PIB/capita 2018
Bruta per llars –
2017 (€/hab.)
Madrid
35041
19086
País Vasc
33223
19604
Catalunya
30426
17368
Mitjana Espanya
25727
15186
Valenciana
22426
13605
Font: Contabilidad Regional de España, INE

2008
2013
Numero Empreses
Alimentació
1936
2013
Textil Confecció
3029
2295
Calçat
3006
2605
Mobles+Fusta
4717
3152
Química
591
543
Metall+Maquinaria
5415
4158
Construcció+Immob
97357
68409
Resta
260042
253986
TOTAL
376093
337161
Font: Elaboració partint del DIRCE

2019
2190
2423
2534
2690
558
4027
76400
272406
363328

El quadre anterior ve a indicar-nos com es dona la reconversió que es va iniciar des de
la passada crisi dels anys 2008, cóm es fa per restablir-se de la desfeta d’aquells anys.
Les dates indiquen que l’intent per remuntar la crisi és no oblidar-se del que es feia, es
a dir, tractar de tornar a la construcció i al turisme, sector este últim que està enfoscat
en allò que son les activitats de serveis. Les altres activitats, excepte l’agro-indústria,
totes cauen en distints graons, van deixant-se, van oblidant-se, van perdent-se. Així
cauen els tèxtils i les sabates, en un 25% el que eren abans de la crisi del 2008; a la
fusta i el moble l’enfonsament es més notable, del 40%; la química també cau, igual
que el metall. Estem davant d’una reconversió que torna a pensar que les oportunitats
estan en aquelles activitats que donen beneficis ràpids encara que tinguen una
inestabilitat elevada.
Cert que aprofundir en un model industrial te més dificultats, però tindria molt mes
llargària i profunditat. Les raons poden ser de molt divers tipus. Començant pel que
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respecta a l’ocupació passa que en un atapeït inventari destacaria en primer lloc els
efectes directes que l'activitat industrial té sobre l'ocupació en general; i és que
s'estima que per cada ocupació creada directament per la indústria es generen entre
2-3 llocs de treball més. Això ve a significar que una adequada política industrial
transcendeix més enllà de l'abast productiu que arriba a tenir, en tant que al seu torn
significa que s'està fent una política d'ocupació apropiada. Aquest fet posa de manifest
que en tant s'active la indústria, l'ocupació ve a potenciar-se, fent front d'aquesta
manera a una de les greus deficiències que existeixen en el sistema econòmic actual
com és la manca de treball, focus de desigualtats socials, pobresa i desequilibris
territorials. Pensem que sense activitat no hi ha ocupació; l'ocupació no es crea
artificialment; i en aquest cas el que aporta la indústria és precisament el suport per a
la creació d'una ocupació amb particularitats pel que fa a solidesa i seguretat.
Igualment cal assenyalar com la ocupació creada per la indústria, reuneix unes
característiques ben diferents a altres en tan que normalment aquesta ocupació
industrial te signes de continuïtat i estabilitat, oferint jornades de treball completes i
contractes, la major part de les vegades, indefinits, cosa ben diferent al que passa en la
majoria de les altres activitats. A més a més, la remuneració mitjana que la indústria
ofereix es un 10% superior a la del conjunt de la resta d’activitats econòmiques. Raons
per les quals es pot inferir en el cas valencià, com s’ha vist en xifres anteriorment, cóm
al perdre posicions industrial, s’hagen perdut també posicions en la renda disponible,
es a dir: al País Valencià treballem, pot ser que més, però es guanya menys que a
certes parts de la resta del l’Estat.

3. LES POTENCIALITATS DE LA INDÚSTRIA
Quan es conceben activitats de caràcter industrial, s'estan ideant activitats que
necessiten cert temps per a la seva maduració; en la indústria no es conceben
inversions ni actuacions que precisant períodes de gestació llargs, intenten resoldre i
obtenir beneficis en el curt termini. L'exigència de brevetat en el temps productiu és
pròpia d'activitats temporals o purament especulatives, és a dir, incertes i insegures.
En canvi, l'estabilitat, la solidesa i la seguretat, requereixen un major assentament,
ideació i planificació. I això és precisament la indústria: previsió, ideació i planificació.
Per aquest motiu les activitats industrials son més estables i segures, més regulars i
predictibles que cap altra de les activitats productives. Així tenim que la repercussió
que la indústria pot tenir en els comptes nacionals o en l'ocupació, potser siga menor
que la que representen altres activitats, però resulta ser més estable en el temps i més
segura. Aquests trets de seguretat i estabilitat que en major mesura transmet la
indústria enfront de la resta de sectors, resulten essencials per al normal
comportament tant social com productiu dels subjectes que intervenen en un marc de
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relacions socials productives. Això permet a tots els agents -individus o empresesdesenvolupar-se en la seua vida diària, com a productors i/o com a consumidors, de
manera avantatjosa enfront de la inseguretat i temporalitat que en gran mesura
caracteritza la resta d'activitats productives com són els serveis i en certa mesura el
sector agrari.
A la seguretat i estabilitat se li ha d'afegir l'impacte que sobre el conjunt econòmic té;
és a dir, l'efecte multiplicador que l'activitat industrial té no es limita només a
l'ocupació, sinó que influirà en l'activitat en general. D'aquesta manera si els seus
efectes són concrets sobre el sector específic de què es tracte, les derivacions que el
seu desenvolupament tenen són expansives sobre altres moltes activitats que de
manera propera, paral·lela o complementària pogueren existir. Tant el coneixement,
com la inversió, les infraestructures, les relacions intersectorials, el capital social, les
experiències conegudes, etc., són recursos acumulats, de vegades intangibles, que la
indústria posseeix i posa en valor de manera quasi automàtica, simplement per el
veïnatge (el contagi) que hi ha entre activitats; tan sols és prou una simple adaptació
perquè el saber-fer productiu es propague i ramifique sobre altres activitats. La
indústria s'expandeix així de manera vertical i específica sobre la seua pròpia activitat,
però al seu entorn es difon de manera horitzontal i transversal sobre una multiplicitat
d'activitats. El seu impacte per tant és més ample i extensiu que el que suggeriria la
pròpia activitat industrial.
De forma específica l'impacte que la indústria té sobre el conjunt econòmic, destaca
quan es concreten les conseqüències que una adaptació tècnica o tecnològica
provinent de la indústria té sobre la resta d'activitats. La millora en la productivitat,
qualitat, seguretat, regularitat, perfeccionament, etc., que aquella adaptació provinent
de la indústria sobre activitats aparentment alienes, arriba a ser rellevant. D'aquesta
manera, les millores tècniques i tecnològiques derivades de la indústria van a percebre
no només en la pròpia indústria sinó en la resta de les activitats, la qual cosa, a la
vegada, significa que la societat en general pot arribar a beneficiar-se d'això, per la
quantitat, qualitat i varietat de productes i serveis que les millores tècniques i
tecnològiques li van a facilitar. Açò ve a indicar-nos que gran part del progrés material
es deriva del progrés industrial, sense el desenvolupament industrial la possibilitat
d'assolir un major benestar material estaria limitat.
La utilització generalitzada de les millores tècniques i tecnològiques sorgides de la
indústria i aplicades al conjunt d'activitats, siguen aquestes industrials o no, tenen una
explicació més genèrica. Ens referim a la relació constant que la indústria té amb la
innovació i amb l'adopció de canvis que permeten una millora. La indústria per
evolucionar exigeix que hi haja millores en qualsevol dels seus aspectes productius:
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organització, comercial, laboral, comunicatius, tècnic, etc.; en qualsevol dels casos,
s'entén que s'està parlant d'innovacions. D'aquesta manera, el futur i el progrés de la
indústria no són concebibles sense innovació. La innovació es converteix així en la raó
de ser per a la continuïtat, i sobretot per al progrés de la indústria. D'altra banda, la
relació entre indústria i innovació és molt particular, en tant que el futur de la indústria
esta condicionat a l'impuls que li proporciona la innovació, però a l’hora passa també
que el futur de la innovació està lligat essencialment a les exigències de la indústria. I
són llavors les innovacions sorgides majoritàriament per les exigències de la indústria
les que posteriorment van a traspassar els límits industrials i es van a estendre als
diferents àmbits socials i sectorials.
La relació constant entre indústria i innovació resulta inqüestionable; l’una depèn de
l'altra. Es genera així un moviment continu en el qual s'uneix la indústria amb la
innovació, i viceversa. Aquesta conjunció arriba a convertir-se en un procés autònom,
auto-alimentat, sempre que es pretenga assolir la millora contínua o el progrés, no
només econòmic, sinó també social. El seu abast va més enllà dels plantejaments
inicials que es puguen tenir. I el seu impuls inicial dependrà del grau de maduresa, del
desenvolupament, que tinguin les forces que el componen. L'experiència ho ha
demostrat en major o menor mesura.
De cara a plantejar-se quin pot ser l'entramat que enllaça la indústria amb la innovació,
és convenient centrar-se en dos aspectes: primer, conèixer quin pot ser el futur de les
possibles relacions indústria-innovació, i d'altra banda, analitzar els subjectes que
exerceixen d'inductors d'aquesta relació. Centrant-nos en la primera de les qüestions,
el futur de les relacions, el possible escenari es resumiria al menys en tres situacions.
En una primera tenim com el procés d'industrialització es plasma materialment a
través del que s'han anomenat les "indústries industrialitzadores", aquelles indústries i
activitats que exerceixen un paper d'impuls sobre aquelles altres que poden ser
paral·leles, clientelars o subministradores de l'activitat principal o central. Aquest
procés genera un canvi important que si no és estrictament innovador, arriba a tenir
un caràcter de creixement industrial.
En una situació més madura pel que fa a assentament industrial, es pot presentar la
circumstància d'indústries que generen, no ja una dinàmica d'industrialització sinó una
deliberada actuació relacionada amb la millora i la innovació; ens trobaríem llavors
amb "indústries innovadores"; cas totalment previsible en la realitat més primària si es
pretén romandre en un context econòmic i social canviant. L'exigència de continuïtat
requereix una millora simplement per fer front a la mera obsolescència, i en el cas de
superació, òbviament les exigències de canvi i renovació seran grans. Per això la
innovació és requisit imprescindible d'adaptació a la supervivència.
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Ara bé, situant-nos en el vessant de la innovació, com a origen de la indústria, hem
d'advertir que existiria la possibilitat de pensar en innovacions que de per se generen
plantes i activitats industrials. És a dir, la "innovació industrialitzant o
industrialitzadora" que no és altra cosa que la plasmació d'aquella innovació que es
realitze i es concrete en la materialització de la indústria corresponent. Seria el cas obvi
de relació immediata, al vore l'oportunitat que una innovació feta es plasme en una
activitat realitzable.
Siga d’una o d’altra manera, el que es desprèn d’aquesta relació entre indústria i
innovació, es que si el futur passa per la innovació per poder capgirar i sostindre les
oportunitats actuals i futures, la indústria tindria les majors possibilitats per
materialitzar aquelles noves oportunitats. De fet, és en la indústria on es concentra la
major part de les inversions en I+D que arriben a fer-se; entre el 40-45% de les
inversions de I+D, en el cas espanyol, es fan en el sector industrial.

4. L’ENSENYAMENT INDUSTRIAL DEL CORONAVIRUS
Possiblement hi hagen més efectes positius derivats en la relació indústria-innovació
(sobre la formació, la qualificació de la ma d’obra, la qualitat dels bens oferts, etc.).
Tanmateix, ara però seria interessant aturar-se en els moments actuals per analitzar
l’ensenyament i les oportunitats que una crisi com l’actual, del coronavirus, pot tenir
per al cas industrial valencià. Deixem ara per ara al marge les conseqüències
immediates que aquesta crisi pot tenir per convertir-se veritablement en una recessió
que s’arribe a materialitzar en xifres cridaneres o no (simplement perquè encara és
prematur afirmar res al respecte), el que si es pot observar son diversos efectes.
Les activitats que han reaccionant més decididament front a la crisi han estat
precisament les industrials. Certament que els hotelers han fet també esforç, però ni
de lluny es comparable a la reconversió immediata que part del teixit industrial ha fet.
Algunes indústries han estat directament reconvertint-se a distints nivells en fer allò
que la societat necessitava. De menys a més complicacions (o si es vol, valor afegit)
podem considerar que:
-

Primer foren les mascaretes fetes per dones que res tenien que vore en el
sector sanitari. Estes dones el que tenien eren unes maquines que servien
en principi per fer altra cosa, i elles utilitzant les maquines i el seu
coneixement feren les mascaretes. Igualment es pot dir de les sabates;
s’han fet sabates especials per als metges i cuidadors dels malalts.
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-

-

-

-

Segon, en fer roba per als equips mèdics. Igualment que en el cas anterior,
el que hi havia son maquines de fer altra cosa i coneixement, i s’ha fet roba
especialitzada en funció de la necessitat.
Tercer, en fer protectors de plàstics per a aquests mateixos equips mèdics.
Igual que en els cassos anteriors: màquines i coneixement es el que es tenia
per fer alguna cosa específica que abans no es feia. Després aquests
protectors també es feren per al comerç i les grans superfícies.
Quart, foren els respiradors per a les UCI, cada cop incorporant
coneixement aplicats en altres activitats que res tenen a vore en els
respiradors. En aquest cas el tema es complica una mica més, perquè no
sols calen màquines i coneixement, sinó també tecnologies apropiades que
es necessiten adaptar-les a les circumstancies específiques.
I quint, han estat la possibilitat de fabricar tests de detecció del virus (entre
altres aportacions per fer front a les necessitat que es derivaven de les
accions front al coronavirus). En aquest cas, ja no sols estem en una
adaptació immediata amb la tecnologia que es te per fer front a la situació
com es en tots els casos anteriors, sinó que s’innova perquè es l’objectiu
concret que es vol arribar a oferir-lo. Dins d’aquesta situació d’innovació
expressa per fer front a les noves necessitats que es tenen, han aparegut un
bon numero d’intents de noves innovacions: portals de desinfeccions, arcs
de desinfeccions, visions artificials de temperatura, etc.

Cal ressaltar que, en la majoria del cassos totes son activitats industrials (o serviindustrials) les que han fet front a les noves necessitats que s’han plantejat. La
innovació –per fer front a les noves necessitats- va de la ma de la indústria, i
viceversa, la indústria te a la innovació com a aliada. Vol dir-se que quanta més
indústria, més capacitat d’afrontar situacions de crisi es poden tenir. No es res estrany
que aquells països com ara Alemanya o Xina vaigen a ser els que millor pugen sortir
d’aquesta crisi derivada del coronavirus. La raó es ben simple: son els països que més
capacitat industrial tenen avui al mon. I estem dient que no es tracta d’una indústria
determinada, sinó d’indústria en general, de capacitat industrial. Es aquesta capacitat
industrial la que permet tenir capacitat d’adaptació.
No es per casualitat que tots els països capdavanters guarden i mantinguen una
capacitat industrial important; cap ha deixat la indústria en segon pla. França te el
lideratge en la indústria aeronàutica, treballant també en no perdre l’avantatge en la
indústria intel·ligent; Alemanya, en el sector de l’automòbil, i també en les tecnologies
connectades en la renovació energètica; el Japó en robòtica industrial, que vol dir-se
que te capacitat d’innovació continua en tots els altres sectors; Xina, líder en
manufactures industrials en general; Corea, en construcció naval; EE.UU, en tecnologia
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en general sent el major productor industrial del mon; Rússia centra el lideratge en la
indústria de defensa. Qui diu que la indústria no es un sector estratègic en tots els
països que son capdavanters al mon? Pot ser que a hores d’ara, la indústria, a soles, no
siga la prioritat en la construcció de les seues economies, però no deixa de ser una de
les claus estratègiques per al seu benestar i sosteniment com a país. Sosteniment de
capacitat d’innovació, de canvi, de modernització, d’aconseguir qualitat de vida, de
producció, de lideratge. Pot ser que la indústria siga una activitat en declivi per a les
societats avançades, però no deixa de ser una activitat estratègica pel que representa
per al seu futur, i com a tal es tracta i es considera.
Es evident que en el nostre cas, la indústria no pot representar ser una activitat
capdavantera ni estratègica a nivell mundial, no parlem d’això. Tampoc ens referim a
la capacitat de donar una resposta estratègica –en aquest cas en relació a la salut i la
sanitat- perquè faça front a la inseguretat. No. Al parlar de sector estratègic, devem de
referir-nos a la capacitat d’adaptació que el coneixement de fer les coses té per fer
front a aquesta pandèmia i/o a moltes altres situacions que puguen haver-hi; la
capacitat estratègica te que aparèixer per la possibilitat d’adaptació a les noves
circumstancies que se donen. No podem parlar de sector estratègic sanitari solament,
sinó sector estratègic genèric perquè s’adapta a les necessitats que es plantegen, i
eixes capacitats les aporta la indústria i no altra activitat. L’exemple que ens dona
l’actual crisi en relació al coronavirus es palesa. Veiem que per al cas concret de les
necessitats que hi havien de bens i materials per al sector sanitari i mèdic, la capacitat
industrial existent ha estat capaç d’oferir bens i serveis que un parell de mesos abans
no s’havien passat pel cap. Que es el que ha passat? Com ha pogut ser?
Entrem aquí en una explicació clàssica de desenvolupament econòmic. I es que una
situació de caos, ha fet moure una capacitat de reacció, de creativitat, de manera que
s’ha destruït creant alhora, -destrucció creativa-, fent que evolucionen en positiu
determinants subjectes i determinades estructures; a continuació aquesta reacció ha
rebotat i s’ha expandint de forma generalitzada sobre el conjunt del teixit industrial (es
veritat que hi hauria una explicació un tant particular i interessada del que vol dir la
destrucció creativa schumpeteriana). Es a dir, un efecte destructiu com ha estat la
pandèmia, ha impulsat per a que hi hagueren elements –individus, empreses- que
pensaren i tractaren de fer front com sabien i com podien a la nova situació, fent-ne
mascaretes, sabates, protectors, respiradors, tests, etc. Tots aquests, elements nous
per a ells, però necessaris per a tots. Així tenim doncs, un exemple de llibre de cóm es
fan els canvis i les innovacions com Schumpeter ho explica. Aleshores, la pregunta ha
fer-nos és: i perquè esta reacció no es pot generalitzar en moments de no coronavirus?
Perquè esta iniciativa d’innovació, de canvi, d’oferiments de nous productes, de noves
coses, no es pot fer de manera habitual, normal, i espontàniament? El virus el que ha
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fet es ensenyar-nos que sí, que es pot fer innovació i canvi; de fet la estructura
industrial ho ha fet. El canvi important serà pensar que aquest canvi i innovació que
s’ha fet de manera espontània es pot fer de manera sistemàtica, adaptar açò com una
estratègia en tan que no és impossible.

5. CÓM FER INNOVACIO INDUSTRIAL AL SEGLE XXI?
Aleshores, com ho farem? Tradicionalment la indústria valenciana es va enfortir sobre
el fonament de tres paradigmes. Tots tres comencen per la lletra E: espenta;
exteriorització; experiència.
L’espenta, l’emprendedurisme es diu a hores d’ara. I és el fet que sempre ha
caracteritzat a l’individu que s’ha tirant cap al davant per a dur a terme una activitat.
Açò ha estat la senya d’identitat de tants i tants petits empresaris valencians que han
desitjat independitzar-se, muntant-se una activitat pel seu compte, per a ells
coneguda. Diríem que es el paradigma de l’individualisme productiu, de la realització
de l’individu com a subjecte que busca la independència i la troba en el mon productiu.
El segon caràcter es l’exteriorització. Es el camí que aquells productors trobaven per a
poder canalitzar allò que sabien fer: l’exterior. Certament la indústria valenciana s’ha
fet forta mirant a l’exterior, a l’estranger, exportant. No ha estat una economia
tancada en les fronteres nacionals, sinó tot al contrari, ha anat a buscar allà fora els
mercats que calien per fer-se forta.
I en tercer lloc tindríem l’experiència; es a dir, el treball, el saber-fer, el coneixement;
aquest seria el tercer paradigma que ha fet funcionar la indústria valenciana. Sense
aquesta qualitat poc s’haguera pogut fer. Es el treball constant (millor o pitjor pagat) ,
l’acumulació d’experiències, el voler complir, el tenir contents i satisfets als clients, el
millorar el producte, etc., totes aquestes variables son les que en part han pogut
ajudat per a que la indústria s’haja consolidat.
I ara bé, amb aquestes tres Es, a hores d’ara, es podria funcionar? Es pot pensar en una
indústria amb espenta, experiència, i exterioritzant els que es sap? Un indústria que
puga competir i complir en la missió estratègica per a una societat? Missió estratègica
en el sentit de ser el fil conductor de la innovació, dels canvis, del benestar, dels millors
salaris, de la tranquil·litat, de la seguretat? La resposta es no. No es prou amb aquestes
característiques. Caldria alguna més.
Si analitzem amb certa cura el procés d’innovació que ha comportat l’experiència que
hem referit adés amb les adaptacions i els canvis que ha comportat el coronavirus,
veurem que hi ha altres tres característiques que son les que en aquest moment poden
ajudar a dur endavant un canvi en positiu de la nostra indústria. Les tres
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característiques que caldria tenir en compte curiosament totes tres comencen per C:
ciència, col·laboració i cadena. Es a dir, aquestes tres característiques con les que s’han
incorporat de forma espontània a aquest procés d’innovació i de consolidació
industrial que podria desenvolupar-se. Anem per parts.
La ciència; la primera de les característiques que comentem com a necessària per a
que es puga dur endavant una innovació en certa seguretat d’èxit. Es evident que la
ciència ens te que ajudar a portar a terme noves experiències productives. Els canvis
requerits, les millores necessàries, no apareixen espontàniament sinó que son derivats
d’un entramat de coneixements avançats regulars i d’una experimentació molts
vegades capdavantera. Aquests nous coneixements i experiències no son a l’abast de
la indústria tradicional i de la petita empresa, però tanmateix, aquesta indústria
tradicional els pot incorporar si els coneguera. A hores d’ara la ciència esta absent de
la empresa valenciana de forma general. La introducció de la ciència d’una manera
sistemàtica en el procés productiu es bàsica per poder consolidar una indústria forta i
capdavantera en la innovació. Aquí la Universitat i la empresa tenen una gran fossa
que sortejar. Un dels entrebancs importants.
La col·laboració, seria la segona de les característiques requerides. Per col·laboració
estem referint-nos a la forma de relacionar-se entre si en un mon on les necessitats
son múltiples i l’especialització es necessària. Partim de la base que hi ha una costant i
repetida afirmació per a la realitat econòmica valenciana que sembla inqüestionable:
la petita dimensió de l’empresa valenciana es inviable per poder competir. I pot ser
que tinguen raó. Ara però, cóm es soluciona aquest inconvenient que sembla
estructural? Seria fent-se grans tots els petits? Aquesta sembla ser la solució
plantejada, i que duria com a contrapartida la desaparició de milers de petites
iniciatives i empresaris autònoms. Pensem però que no seria la més apropiada per al
nostre cas. La solució es actuar com s’ha fet al cas del coronavirus: col·laborant,
cooperant, coparticipant. Es a dir, una estructura productiva on les petites empreses
col·laboren unes amb altres, s’interrelacionen d’una forma conscient i estratègica
entre si, a la fi el resultat final pot ser molt més potent que si pensem en una o dos
grans empreses que poden absorbir tota la energia i la creativitat de milers i milers de
petites empreses i autònoms. La oportunitat estaria en potenciar un “sistema de
petites empreses”, no d’empreses individuals que actuen independentment unes
d’altres. La dimensió de l’empresa valenciana, no pot ser un handicap per al
desenvolupament, per a la innovació i per a la indústria moderna. El problema es cóm
s’articula aquesta col·laboració, aquest sistema, que no pot ser espontani simplement;
cal treballar-lo, cal, fer-lo, cal, explicar-lo, cal programar-lo. La cooperació deu ser un
dels objectius estratègics essencials si es pensa en una indústria valenciana
mitjanament potent en el mon en que vivim actualment.
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I ja per fi, la tercera de les característiques que cal desenvolupar es la de fer cadenes;
cadenes productives; seria la tercera de les característiques que comentaven adés. A
que ens referim? Tornem a l’exemple que hem aprés del coronavirus. Com s’ha arribat
a desenvolupar bens i serveis sanitaris? Simplement perquè s’ha completat la cadena
productiva, s’han omplert caselles noves que no tenien previstes; han aparegut noves
oportunitats que no es coneixíem a partir d’anar complementant la cadena productiva,
les coses que farien falta fins completar allò que volem oferir. Es tracta doncs d’anar
obrint caselles i anar completant les coses que cal fins enllestir la cadena productiva
que aparega; de igual manera, açò ens obri nous horitzons en el sentit de que es poden
pensar en relacionar-se en altres cadenes de valor, en altres sectors i activitats, de
forma que es poden transformar els nostres productes inicials i millorar-los, crear
altres nous, reorientant les nostres capacitats. Seria tot un exercici de complementació
i d’ampliació de mires. Fins al moment, les cadenes productives tradicionals
valencianes han estat massa tancades, massa mirant cap al seu endins. Ara però
resulta que hi ha un mobilitat de cadenes de valor globals que es molt significativa;
l’intercanvi continu entre empreses, entre sectors, entre països, entre regions, és molt
elevada. Tothom al mon està dissenyant i completant cadenes en funció dels seus
coneixements i de les seues actituds. On està la indústria valenciana en aquest
moviment global? Caldria treballar en aquest sentit, al menys per saber en quines
cadenes podem continuar treballant, a més de que podríem descobrir nous camps de
treball com ens ha passat de sobte en el cas de la indústria sanitària i de la salut.
Tenim doncs tres dèficits molt assenyalats en el cas que es vullga dur endavant una reinstal·lació de la indústria valenciana en certa credibilitat: incorporar la ciència al
procés productiu; fer una tasca continua de xarxa d’empreses col·laborant entre elles; i
ja per fi, treballar en el sentit d’ampliar les cadenes productives. Evidentment açò no
es tasca d’un subjecte, d’una administració, d’un sector. Parlem d’un conjunt de
voluntats que serien les que es posarien d’una o d’altra forma a treballar en l’objectiu
de fer una indústria valenciana capdavantera al si d’un mon cada cop mes
interrelacionat i complex.
I ja per acabar, un parell de notes que no tenint el mateix nivell de complexitat ni de
transcendència que les que acabem de nomenar, tenen una importància en la
concreció per a dur a terme una necessària modernització de les estructures
industrials valencianes. La primera nota fa referencia a la falta de correspondència
entre la formació reglada i les necessitats del sistema productiu; es sorprenen el
desajust que existeix, creant una insatisfacció tant al mon empresarial com ara al
subjecte format; cal pensar en fer front a aquesta situació. La segona nota es refereix
al desenvolupament de determinades activitats que deurien ser estratègiques i
impulsades des d’algun nivell de l’administració en col·laboració amb el mon privat
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però que ara per ara estan òrfenes, així tenim a activitats industrials relacionades en el
medi-ambient, l’energia, l’aigua o la economia circular; totes elles resultarien ser
essencials en un període relativament curt i no estan sent mínima o degudament
desenvolupades. Deixaríem per ara a banda altres molts aspectes que caldria
aprofundir al nostre cas: instituts tecnològics, paper de la universitat, representació
empresarial, agents productius, etc.
En qualsevol cas, queda palesa les oportunitats que encara avui te la indústria
valenciana. Cal insistir en que les oportunitats hi son, si be es cert que el seu
desenvolupament no es automàtic; cal fer indústria. Cal fer indústria perquè en cas
contrari estaríem furtant les possibilitats de fer un País més modern, més cohesionat i
en un nivell de riquesa i benestar que permetera viure dignament a tots aquells que
triaren aquesta terra per a viure i treballar.
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