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DEMÒCRATES VALENCIANS
Proposta de Resolució
MATÈRIA ECONÒMICA I INVERSIONS
1) DV ES POSICIONA A FAVOR DELS TRACTATS DEL LLIURE COMERÇ.
Davant una economia a cada colp més globalitzada i considerant que els sectors productius
valencians han estat des de sempre exportadors, Demòcrates considera que els tractats de lliure
comerç afavoreixen en el llarg termini el gruix de les nostres pimes i grans empreses i també en
molts casos el del sector agroalimentari. Així doncs, en el seu moment ens vam posicionar a favor
del TTIP que al final va entrebancar Trump com de l'acord CETA amb Canadà. Les xifres de
creixement amb l'eliminació de taxes aranzelàries han estat aclaparadores en el primer any per a la
majoria de sectors més representatius. El total del creixement de les exportacions ha estat del 25%,
destacant la fruita fresca amb un 123%, el calcer amb un 22%, o el ceràmic un 13%. Estem
convençuts que altres tractats en tràmit com MERCOSUR, o amb països com ara Vietnam,
Singapur, Austràlia i Nova Zelanda poden esdevindre beneficiosos per a l’economia valenciana, el
seu creixement i competitivitat i la seu penetració en mercats de qualitat; tot plegat ajudant a
l'augment de les inversions i creació de llocs d'ocupació estables i de qualitat.

2) DV RECLAMA MAJOR INVERSIÓ PÚBLICA PER ALS SECTOR PRODUCTIUS VALENCIANS
Malgrat les urgències socials i l'herència rebuda després d'anys de balafiament i mala gestió i
l'infrafinançament que patim, pensem que els 400 milions que destina de pressupost la GV del total
de 20.000 milions del conjunt, esdevenen insuficients per a incentivar la nostra economia de manera
adient en un escenari de lenta recuperació econòmica, d'atur elevat i d'incerteses: Brexit, futur de
la Ford, nova crisi global... Per posar diversos exemples gràfics, la Conselleria d'Economia inverteix
en innovació i ajudes a inversió i investigació, aproximadament les següents quantitats en diversos
sectors representatius:
-9 Milions al ceràmic d'un total de 3.600 milions de facturació
-5 Milions al Tèxtil d'un total de 1.500 milions de facturació
-6 Milions al Joguet, amb 167 empreses fabricants al Sud
-5 Milions al Calcer , 5a indústria més exportadora, amb més de 1.300 milions
-5 Milions al Químic, amb 1500 milions export, 8é sector exportador
-5 Milions Maquinària , 2300 milions export 7é sector exportador
Per posar un greuge comparatiu el País Basc destina a Economia 865 milions de pressupost amb
2.178.000 hab, front als esmentats 400 milions valencians amb 5.000.000 d'habitants. Calculen
vostés la ratio per càpita pel que respecta a inversió en l'economia productiva.
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3) DV ES POSICIONA A FAVOR DE L'AMPLIACIÓ DEL PORT DE VALÈNCIA I EXIGIX AL
GOVERN CENTRAL L'AGILITZACIÓ DE LES OBRES DEL CORREDOR MEDITERRANI
Creiem que un port de València amb més capacitat, més oferta i més serveis és clau per al
creixement i dinamització de la nostra economia per als propers 100 anys, com ho és el propi
Corredor Mediterrani. Ho pensen així els nostres empresaris i no ens podem permetre el luxe de
deixar passar una oportunitat històrica. Tanmateix ens comprometem a vigilar el present i futur
impacte medioambiental de les instal.lacions i exigirem sempre el compliment de tota la
reglamentació adient i necessària en matèria medioambiental
El Corredor Mediterrani per la seua banda esdevé cabdal per al teixit productiu valencià i l'arribada
de les seues mercaderies al centre i al nord d'Europa de manera més ràpida, menys contaminant i
més competitiva. Exigim la ràpida licitació dels diversos trams d'obra, i a més més exigirem també
les necessàries connexions amb els nostres ports més importants com ara València, Sagunt o
Castelló ; i la priorització en l'execució de l'obra per davant d'altres infraestructures de l'Estat com
diversos trens AVE a Valladolid o a Osca de dubtosa urgència i rendibilitat.
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