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I

L.a pesca es un recurs natural de Iliure access per causa d'aquesta caracterivacio es
pot presenter el fenomen de sohreexplotacio.

La Teoria [con6mica s'ha ocupat ampliament del problema de la construccio de
models explicatius del fenomen (I ). Per aquest motiu. aci no farem mes que una
presentacio succinta de com es pot arribar a la sohreexplotacio dels rccursos naturals
renovahles.

[Is recursos hiol6gics renovables tenon, enfront de la seva depredacio en un
ecosistema donat, una evoluci6 del creixement de Ilur poblacio, que podern
representar per Ia corba B(S) del grafic 1. L:I punt a seria on es trobaria la pohlacio (S),
en absencia de depredacio. A mesura que el capador redueix la pohlaci(i S, el recurs
tendeix a reproduir-se mes rapidament, ja que, en haver-hi men's elements a Ia
pohlacio hi ha mes alimentaci6 disponible.

La taxa de reproduccio s'incrementa nomes fins al punt B. Si el depredador
redueix la poblacio per sota de S(B), aquesta comenca a trobar problemes per
reproduir-se, perque els ritmes de depredacio sobrepassen el seas ritmes de
reproduccio.

EI panto B, que implica una captura del recurs C = B(S). es el que denominem
optim biologic, perque es el ritme mes alt de reproduccir^ que pot assolir Cl recurs.

En el cas dels recursos pesquers, el depredador efectua una e.xplotaciei
econ6mica, desenvolupant un esfior4 de captura en hores de treball, d'inversio en
aparells. de consum de carburants, etc.

Per poder estudiar el comportarnent economic del pescador, prenem el valor de
les captures i I'esfor4, en termes dels seus preus. I: :l benefici (7r) del pescador es igual
a:

rr = Cp - Ep

Podem establir una familia de corbes d'isobenefici que ens relacionin aquelles
combinacions de Captura i Esforc que produeixen el mateix benefici. Introduint
aquesta relacio en I'analisi grafica biol6gica (grafic 11), tindrem la familia de corhes
d'isohenefici:

7 1, 7r 2, it 3. 7r 4 .. .
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en que cada corba explica com es equivalent per al prescador desenvolupar molt

esforc (tent una despesa alta) i obtenir motes captures. que desenvolupar menvs

esforc i ohtenir menvs captures. F :n el primer cas la poblacio piscicola es molt reduida

(part alta de la corba 7ri) mentre que en ci segon es mes gran I'estoc de pohiacio (part

haixa de la corba aril.

La relacio entre els tipus de benefici que s'obtenen en cada corba es:

71 <7r2<7r3< 7r4...

Fs a dir, que com mes a I'esquerra sigui la corba, mes all sera el benefici obtingut.

Sobre un recurs amh una corba B(S) d'autoreproduccio, el benefici mes all al goal es

pot arrihar sera aquell la corba del qua( sigui tangent a la corba de reproduccio del

recurs G(S) -al grafic seria la corha 7r3-.

Ii punt I ve determinat pel nivell tecnologic de I'explotacio (es a dir, per Ia

familia rri de corbes) i per la corba d'autoreproduccio biologica del recurs B(S). I'll

punt I. en que es fan tangents ambdues corbes, es I'optim economic d'explotacio (2).

Peculiarment. en CIS recursos de Iliure acces, con es el cas de la pesca, el

depredador no pot evitar que hi entrin d'altres competidors. El fet que no hi hagi

regim de propictat sobre el territori on es produeix el recurs, provoca que el nivell de

henefici s'iguali a zero (3).

Fn no existir propietat sohre el recurs, els pescadors no poden descomptar el

valor actual del creixement futur de 1'estoc piscicola derivat d'una restriccio en les

captures. Si un pescador deixa de pescar un peix no implica que pugui capturar la

seva descendencia, pel let que aquest peix pot ser capturat per un altre pescador.

Si el recurs es de Iliure acces, el nivell de la seva explotacio es situara en la

interseccio de B(S) amb la corba 77-i que faci nul el benefici perque mentre aquest

sigui mes gran que zero, hi haura incentius per a l'entrada de nous pescadors.
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Its Curhes B(S) I 71-i estan determinades per lactors de dilcrent natura: bioIogics
en un cas i economics en un altre. A priori no podem dir on es trohara la interseccio
de la corba 7ri de benel'ici igual a zero i la corba B(S). Si la corba 7ri (71- 0) talla B(S) a
I'esquerra de I'optim biologic, el recurs sera sobreexplotat; tindrem una situacio de
sobrepesca.

'I ornant al grafic II. si la corba que fa el henefici nul cs la corba 7r 1, W111111 Una
situacio de sobrepesca, en la qual, si els pescadors fossin capa4os de posar-se d'acord
a reduir el nivell d'esforG a 71-3, podrien augmentar Ours beneficis.

A continuacio considerarem un altre aspecte; el canvi de les corhes d'isohenefici
al Ilarg del temps. Les corbes d'isohenefici de I'explotacio dun recurs renov,_rhle
poden transformar-se, amb el temps a causa de dos factors:
- [.a millora de la tecnologia de captura. Augment de I'eflcacia.
- Baixa en els costos economics de captura.

Si la corba que fa nul el henefici es retira cap a I'esquerra, pot despla4ar la seva
interseccio amb B(S) d'un punt no sobreexplotat cap a un en que es produeixi
sobrepesca (a I'esquerra de I'optim biologic).

Graflc 11
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Ell cl Sector Pesquer s'ha donat aquest fenomen de manera accentuada. Pasen a
considerar els elements que han despla4at a I'esquerra les corbes d'isobenefici. al
litoral catala.

F.n la tecnologia d'explotacio pesquera, s'han produit un important Hombre de
perfeccionaments teenics.

Duna bandy en generalitzar-se els ports, han substituit I'avarament a platja i han
permes un nou tipus de vaixell amb mes capacitat i velocitat, amb la qual cosa han
reduit Cl temps i el treball d'entrada i de sortida a mar. [Is vaixells han perfeccion._rt el
seu sistcma de propulsid de la vela al motor d'explosio i, dins d'aquest, ha augmentat
el cubicatge de manera espectacular. Tambe s'han perfeccionat els sistemes de
navegacio. especialment amb el sonar, amb el qual es pot seguir trchallant, encara
que les conditions climatiques no permetin veure el litoral, que anteriorment era un
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punt de relercncia imprescindihle per a Ia Iotalivacio de ICS arses de captura I Is

estris de captura shun perfeccionat qualitativament: cables d'acer que permeten un
accts mss rapid, profund i segur: xarxes de materials plastics (tries solides i de Ilarga

durada), etc.
I)'una altra handa. pel que fa als costos de produccio, s'aprecia una fora rcduccio

de la ma d'ohra els anys 50 a 60, en els goals el nombre dels tripulants passer del
vohant Jets 18.000 a 8.000, a causa de la introducci6 de maquinaria que reducix Ies
tasques manuals, corn Ies grues d'al(;ar xarxes, la construcci6 de ports, etc. Pero. a
mes, cal considerar que. en el cas espanyol, ha estat donat Lill important suport

institutional a la pesca (4), que s'ha reflectit en una reduccio dels costos d'explotacic
respecte dels altres sectors. ,-quest suport, pero, ha plantejat una distorsi6 de la
rendahilitat real. Dues han estat Ics vies de subvencio:

a) Ia suhministre de carhurant a haix preu.
h) La facilitat de credits per a la compra de vaixells, a traces del "Credito Social

Pesquero".
1.1 que potser hauria estat una politica coherent per al sector, en el salt endavant

dels anys 50-60, ha esdevingut Lill plantejament engany6s i fins i tot contraproduent.
corn ho veurem mes endavant.

:quest suport institutional ha empes el sector a una acceleracio per sohre de la
d'altres pesqueries corn, per exemple, la del sud de Franca.

1:I \lediterrani es un mar de haix potential pesquer (5). especialment cl litoral
Nord-Occidental. Per tart, era previsible, pel que fa a la pesca litoral. que s'arrihes
arnb tacit tat als limits de capacitat hiologica.

Al litoral catala ha estat detectat el fenomen de Ia sohrepesca en determinats ports
concrets: Barcelona, Tarragona i, darrerament, tamhe V'ilanova. :Aquestes s6n Ies
conclusions a que permet arrihar I'estudi de Ies captures arnb relaci(i amh I'evolu66
del nomhre de tripulants, el tonatge brut ("l-RB), el nombre de vaixells i els Cavalls de
Vapor (IIP) (6).

A manera de referencia, he inclos en aquesta ponencia alguns grafics, puhlicats
anteriorment (Figures de la I a la 5), significatius de I'evolucio de Ies captures ell els
ports de Catalunya, i la comparanca entre Ies variables d'esforc I de captures als ports
de Tarragona i Barcelona, on s'ha detectat amh l'expansi6 de I'esforc una evolucio
negativa de les captures.

l'na lectura atenta dels grafics permet veure corn Ies disminucions en Ies captures
precedeixen Ies disminucions d'esforc. Per a una discusi6 mes amplia del scu
significat. caldria rcc6rrer at texte d'on procedeixen (R. Franquesa. 1984).

Uistrictes marins:

ROS - Roses
IIA 1, Pala 1116s
S. 1.1. - Sant Feliu
MA] - 1-latar6
B,\ R - Barcelona
VII. - A'ilanova i la Geltru
I:ARR - Tarragona
TOR - Tortosa
S. CAR - Sant Caries

Flahorrci6 pr6pia a partir de les publications peri6diques do la "I)irccci6n
General de Pesca".
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HGI R:1 1

GRAFIC DE LES CAPTURES TOTALS (EN TONES) PER DISTRICTES

ANYS

2

GRAFIC CONJUNT DE L'EVOLUCIO DE LES CAPTURES AMB LES VARIABLES
SECUNDARIES D'ESFORc: TRIPULANTS, N. VALVELLS, TRB.
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3

GRAFIC CONJUNT DE L'EVOLUCIO DE LES CAPTURES AMB LA VARIABLE OPTIMA

D'ESFORc: CAVALLS DE VAPOR (HP).
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FIGURA 4

GRAFIC CONJUNT DE L'EVOLUCIO DE LES CAPTURES AMB LES VARIABLES

SECONDARIES D'ESFORc: TRIPULANTS, N. VAIXELLS, TRB.
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FIGL;RA 5

GRAFIC CONJUNT DE L'EVOLUCI6 DE LES CAPTURES AM13 LA VARIABLE OPTIMA
D'ESFORc: CAVALLS DE VAPOR (HP).
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Fit aquesta ponencia, pert, volia discutir una informacio additional: Cl cun;un3
do carhurant.Aquesta es una dada fortament explicativa de I'esfor4 pesquer i podria
pensar-se que es facilment accessible, ja que C:A\1PSA n'exerceix el monopoli do
venda.

Pero Its reserves en que I'empresa manse les sever dades (que es puhliquen
agregades a nivell d'Estat (7)), no ha fet gees facil Ilur coneixement.

Finaiment i despres de mesos d'espera, he pogut accedir-hi (8). Pero plantegen el
prohlema d'estar agregades per prorincics i no per ports. Amh aixo no es pot for Lin
seguiment concret dels ports amh caiguda de captures i hem de passar a trchallar en
agregats provincials, molt menys precisos, ja que consideren conjuntament ports amh
captures creixents (que no ban arribat a I'Optim biologic), amb d'altres que les tenon
decreixents a causa de la sobrepresca.

L'evolucio del consum del carburant, exposat a la taula I en agregats provincials,

ha estat en termes generals pronunciadament creixent. En uns anus emmarcats per

Lill ((111k'v7 , cncrul dc' crisi r^rcr,^c^ricu, cl scour L(1 iircrrirtcvuuIl ci scri consilm en 1111 .?9

respecte a 1975.

Encara que i'agregacio per provincies no permet un seguiment clar, Si que podern
veure, analitzant les captures agregades a nivell de provincia, en la taula II, que la
caiguda en Ies captures totals que es produeixen el 1977 a Girona i Tarragona, el
1979 a Tarragona, el 1981 a Barcelona i Tarragona i el 1982 a Barcelona, no pot
justificar-se per Lin menor consum de carhurant. 1.'unica excepci6 es Barcelona al 81,
en que tau la demanda en Lin 3,5 u , junt amb una caiguda de Ies captures. per,) cal
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considerar que a I'M I\ seguent Ia demanda de carhurant augnrenta en L111 8 i lc
captures encara disminueixen mes.

La conclusio a que podem arrihar fins aqui es que el consum de carhurant, en
estar agregat per provincies, si he no contradiu I'existencia del fenornen de
sobrepesca, no ens permet una analisis mes precisa.

lit ha, pero, aspectes que si es poden comentar hasant-se en aquestes dades. Si
estudiem el consum necessari de carhurant per a obtenir un quo de peix, a la taula
III, podem observar-hi un increment constant i apreciable: L n set ant's, a Catalunva
s'ha passat d'una necessitat de 0,653 litres por kg de captures a 0,804 litres. F./ cuusrun
crc'i.vcvll do, curburani cs lrur/uci.v eii una caig>uc/a c/c, la sci a iuc/uclir ital. F.n el periods
1976/82, el consum de carhurant s'incrementa en un 39 i la seva productivitat
haixa en Lin 19 (),,) .

aquest alt cost energetic ens mesa a reflexions addicionals. Per a tenir una idea
mes Clara del que implica aquest consum de carhurant, podem intentar fer un calcul
comparatiu. encara que sigui de manera grollera. Si recopilern les dades agregades
dels inputs agraris, podem arrihar a establir les seguents relacions d'inputs a Fspanva,
per cada quilogram de produccio agraria

0,039 litres de carhurant
0,059 quilograms de fertilitzant
0,010 quilograms de fosfats

Recordern ara que el consum per quilogram de peix obtingut era a Catalunva de:
0,804 litres de carhurant
Cal deixar per rues endavant un estudi flies documentat, que perfili mes

exactament el valor energetic de les captures, ponderant el pes de cada especie i Ilur
capacitat nutritiva. Caldria, a tries, considerar el cost energetic de la fahricaci(i i del
manteniment dels estris i utillatges, aixi com mesurar en termes energetics el
manteniment dels tripulants. Un estudi que resolgues aquestes questions, seria
possihlement for4a clarificador en la linia proposta per Joan Martinez :Hier (I 0).
Pero, malgrat les limitacions que planteja el nostre calcul a I'engros, podem
extreure'n algunes conclusions inicials.

Podem considerar que, en tant que no hi hagi transformacions profundes en el
proses tecnologic d'extraccio (1 1), Ia pesca es un recurs que no es suhstitutiu de
deficits alimentaris, en un mon en que les perspectives son d'encariment dels recursos
energetics. Per tans, el producte pesquer ha de considerar-se, des de la perspectiva de
I'alimentacio, corn un he de luxe i que tendira a ser-ho cada cop mes amh Ia tendencia
secular a ('augment de preu dels recursos energetics. Si he aquesta relacio pot ser
menys grew, sempre que es limiti I'explotacio a nivells mes racionals.

Ara he, el prohlema del deficit alimentari no es planteja a Catalunva. Evident-
ment, hi ha un mercat solid exigint aquesta alimentacio de luxe, pero aixo mateix ens
planteja la necessitat de mantenir alts nivells de qualitat.

Retornem ara a la taula III i observem com es pot apreciar una forta disparitat
interprovincial en la despesa de carhurant per quilogram de captures ohtingut.

Ohservem a mes, com la provincia amh mes sobrepesca (Barcelona) es la
provincia que consumeix menys carhurant per unitat produida. Com podem explicar
aixo?

Aquesta disparitat cal entendre-la com a derivada de la diferent composicio de la
flota entre les tres provincies. A la taula IV hem relacionat per grups de fonatge de
Registre Brut (TRB) els vaixells de les trey provincies i hem consignat les captures
obtingudes. Cal assenyalar que act entrem en un aspecte complex del fenomen de la
sobrepesca.
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aula IN

Distribucih per grups de 'I RB de la flota pesquera de Catalunsa

6,1-111)^ dc
1'. R. B. 6*irurr0 Bu r(clona 7(1rrago/11r

<20 628 551 468

20-25 21 10 3 1

25-50 40 45 85

50-100 47 27 55
100-150 11 I 13

150-250 I - I

Captures
Milers In. 10.869 31.707 23.308

(l)ades any 1980)

Ilern assenyalat al principi que aquest es un producte de l'increment de I'esfor4

pesquer . Ara he, aquest esfor4 ha de ser efficient : no augmentariern la produccio si,

per exemple , dupliquessim Ia tripulacio dels vaixells . Per tant, si en el sector hi ha

elements que en desvien I'eficiencia podern trobar paradoxes corn la quc se'ns

presenta a la taula Iy': amb rues tonatge es capturen menys elements d'una poblacio.

Per Clue ? Perque , Si la poblacio no es concentra en grans moles, son mes eficients els

vaixells petits , que tenen menys cuhicatge i gasten menys , que no pas els vaixells de

pesca industrial.
Podern observar Clue, per a capturar de 50 a 100 quilograms diaris de peix, es poc

racional treballar amb vaixells de 150 tones de Registre Brut . Pero aquest es el cas.

Com es pot apreciar a la taula IV, la provincia de Barcelona ha sabut trobar la

comhinacio mes eficient de recursos productius . Amb vaixells de tonatge I consum

rues redUit, to una flota tan eficient clue ha produit el fenomen de la sohrepesca. Al

contrari, cal considerar que el recurs a explotar era menys voluminos a Girona i Clue,

en aquesta darrera provincia , no han pogut arribar , malgrat una gran despesa de

Capital, a I'esgotament de les possibilitats del recurs pesquer.

La provincia de Girona es el paradigma de I'exces d ' inversio. Te una flota

excessive en nombre , amb uns tipus de vaixells que no corresponen a les seves

possibilitats , amb exces de IRB , de C.V. i, per tant , amb una excessiva despesa de

carburant.
Pero, con) s'han product aquestes ineficiencies ? Aquestes inversions han estat

falsament induides pel baix preu del credit facilitat per la compra de noun vaixells, pel

haix preu del carburant i per I'alt preu que es paga pel peix . Tot aixo , en un context

d'una espiral competitiva en l'adquisicio de noun vaixells, en Clue es harreja I'ostenta-

cio amb la por de quedar enrera en la competencia per la captura del recurs.

Aquesta es la realitat en la qual ens trobem , pasem a preveure I'evolucio ales

probahle i cls problernes que caldra resoldre.

Lo politico pesquera segueix mantenint un alt grau d'incoherencia. En el cars del

carhurant, el preu net que paga el pescador es de 35,85 ptes/I mentre que el preu de

mercat es per el gas-oil de 45 ptes/l. La irracionalitat n'es evitent: Ia resta de I'econo-
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mia suhvenciona el carhurant dcls pescadors: I I'efectc es que desplacem encara mes
la corha d'isohenefici a I'esquerra , sobrepassant I'optim biologic , cosy que implica
que es pesca menus . La subvcncio del carhurant nomes pot tenir sentit per a la pesca
d'altura en arees d'alt ritme de reproduccio , que no es el cas del \lediterrani Nord-
Occidental.

1.n una situacio de sobreexplotacio . en que el medi marl no pot incrementar la
seva productivitat , I'unica solucio es l'aquicultura . Doncs be, a mes de no fer-se
inversions en investigacions d'aquest tipus , la inversio en noun vaixclls to un credit
oficial mes harat clue la inversio en aquicultura (12).

Aquestes incoherencies no son nomes errors del legislador per desconeixement
del problema . E:n I'estipulacio de la politica pesquera hi intervenen una multiplicitat
d'elements amh diferent pes i anih diversos interessos : mentre que en les arees de
pesca de litoral la suhvencid al carhurant cis es perjudicial , en les d'altura aixo ja no
Cs tan clar; mentre que el sector de construccio naval pressiona per a un credit facil
als pescadors , no hi ha un "lobby " consolidat d'aquicultura , etc. Pero, per sobre d'a-
questes contradiccions , cal situar - hi el problema de I'interes economic general i
dirigir de la manera mes correcta possible les subvencions i facilitats de credit.

En els recursos renovables de Iliure acces. quan la tecnologia es altament efficient i
sobrepassa el ritme de reproduccio del recurs , una possihilitat de racionalitzacio Cs
privatitzar la seva explotaci6 . Aix6 es podria traduir en assignar cada area a un
propietari unic ( per exemple , Ies Confraries de Pescadors ). que explotes el recurs en
l'optim economic.

Emprendre aquesta politica seria legislativament possible amh una lectura
flexible del terme " aigues interiors": els pescadors feinegen mes enl1a d ' aquest limit,
pert dins d ' aquest espai es pot efectuar el control necessari de xarxes . especies
capturades , hores de trehall, tipus de vaixells, etc.

No podem oblidar , pero. els efectes de l'ingres en la Comunitat Europea (CE-E).
La CE:1: implica, te6ricament , la consideracio de tot el litoral europeu com a mar
comic , que des d'una perspectiva economica no es gaire coherent . Per exemple, cis
hoscos son tamhC un recurs renovable , pero tenen propictaris concrets clue CIS
exploten d ' una forma racional i scria absurd pretendre que els boscos de la Seiva
Negra son un recurs de fusta de Iliure acces per a tots cis europeus . La pesca , de fet,
no es gaire diferent de la silvicultura . Hi ha una certa contradiccid entre els principis
del Tractat de Roma i la racionalitat de 1'explotacio pesquera que, ja a 1967,
reconcixia el responsable de pesca de la comissid de la CEE ( 1 3). A parer meu, el
"I ractat de Roma va plantejar erroniament I'explotacid coma del mar: voles cvpressar
el trencament de Ics fronteres nacionals, no van considerar cis problemes dels
recursos de Iliure acces . Aquest enfocament sera sotmes a fortes discussions en el
futur : encara no s'ha oblidat la negativa de Noruega a participar en el projecte
comunitari per raons Iligades al problema de Iliure acces al seu mar territorial. quan
la Convencio de les NN .t'C. sobre el dret del Mar (14 ) ve a obrir Woos conflictes en
relaci6 amt) cI terra de Ies explotacions dels foes marins.

De fet, la CE. E: ha acotatja amb una abundosa produccio legislativa el principi del
Iliure acces. 1.'estahliment de Taxes Anuals de Captures per part de cada pais es, de
let, un reconeixement de la pervivencia de la competencia de cada estat sobre el seu
litoral. Una altra mesura , possiblement molt mes efectiva , es donar un paper rellevant
a les societats de productors , precisament amb el proposit d'estabilitzar la pesca en el
seu optim d'explotacid.

La implantacio d'aquesta politica pot tenir efectes positius a Catalunya. Les
Confraries de Pescadors hauran de transformar - se en corporacions de Dret Privat (R.
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I.ostado, 1984) quc interpretaran i aplicaran les norntes de la politica peulucra Le la

Comunitat. Amh que, encara que juridicament no mantinguin en excissiva la

propietat del recurs, de fet n'assumiran el control i, per tant, podran instrumentar

mesures d'optimitzaci i.

A mes. aquestes corporacions assumiran on control mes gran en la comercialiVa-

cio del producte i possihiement desplacaran intermediaris. Encara quc, corn ho

comentarem mes endavant, no sera facil competir en el mercat comunitari.

I_'entrada al Mercat Como redUira I'esforc per d'altres vies. F:n aquests moments

molts armadors esperen l'ingres perque saben que, Si sobreviucn fins en aquest

moment, la suhvenci6 a l'abando dc I'activitat passara de les 30.000 ptes. que ofercix

l'administraci6 a Ies 80.000 ptes. quc ofercix la CIE per cada unitat de I RB Is

previsihle un sensible nivell d'aband6 en el moment de i'ingres. Ili haura tamhe una

sortida ohligatoria (que de fet ja es vigent) encara quc mes dilatada en el temps, dc tots

aquells vaixclls que sohrepassin cis 500 cavalls de vapor (FLP.) o cis 100 de T.R.B.

Aixo implica desmuntar 29 vaixells (15) quc tenen excessiva capacitat per a treballar

en el Meditcrrani.
I_'efecte real de la Politica Pesquera Comunitaria tendira a limitar cis problemes

de sohrepesca, maigrat el principi teoric del mar comic.

lampoc no es previsihle que es producixin canvis d'uhicaci6 interestatals a Iarea

del Meditcrrani Nord-Occidental. FIn aquest sentit, la frontera Fspanya/Franca es

una area particularment baixa en productivitat pesquera i quc no to uns recursos

piscicoles excessivament atractius: I'exces d'inversi6 a la provincia de Giron;+ no

trohara, en cl sud de Franca, una area excessivament rica. A mes, cis pescadors molt

Iligats pel turisme a segones activitats no acceptaran grans desplacaments.

Finalment, cal considerar cis efectes de I'esfera comercial quc afectaran tot 1'1 stat.

Com ho assenvalen R. Lostado i J.M. Masip, 1'impacte de I'apertura al mercat

curopeu de peix implicara una caiguda del preu actual i una introduccio de produccio

europea. Per aqucsta causa, maigrat el major control dels pescadors sohrc el proces

comercial, dificilment podran collocar llur producci6 en noun mercats. Al contrari.

cal preveure dificultats per mantenir la seva cola dc mercat.

Aixo podria plantejar inclusivament un excessiu ahando de I'activitat: caldria

estahlir en les classificacions (homogenies a tota la CFIE) diferenciacions en la qualitat

per ohrir vies a la sortida del producte. En l'estipulacio de " denominacions d'origen"

diferencials, hi ha dc tenir un paper rellevant l'administracio autonomica.

Fn sintesi: hi han deficiencies en I'explotacio del recurs i cal preveure canvis, que

a mes vindran forcats amh I'entrada a la CIII.. En tant Clue horn tingui previsio de la

direcci6 deis canvis i de la capacitat per avancar-se en Ies mesures de transit. el proccs

d'adaptaci6 pot ser resolt de forma positiva per I'equilihri del sector pesquer a

Catalunva.
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Notes

H) Its models elahorrts per la I eoria I:conomica, no son mes que construccions mes acurrdcs del
model que presentem aci. Vegeu Scott Gordon, 1954; 1.. Weitzman; Bottemanne. 1972; etc. Vegeu un
cstat de la qucstio dcls diversos models a I ranquesa. 1983.

121 Ohserveu coot no coincideix l'optim biologic amh l'optim economic. Per a home es prioritari
ohtenir una rnaximitzacio cntre CIS esfor4os i CIS resultats i no en CIS resultats de captura en si mateisos.
t'n error que es products amh frequcncia en la gestacio de la planificacio del sector Itant en parses de
planificacio ahsoiuta corn en paisos de planificaci(i indicativa) es forrar I'explotaciri econornica en
I'optim biologic i no en I'economic.

( 3) Parlem de benefici en el sentit de la leoria 1.conomica. en que benefici es la diferencia positiva
entre costos i ingressos, comptahilivant en el cost CIS guanvs normals de lempresari i la inversio I:I
henelici superior a zero, en el sentit de Ia teoria, seria un guano extraordinari derivat de condicions de
monopoli.

(4) llalgrat que n'hi van haver que fessin un crit d'atencio als prohlemes que se'n podien derivar
(Francisco Garcia Cid. 1958). la politica en CIS anvs 60 no va respondre a cap planificacio del que es
volia fer amb els recursos disponibles i es va limitar a facilitar la compra de vaixells i a explotar CIS mars
de tercers paisos sense preocupar-se de coot podien evolucionar les cores.
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(5) I l \lCot itcrraIII c,, nn mar que. matlgrat la trmhrratur.1 tentperada. le molt poi IIl ) %I niCnl _I a

gues i, en Cl nostre litoral. una plataforma continental molt reduida. cosa que determnna una pohra

produccio de plancton i, per tant_ dell peixos que se n'alimenten. A egee \ ila \ alcntt (1951)).

(6) I`I prohlcnia de la pesca ha estat estudial aIs Parson Catalans per diversos actors: per al Pais

\alencia hi ha cls treballs de P. Suau (I965), M. Gomez. (1967), C Gallestegui (1978) i per al Principal

R. Franqucsa ( 1983).

17) Shan puhlicat a I"'Anuario Fstadistico" de I'I\I ..

(8) 1:1 prohlema va esser plantejat perque l'empresa necessita l'autoritzacioi del Govern Central per a

facilitar tota mena de dades. Cal agrair. maigrat tot, al Delegat de la Regio de CA\I PS \, la rapidesa

en facilitar-me Ies dades un cop rehuda I'autoritzacio.

(9) Fl caicul, encara que poe afinat, es significatiu. S'ha ohtingut agregant cl pes de tote: Ies

captures de Catalunva el 1982 (60.574 'In) sense considerar la seta difetenciacio pet espccies I s'ha

dividit pet consum total de carburant de 1982 (48-71_'.885 milers do litres de gas-oil). De handa de I'agri-

cultura, s'ha pres la produccio agraria d'F:spanya el 1982, sumant cl pes do tot tipus de produccio:

cereals, llegurninoses, fruiter, etc. (75.98 1,000 I ones). Aixo s'ha dividit per la soma dell carhu ants

agricoles utilitzats per tractors i bombes, de I'ans 1979 (que es cl darrer del qual hi ha disponihles) que

dona (3.033.958 de gas-oil i 4.941 de petroli) 3,039.899 Miters de Litres. Per ais fertilit,ants, s'han

sumat tots CIS diversos tipus, entre cis quals predomincn cis complexos quimics i cl nitrat anionic calcic.

Fl total dell fertilitiants es de 4.497. 145 l n. Per als iosfats tamhe s'han sumat cis diversos lupus (entre

CIS quads predomina el superfosfat do calg) i ohtingut on resultat de 757.235 111.

F.n la comptahilitat de la produccio agraria s'ha deixat de handa la produccio de la silvicultura,

encara que consumeixi una part del carburant conceptuat cow d-its agrari.

Fncara que la producc16 pesquera to un valor proteinic men alt i to un grau superior en la cadena

trofica, no pot deixar de sorprendre I'alta desproporcio, ja que en la pesca Homes hi ha despesa

energetica de recol lecciti, a diferencia de l'agricultura. en que hi ha tot un trehall de cultic. Ales. si tenim

en compte que I'agricultura espanvola es pot considerar cone a estalviadora d'energia

(10) En la seva suggerent proposta de linia de trehall, considera perspectives d'avaluacio

alternatives a ('habitual calcul en termes monetaris. per rec61rer a valoracions Iisiques dell processos

economics. Aquesta linia de trehall pot dollar Hunt a Ies analisis de I'eyplotacio de recursos renovahles i

no-renovahles V'egeu loan Martinez Mier, 191)4.

(I I) Fs factihte que, en Cl futur, puguin introduir-se tecniques clue augmentin I'ehciencia de Ies

captures. com per exewple la intlOducciri, a hair preu, d'aparells de seguiment de Ies moles de peix.

\1algrat tot, no podern fer valoracions men que de Ies tecniques que ja s'utilitzen a la ptactica.

(12) A 1982 els interesos per la compra de nous vaixells en el credit oficial estaven 3 punts per sota

que els de les inversions d'acuicultura, a mes cubrien una menor part del pressupost i donaven menvs

temps pet sec retorn. El resultat es que no es van donar practicarnent credits a la acuicultura. A'egi's

" Credito Social Pesquero", 1982.
(13) El Jefe de la Divisio de Pesca de fa Comissio de la CEE, reconeixia a 1967 fa necessitat

d'estahlir politiques de racionalitat i control per evitar els problemes del Iliure acces. y'egt's R.

Simonnet, 1967, pp. 245.
(14) l'umbral de rendabilitat de les explotacions de noduls polimetallics en el subsol marl. sera

traspassat en el curs dell propers anys. l.a Conferencia del Mar ha intentat resoldre juridicament amb la

Convemcio el possibles conflictes que se'n derivin de Ilur explotacio. Al mateix temps ha reconegut la

jurisdiccio dels estats sobre les 200 milles pet que fa al recurs pesquer A'egi's \\.l'C., 1985.

(15) Segons Ies darreres dades disponibles de matriculacio, que daten de 1982.
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