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Abstraet

L'activil,H económica territorial es pot
analitzar a p3ftir de ll1etodologies eliver~
ses. con1 ara les b'ls'leles en 18 gener;l~
ció ele reneles. la proelucció de I'output
físic o b despes;l que es realitza sobre
aquesta proelucció el p d'aquests tres
procediments (IJabitu'lls en els p,úsos
de l'OeDE per a I'estimació de vari'lbles
agrega eles rebcion;ldes '"llb b produc~
ció 'lgr'lria) no fs útil per calcu lar les
rendes sectori'lls en tcrritoris petits.
com ¿'S el cas ele les comarques pes
queres cltabnes. En 'lquest treball es
presenten els resultats obtinguts a p"rtir
cI'una técnica inelirect'l d'estimació de
Imgnituds agregades. basaeL1 en I':lll,íli~
si econométrica ele dades de p:rnel.
a plicada a u na mostra de ports pes~
qllcrs marítillls de Cat:llunya.

La activiclad económica territorial pue~
de ,rnalizarse a partir de metodologías
divers;ls. como las basael'ls en 18 gene~
ración de renlas. la producción del out~
put físico o el gasto que se realiza sobre
eSla producción. Ninguno estos tres
procedimientos ()l:lbituales en los paí~
ses ele b OCDE para la estilll:lción de
v,rriables ;¡gregaebs rebcion,\Cbs con la
producción agrari'l) es útil par'l calcular
rentas sectoriales en territorios pe~que~
ños. como es el caso de bs comarcas
pesqueras crt'llan'ls. En este rr'lbajo se
presentln los resnltados obtenidos a
partir de un'l lécnicl indirecta ele esti
n1ación de magnitudes agregael"s. basa~
da en el :rn:ílisis cconomftrico de ebtos
de p,rnel. 'lpliclda a un'l muestra ele
pnertos pesqueros marírimos de Cata~
llllla.

Local ;¡nd region;¡1 econoll1ic ;¡ctivity
can be analysed following e1ifferent
ll1ethodologies. Some of these are
based on income generation sclwmes.
the fin;¡1 OUlput or the amount of
expenditure in relation to production.
Unfortun'Hely. none of these econoll1ÍC
procedures. widely used in OEeD
countries ror the estimation of vari;¡bles
rebteel to agricultnr,¡J production. is
nsefnl rol' tire eSlim'Hion of sectoral
incomes in sm'lll regions such 'lS the
Calalan fishing counties. In Ihis work
panel elata 11l0dels h"ve been 'ldjusted
following ,rn inelirect econometric met
hodology to estimate income in the fis~
Iring inehlslry in CHaloni,l.
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Aquesr treball forma pan d'lll1 projecte més ampli enc:lrregat J l'Insriru[ Uniyersit:lri d'Estudis Europeus (Unh·er.siu[ Autonoma ele B:lrceloIlJ) pe!
Dep:nt:1fllent c1'Agricultur:l, RJIll:lderb i Pesc;) de la Generalitat de C;)ralunYJ.
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L'activitat económica territorial es pot analitzar a
partir de la c1assificació tradicional de generadó
de rendes, (mitjan<;ant I'estimació del valor afegit
COII1 a suma de les rendes ingressades pels fac
tors de producció), de la producció de l'outpul
físic, (en que el producte interior es Gllcula com
la diferencia entre el valor de la producció final
i els consums inrermedis) o de la despesa que
s'efectlla sobre aquesta producció, Cap d'aques
tes alternatives no és v?t1icb per determinar la
renda pesquera a Catalunya.
El procediment ele generació de rendes com
a suma de les e1iferents rendes obtingucles pels
factors de producció implica un coneixement
sobre les remuneracions dels factors de produc
ció, que no és possible en l'estar actual de la
informació estadística sobre la renda pesquen] a
Catalunya, Pel que fa a la metodologia basada en
I'output físic, el principal inconvenient és el des
coneixement sobre els consums intermedis que
participen en la producció pesquera. El tercer
procediment, basal en la despesa, considera no
solament el consum privat i públic i la inversió,
sinó també les exponacions i les importacions
associades amb cadascun deIs ports. Aquesta
metodologia resulta difícilment aplicable en el
c'llcul de la renda pesquera a Catalunya, no sola
ment per la inexistencia d'estaelístiques detalla
des sobre cOl11e1'<; exterior, sinó també perque
no hi ha disponibles la majoria deIs altres eJe
lI1ents de la c1espesa (consull1s privat i públic,
formació bruta de capitall,
Del que s'ha elit, s'índueix que els tres procedi
ments més utilitzaLs en I'estadística estatal de
variables agregades relacionades amb la produc
ció, als p;úsos ele I'OCDE, no són útils per c;ll
cubr rendes sectorials, en territoris petits, C0111 és
el cas de les comarques pesqueres catalanes. Per
tanl, sembla obligada la utilització de metocles
indirecles d'estimació per determinar la renda
pesquera a Catalunya.
L'objectiu principal d'aquest treball és estimar
la renda pesquera a Catalunya en e1s ambits
agregat, comarcal i local. En la primera secció es
presemen i discllteixen els fonaments metodoló
gics per a l'estÍlmlCió c\'un moclel agregat per a la
renda pesquera a Catalllnya, mitjanpnt tecni
qnes indirectes. A continuadó s'exposen els
resllltats obtinguts en l'eslimació eI'UI1 1110c\el
econometric per al sector pesquer catalá, que es
fa utilitzant l'analisi estadística de dacles de pa-
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neL El panel esta format pels pOl1s pesql1ers
marítíms de Catalunya, Per acabar, s'ofereíxen
les prindpals conclllsions.

1. Estimació indirecta de magnituds
{jn estudi realitzat per l'InstÍlut Universitari d'Es
ludís Europeus (1999) evidencia les mancances
estadístiques que impossibiliten, en el mo-ment
actual, la quantitkació de la renda pesquera a
Catalunya per procecliments directes i l'obligació
eI'estimar-la mitj::mc;:ant procediments indirectes.
Algllns estudis recents que han utilitzat procedi
ments indirectes en I'estimació de magnituds
agregades, per al cas catalá, són:
a, ARCARO¡-';S i alu'es (989) i ARCARONS i altres
(998) per a la renda familiar disponible a les
comarques i els municipis de Catalunya.
b. OUVER i alu'es (985), OLl'iER i alu'es 0994a) i
OUVER i altres (l994b) per estimar la renda de
Barcelona.
c. OLIVER i alu-es (1994c) i posteriors, per calcu
lar el PIB comarcal a Catalunya. Aquesta sede
estl publicada per la Caixa de Catalunya,
Actualmenl no existeix una estimadó ele la
renda pesquera a Catalllnya, ni agregada, ni per
ports ni per comarques. Sí que esta disponible
I'estimadó provincial ele la renda pesquera a
Catalllnya i a Espanya, realitzada pel BBV al tl'e
ball "L'l renta nacional y su distribución provincivl'. En
funció d'aquesta macromagnitud considerarem
els procediments indirectes ele cálcul, COIl1 a
alternativa a les ll1etodologies directes ja comen
tades.
En estimar macromagnituds agreg~ldes, com
ara la renda pesquera, per procediments indirec
tes, cal distingir entre dos esquemes eliferents
depenent de si es fa servir la informació sobre
pobladó ocupada o bé si es fan estimacions eco
nometriques que vinculen I'evolució de la renda
pesquera a la de detennimts indicadors d'activi
tal económica.
En el primer cas, I'existencia de dacles sobre
la for(a de treball al sector pesquer catata, (per
ports i per comarques i per províndes), permet
de calcular la rcneL! pesquera catalana a partir de
la utililzadó de les productivítats mitjanes del
treball pesquer a Catalunya, Aíxó no obstant, la
contrastació de les estimacions obtingudes a par
tir del l110del teóric proposat solament és possi
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ble per a set pOlts i per a la renda pesquera cata
lana agregada.
Segons Caixa de Catalunya (994), un ele
ment que dóna coherencia i suport a la utilítza
ció de la pobladó ocupada com a críted de dis
tribució, (i, essencialment, ele la palt de la pro
ducció vinculada als salarisl, és la seva amplia
difusió per a la detenninació de macromagnituds
(l'ambir regiona!2.
Les productivitats mitjanes de la pesca s'obte
nen dividint la renda pesquera provincial entre
el nombre d'ocupats elel cens ele caela una de les
províncies. Resulta, així, un valor mitja provincial
per ocupat. Un cop calculada la renda pesquera
per ocupat i per província, és necessarí acceplar
la hipótesi que la productivitat per ocupar en el
sector pesquer és aproximaelament la mateixa
per a les comarques pesqueres ele caela provín
da catalana3 . La multiplicació del vector de pro
duclivilats mitjanes de la pesca per província,
per les matrius d'ocupació pesquera local,
comarcal i catalana, resulta en la renela pesque
ra corresponent a cada pOlt, a cada comarca, i a
la magnÍluel agregada per a Catalunya.
En aquest treball utilirzem les (!ades ele renda
pesquera i ocu¡xlció total subll1inistrades pe!
BBV (en e! seu treball sobre la distribució de la
renda provincial a Espanya l. La raó principal per
escollír les elaeles publicaeles pel BBV és la im
possibilitat de disposar d'una font estadística
alternativa, ni per a la producció, ni per a la
tor<;a de treball en el sector pesque¡-!. D'altra
banda, I'origen comú de les dacles, (pt.. que fa a
l'enlÍtat i la font estadística) en, facilita la com
patibilitat i aravoreix una majar coherencia meto
dológica en el procés posterior d'estimació i cal
cul de la renda pesquera (que es realitza ,1 par
tir de les daeles d'ocupació).

2 Entre les institucions que urilítzell 1:1 mctodologia b;¡s:¡da en les pro
(1994) ~lsseny:¡b els b:1ncs dé'
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2. Metodologia economerrica per a l'esti
mació de la renda pesquera
L'estimació de la renda pesquera catalana s'ha
basat en la utilització conjunta de dades 10cals i
provincials del sector pesquer a Catalunya.
A causa del nombre relativament petit d'ob
servacions individuals, la solució preferida és
l'estimació simultania elel conjunt d'equacions
corresponents a cadascun deis pOI1S per als
quals disposem d'infonnació mostral. És a dir,
que utilitzarem l'estimació amb models ele panel,
basada en la combinació de dades ele secció
creuada i dades de serie temporal.
Els principals avantatges deIs models de pa
nel són que augmenten els graus de llibertat de!
model estimat, i que permeten estimar les palti
cularitats de cada pOlt a través deis efectes indi
viduals, ja siguin fixos o aleatoris.
En el mode! que proposem, el nombre d'ob
servacions és massa redu"ít per permetre la varia
ció de tots els coeficients, i, per tant, I'estimació
s'ha de fer subjecta a reslriccions. Una restricció
ampliament utilitzada en aquest tipus de model
és aquella en que el coeficient de cada variable
explicativa és iclentic per a tots els indívielus de
I'estudi. Aquesta hipótesi comp0l1a que les
diferencies entre els ports es recullen amb el
terme constant de l'equació, mentre que el pen
dent és el matcix per als pOl1S seleccionars.
El model estimat es basa en una funció ele
proclucció pesquera "ampliada", per a un panel
de ports sitU~HS a diferents comarques marítimes
de Calalunya 5 . En aquesta funció de produccíó,
de tipus Cobb-Douglas, hem considerat factors
de producció tradicionals com ara el treball,
(població pesquera ocupada) i el capital (cavalls
de vapor insta] ·bIS, endarrerits un període), peró
també alrres variables eSlretament relacionades
amb la producció pesquera, COlll ara e! gel con
sumit, o ¡'existencia eI'una variable de tendencia
en el procés de producció pesquer (que serveix
per aproxim~ll' I'existencia de canvi tecnológic
exogen).
La renda pesquera catalana agregada per
capita s'estima a pal1ir de les dacles locals per un
panel de pOIts. Posteriorment, les rendes pes
queres local, comarcal i catalana es cdculen a

en i'estim;¡ció ele rendf's
(199:11.

4 Altre, possibles fo!1ts, com ara I'lNE. (CcrHabílícl:1d regíon,,¡ ele
Esp:.H1J) o el BJIl(' de Esp:mY:l, (Cllf'fH:1S fin:1ncieras de I;¡ economí:l
espai10b 1,
en llf1:1 sob l1).1gnirud la producció pesquera ¡ l:1
procedent
1':lgriculturJ.

5 Aixó exclou b pobl::Kió oCllp;¡eb pesquer::i

loc¡]itz~lCb

en com~rques

inrc-riors.
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partir de les pobladol1s ocupacles. La rencl:1 pes
quera per a les diferents demarcadons geogfÜfi
ques es por calcular, a partir de les dades de
pobbció ocupada i també :1 partir del model
economelric bilsic estim~lt. El model econometric
basic estimat incorpora un tenne const,mt que
afecta tols e1s proeluctors pesc¡uers de forma
iclentica i també una variable aleatoria que afec
ta individualment els productors deis c1iferents
ports. i que rei1ecteix l'exislenci~l d'efectes ;1Ie<1
toris en l'evolució de la renda pesquera. Els
lUodels de panel amb dectes aleatoris no impo
sen restricdons a priori sobre l'estructura de la
marriu de variancies i covariancies, de manera
que és possible incorporar els eventuals proble
mes de correJació serial i heterosce<.bsticitat en
el tenne d'error.

l)'aquest conjunl ele variables, algunes no es
poden considerar per a l'estudi per dos lipus de
motills principals. Els primers fan referencia a la
disponibilitat esladíslica (per exemple, la impos
sibililat de disposar de series suficientment Ilar
gues o per a un nombre suficientment represen
lati\] de pOI1S l. D'altra banda, algunes variables
s'han rebutjat perque la seva significació estadís
tica és baixa o bé perque els models estimms
presenten rebcions inesperades.
Després del procés de selecció del modeL l'e
quació econometrica que utilitzem per estimar
els determinants de la renda pesquera és una
forma funcional Cobb-Douglas que planteja una
relació funcional lineal entre producte per capi
la i clpital, una variable de tendencia i una varia
ble proxy que representa les despeses de fora
del sector (el consum ele gel), en la forma 6 :

2.1. Variables considerades per a I'estimació

El principal problema de l'aproximació indirecta
a la renda pesquera rau en Ja recerca ele les
variables que permetin una estim:lCió efident. En
el nostre cas, a més de la població pesquera ocu
pada, es proposen alU'es variables explicatives,
com ara el clpital del sector. (represental mit
jan<;ant valiables proxy C0111 ara els cavalls de
vapor instal·!ats o les tones de registre brut), i
d'altres variables que presenlen una correlació
estrela amb I'evolució de la renda pesquera ¡que
s'accepten com a indicldors de la seva evolució.
Les variables que es proposen inici:lllllent per a
I'estimació deIs models de panel són:
1. J\olllbre de vaixeIls.
') CV.
). Capital del sector.
4. AmOltitzacions del sector.
5.

TRB.

6.

Tngrés mitja per tripulan!.
Afiliats a la SS.
Despeses de confraria.
Consum de combustible.
Consum de gel.
Consum de pinso.
Consum d'energia electriGl.
Consum de xarxes.
Tones metlic¡ues de producció de les 2-)
especies principals.
Valor de les 2-3 especies principals.
Valor Hnal del peix blau.
V~~lor final de crustacis i cefalopodes.
Valor final de la producció aqüíco)a.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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(VAN)
COJ\STANT+ f32 r n( GEL 1 ! )+f34 en( CV( -1)1 rl)+
+ f35 TENDENCfA(985)+ Uf¡,

(1) In
=

On
VA~i!: és el valor afegil net a cost deis factors per
a la producció pesquera, a prellS constants de
1986, per capita. FOnL: BBV. El det1actor per al
VAN és I'índex de preus' rebuts i pagals del
MAPA.
GELít : és el COnS1ll11 de gel per clpita en la pro
ducció pesquera, en tones. FOnL: Comissió de
Ports de Catalunya, Jvfemoria de la ComÍJsió de Ports
de Catdlunya (diversos ,mysJ. Barcelona.
CV(-1)i!: són els cavalls de vapor instal.Jats de la
floLa d'arrossegament. per cápita, amb un perío
de de retardo Font: TEJEDOR, J. i LLOReA, M. (996),
Rentabilidad media de la flota de arrastre en el
Jvfediterráneo.
TENDE~CIA: és la variable lineal de tendencia.
Aquesta variable recull els efectes del canvi tec
nologic exogen,
Pel que fa al tenne c\'error, s'lla d'assenyalar
que vi¡ = 1I;¡ + Ili, i a més,

En el mode! suposem que les variable ome
ses Ili no estan correlacionades amb b resta de

6
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variables explicaLives ele! model, i que el terme
d'error presenta les condicions habimals de mit
jana zero, variáncia constant i correbció con
temporánia diferent de zera entre els diferents
pOlts de la mostra.
El plantejament de les hipótesis associades a
la funció de renda pesquera agreg;¡da és ben
senzill, donat que l'increment en la utilització de
qllalsevol factor de produccíó allgmentara així
mateix la renda pesquera i, per tant, qualsevol
coeficient ~i será positiu.
2.2. Resultats

L'equació (1), que representa una funció ele pro
ducció pesquera ampliada, s'ha estimat mit
jan~ant la tecnica deis mínims quadrátics gene
ralitzats 7 . La informadó utilitzada en I'estimadó
deIs mode!s esta formada per les observacions
disponibles per a trenta-quatre ports catalans8 .
Malauradament, la infonnacíó corresponent a les
cliferents variables no és ni identica ni continua
per a tots e!s ports, i, finalment, el nombre de
pOlts en quee les observacions presenten una
serie temporal sense discontinu'itats, per a un
nombre sutkient de variables, és igual a set:
Arenys de Mar, Barcelona, Blanes, C1Jnbrils,
Llan<;;;l, San Caries de b R:lpíra i Vilanova i la
Geltrú 9 . El mode! s'ha ajustat per ;¡ quaranta-dues
observacions. Aquest model básic és e! que ulÍ
litzem per estimar les rendes pesqueres catalana,
comarcal i local. Els coeficients estimals i els
valors de l'estadíslic t es presenten a la taula 1.
Primer de 101, s'ha de dir que el model pre
senta bons resultats. En concrct, la hipótesi de
no significació deIs coetkients es rebutja en totes
les variables explicatives amb un nivel! de signi
ficadó de! 5%. Tanmateix, la hipótesi que l'e
quació per a la renda pesquera no presenta GI p
poder explicatiu queda c1arament rebutjada.
La consideració d'algun típus de constant en
el model sembla imprescindible per tal de retlec
tir el compc)Jtament d'aquelles variables que,
amb lota seguretat, han estat omeses d'un model
teóric tan complex com el que explica els deter

7 Els estim:1dors mínirns qU:1dr:ltics genef;¡l¡tz.HS són preferits :;1ls
minims qUJ.dr¡'irics ordin:¡ris
són
(i no simplemf'11\
no esbi;ü:x.1tS), quan hi
d 1hererosced:lsridL:a en el
tenne d!error,

9

Font: Comlssió de Ports de
j\Jemoria di> ¡t,J Comf..'..-ió tie POfU"
pO!1S són els únks en que
series de les '·~Hbbles consj
present-;-¡\"en 1:1 comiJ1UIr~1t flccess:'lri:1 per fer I'estimació eco
llol1letriGL En el nostre
hem rebutj:.H les series ;:1mb discontimf¡'
t:1ts snperiors ;1 [res períodes.

Taula 1. ModE'ls pE'f a l'E'stimacíó de la renda pesquE'ra a
Catalunya
Jl.fodell: efeaes fiXOJ Model2.

Gd
T
CV (-l)
T
TE'ndéE'ncía
T
Constant
T

-0,003201
-0,154281
-0,148645
-0,482774
0,080167
10,71589

EfE'ctE'S ínc1ivídl1als per ports
2,759764
Arenys de J\lar
BarcE'lona
2.740285
Blanes
2,949429
Cambrils
2,915787
2,948177
L1an~ií
San CarlE's de la R~pit;t
2,877909
Vil:lllOVa j la Geltrú
2.7.31026
R2 ajustat

0,8.35
2,846

DW

akatorÍJ

0,01698
4,116162
0,18387
8,464114
0,079158
11.526
1,428966
16,08272

0,110839
-0.031558
-0.012971
0,064703
-0,016623
-0,113536
0,0054559
0,801615
1.954.307

Test de Hal1ssman
(efectes akatoris
vs, efectf:'S fixos)
Les v:1rbblE's lllilitzadE's esta n en logilrilillE's, a preus constanls
de 1986

minants de la renda pesquera per cápita, En l'es
timació de model de panel per estimar la renda
pesquera, e! tractament de les constants presen
ta quatre opcions principals:
1. l,'exclusió de termes constanls en el Illode!
estimar.
2. L'estimació conjunta d'una única constant que
és identica per a tots els pOlts del panel.
3. L'cstimació de constants diferents per a caela
pon del panel.
4. La consideració del tenne constanl com una
variable aleatória per a cada pOlt del panel.
l,'estimació d'una única constant, tol i que
podría compoltar imprecisions re!ativament peti
tes en un territori geograficament redui't com és
e! catala, no seria preferida a la consideració de
les caracterÍsriques singulars que afecten cada
port, que podrien estimar-se mitjan\;'ant un mo
de! amb efectes fixos. La tria sera, finalment,
entre el model amb efectes fixos i e! mode! amb
efectes aleatoris. En e! cas del model amb efec
tes aleatorís, considerem que existeix una cons
tam que és comuna per a tots els ports, peró que
el model també s'explica per una constant que
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es comporta com una variable aleatoria, per a
cadascun deis ports de la mostra, Intu'itivament,
l'existencia d'aquesta variable aleatoria significa
que el comportament de les variables omeses
que expliquen l'evolució ele la renda pesquera
per cápÍta tindrá un compol1ament determinista,
pero que també dependrá, en cel1a mesura, de
l'atzar. En parlar d'una activitat com ara la pesca
costanera, sembla que aquest suposit és perfec
tament versemblant, i, de fet, la seva validesa no
és refutable a paltir deis contrastos estadístics
d'especificació ni del compoltament de les pre
diccions,
El 1110del contlrma la presencia cI'uns efecres
constants que determinen per igual la renda pes
quera de tots els ports de Catalunya, i d'uns efec
tes aleatoris que són singulars per a cadascun
dels ports considerats, L'especificació bas:lda en
l'existencia d'efectes aleatoris ha estat preferida él
la basada en els efectes fixos per quatre raons
principals:
L El valor del test de Haussman (vegell taula 1)
no pennet rebutjar la validesa de l'especifica
ció basada en l'existencia d'efectes aleatoris,
a un nivell de significació del 5%.
) L'especificacíó amb efectes aleatoris no pre
senta els problemes d'autocorrelació que sí
(lpareixen en l'especificació basada en els
efectes fixos, tal com ho demostra el valor
calculat de I'estadístic DW (vegeu laula 1),
3, Els signes dels coeficients amb efectes aleato
ris s'ajusten molt millor al \Hodel teóric sobre
el qual es basa I'estimació de la renda pes
quera (vegeu laula n
4, L'experiencia empírica indica que l'aleatorie
tat en la producció pesquera és superior a la
que representa la pesca que es fa en els grans
bancs pesqllers oceánics, amb el suport de
sistemes de detecció i ele tecniC]ues de pro
ducció mes automatitzades i inelustrials i
menys artesanals,
2.3. Estimació deis efectes aleatoris

Les estim3cions dels efectes ,deatoris específics
per a cada pOl1 són positíves per a Call1brils,
Barcelona í Arenys de Mar (ordemlls de més
grans a més petits), Els efectes <!leatoris són
negatius per als ports de Sant Caries de la Rlpita,
Llan<;ü, Blanes i Vilanova i la Geltrú (ordenats
des del mes petín En concret, la constant C]ue
renecteix la incidencia deis efectes aleatoris es
set vegades més petita, (en termes absoluts), per

al pOlt de San Caries de la Rapita que per al port
de Cambrils,
2.4. Contrast i prediccions

Renda pesquera catalana
El procediment d'estimació es fon;:a consistent
amb les dades provincials de renda pesquera
agregada publicades de forma indiviclualitzada
pe! BBV, fins I'any 1991 (¡aula 2), La comparacíó
entre els valors estimats i els valors reals publi
cats pel BSV indica que la diferencia maxima en
la predícció de la renda pesquera catalana és
sempre inferior al 5,68%, Com a mitjana, la des
viació deis valors estimats respecte deIs valors
publicats es igual al 0,012%,

Renda pesquera comarcal
Actualment, i donat I'estat de la informació esta
dística sobre la pesca a Catalunya, no resulta
possible contrastar la validesa de les rendes pes
queres comarcals eSlÍmades, ja que no existe ix
un nombre suficienrment representatiu de dades
local s :lgregables segons aquesta adscripció geo
grMica, Per aquest moriLl, la renda pesquera co
111:1 rOl 1 s'lla de calcular segons l'acceptació de
dos sllpósits sobre la producció mitjana del fac
tor treball:
L L:l producció mitjana del factor treball es
identica per a les comarques pesqueres din
lre de la mateixa província,
2, La producció mitjana del factor treball no ha
experimentat variacions importants entre
1991 i 1996,
Les xifres sobre renda comarcal pesquera,
(¡aula 3), són purament indicnives, donar que
no resulta possible contrastar-ne estadístícament
la significa ció.

Renda pesquertl per a ports
La renda pesquera s'l1a estimat especítkament
per a un seguir de ports per als C}llals sí que es
disposa de series contínues sobre consum de gel
i cavalls de vapor en el període considerar. A la
taula Lí es comparen aquestes estimacions amb
les magnitucls calculades a partir del sllpósit
sobre la igualtat de la producció mitjana per ocu
par. Les projeccions que s'l1an realitzat sobre b
renda pesquera de l'any 1996 presenten una des
viacíó respecte dels valors coneguts deis ports
disponibles que se situa sobre el 9,62%, i que en
alguns pOl1s indica un grau de precisió aprecia-
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Taula 2. Renda pesqucrJ catalana
EsfÍmadtl

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Otmn'adtl (fom: BfW)

69.479,8919
75.765.4648
81.195,9595
86416,5317
92126.0-186
100.,~10.311

Taula 4. Henda pesquera local. 1996, Diferenls ports
J JlTPrPJ:IWl (en

66464.9798
79.770,6138
79.055.6994
916245569
90194,5937
98541.8079
80.777,9497

%)

4.536091223
-5.0208.~2619

2.70/281207
-5,684093195
2.14143091
1,794672471
-0.389,)9827·j
0.012164532

Arenys de Mar
B;¡rcelona
Bbn<:s

Taula 3. Renda pesquera calculada
VAN pml"Pl'
comamzl, 1991

Ah Elllpordá
B'lix Calllp
Baíx Ebre
Baix Elllpord~l
Baix L10bregat
Baíx Penedes
Barcelones
G;llTaf
Maresme
~lontsia

Selva
TarrJgones
Total Catalunya

9848.419
3.726.3578
8.831,7614
8.883,2085
1.907.04
513.4745
10280.904
5.234.896
7.258.696
11.281,7683
3844.4825
7.716.7882
79.327,

L1an<,'J

San eul<:s de
la Riípita
Vilanova
i la Gelrrú

Mílions ele pesse!t's. a preus constants de 1986.

1.788,62649
1.931,17944
2.163,45508
2-114,00332
L 108,3546

1511,104
1-753,96
1.766.826
1.863,1789
1096,0865

18,36554506
10,10396115
22,44867787
13,46217583
1,119264134

4.727,50593

4430.5514

6,702428173

1.521.8,'333

1.599,1063

-4.852261378
9,624255833

Mitjan:r

VAN pesque/'
comarral. 1996

9144.9605
3139.5298
7.746.12%
7.018.2255
1.628.64
'í84,1331
11481.692
5046.008
6.057,908
9873.3811
3.648.1685
6880.5583
72.149,3,)44

Milions de pt'ssetes. a prt'lIs const;l[)ts de 1986

ble (com en el cas de Llan~-a, amb una desviacíó
de j'l,12% sobre el valor publicat de l'any 1996).
Malauradament no és possible disposar e1'aques
tes dades per a un nombre suficíent de p011s per
obtenir una aproxímació de la renda pesquera
catalana mitjan<;:ant l'agregació de les rendes 10
cals per a cadascun deis ports.

3. Conc1usions
1. L'estimació de la renda pesquer:l catalana es

basa en una funció de producció Cobb
DOllglas ampliada, en la qual es consideren
variables que aproximen el factor trebal!, el
capital i altres ínputs utilitzats en la producció

(en %)

de Catalun)'a
i BBV)

C~lInbríls

1I1ítjana

Renda pesquera
ralmwda (forJt.'
ComÍssíó de Pom

Renda

pesquera
estinultw

Mílions de pessel<?s, a preus cotlstants de 1986.

pesquera, com ara el gel. El model estadístic
estimar no rebutja l'existencia d'una tenden
cia lineal en I'evolució de la producció pes
quer:l per cüpita.
2. L'elecció entre rnodels de panel amb efectes
fixos o efectes aleatoris es fonamenta en les
condicions en que es fa la inferencia estadís
tica en el model. En el model estimat per a la
pesca catalana, no ha estat possible rebutjar
l'existencia d'efectes aleatoris.
3. El l110del proposat per él l'esLimació de la
renda catalana mostra un comportament molt
ajustal. Les prediccions per a les rendes locals
pesqueres de I'any ] 996 indiquen un percen
talge de desviació superior a l'obtingut en
I'estimació de la renela pesquera agregada.
Mentre que hi ha ports en que les prediccions
sobre la renda pesquera local lllostren un
interval de desviació redu'it, (inferior a 1'1
en el (as de L1an<;:iil, el percentatge el'error
sobre els valors observals se situa sobre el
9,62%, com a mitjana.
L\. La no-disponibilílat completa de dades recents
sobre \;:¡ utilització ele f::JCtors de producció
pesquers, per ports, a Catalunya illlpossibílita
que la renda agregada de Cllalunya per a
¡'any 1996 es pl..lgui aproximar C0111 a suma de
les diferents rendes pesqueres locals.

Arxius de l'Escola Superior d'Agriculrura
Serie cillquel/a, al/y 2001, uúmero 5

I 35

Bibliografia
ARCARON S, J; CASTELLS, A; GARCÍA, G.; PARELLAOA, M.
0992 j. Estimació de la renda fomiliar disponible a les comarques
i mUllicipis de Catalunya: 1989, Generalítat de Catahmya,
Barcelona.
ARCAHONS, J; LCHlA, J; TAHI(ACH, 1\.; POVEDA, C. (998).
EstimacÍó de !'indicador de renda fomiliar disponible de les comar
ques i munícipis de Catalunya, 1989-1995, Barcelona: Gene
ralilat de Catalllnya.
BANCO DE BII.BAO VlzeA y A (bianual). La rema I/aciol/al y
su distribución provincial. Bilbao.
CAlXA DE CATALUNYA (994). EstwUlció del PIB Ccomarcal,
1990-1993. Barcelona: Caixa de Catallmya.
FUNDACIÓN BBV (995). El "stock" de ctIpital en España y
sus comunidades autónomas. Bilbao.
INSTITOT UNIVERSITARI D'EsTUDlS EUROPEUS (1999 j.
DetermilltIció de la renda pesquera a Catalun)'a: Analisi estructu
ral del sector pesquer a Catalun)',¡. Barcelona: IUEE.
INSTITllT NACIONAL l)'EST,\DíSTICA (diversos anys ¡.
Contabilidad regional de Espaíía. Madrid: INE.

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura
Serie cil/quena, aJly 2001, número 5

MINISTERI O'AGHlCCLTL:RA, PESCA 1 AWIENTAClÓ <diversos
anys J. Anuario de estadística agraria. Madrid: :MAPA.
OUVER, .1.; Busml, 1; TRuLLtN, J. (989). Estimació de la
renda fomiliar disponible per capira de Barcelona, els seus distrietes
i els 27 municipis de la Corporació ll1etl'Opolitana de Baree/olla.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
O l.IVEH , J; MATAS, A. (994). El PIB de la ciutat de Bar
eelo/lil1993 i previsions per a 1994. Barcelona: AjllI1tament de
Barcelona.
OUVER, J; THUU.ÉN,}. 0994 J. La renda de Barcelona 1979
1987: de la erisi a!'expansió. Barcelona: Ajunrament de Bar
celona.
TECEDOR, J; LLORCA, M. (998). Rentabilidad rneditl de la
Flota de arrastre en el Mediterrd¡leo. Madrid: Secretaría Ge
neral de Pesca Marítima.
THEYZ, G. (993), Regional Ei:ollomie Modelling. Londres:
Kluwer Academic Publishers.

