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po∏udniowo-zachodniego
regionu Anglii
Bristol jest jednym z najwi´kszych
miast Wielkiej Brytanii, le˝àcym w po∏udniowo-zachodniej Anglii na pograniczu hrabstw: Avon, Bath and North East
Somerset, North Somerset i South Gloucestershire, nad brzegiem rzeki Avon
(Avonmouth), nad Zatokà Bristolskà.
W 2004 r. zamieszkiwa∏o je 400 000
mieszkaƒców3.
Uwarunkowania
geograficzne,
a w szczególnoÊci dost´p do morza
i po∏o˝enie nad rzekà Avon, by∏o g∏ów-

nym czynnikiem lokalizacji przemys∏u
w rejonie Bristolu. Ju˝ na poczàtku XX
wieku miasto by∏o oÊrodkiem przemys∏owym i handlowym. Du˝à rol´ odgrywa∏o równie˝ rolnictwo. Znaczne przyspieszenie tempa wzrostu miasta nastàpi∏o po 1960 roku, po otwarciu autostrady M4 ∏àczàcej Londyn z Bristolem.
Od tego czasu nast´puje nap∏yw firm
przemys∏owych. Coraz wi´cej firm zacz´∏o interesowaç si´ lokalizacjà produkcji w okolicach miasta, ze wzgl´du
na ∏atwy dost´p do dobrej infrastruktury transportowej.
Obecnie miasto odgrywa wa˝nà rol´
w gospodarce regionu po∏udniowo –
zachodniego; przypada na nie prawie

25% zatrudnienia regionu; tworzy 25%
PKB regionu4. Bristol stanowi centrum
biznesu, handlu, rozrywki, edukacji regionu i jest zarazem du˝ym oÊrodkiem
przemys∏owym, z koncentracjà przemys∏u samochodowego (Honda, Rolls Royce), lotniczego, mechanicznego, chemicznego. Nast´puje wzrost znaczenia
przemys∏u wysokich technologii, g∏ównie dzi´ki funkcjonowaniu takich firm,
jak: British Rail czy British Aerospace,
które inwestujà w badania i rozwój.
Miasto jest te˝ oÊrodkiem telekomunikacji i elektroniki za sprawà Orange,
British Telecom, Telewest Communications czy Hewlett Packard, które sà tam
obecne. Bristol urasta równie˝ do miana jednego z najwi´kszych centrów finansowych Wielkiej Brytanii, jest siedzibà wielu koncernów finansowych,
firm ubezpieczeniowych, funduszy kapita∏owych i emerytalnych, takich jak:
Lloyds TSB, NatWest Life i Sun Life Assurance5.

Infrastruktura transportowa
liniowa i punktowa
Bristol jest usytuowany na skrzy˝owaniu szlaków komunikacyjnych. Kluczowà rol´ odgrywa dost´p do morza.
Od ponad 1 000 lat rozwój miasta, jako
oÊrodka handlowego i przemys∏owego,
by∏ zwiàzany z rozwojem portu.

Rys. 1. Bristol – dost´pnoÊç do portów morskich. èród∏o: http:bristolport.co.uk

W 1991 roku portowe doki sprywatyzowano; firma First Corporate Shipping zakupi∏a je od Bristol City Council, tworzàc the Bristol Port Company
(BPC) 6, uwa˝any obecnie za jeden
z najbardziej produktywnych i najbardziej rozwini´tych technicznie portów Europy. Âwiadczy o tym wielkoÊç
poniesionych nak∏adów w latach 1991
- 2005. Wed∏ug danych dost´pnych na

Dr hab. Maciej Mundur; SGH, Katedra Polityki Gospodarczej.
Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
3 Strona internetowa miasta Bristol: www.bristol-city.gov.uk, 10/10/2005
4 Bristol Port Economic Assesement, Final Report 2004: http:/southwestrda.org.uk, 19/11/2005.
5 ibidem.
6 Bristol Port Economic Assesement, op. cit.
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Fot. 1. Bristol Port w 1991 r. èród∏o: http:bristolport.co.uk

stronach internetowych BPC7, wynios∏y one w tym okresie 330 mln funtów.
Znacznie wzros∏a równie˝ liczba przewo˝onych ∏adunków (z 4 mln ton
w 1991 roku do 12 mln ton w 2005 r.)
oraz wysokoÊç wp∏ywów (z 22 mln

funtów w 1991 roku do 63 mln funtów
w 2005 r.)8.
Bristol Port jest trzecim najszybciej
rozwijajàcym si´ portem ostatniej dekady w Wielkiej Brytanii, jeÊli chodzi
o wzrost przewozów. Wyprzedzajà go

Fot. 2. Bristol Port w 2005 r. èród∏o: http:bristolport.co.uk

jedynie porty promowe w Holyhead
i Heysham. Na Bristol Port sk∏adajà si´
dwa porty: Avonmouth – z pó∏nocnej
strony rzeki Avon, przy jej ujÊciu, oraz
Royal Potrbury Dock (RPD), na po∏udnie
od rzeki Avon. Port zajmuje powierzchni´ powy˝ej 1 000 ha. Mo˝e przyjmowaç statki do 130 000 ton. Specjalizuje
si´ g∏ównie w prze∏adunkach drobnicy,
paliwa, drewna, produktów leÊniczych,
samochodów i pojazdów silnikowych.
W promieniu 250 km od portu w Bristolu ˝yje oko∏o 37 mln ludzi, co stanowi ponad 63% populacji Wielkiej Brytanii. Na tym obszarze znajdujà si´ wielkie oÊrodki przemys∏owe i ogromne
rynki zbytu, w∏àczajàc Londyn. Port posiada dobre po∏àczenia komunikacyjne,
oba zespo∏y doków majà dost´p do autostrad. Avonmouth ma bezpoÊrednià
∏àcznoÊç z dwiema liniami kolejowymi,
wchodzàcymi w sk∏ad g∏ównych magistral Po∏udniowej Walii i regionu Great
Western9. Przy wspó∏pracy z Cabot Park
utworzono tam mi´dzynarodowy terminal kolejowy z rampami typu RoRo10.
W Bristol Port trwajà obecnie wa˝ne
prace nad pog∏´bianiem jednego z terminali. Otwarcie g∏´bokomorskiego
terminalu przyczyni si´ do wzrostu znaczenia portu w skali krajowej. Obecnie
zachodnie wybrze˝a Wielkiej Brytanii
nie posiadajà wystarczajàcej infrastruktury zdolnej przyjmowaç wielkie g∏´bokomorskie jednostki (tylko port w Liverpoolu ma takie mo˝liwoÊci). Wp∏ywajà one jedynie do portów na wschodnim wybrze˝u, gdzie nat´˝enie ruchu
jest bardzo wysokie. Bristol chce przejàç cz´Êç tego ruchu11. Centrum Logistyczne Cabot Park le˝y przy skrzy˝owaniu autostrad M4 i M5.
Równie wa˝nà rol´ w analizie otoczenia centrum logistycznego w Bristolu
stanowi infrastruktura drogowa. Miasto
le˝y przy skrzy˝owaniu dwóch g∏ównych autostrad Wielkiej Brytanii: M4
przebiegajàcej ze Wschodu na Zachód,
∏àczàcej Londyn z Bristolem oraz M5 –
przebiegajàcej z Pó∏nocy na Po∏udnie.
Stolica kraju jest po∏o˝ona 200 km od
miasta i samochody HGV (ang. heavy goods vehicle) mogà tam dotrzeç w ciàgu 2
godzin. Czas dojazdowy dla tego typu

Adres: www.bristolport.co.uk
Strona internetowa Bristol Port: www.bristolport.co.uk, 10/10/2005
9 Bristol Port Economic Assesement, op. cit.
10 Rolling Road – „toczàca si´ droga” – przewóz pojazdów drogowych na niskopod∏ogowych wagonach-platformach.
11 Strona internetowa Bristol Port, op. cit.
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Rys. 2. Cabot Park – transport drogowy. èród∏o: http://www.cabotpark.co.uk

samochodów do obszaru znajdujàcego
si´ w promieniu 75 km, to jedna godzina12. Bristol International Airport po∏o˝ony jest w odleg∏oÊci 17 mil od Cabot
Park.
Bristol posiada równie˝ zaplecze lotnicze. W odleg∏oÊci 17 mil od miasta
usytuowano lotnisko. Bristol International Airport jest jednym z najszybciej
rozwijajàcych si´ regionalnych lotnisk
Wielkiej Brytanii. Oferuje nowy terminal, zbudowany nak∏adem 27 mln funtów. Ma po∏àczenia z 330 portami lotniczymi na ca∏ym Êwiecie.
Nast´pnà ga∏´zià transportu o du˝ym
znaczeniu w regionie bristolskim jest
transport kolejowy. Miasto obs∏ugujà 2
g∏ówne stacje: Temple Meads w centrum i Bristol Parkway w pó∏nocnej cz´Êci. Mi´dzy nimi a Londynem z du˝à
cz´stotliwoÊcià kursujà szybkie pociàgi. Stolica jest osiàgalna w 1.45 h z Me-

ads i w 1.30 h z Parkway. Regularne po∏àczenia zapewnione sà równie˝ na trasach Bristol - Heathrow, Bristol – Gatwick Airport oraz na wszystkich najwa˝niejszych destynacjach Wielkiej
Brytanii. Grupa Burford, w∏aÊciciel Cabot Park, we wspó∏pracy z Bristol Port
Company utworzy∏a mi´dzynarodowy
terminal kolejowy w Avonmouth Docks, po∏àczony bezpoÊrednio z infrastrukturà drogowà i kolejowà. Cabot
Park ma bezpoÊrednie po∏àczenie kolejowe z tym terminalem.
Na otoczenie centrum logistycznego
Cabot Park sk∏adajà si´ równie˝ miejscowe zasoby si∏y roboczej, b´dàce
istotnym czynnikiem lokalizacji. Bristol
posiada energicznie rozwijajàcà si´ gospodark´ z zasobami ludzkimi 3 razy
wi´kszymi, ni˝ inne porównywalne lokalizacje. W zwiàzku z tradycyjnym
skoncentrowaniem gospodarki regionu

Rys. 4. Cabot Park – transport kolejowy. èród∏o: http://www.cabotpark.co.uk
12
13

Rys. 3. Cabot Park – transport lotniczy. èród∏o: http://www.cabotpark.co.uk

na przemyÊle lotniczym, technice i mechanice, si∏a robocza jest wysoce wyspecjalizowana. Dodatkowym atutem
sà znaczne zasoby wyszkolone w logistyce, jak równie˝ du˝y odsetek kierowców HGV. Ma to szczególnie znaczenie w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii,
gdzie wyst´puje deficyt tych kierowców. Poszukuje si´ ich równie˝ poza
wyspami brytyjskimi; oferty kierowano
mi´dzy innymi do Polaków, jednak niewielu z nich znalaz∏o tam zatrudnienie
– g∏ównie ze wzgl´du na problemy
z przystosowaniem si´ do lewostronnego ruchu. Obszar bristolski nie boryka
si´ z tym problemem. Klienci Cabot
Park mogà zatrudniaç pracowników
z pobliskich obszarów Shirehampton,
Sea Mills, Lawrence Weston i Avonmouth Village, które majà dobre powiàzania komunikacyjne z Bristolem13.

Rys. 5. Centrum Logistyczne Cabot Park. èród∏o: http://www.cabotpark.co.uk

Strona Internetowa Cabot Park: www.cabotpark.co.uk, 10/10/2005
Strona internetowa Cabot Park, op. cit.
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Centrum Logistyczne Cabot Park
Cabot Park jest najwi´kszym multimodalnym centrum logistycznym w po∏udniowo - zachodniej Anglii. Zlokalizowany w Bristolu, zosta∏ utworzony
w 1997 roku przez Burford Group Ltd,
przy kooperacji z Bristol Port w celu zapewnienia rozwiàzaƒ logistycznych dla
szybko rozwijajàcych si´ sektorów: produkcyjnych, hurtowych, dystrybucyjnych. Ca∏kowity obszar zajmowany
przez centrum to 183 ha, z czego na infrastruktur´ magazynowà przypada
2 500 m2 – 50 000 m2 powierzchni. Jest
ona dost´pna dla klientów na okresy
krótko- lub d∏ugoterminowe.
W nast´pnych latach do rozwoju Cabot Park przyczynia∏y si´ równie˝ lokalne w∏adze, które wesz∏y w joint venture z grupà Burford14. Wed∏ug raportu finansowego za rok 1998, opublikowanego na stronach internetowych grupy,
pierwotne koszty wejÊcia by∏y stosunkowo niskie: 452 akry15 zakupiono za
9,4 mln funtów. Do poczàtku 1999 roku
sprzedano firmie Honda Ltd. 48 akrów
za 5 mln funtów. Rocznie, tylko z tytu∏u
dzier˝awy 59 akrów, Cabot Park generuje 460 000 funtów16.
Burford Holding Limited to prywatna
firma, której g∏ównym udzia∏owcem
jest mi´dzynarodowy bank inwestycyjny Lehman Brothers. Obok Cabot Park,
Burford Group inwestuje równie˝
w centra dystrybucji, powierzchnie biurowe, centra handlowe.
Dzia∏alnoÊcià podstawowà Cabot Park
jest magazynowanie, transport, roz∏adunki oraz zarzàdzanie logistyczne. Centrum wynajmuje swoje powierzchnie firmom oferujàc szeroko rozumiane us∏ugi
logistyczne. Oferta jest skierowana g∏ównie do firm dystrybucyjnych i produkcyjnych. Obecnie klientami Cabot Park sà:
All Metal Services (dystrybutor surowców dla przemys∏u obronnego), Bunzl
(FMCG – dobra konsumpcyjne), Expeditors (operator logistyczny), Honda (UK)
Ltd – przemys∏ motoryzacyjny, Wiseman
Dairies (przemys∏ mleczarski), DFDS
(operator logistyczny), Eagle Global Logistics (operator logistyczny)17.

Najwi´kszym klientem centrum logistycznego jest Honda, która ma tam 50
- akrowe centrum dystrybucji, w którym dokonuje równie˝ ostatnich poprawek przy samochodach (Vehicle Enhancement Centre), dostosowujàc je
do indywidualnych potrzeb swoich
klientów. W 1999 roku rozszerzy∏a je,
zakupujàc nast´pne 34,5 akra za 10,35
mln funtów, tworzàc w ten sposób
swoje najwi´ksze centrum dystrybucyjne w Europie. ZdolnoÊci magazynowe
firmy powi´kszy∏y si´ do 14 000 samochodów; pojawi∏o si´ 125 nowych
miejsc pracy18.

Wzajemne zwiàzki i zale˝noÊci
pomi´dzy Centrum Logistycznym
Cabot Park a jego otoczeniem
Podstawowe czynniki, które decydujà
o lokalizacji centrum Cabot Park w po∏udniowo-zachodnim regionie Anglii:
 dost´pna infrastruktura transportowa, jej rodzaj, stan
 stan rozwoju gospodarczego regionu
 struktura rodzajowa gospodarki
 wielkoÊç wymiany towarowej z innymi regionami oraz w eksporcie i imporcie
 struktura rodzajowa ∏adunków
 dost´pnoÊç gruntów, ich stan prawny
i cena nabycia
 wielkoÊç rynku i jego potencja∏
 poziom konkurencji.
Wp∏yw centrum logistycznego Cabot
Park na otoczenie, w którym si´ znajduje, jest widoczny w ró˝nych obszarach;
na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje
otoczenie technologiczne, spo∏ecznoekonomiczne oraz mi´dzynarodowe.
1. Otoczenie technologiczne:
– nap∏yw nowych inwestycji,
– rozbudowa infrastruktury transportowej – nowe po∏àczenia drogowe
i kolejowe Cabot Park z Bristolem
i z portem w Bristolu, drogi zjazdowe z autostrady; nowe terminale kolejowe, rozbudowa Bristol Port (terminal „g∏´bokomorski”).

2. Otoczenie spo∏eczno-ekonomiczne:
– nowe miejsca pracy – kreowane
bezpoÊrednio do obs∏ugi Cabot
Parku oraz poÊrednio (np. przy budowie nowej infrastruktury),
– migracje ludnoÊci (z pobliskich obszarów Shirehampton, Sea Mills,
Lawrence Weston i Avonmouth Village) – migracje czasowe do pracy
w Cabot Parku i w Bristol Port.
3. Otoczenie mi´dzynarodowe:
– nawiàzanie nowych stosunków
z zagranicznymi klientami;
– nap∏yw inwestycji zagranicznych;
– nowe mi´dzynarodowe szlaki komunikacyjne.

STRESZCZENIE
Artyku∏ sk∏ada si´ z czterech cz´Êci. Cz´Êç
pierwsza prezentuje charakterystyk´ gospodarczà po∏udniowo-zachodniego regionu
Anglii. Cz´Êç druga poÊwi´cona jest infrastrukturze transportowej. W cz´Êci trzeciej
scharakteryzowano Centrum Logistyczne
Cabot Park, a w kolejnej jego zwiàzki i wzajemne zale˝noÊci z otoczeniem.

THE CABOT PARK LOGISTIC CENTER
LOCATED UPON THE AVON RIVER
SUMMARY
This article is consisting of four parts. The
economical characteristic of England’s south-west region is presented in its first part.
Second part is intended for a transport infrastructure. The Cabot Park Logistic Center
is distinguished in third its part. The relations and common dependences of the Center with an environment are also presented
in the following its parts.
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Annual Reports and accounts 1999, Burford Group, www.burfordgroup.co.uk/finance, 22/10/2005
Akr (ang. acre) – jednostka miary powierzchni gruntów u˝ywana w krajach anglosaskich. By∏ to obszar, który móg∏ zostaç zaorany przez p∏ug zaprz´gni´ty w wo∏y w ciàgu jednego dnia. 1 akr = 4046,8564 m2; 1 akr = 4840 jardów2; 1 akr = 43560 stóp2; 1 akr = 0,404685 ha. èród∏o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Akr (przyp. red.).
16 ibidem
17 Strona internetowa Cabot Park, op. cit.
18 Strona internetowa Burford Group: www.burfordgroup.co.uk 22/11/2005
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