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Maciej Mindur1

Centrum logistyczne w Porcie Barcelona2
Sieç transportowa w Hiszpanii
W Hiszpanii znajduje si´ ponad 5 000
km autostrad oraz 7 000 km dróg ekspresowych. Po wstàpieniu do Unii Europejskiej obserwuje si´ szybki rozwój
sieci drogowej. Za Êrodki unijne budowano autostrady, które zgodnie z kreowaniem przez paƒstwo rozwoju turystki, powsta∏y w pierwszej kolejnoÊci
na pó∏nocy kraju u podnó˝a Pirenejów
oraz wzd∏u˝ wybrze˝a Morza Âródziemnego na wschodzie. Sieç drogowa
Hiszpanii ma kszta∏t gwiaêdzisty.
W centrum uk∏adu znajduje si´ Madryt,

noczeÊnie, z powodu nie najwy˝szego
poziomu us∏ug oferowanych przez
hiszpaƒskà kolej, na transporcie drogowym koncentruje si´ wi´kszoÊç przewozów – tak˝e tych na d∏ugie odleg∏oÊci. Wzrost przewozów w ostatnich latach realizowany jest prawie w ca∏oÊci
przez transport drogowy. Uk∏ad sieci
kolejowej Hiszpanii charakteryzuje si´
bardzo zbli˝onà koncepcjà rozmieszczenia przestrzennego do sieci drogowej (rysunek 2).
Tak˝e tutaj w centrum znajduje si´
Madryt, do którego prowadzà po∏àczenia kolejowe z pozosta∏ych regionów3.

Rys. 2. Sieç kolejowa w Hiszpanii. èród∏o:
http://horarios.renfe.es/hir/ingles.html

bowiem do stagnacji w przewozach kolejowych i spowolnienia przemian unowoczeÊniajàcych infrastruktur´. Z tego
powodu rozwój sieci kolejowej Hiszpanii ciàgle pozostaje w tyle za takimi
paƒstwami jak Francja i Niemcy. Niedow∏ad w sektorze kolejowym odzwierciedla si´ w trendzie wykonywanej pracy
przewozowej transportem kolejowym
w ostatnich latach. Mimo wzrostu
w tym okresie ogólnych przewozów,
przewozy kolejà utrzymujà si´ na niezmienionym poziomie.

Katalonia – charakterystyka
gospodarcza i transportowa

Legenda:
Na niebiesko zaznaczone zosta∏y
istniejàce autostrady
Na zielono zaznaczone zosta∏y
autostrady w budowie
Na szaro zaznaczone zosta∏y
autostrady planowane

Rys. 1. Sieç drogowa w Hiszpanii. èród∏o: www.cemas.es

do którego z ca∏ego kraju prowadzà
drogi ekspresowe (rysunek 1).
Porównujàc sieç drogowà Hiszpanii
ze stanem i g´stoÊcià dróg innych
paƒstw Europy Zachodniej, na przyk∏ad
Niemiec bàdê Francji, nale˝y stwierdziç, i˝ mimo ogromnego post´pu, który dokona∏ si´ w ostatnich kilkudziesi´ciu latach, ust´puje ona im znacznie
pod wzgl´dem g´stoÊci i d∏ugoÊci. Jed-

Promienisty uk∏ad g∏ównych tras, trasy
poprzeczne, linia biegnàca wzd∏u˝ rzeki
Ebro oraz tak zwane korytarze Êródziemnomorskie, pokrywajà ca∏y kraj.
D∏ugoÊç sieci kolejowej w Hiszpanii wynosi 15 000 km. Eksperci w sposób kontrowersyjny oceniajà rozwiàzania prywatyzacyjne oraz organizacyjne, wprowadzone w sektorze transportu kolejowego w latach 90. Doprowadzi∏y one

Katalonia jest jednym z najbogatszych regionów Hiszpanii, po∏o˝onym
na pó∏nocy kraju przy granicy z Francjà. Zamieszkuje jà 7 mln mieszkaƒców4. Produkt Krajowy Brutto regionu
w 2004 roku wyniós∏ 157 mld euro, co
stanowi∏o ponad 19% PKB ca∏ej Hiszpanii. PKB per capita Katalonii kszta∏tuje
si´ na poziomie 23 000 euro. Region
∏àczy z zagranicà o˝ywiona wymiana
handlowa. Import w roku 2004 wzrós∏
o oko∏o 12% przy wzroÊcie poziomu
eksportu o zaledwie 4%. Do g∏ównych
ga∏´zi przemys∏u w Katalonii nale˝y
przemys∏ samochodowy (80% hiszpaƒskiej produkcji samochodów oraz ponad 60% wytworzonych komponentów
przeznaczonych jest na eksport). Tak˝e tutaj majà siedzib´ zak∏ady produkcyjne najwi´kszych firm wytwarzajàcych motocykle i skutery. Silny rozwój
przemys∏u chemicznego zwiàzany jest
z portem w Barcelonie. Wa˝nà rol´ od-

Dr hab. M. Mindur, SGH, Katedra Polityki Gospodarczej. Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
Zona d’Activitats Logistiques
3 http://www.renfe.es/english/empresa/pdf/annual_report_2004/4_activities_and_results_of_business_units.pdf
4 http://www.cidem.com/catalonia/en/why/catalonia/index.jsp
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Czerwona linia
Niebieska linia
Wewn´trzne ko∏o
Zewn´trzne ko∏o

– autostrady
– koleje
– odleg∏oÊç 12 godzin
– odleg∏oÊç 24 godzin

Rys. 3. Po∏o˝enie Barcelony i jej g∏ówne kana∏y transportowe. èród∏o: www.cemas.es

grywajà te˝ przemys∏y: farmaceutyczny, odzie˝owy, maszynowy i elektroniczny. W Katalonii ma miejsce najwi´ksza w Europie koncentracja producentów pochodzàcych z Japonii.
W regionie ∏àczà si´ autostrady biegnàce wzd∏u˝ wybrze˝a M. Âródziemnego oraz u podnó˝y Pirenejów. Katalonia
posiada równie˝ 2 po∏àczenia autostradowe z Francjà. Le˝y tak˝e na szlaku
szybkiej kolei, która ∏àczy region mi´dzy innymi z Madrytem. Poziom rozwoju infrastruktury transportowej w Katalonii ma korzystny wp∏yw na rozwój
centrów logistycznych w tym regionie.

Barcelona – najbogatszà cz´Êcià
regionu Katalonii
W Barcelonie i bezpoÊredniej okolicy
zamieszkuje ponad 2,1 mln mieszkaƒców5. Stanowi ona najbogatszà cz´Êç
regionu Katalonii. Stopa bezrobocia
kszta∏tuje si´ na poziomie 7%. PKB wytworzony w okr´gu to 36 mld euro; po
przeliczeniu na g∏ow´ mieszkaƒca daje
ponad 117% Êredniej unijnej. Wzrost
PKB wynosi 2,3% rocznie. Ma tu siedzib´ kilka uczelni wy˝szych, z którymi
wspó∏pracuje blisko 80 centrów badaƒ
i rozwoju. W bezpoÊrednim sàsiedztwie znajduje si´ port oraz lotnisko.
W okr´gu, podobnie jak w ca∏ej Katalonii, pr´˝nie rozwijajàcymi si´ ga∏´ziami
przemys∏u sà: odzie˝owy, elektroniczny, samochodowy oraz farmaceutyczny.

Po∏o˝enie Katalonii jest strategicznie
z punktu widzenia obs∏ugi potrzeb
transportowych basenu M. Âródziemnego. Sieç komunikacyjna Hiszpanii pozwala w ciàgu 24 godzin dotrzeç z Barcelony do dowolnego punktu w kraju,
Portugalii, Francji, znacznej cz´Êci Port Barcelona
W∏och, Belgii, Holandii, Niemiec oraz
Port Barcelona, zlokalizowany w cenWielkiej Brytanii. Kataloni´ ∏àczà wa˝ne korytarze transportowe równie˝ trum miasta, jest jednym z najwi´kszych portów nad M. Âródziemnym.
z krajami Beneluxu.
5
6

W ostatnim dziesi´cioleciu nast´powa∏
jego dynamiczny rozwój. Liczba prze∏adowywanych kontenerów od 1993 roku
wzros∏a o ponad 150%, a samochodów
o 400%.
W 2003 roku w porcie prze∏adowano
35 mln ton ∏adunków, ponad 1,7 mln
kontenerów, 650 000 samochodów
oraz obs∏u˝ono 1,9 mln pasa˝erów.
Port Barcelona specjalizuje si´
w prze∏adunku drobnicy, a przede
wszystkim towarów o wysokiej wartoÊci (samochody, elektronika, dobra
u˝ytkowe). Jest on na szczycie listy
hiszpaƒskich portów ze wzgl´du na wysokoÊç obrotów i wartoÊç prze∏adowanych towarów. Prognozowany jest dalszy szybki rozwój portu i wzrost prze∏adunków na poziomie co najmniej odpowiadajàcym wzrostowi w przeciàgu
ostatnich 10 lat6. Dlatego opracowano
szerokie plany inwestycyjne na najbli˝sze 20 lat, a cz´Êç inwestycji ju˝ rozpocz´to.
Zapleczem portu w Barcelonie jest
Pó∏wysep Iberyjski oraz Europa Po∏udniowa. To tu koncentrujà si´ najwi´ksze przep∏ywy logistyczne z tego regionu. Ze wzgl´du na specyfik´ obecnych
w regionie ga∏´zi przemys∏u, w prze∏adunkach dominuje drobnica, stanowiàca ponad 60% ich ca∏kowitej wartoÊci
(w tym 75% w kontenerach). Port aktywnie uczestniczy w Êciàganiu dodatkowych przep∏ywów logistycznych z regionu anga˝ujàc si´ w ró˝norodne
przedsi´wzi´cia logistyczne w najbli˝szym geograficznym sàsiedztwie. Zaanga˝owany jest w przedsi´wzi´cia logistyczne w Hiszpanii – budowa suchego

Rys. 4. Zdj´cie satelitarne portu. èród∏o:
http://www.bcncl.es/cast/oferta_puertobcn.htm

http://www.cidem.com/catalonia/en/why/barcelona/index.jsp
http://www.apb.es/en/APB
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Zona d’Activitats Logistiques (ZAL)

Rys. 5. Miejsca docelowe dla ∏adunków portu. èród∏o: http://www.zal.es/eng/ventajas01.htm

portu w Madrycie (Madrid Dry Port) po∏àczonego z Barcelona szybkà kolejà
oraz w po∏udniowej Francji – centrum
logistyczne w Tuluzie.
Drogà morskà do portu Êciàgajà ∏adunki mi´dzy innymi z Dalekiego
Wschodu, Azji Po∏udniowo - Wschodniej, Ameryki Po∏udniowej i Basenu M.
Âródziemnego (rysunek 5). Istotnym
atutem portu w Barcelonie jest jego silna pozycja konkurencyjna w zakresie
zastosowanej technologii, jakoÊci us∏ug
oraz logistyki7. W ca∏ym porcie obowiàzuje Plan JakoÊci, wypracowywany
wspólnie z klientami portu i innymi stakeholderami. Wed∏ug niego projektuje
si´ usprawnienia jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug. Port gwarantuje okreÊlonà jakoÊç us∏ug, wyp∏acajàc odszkodowania,
jeÊli nie jest ona spe∏niona, a tak˝e posiada certyfikat ISO 9000. Wszystkie instytucje znajdujàce si´ na jego terenie
pod∏àczone sà do systemu EDI. Dodatkowa inicjatywà jest program rozwoju
infrastruktury informatycznej wraz
z kluczowymi klientami. Elektroniczna
wymiana danych (EDI) jest zastosowana
na ca∏ym jego obszarze. Dokumenty
7

http://www.apb.es/en/PORT
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i informacje krà˝à w postaci elektronicznej. Papierowe wersje zosta∏y ca∏kowicie wyeliminowane. Regularnie
przeprowadza si´ optymalizacje obiegu
dokumentów. Inicjatywa Port IC ma na
celu standaryzacje technologii informacyjnych w ca∏ym Porcie. Te inicjatywy
dajà oszcz´dnoÊci na us∏ugach kurierskich. Mo˝liwa jest zdalna obs∏uga,
nadanie dokumentów przed faktycznym dotarciem dóbr do portu. Us∏ugi
informatyczne oferowane przez port
umo˝liwiajà integracj´ z ∏aƒcuchem dostaw klientów.
Inwestycje portu do 2011 roku poch∏onà 1,773 mld euro, przy czym: 30%
jest finansowane przez sektor prywatny (g∏ównie suprastruktura – 700 mln
euro), a 70% przez sektor publiczny (infrastruktura portowa – 1 mld euro,
z czego: Fundusz SpójnoÊci – 200 mln
euro, Êrodki Portu + po˝yczka EIB –
250 mln euro, Êrodki z bud˝etu centralnego i regionalnego – 500 mln euro).
Jest to zgodne z zasadà obcià˝ania tam,
gdzie to mo˝liwe, kosztami inwestycji
instytucji bezpoÊrednio u˝ywajàcych
dany element infrastruktury.

Zona d’Activitats Logistiques to centrum logistyczne Portu Barcelona. Zosta∏o za∏o˝one w 1993 roku jako pierwsze w ca∏ej Hiszpanii. Jego budowa zosta∏a podzielona na 2 etapy. Pierwszy,
w pe∏ni ju˝ ukoƒczony, obejmuje obszar 65 ha. Osiedli∏o si´ w nim ponad
60 firm. Drugi etap, którego realizacja
jest bezpoÊrednio zwiàzana z planami
rozbudowy samego portu, rozpocz´∏a
si´ w 2005 roku. Docelowo powierzchnia centrum logistycznego ma osiàgnàç
208 ha (260 ha wraz z terenami zielonymi). Centrum zosta∏o utworzone z myÊlà o stworzeniu miejsca dla klientów
portu, gdzie mogliby korzystaç z us∏ug
dodajàcych wartoÊç, szczególnie w fazie poprodukcyjnej. ZAL stanowi platform´ logistycznà Portu Barcelona.
Podstawowym akcjonariuszem centrum logistycznego (CL) jest Port Barcelona. Ma to wp∏yw na Êcis∏e powiàzanie
Portu z CL. Idea powstania centrum zrodzi∏a si´ z potrzebà wygenerowania
wi´kszych przep∏ywów ∏adunków dla
Portu. Wszystkie przedsi´biorstwa obecne w CL sà równoczeÊnie klientami portu, generujàcymi znaczne przewozy morskie. W∏aÊcicielem Portu jest CILSA,
w której 75% udzia∏ów ma Port Barcelona
a pozosta∏e 25% prywatne konsorcjum
SEPES. Jest to wi´c przyk∏ad partnerstwa
publiczno-prywatnego. Formalnie ZAL
jest odr´bnà jednostkà, dzia∏ajàcà na
w∏asny rachunek, jednak z uwagi na
struktur´ udzia∏ów du˝y wp∏yw na podejmowane decyzje ma Port Barcelona.

Rys. 6. Widok na I faz´ ZAL. èród∏o:
http://www.bcncl.es/cast/oferta_puertobcn.htm
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(centrum us∏ug). W jego budynku znajduje si´ centrum biznesowe i szkoleniowe. Sà dost´pne sale konferencyjne,
audytorium oraz pokoje do wykorzystania podczas organizowanych konferencji i szkoleƒ. Ponadto do dyspozycji
klientów sà: bank, sklepy, restauracje
oraz przedszkole.

Rys. 7. Plan sytuacyjny centrum logistycznego z zaznaczonymi etapami rozwoju.
èród∏o: http://www.bcncl.es/cast/oferta_zal2.htm

W promieniu 5 km od CL przecinajà si´
szlaki transportowe kolejowe, lotnicze,
drogowe i morskie8. Posiada ono wi´c
warunki do wykorzystania pe∏nej intermodalnoÊci. Najwa˝niejszymi ga∏´ziami,
ze wzgl´du na iloÊç przemieszczanych
dóbr, sà w kolejnoÊci: transport morski,
kolejowy i drogowy. W ramach drugiego
etapu rozwoju centrum logistycznego
budowane sà nowe terminale kolejowe
oraz po∏àczenia drogowe i kolejowe
z po∏o˝onym nieopodal lotniskiem.

Us∏ugi Êwiadczone
przez centrum logistyczne
ZAL Êwiadczy ró˝norodne us∏ugi.
Z jednej strony samo centrum Êwiadczy
podmiotom, które si´ w nim osiedli∏y,
us∏ugi zwiàzane z utrzymaniem ca∏ego
kompleksu magazynowego, infrastruktury pomocniczej, jak i poszczególnych
magazynów. Z drugiej strony operatorzy logistyczni i inne firmy bran˝y logistycznej majà tu dogodne warunki do
Êwiadczenia ró˝norodnych us∏ug, dodajàcych wartoÊç na rzecz swoich klientów. Podobnie rzecz si´ ma z firmami
produkcyjnymi, które mogà w CL samodzielnie dokonywaç operacji dodajàcych wartoÊç swoim produktom w fazie
poprodukcyjnej.
Do us∏ug Êwiadczonych przez samo
centrum logistyczne na rzecz osiedlonych w nim podmiotów nale˝à dzia∏ania
zmierzajàce do zagwarantowania bezpieczeƒstwa na terenie kompleksu, pohttp://www.zal.es/eng/ventajas02.htm#
http://www.bcncl.es/cast/oferta_zal3.htm
10 http://www.zal.es/eng/naves.htm
11 http://www.zal.es/eng/naves01.htm

przez ca∏odobowy monitoring bram
oraz samego terenu CL. Zarzàdca centrum oferuje swoim klientom dost´p do
zaawansowanej sieci telekomunikacyjnej i informatycznej. Poszczególne elementy kompleksu sà po∏àczone ze sobà
oraz z Portem i otoczeniem zewn´trznym za pomocà sieci Êwiat∏owodów.
Klienci majà pe∏nà dowolnoÊç w wyborze konkretnych us∏ug telekomunikacyjnych. Poprzez szerokopasmowy Internet
oraz Intranet mogà bez przeszkód ∏àczyç si´ z dowolnym punktem na kuli
ziemskiej oraz z innymi klientami portu
oraz jego administracjà. Na ˝yczenie
klienta istnieje mo˝liwoÊç implementacji bardziej zaawansowanych rozwiàzaƒ
z dziedziny telekomunikacji, takich jak
trunking digital, ASP, WiFi. Obs∏uga
klienta odbywa si´ za pomocà odpowiednio skonfigurowanego Intranetu.
Do us∏ug Êwiadczonych na rzecz klientów CL nale˝y tak˝e utrzymanie infrastruktury. Dotyczy to za równo magazynów, jak i przestrzeni zielonych, dróg
dojazdowych itp.
Ciekawym rozwiàzaniem, oferowanym klientom CL, jest Service Centre

Rozpocz´ty w 2005 roku II etap rozbudowy centrum jest ÊciÊle powiàzany
z planami rozszerzenia Portu. Umo˝liwi
to przesuni´cie ujÊcia rzeki Llobargat
na zachód. Dzi´ki temu nastàpi fizyczne po∏àczenie powierzchni zajmowanych przez oba etapy rozwoju CL. Docelowo b´dzie ono siedzibà dla oko∏o
200 firm9. Ca∏kowita powierzchnia magazynowa wyniesie 750 000 m2. Rozbudowa poch∏onie dodatkowe 235 mln
euro, co da ∏àcznie kwot´ 290 mln euro
wydanych na budow´ centrum.

Magazynowanie
G∏ównym celem istnienia ZAL jest
mo˝liwoÊç zaoferowania klientom
portu odpowiednio przystosowanej
przestrzeni magazynowej10. Magazyny
mo˝na najogólniej podzieliç na standardowe i przystosowanie do potrzeb
klientów. Te pierwsze sk∏adajà si´
z modu∏ów od 1 600 m2 wyposa˝onych w doki i rampy o dostosowalnej
wysokoÊci11. W ka˝dym magazynie
znajduje si´ aneks biurowy. Magazyny
posiadajà alarmy antyw∏amaniowe
i przeciwpo˝arowe. W szczególnoÊci
wysoki sufit (11m) oraz odpowiednia
konstrukcja stropu i kolumn sprzyjajà
odpowiedniemu wykorzystaniu przestrzeni. Magazyny „skrojone na miar´”
sà wykonywane specjalnie pod zamówienie klienta, a ich powierzchnia zaczyna si´ od 8 000 m2.

8
9

Rys. 8. Centrum us∏ug z zewnàtrz. èród∏o: http://www.zal.es/eng/galeria/index.htm
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Rys. 9. Widok na II faz´ ZAL. èród∏o: http://www.bcncl.es/cast/img/VISTAAE1.jpg

Rys. 11. Wn´trza magazynów CL.
èród∏o: http://www.zal.es

Barcelona – przedstawiono stan, efekty
rozwoju, rodzaj i zakres Êwiadczonych
us∏ug przez Centrum Logistyczne ZAL.

LOGISTIC CENTER
IN BARCELONA HARBOUR
SUMMARY
Rys. 10. Plan ZAL. èród∏o: http://www.bcncl.es/cast/img/imagen%20zal%20II.jpg

Klienci
Klienci centrum dystrybucyjnego generujà rocznie przep∏ywy w wysokoÊci
2,5 mln ton12. Ponad 35% ∏adunków
jest przewo˝ona drogà morskà. Pozosta∏e g∏ownie transportem drogowym
i kolejowym, a w mniejszym stopniu
lotniczym. WÊród klientów wi´kszoÊç
stanowià spedytorzy (56%). Kolejnà
licznà grupà sà operatorzy logistyczni
(28%), dystrybutorzy w handlu zagranicznym (9%) oraz producenci w innych sektorach (7%).

Podsumowanie

3 g∏ówne kryteria, pozwalajàce na
nadanie mu nazwy centrum logistycznego13.
Po pierwsze: jest wyodr´bnionà jednostkà organizacyjnà dzia∏ajàcà na
w∏asny rachunek.
LITERATURA:
Po drugie: dzia∏a w warunkach pe∏nej intermodalnoÊci. Po trzecie: jest 1. Mindur M., Logistyka. Infrastruktura techniczna na Êwiecie. Zarys teorii i praktyki,
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Streszczenie

W artykule, na tle charakterystyki goZAL jest pr´˝nie rozwijajàcym si´ spodarczej oraz sieci transportowej
centrum logistycznym, ÊciÊle powiàza- Hiszpanii i regionu Katalonia – jak równym z Portem Barcelona. Spe∏nia ono nie˝ poziomu rozwoju i pozycji portu
12
13

In this article there is presented, against
a background of the economic characteristic
and transport network of Spain and of Catalonia Region – and the growth level and Barcelona’s harbour position, the status, growth effects, type and scope of the rendered services
by ZAL Logistic Center.
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