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7. ANÀLISI COMPARATIU I CONCLUSIONS 
 
Per tal d’avaluar com les infrastructures d’un port influeixen en l’impacte econòmic 
que generen en la seva regió o país, s’ha realitzat un estudi comparatiu de la 
situació actual i futura entre el Port de Barcelona i els dos principals ports 
d’Europa: Rotterdam i Anvers. 

A més, de cada port també s’ha analitzat les seves futures perspectives de 
creixement per a l’any horitzó fixat, que en el cas de Rotterdam és el 2020, per 
Anvers el 2015 i per Barcelona és al 2010.  

En Rotterdam i Anvers s’ha previst dos escenaris socio-econòmics diferents per 
determinar les seves perspectives futures, un és optimista amb una gran evolució 
econòmica i l’altre suposa un estancament del creixement. Per tal de comparar-
los de la forma més homogènia possible amb el Port de Barcelona s’ha escollit 
l’escenari socio-econòmic futur més optimista ja què en les previsions del Port de 
Barcelona no es contempla l’estancament econòmic. 

Actualment, pel que fa a les característiques físiques i al volum de trànsit generat 
es disposa de dades del 2001 per als tres ports. En canvi, l’últim any de que es 
disposen dades sobre l’impacte econòmic dels 3 ports és el 1995. En aquest any, 
cada un d’aquests ports va realitzar un estudi sobre l’impacte econòmic que el seu 
port provocava, a partir d’aquest estudi van realitzar les seves respectives 
previsions de futur creixement. 

En la següent taula queden resumides i englobades les dades més actuals i les 
previsions futures de cada port. 
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Taula 26. Taula comparativa entre els tres ports: Barcelona, Rotterdam i Anvers 

 

Font. Elaboració pròpia  a partir de dades de  [2], [3], [4], [7], [12], [20], [22], [23], [24], [25], [26] i [27] 

   PORT DE BARCELONA PORT DE ROTTERDAM  PORT D'ANVERS 
  any 2001 2010 2001 2020 2001 2015 
Característiques físiques              

Superfície total  ha 1.169,5 2.004 10.500 11.760 13.455 13.455 
Superfície marítima ha 374 1.047 3.500 3.500 2.103 2.103 
Línia de moll km 20 23,6 80 80 130 130 

Tràfics               
Tràfic marítim total milers tones 31.469 44.267 314.700 480.000 130.000 - 
Carretera % 70 50 30 36 41 - 
Ferrocarril % 10 *1 30 10,5 8 17 - 
Fluvial % 0 0 42,5 42 42 - 
Oleoducte % 20 20 17 14 *2 - 
  any 1.995 2010 1.995 2020 1.995 2015 

Impacte econòmic total                
Valor afegit brut milions € 806 1.451 17.510 47.240 8.700 13.600 
Ocupació  llocs treball 16.104 64.416 315.000 375.000 115.000 168.800 

Percentatge impacte econòmic en la regió           
Valor afegit brut % 1,07 1,8 34 40 8,2 - 
Ocupació  % 0,75 3 - - 5,0 - 

Percentatge impacte econòmic en el país           
Valor afegit brut % 0,21 0,34 6,8 8,2 4,9 - 
Ocupació  % 0,13 - 5,4 - 3,2 - 

*1: Inclou Teco- Morrot, carrègues Renfe i potasses.      
*2: No es disposa del percentatge per oleoducte. No està contemplada en la distribució modal .   



  Anàlisi comparatiu i conclusions 

L’accessibilitat als ports, factor de desenvolupament de les activitats econòmiques  120 

Tal i com s’observa en la taula 26, les dimensions portuàries de Rotterdam i 
Anvers són molt superiors al del Port de Barcelona. El port més extens i amb més 
línia de moll és el d’Anvers, amb una superfície total onze vegades superior a la 
de Barcelona i un 60% més gran que Rotterdam. Aquest port no preveu 
incrementar la seva superfície perquè encara li sobra molt d’espai disponible. En 
canvi, el Port de Barcelona vol augmentar en un 60% la seva superfície tant en 
infrastructures patrones com accessos terrestres ja que les previsions marítimes 
indiquen que s’ha arribat a l’esgotament de la planificació actual.  

Malgrat que Anvers sigui el port amb més superfície, és l port de Rotterdam el que 
genera més volum de trànsit, gairebé quadruplica el volum d’Anvers i es 10 
vegades més gran que el de Barcelona, això indica que la superfície de que 
disposa Rotterdam està molt més amortitzada. 

El Port de Barcelona té una bona posició geoestratègica degut a la proximitat al 
mercat europeu continental per als fluxos intercontinentals que busquen un punt 
d’accés a Europa. De fet, les mercaderies provinents d’Extrem Orient i Magreb 
redueixen el temps de viatge en 1 o 2 dies respecte als ports del Nord d’Europa. 

Malgrat tot, la quota de mercat del Port de Barcelona és inferior al Port de 
Rotterdam i al d’Anvers, això s’explica principalment per l’escassa intermodalitat 
marítima-ferroviària, per la falta de connexió de la ciutat de Barcelona amb l’ample 
europeu de via i la saturació de les connexions terrestres. A més, el Port de 
Barcelona ofereix serveis poc integrats i el servei de transport terrestre té una 
estructura poc competitiva i d’àmbit local. 

En definitiva, el Port de Barcelona encara no està integrat en una cadena de 
transport intermodal fiable i eficaç degut a les seves escasses infrastructures i a la 
seva poca accessibilitat. En canvi, els Ports de Rotterdam i Anvers disposen d’una 
oferta integrada de serveis portuaris amb un autèntic abast internacional. Aquests 
ports disposen d’una bona distribució modal, aproximadament un 45% del volum 
de mercaderies que mouen són transportades a través de la xarxa fluvial, un 45% 
es transporta per carretera i oleoducte i el 10% restant a través del ferrocarril. Això 
és possible degut a la bona interconnexió d’aquestes xarxes, fent possible un 
transport intermodal eficaç, integrat i fiable per als seus clients. 

La distribució modal al Port de Barcelona està descompensada ja que 
aproximadament el 70% del volum total de trànsit es realitzat a través del 
transport per carretera provocant grans congestions i convertint-lo en ineficaç, el 
20% a través de canonades només el 10% restant es transporta per ferrocarril.  

Seguint les recomanacions de la Comissió Europea, a través del Llibre Blanc, s’ha 
de potenciar els modes de transports alternatius a la carretera per tal de 
descongestionar la xarxa de carreteres a Europa. Per aquest motiu, al Port de 
Barcelona cal invertir en infrastructures que potenciïn la intermodalitat marítima–
ferroviària, està previst assolir un 30% del volum de trànsit total en el 2010, per tal 
d’expandir el seu hinterland logístic ja que el ferrocarril és l’única alternativa que 
disposa al transport per carretera, a diferència dels Ports de Rotterdam i Anvers 
que tenen per fluvial. 
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Un dels handicaps que té el Port de Barcelona és que no és l’únic port important 
d’Espanya i per tant es concentren les inversions necessàries a diferència del que 
passa a Holanda amb el Port de Rotterdam, ja que aquest és considerat com una 
prioritat en les inversions d’infrastructures holandès i així mantenir el lideratge de 
moviment de mercaderies a Europa. 

Els grans volums de tràfic transportats en els ports de Rotterdam i Anvers 
produeixen un gran impacte econòmic en la seva regió i en el país, un 6.8 i 4.9 
per cent del producte interior brut d’Holanda i Bèlgica respectivament. El Port de 
Barcelona, produeix un impacte econòmic d’un 0.21 % respecte al VAB d’Espanya 
i un 1.07% respecte al VAB a Catalunya. 

En el futur, els ports de Barcelona i Rotterdam preveuen un creixement anual del 
valor afegit brut (VAB) del 4 % , en canvi, el Port d’Anvers només estima un 1.5 
%. Això comporta un creixement total a l’any horitzó previst d’un 80% (pel 2010), 
d’un 170 % (pel 2020) i d’un 55% (pel 2015) en el cas de Barcelona, Rotterdam i 
Anvers respectivament.  

Pel que fa a l’ocupació generada serà el Port de Barcelona el que preveu un 
major increment del número de llocs de treball triplicant el seu nombre en 15 anys 
la gran majoria serà ocupació indirecta. Aquest augment tant espectacular és 
degut a la gran quantitat de mà d’obra necessària en el sector de la construcció 
per dur a terme la gran ampliació prevista del Port de Barcelona. En canvi, en els 
ports de Rotterdam i Anvers, l’augment de l’ocupació és més modest sent aquest 
d’un 20% en el primer cas i d’un 45 % en el segon. Tot i així, l’impacte econòmic 
d’aquests dos ports serà molt superior al del Port de Barcelona. 

Després del desenvolupament dels principals temes tractats en aquesta tesina i 
l’anàlisi compartiu final s’han extret les següents conclusions: 

- La globalització de l’economia mundial i la plena integració europea 
obliguen a un canvi de tendències en la producció i sobretot, en la 
distribució de mercaderies. Han sorgit xarxes internacionals de tràfic, on 
els seus operadors pretenen donar servei de forma global al client. Les 
noves tecnologies i les noves infrastructures per a la producció, 
basades en el transport multimodal són les claus per a la competitivitat i 
per al desenvolupament econòmic. 

- Els ports ja no juguen el paper exclusiu de punts d’entrada o sortida de 
mercaderies del país sinó que actualment es basen en el 
desenvolupament de serveis integrats - intermodals i logístics – que 
abastin totes les fases del procés productiu i comercial: des de 
l’aprovisionament fins als productes intermedis i la distribució al detall. 

- Per tal de gestionar adequadament totes les infrastructures internes i 
externes d’un port és essencial disposar d’una bona accessibilitat que 
permeti una bona interconnexió i interoperativitat, que són elements 
necessaris per a un servei de transport i logístic.  
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- L’accessibilitat, juntament amb l’especialització dels serveis que 
proporcionen valor afegit d’un port, són els principals factors de 
l’impacte econòmic que provoca. Per tant, tota inversió que potenciï 
l’accessibilitat implicarà l’ampliació del seu hinterland. 

Pel que respecta al Port de Barcelona, s’han de tenir en compte els següents 
aspectes:  

- La centralitat geogràfica de Barcelona respecte al mercat continental i el 
Mediterrani (Europa i tercers països) i la seva localització respecte a la 
ruta Far East-Europa, són els principals avantatges competitius del Port 
de Barcelona per aprofitar les oportunitats que presenten les tendències 
actuals del comerç mundial. 

- Però per tal d’aprofitar aquesta situació geoestratègica privilegiada és 
necessari una gran inversió en infrastructures portuàries i en 
accessibilitat per tal de fer front a un seguit de mancances: 

 Elevada congestió en la xarxa viària que augmenta els costos 

 Escassa intermodalitat marítima-ferroviària: l’actual ample de via 
ibèric impedeix accedir a la xarxa ferroviària transeuropea.  

 Esgotament de la planificació actual del port. 

- Per tal de resoldre aquestes carències existeixen un seguit de Plans de 
directors i estratègics. Però, és important destacar que un retràs en 
l’execució i posada en funcionament de les instal·lacions portuàries, 
deixaria al Port de Barcelona en una posició d’inferioritat respecte als 
seus competidors i comportaria una disminució en els impactes positius 
que generarien sobre l’economia. 

- Les grans inversions realitzades en aquest tipus d’infrastructures, es 
justifiquen degut a l’increment que produeixen sobre la activitat 
econòmica i en concret en el mercat laboral, creant un número 
considerable de nous llocs de treball. Aquesta reducció de la taxa d’atur 
és molt important, ja que aquest és un dels principals obstacles en el 
creixement de l’economia espanyola. 


