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AVANTATGES DEL 
TRANSPORT MARÍTIM

El transport marítim és el principal 
mitjà de transport internacional. A 
diferència del transport aeri, el trans-
port per carretera o el transport ferro-
viari, el marítim permet enviar unes 
grans quantitats de mercaderia a un 
cost molt econòmic. Aglutina més 
del 80% del comerç internacional de 
mercaderies. 

En el context actual, en què el crei-
xement dels volums del comerç és 
continu i la interdependència entre les 
economies com a resultat de les cade-
nes de subministrament internacionals 
és determinant, es fa necessari que 
les empreses productives reconeguin 
la importància dels factors econòmics, 
socials i ambientals que es deriven 
de les seves actuacions i lluitin per 
un estudi i unes apostes sostenibles 
mediambientals que els aportin una 
font de valor afegit.

Segons l’informe anual sobre el co-
merç mundial 2013 de l’OMD: “El fet 
que el comerç hagi crescut a un ritme 
més accelerat que el PIB s’explica en 
part per l’expansió de les cadenes 
de subministrament (…) el comerç 
continuarà sent més dinàmic que el 
PIB: les exportacions es triplicaran 
sobradament i l’economia mundial 
es duplicarà durant el període consi-
derat.” És ineludible, per tant, que el 
comerç mundial creix d’una manera ac-
celerada i dobla la producció mundial, 
amb la utilització de la via marítima en 
el 80% de les operacions d’intercanvi 
de mercaderies en transport.

El sector logístic porta a terme dife-
rents accions voluntàries per ajudar 
a estalviar costos, millorar la produc-
tivitat i reduir les emissions de ga-

sos d’efecte d’hivernacle (GEH). Són 
iniciatives per minimitzar l’impacte 
ambiental consistents a passar cà-
rrega del camió al ferrocarril, eliminar 
el retorn buit sense càrrega, utilitzar 
les autopistes de mar i contractar 
aquelles companyies de transport 
amb uns mitjans més eficients i menys 
contaminants. Aquestes iniciatives 
ajuden a posar fre a les emissions i 
redirigir el transport cap a estàndards 
com més net, més efectiu i més com-
promís social. 

TRIPLE - E

Els vaixells Triple-E de Maersk Line, 
sinònim de rendiment ecològic, eficièn-
cia energètica i economies d’escala, 
han estat triats dins de la prestigiosa 
llista de Sustainia 100 com una inno-
vació que impulsa el desenvolupament 
sostenible. Es tracta d’innovació sos-
tenible en àrees com la planificació 
d’energia, la gestió de residus, l’alta 
tecnologia i el transport. Les primeres 
naus de Triple-E mostren d’aquesta 

manera la seva preocupació pel medi 
ambient i viatgen cap a un camí sos-
tenible per a un creixement econòmic 
en una economia baixa en carboni. 

UN TRANSPORT MÉS 
SOSTENIBLE I ECOLÒGIC

CMA CGM afirma el seu compromís 
amb la protecció del medi ambient 
utilitzant els “ecocontenidors, dissen-
yats per limitar l’ús d’arbres tropicals 
rars i millorar la qualitat tècnica del 
contenidor (…), que representa una re-
ducció de fins a 3-6 tones d’emissions 
de CO2”. La firma ha posat en marxa 
accions per minimitzar l’impacte de les 
seves activitats sobre el medi ambient 
buscant noves solucions ecològiques.

Són diverses les iniciatives de respon-
sabilitat social corporativa que les em-
preses decideixen portar a terme de 
manera voluntària per establir metes 
empresarials positives i compatibles 
amb la millora social, econòmica i 
ambiental.   

PENSANT EN UN TRANSPORT 
INTERNACIONAL SOSTENIBLE



Sota aquesta premissa, Arola ha 
desenvolupat, juntament amb la Fun-
dació Ecologia i Desenvolupament 
(ECODES), una eina que permet oferir 
als seus clients l’impacte climàtic 
de cadascuna de les operacions que 
gestiona per compte seu. L’eina pos-
sibilita el càlcul de quatre tipus de mi-
tjans de transport: terrestre, marítim, 
ferroviari i aeri, i la combinació entre 
aquests per trams, amb la definició 
en cada un de les característiques del 
vehicle o el tipus de ruta i la distància 
recorreguda. Els càlculs queden em-
magatzemats en una base de dades 
que permet reportar de manera regular, 
a petició del client, les seves emis-
sions de CO2 amb l’objectiu d’ajudar-
lo en l’elaboració i la implantació de 
mesures per a la seva reducció, tant 
en la seva producció interna com en 
l’aprovisionament i la distribució in-
ternacional del producte.

Aquesta iniciativa pretén que aquelles 
companyies que encara no han iniciat 
accions proactives amb el medi am-
bient es sumin a fer el primer pas en 
la seva política climàtica, amb la tria 
de rutes alternatives més sostenibles 
i la participació, de manera voluntària, 
en projectes de compensació. Arola 
ofereix aquesta informació addicional 
i complementària al seu servei diari 
sense cap cost per al client i permet 
que aquest últim seleccioni el mitjà 
de transport menys contaminant i més 
favorable per al medi ambient. 

AROLA. LINKING YOUR WORLD

Arola és pionera, des de fa més de 
cinc anys, a Espanya en l’obtenció 
de la certificació OEA i assessora les 
empreses per a l’obtenció d’aquesta 
figura, en una aposta per la seguretat 
en la cadena logística internacional. A 
més a més, mostra de nou el seu com-
promís amb la distribució internacional 
potenciant les rutes de transport més 
sostenibles i fent partícips les com-
panyies de l’impacte ambiental de la 
logística. Com a companyia, adquireix 
els compromisos de sostenibilitat i 

responsabilitat mediambiental i té 
com a objectius la reducció progres-
siva de les seves emissions i l’ús 
generalitzat d’energies sostenibles i 
no contaminants, tot plantant “la llavor 
de la pau per ara i per al futur”, com 
va dir Wangari Maathai, premi Nobel 
de la Pau 2004.
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