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W pierwszej połowie 2020 roku 10 największych portów bałtyckich obsłużyło łącznie 228,5 mln
ton, co stanowi wynik o 5,44% niższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku (H1 2019) (Tabela 1).
Na obniżenie wielkości ładunku w portach największy wpływ miała pandemia COVID-19, która
spowolniła gospodarkę poprzez czasowe zamknięcia fabryk i zmniejszony popyt na usługi
transportowe.
Na tle całego rynku porty rosyjskie pokazały dobre wyniki. Port Ust Luga niezmiennie utrzymuje się
na pierwszym miejscu i dzięki swojej stabilnej, silnej pozycji na Bałtyku odnotował nieznaczny spadek
na poziomie 1% względem wyniku zanotowanego w pierwszym półroczu 2019 roku (53,81 mln ton ładunku).
Port Ust Luga przeładowuje głównie ładunki masowe takie jak węgiel i koks oraz ropę naftową i jej
produkty.
Przeładunek w porcie w Primorsku obniżył się nieznacznie w stosunku do H1 2019. Spadek o 10%
przeładunku na ropę naftową, która stanowi tam 70% obsługiwanych ładunków, został prawie w całości
zrekompensowany wzrostem przeładunku produktów ropy naftowej. Produkty ropy naftowej stanowią
30% ładunków w tym porcie i ich półroczny obrót zwiększył się o 26%.
Niewielki spadek poniżej 1% odnotował port w St. Petersburgu, który straty odnotowane w przeładunkach ładunków suchych (głównie węgiel, koks) zrekompensował zwiększonymi przeładunkami ropy
naftowej i produktów ropopochodnych. Port St. Petersburg to port uniwersalny, który oprócz ładunków
masowych przeładowuje również drobnicę, w tym kontenery.
Portem o najwyższym spadku przeładunków okazał się port w Rydze (spadek o 26,7% w stosunku do
pierwszego półrocza 2019). Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim zmniejszone wolumeny obsługiwanych ładunków: węgla (-67,5%), ro-ro (-58%) i drewna (-32,2%). Tak duża zmiana spowodowała spadek
portu w Rydze z ósmego na ostatnią pozycję dziesięciu największych portów na Bałtyku.
Na tle największych portów na Bałtyku, Port Gdańsk zachował czwartą pozycję, a SzczecinŚwinoujście siódmą. W przeciwieństwie do H1 2019 oraz Q1 2020 rankingu nie zamyka Port Gdynia
którego przeładunki w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 12 mln ton. Port Gdynia awansował na 9-tą
pozycję w rankingu1.
Port w Göteborgu w pierwszym kwartale odnotował 7% wzrost a sama pandemia koronawirusa okazała
się nie mieć istotnego wpływu na jego poziom obrotów. W pierwszym półroczu 2020 roku zanotowano
tam 22% wzrost w przeładunku ropy naftowej i jej produktów, które stanowią w tym porcie ponad
połowę obsługiwanego wolumenu, co może wskazywać na ogólny pozytywny całkowity wynik obrotu
tego portu. Wielkość przeładunku obsłużonego w pierwszej połowie 2020 roku może więc być zbliżona
do wielkości z tego samego okresu w 2019 roku.
Port Kłajpeda obsłużył 1 553 tys. ładunków mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku.
Na wynik wpłynęły spadki w obrocie ropą naftową i produktami ropopochodnymi (-26,7%), ładunków
masowych luzem (-36,9%) oraz drobnicy (-11%).
Niższy wynik w porcie Rostock (-5%) wynika przede wszystkim ze zmniejszonej obsługi ładunków ro-ro
(-10%), masowych płynnych (-28,4%) oraz drewna (-20,3%).
Kontenery
W pierwszym półroczu 2020 roku największe bałtyckie porty kontenerowe przeładowały łącznie
4,35 mln TEU (-6,57% w stosunku do pierwszego półrocza 2019) (Tabela 2). Spadek przeładunków kontenerów był spowodowany przede wszystkim zahamowaniem produkcji w Chinach i innych rejonach Azji,
które z powodu pandemii zmuszone zostały do czasowych zamknięć linii produkcyjnych.
Jednym z dwóch portów bałtyckich, które nie odnotowały spadku był duński port w Aarhus, w którym
zanotowano 6,15% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku (+17 000 TEU). Port ten zawdzięcza swój dodatni wynik przede wszystkim znacznemu wzrostowi eksportu, ponieważ w wolumenie
importowanych kontenerów zanotowano bardzo niewielką poprawę.
Port w Göteborgu to drugi spośród największych bałtyckich portów kontenerowych, któremu udało się
utrzymać tendencję wzrostową w stosunku do pierwszego półrocza 2019 pomimo niższego wolumenu
kontenerów importowanych z Chin.
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Więcej informacji na temat przeładunków portów bałtyckich dostępnych w raporcie Port Monitor:

Porty bałtyckie ze spadkiem przeładunków w pierwszej połowie 2020 roku. Actia Forum, 2020.
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Tabela 1. Przeładunki w 10 największych portach bałtyckich w H1 2019 i H1 2020 (ogółem)
H1 2019

H1 2020

Zmiana 2020/2019

Ust Luga

54 334 200

53 811 000

-0,96%

Primorsk

29 805 050

29 507 000

-1,00%

St. Petersburg

30 087 300

29 869 700

-0,72%

Kłajpeda

23 652 753

22 099 667

-6,57%

Gdańsk

27 317 840

23 163 201

-15,21%

Göteborg

18 270 000

18 270 000*

0,00%*

SzczecinŚwinoujście

16 573 100

15 254 700

-7,96%

Rostock

13 368 421

12 700 000

-5,00%

Gdynia

12 116 200

12 024 800

-0,75%

Ryga

16 158 000

11 843 300

-26,70%

Razem

241 682 864

228 543 368

-5,44%

*szacunki na podstawie danych w kilku grupach ładunkowych

Największym portem kontenerowym na Bałtyku wciąż pozostaje St. Petersburg, który w pierwszym
półroczu 2020 roku przeładował 1,07 mln TEU, mimo prawie 7% spadku. Spadek o podobnej
wartości został odnotowany także w porcie Gdańsk, który nie przekroczył granicy 1 mln TEU osiągniętej
w pierwszym półroczu 2019 roku. Port Gdynia przeładował o prawie 40 tys. mniej TEU w porównaniu
z okresem styczeń-czerwiec 2019.
Port w Rydze zanotował wolumen niższy o 5%, natomiast w porcie w Kłajpedzie obroty kontenerowe
zredukowały się najbardziej w stosunku do porównywanego okresu pośród największych portów kontenerowych na Bałtyku.
Dwucyfrowe spadki w dwóch pierwszych kwartałach 2020 roku zanotowały aż trzy porty.
W dwóch portach fińskich, Rauma i HaminaKotka, obroty ładunków skonteneryzowanych zmniejszyły się
odpowiednio o 10,8% oraz 13,2%.
Port Helsinki również odczuł skutki pandemii, jednak spadek wielkości przeładunków w stosunku
do pier wszego półroc za 2019 w t ym porcie był y jednymi z najniższ ych odnotowanych
w największych portach bałtyckich.
Ro-Ro
Przeładunki ro-ro są bezpośrednio związane z handlem wewnątrz-europejskim, w tym z wymianą
towarową pomiędzy krajami bałtyckimi. W wyniku restrykcji, które wprowadziły rządy krajów europejskich na skutek rozprzestrzeniana się koronawirusa, część zakładów przemysłowych została zamknięta
lub znacząco obniżyła swoją produkcję. Było to szczególnie odczuwalne w okresie marzec-maj 2020 roku.
Bezpośrednią konsekwencją obniżenia poziomu handlu w portach bałtyckich były słabsze wyniki
w obsłudze ładunków w technologii ro-ro.
Port w Göteborgu jest jednym z portów o największych przeładunkach ro-ro na Bałtyku. W pierwszym
półroczu wyniki obrotów ładunków tocznych w tym porcie obniżyły się aż o 13,4% (Tabela 4). Port już pod
koniec 2019 roku odnotowywał spadki w tej kategorii ładunkowej, jednak były to zmiany jednocyfrowe.
Największy spadek przyniósł drugi kwartał (Q2) 2020 roku, w którym ilość obsłużonych ładunków ro-ro
spadła o prawie 21% w stosunku do Q2 2019.
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Tabela 2. 10 największych bałtyckich portów kontenerowych w H1 2019 i H1 2020 (TEU)
H1 2019

H1 2020

Zmiana 2020/2019

St. Petersburg

1 148 039

1 071 712

-6,64%

Gdańsk

1 016 632

950 413

-6,51%

Gdynia

457 677

417 864

-8,70%

Göteborg

384 000

401 000

4,43%

Kłajpeda

384 215

312 771

-18,60%

HaminaKotka

353 728

306 956

-13,20%

Aarhus

276 000

293 000

6,15%

Helsinki

267 444

253 449

-5,23%

Riga

238 235

226 938

-4,70%

Rauma

132 044

117 801

-10,80%

Razem

4 658 014

4 351 904

-6,57%

W porcie w Rostocku również odnotowano spadki. Mniejsza ilość ładunków tocznych w Rostocku,
stanowiących 60% obrotów tego portu, była skutkiem zawieszenia wielu rejsów promowych.
We wszystkich polskich portach odnotowano spadek przeładunków ro-ro. Najwięcej ładunków ro-ro
jest obsługiwanych w Porcie Szczecin-Świnoujście, w którym przeładunki spadły o 7,75% (-19 680 jednostek frachtowych). Z kolei, największy spadek odnotował Port Gdańsk (-12,8% w porównaniu z pierwszą
połową 2019). Również w Porcie Gdynia obsłużono mniej ładunków ro-ro (-3,46% w H1 2020).
Szczególnie wyraźny jest spadek w obsłudze aut osobowych. Skala spadków zarówno w Porcie
Gdańsk, jak również w Porcie Szczecin-Świnoujście była zbliżona i w obu portach nie przekroczyła 30%.
Dla Portu Szczecin-Świnoujście oznacza to zmniejszenie wolumenu obsłużonych aut o ponad 33 tys.
sztuk w H1 2020.
Najmniejsza zmiana została zaobserwowana w porcie Helsinkach. Także w tym porcie spadek nastąpił
przede wszystkim w okresie marzec-czerwiec, ponieważ w obsłudze ładunków ro-ro w pierwszym kwartale widoczny był prawie 4% wzrost obrotów.
Część portów nie podaje wyników w segmencie ro-ro, niemożliwa jest więc ocena spadku całego rynku.
Tabela 3. Przewozy ro-ro w pierwszym półroczu 2019 i 2020 roku w wybranych portach bałtyckich (jednostki frachtowe)
H1 2019

H1 2020

Zmiana 2020/2019

Helsinki

299 737

297 866

-0,60%

Gothenburg

291 000

252 000

-13,40%

Rostock

271 246

254 700

-6,10%

SzczecinŚwinoujście

253 807

234 127

-7,75%

Gdańsk

16 066

14 009

-12,80%

Gdynia

2328,5*

2248*

-3,46%

* W Porcie Gdynia przeładunki ro-ro podane są w tonach
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Pasażerowie
Najbardziej widocznym skutkiem pandemii COVID-19 był zmniejszony ruch pasażerów na rynku promowym. Zwiększenie obostrzeń dotyczących poruszania się w miejscach publicznych oraz ograniczenie
potrzeb przemieszczania się wynikające z obaw przed zarażeniem się koronawirusem spowodowały
zmniejszenie się liczby pasażerów na liniach promowych. Czasowe zamknięcia granic wprowadzone
w drugiej połowie marca2 i utrzymane do czerwca/lipca 3 spowodowały, że liczba pasażerów w pięciu
największych portach promowych na Bałtyku w pierwszym półroczu 2020 była średnio o połowę mniejsza w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku.
Największy bałtycki port promowy, Helsinki, osiągnął ponad dwukrotnie mniejszą liczbę pasażerów
(spadek o 55,32% w stosunku do pierwszego półrocza 2019) (Tabela 3). Również o połowę mniej pasażerów odwiedziło port w Tallinnie i Helsingør. Równolegle do spadku ilości pasażerów w Helsingør można
założyć podobny spadek w Helsingborg, ze względu na istniejącą główną linię promową „HH route”
łączącą ze sobą te dwa porty promowe.
Dwukrotnie mniejszą liczbę pasażerów obsłużył także port w Rostocku. Spadek w ruchu pasażerskim
o ponad połowę w stosunku do okresu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku zanotowano w portach
w Göteborgu, Sztokholmie oraz Turku
W polskich portach także zmniejszyła się liczba pasażerów, jednak nie w tak wysokim stopniu jak w pozostałych portach na Bałtyku. W Świnoujściu – największym polskim porcie promowym – liczba pasażerów
zmalała o nieco ponad 21%, natomiast w Porcie Gdańsk było to niecałe 18%.
Tabela 4. Przewozy promowe w pierwszym półroczu 2019 i 2020 roku w wybranych
portach bałtyckich (ilość pasażerów)
H1 2019

H1 2020

Zmiana 2020/2019

Helsinki

5 263 698

2 351 573

-55,32%

Stockholm-Nynäshamn-Kapellskär

4 876 925

1 941 731

-60,19%

Tallinn

4 456 000

2 083 000

-53,25%

Helsingør

3 242 184

1 652 531

-49,03%

Helsingborg

3 208 945

1 600 000

-50,00%

Turku

1 430 180

563 250

-60,62%

Göteborg

741 000

310 000

-58,16%

Szczecin-Świnoujście

502 863

396 455

-21,16%

Gdańsk

68 093

56 057

-17,68%

* W Porcie Gdynia przeładunki ro-ro podane są w tonach

Statki wycieczkowe
Ogłoszenie pandemii w marcu 2020 roku miało największy wpływ na rynek morskiej żeglugi wycieczkowej. Ze względu na wprowadzone restrykcje oraz czasowe zamknięcie granic w bałtyckich portach
w 1H 2020 r. nie odnotowano żadnych zawinięć statków wycieczkowych z powodu odwołanych rejsów.
Stolica Finlandii, jedna z najpopularniejszych destynacji dla rejsów wycieczkowych na Bałtyku, osiąga
duże straty wynikające z braku zawinięć wycieczkowców. W okresie do czerwca 2019 roku port
ten obsłużył prawie 220 tysięcy pasażerów, z czego prawie połowę stanowili pasażerowie statków
zawijających w czerwcu.
Podobnie sytuacja wygląda w innych portach na Bałtyku. W porcie Rostock oczekiwano w tym roku
2

W krajach bałtyckich: w Danii od 14 marca, w Polsce od 15 marca, w Niemczech i na Litwie od 16 marca, na Łotwie i w Estonii od 17 marca, w Finlandii

i Szwecji (tylko dla krajów spoza UE) od 19 marca
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Granice zewnętrzne UE zostały otwarte 1 lipca 2020 roku, jednak wiele krajów wciąż zdecydowało się utrzymać obostrzenia (całkowite zamknięcie

lub obowiązek przejścia 14-dniowego okresu kwarantanny) dla krajów z wyższymi wskaźnikami zachorowalności.
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na 207 zawinięć przez 44 statki wycieczkowe. W wyniku globalnej pandemii koronawirusa żaden statek
wycieczkowy nie przybył do Warnemünde w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.
Operatorzy statków wycieczkowych planowali wznowienie rejsów w połowie wakacji, jednak rosnąca
liczba zachorowań zmusiła do zawieszenia sezonu. Jednym z nielicznych operatorów, którzy wstępnie
ogłosili powrót jeszcze przed 2021 rokiem jest niemiecki operator AIDA Cruises, który planuje przywrócić rejsy
już we wrześniu 2020 roku.
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Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu
w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Raporty przygotowane są przez zespół ekspertów działu konsultingowego firmy
Actia Forum, specjalizującego się w badaniach rynkowych z zakresu
transportu, turystyki, środowiska, a także przygotowaniu projektów
europejskich i prowadzenia doradztwa biznesowego.
Actia Forum sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8, 80-368 Gdynia, +48 58 627 24 67, www.actiaforum.pl
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