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Mniej kontenerów w portach europejskich
W pierwszej połowie 2020 (H1 2020) największe europejskie porty kontenerowe przeładowały
łącznie ponad 31 mln TEU, co stanowi wynik o 6,94% niższy niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.
Na zmniejszenie przeładunków nałożyły się spowolnienie gospodarcze na początku roku i skutki pandemii COVID-19.
Największym portem w Europie pozostaje niezmiennie Rotterdam, z przeładunkami o wielkości 7 mln TEU.
Zestawiając przeładunki portu z pierwszym kwartałem 2020 można zauważyć pogłębienie spadków o -2,74%
(Tab. 1). W pierwszym kwartale zmiany wynikały ze stagnacji w handlu światowym oraz osłabionej gospodarki
europejskiej. W drugim kwartale widoczne było zmniejszenie przeładunków spowodowane wpływem pandemii
koronawirusa. W tamtym czasie spadł import kontenerów z Azji w porównaniu z pierwszą połową 2020.
Portem, który odnotował nieznaczny wzrost przeładunków kontenerowych był port w Antwerpii (+0,42%)
w porównaniu z H1 2019). Na wynik wpływ miało zwiększenie przeładunków importowanych kontenerów
(+0,9%).
Dwucyfrowy spadek przeładunków nastąpił w porcie w Hamburgu (-12,4% w porównaniu z H1 2019).
W szczególności, zmniejszenie obrotów kontenerowych spowodowane było ograniczeniem przeładunków
w relacjach z Chinami (-16,4%). Transhipment do Rosji, Szwecji oraz Polski uległ zdecydowanemu osłabieniu.
Zmniejszenie obrotów kontenerowych nastąpiło również w Porcie Valencia (-9,06% w porównaniu z H1 2019).
To także większa skala spadku niż w pierwszym kwartale 2020. Import kontenerów zmniejszył się znacząco
(-13,95% w zestawieniu z H1 2019). W związku z osłabieniem wymiany handlowej z Chinami wyraźne spadki
odnotowano w eksporcie oraz imporcie pustych kontenerów. Na minusie były również przeładunki ze statków
oceanicznych na feedery oraz w odwrotnej relacji (tzw. transhipmentów) (-5,41% w porównaniu z H1 2019).
Niewielki spadek odnotował Port Algeciras (-38 118 TEU). Pierwsza połowa 2020 przyniosła wzrost przeładunków
kontenerowych w imporcie (+2,54%) oraz eksportu pustych kontenerów (+10,5% w zestawieniu z analogicznym
okresem 2019). Warto również podkreślić, że podczas pierwszych sześciu miesięcy do portu zawinęło o 104 mniej
kontenerowców niż w H1 2019, jednakże o większym średnim tonażu (+3,64 %).
Port Piraeus, obecnie zarządzany przez COSCO, najbardziej dotkliwy spadek przeładunków odnotował
w czerwcu (-19,5% w zestawieniu z czerwcem 2019). Pierwsze półrocze 2020 przyniosło zmniejszenie obrotów
kontenerowych o 6,25% (-160 500 TEU).
W przypadku Portu Bremerhaven, wolumeny w poszczególnych miesiącach bieżącego tego roku były najniższe
od 2016 roku, co finalnie przełożyło się na zmniejszenie przeładunków kontenerowych o 120 282 TEU w H1 2020.
Najbardziej dotkliwe, ponad 20-procentowe spadki odnotowano w portach Barcelona oraz Le Havre.
W przypadku Portu Barcelona, na zmniejszony wolumen obsłużonych kontenerów wpływ miało ograniczenie przewozu produktów chemicznych w kontenerach (-23,1% w porównaniu z pierwszą połową 2019).
Zmniejszyły się również przeładunki kontenerów w tranzycie (-31,3%).
Duży spadek (-297 000 TEU) zanotowano we francuskim Le Havre w stosunku do H1 2019. Jednocześnie,
w pierwszej połowie 2020 port obsłużył największy statek kontenerowy MSC Mina (o pojemności 23 656 TEU)
oraz HMM Oslo, charakteryzujący się pojemnością 23 964 TEU.
Autorzy przyjęli, ze względu na brak danych, że przeładunki Portu Felixstowe pozostały na niezmienionym poziomie w pierwszej połowie 2020 i wyniosły 1 889 000 TEU.
W zdecydowanej większości portów europejskich można zauważyć, że przeładunki w 2Q 2020 były niższe
niż w 1Q 2020. (Rys. 1).
Według badań Eurostatu, drugi kwartał 2020 przyniósł spadek PKB w strefie euro o 15% (zestawiając z danymi
za 2Q 2019). Natomiast w całej Unii Europejskiej zmiana ta była nieznacznie niższa i wyniosła 14,4% 1.
Z kolei prognozy PKB dla Rosji wskazują na spadek PKB o 6,6% w całym 2020 2 .
Dane za lipiec 2020 pokazują, że w wielu portach nadal utrzymuje się trend spadkowy. Zestawiając wyniki
Portu Valencia z lipcem 2019 zauważalny jest spadek przeładunków kontenerowych o 9,4%. Również w Porcie
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Algeciras nastąpiło zmniejszenie obrotów kontenerowych w lipcu (-4,6% w porównaniu z lipcem 2019),
a także spadek zawinięć kontenerowców (-6,06%). Na minusie jest również Port Piraeus (-6,1%)
oraz Port Barcelona (-18,78% w stosunku do lipca 2019).
Obecnie, trudno jest szacować wielkość przeładunków kontenerowych w drugiej połowie 2020 z uwagi
na niepewność skali zachorowań na COVID-19. Zarządy portów podkreślają jednak, że widoczne jest
stopniowe ożywienie europejskiej i chińskiej gospodarki. Jednocześnie, zauważalny jest mniejszy popyt na dobra konsumpcyjne, co wpływa na wielkość importu z Azji. Ostrożne ożywienie
gospodarki najprawdopodobniej nie zrekompensuje spadków odnotowanych w ostatnim czasie.
Możemy przypuszczać, że obroty na rynku europejskim w całym 2020 roku będą na poziomie
od -7 do -10 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.
Tabela 1. Przeładunki w 10 największych portach kontenerowych w Europie
w pierwszej połowie 2020 i 2019 [TEU]
H1 2019

H1 2020

Zmiana 2020/2019

Rotterdam

7 529 000

7 002 000

-7.00%

Antwerpia

5 845 725

5 870 264

0.42%

Hamburg

4 700 000

4 100 000

-12.4%

Valencia

2 761 413

2 511 234

-9.06%

Algeciras

2 541 307

2 503 189

-1.50%

Piraeus

2 569 900

2 409 400

-6.25%

Bremerhaven

2 486 121

2 365 839

-4.84%

Felixstowe*

1 889 000

1 889 000

+/- 0%

Barcelona

1 718 461

1 365 632

-20.53%

Le Havre

1 397 000

1 100 000

-27.00%

33 437 927

31 116 558

-6.94%

Razem
* dane szacunkowe

Rysunek 1. Zestawienie przeładunków kontenerowych w pierwszym kwartale 2020 (1Q 2020)
i drugim kwartale 2020 (2Q 2020) [TEU]

*dane szacunkowe
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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.
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