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Spadki w portach bałtyckich w pierwszych trzech 
kwartałach 2020 roku – wpływ pandemii Covid-19
W okresie styczeń-wrzesień 2020, 10 największych portów na Bałtyku przeładowało łącznie 334,9 mln ton 
ładunków, co stanowi niemal 7,5% spadek (-27 mln ton ładunków). Trzy porty rosyjskie odpowiadające  
za ponad 47% łącznych przeładunków dziesiątki największych portów bałtyckich, odnotowały 6% spadek 
w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień 2019 (największy miał miejsce w porcie Primorsk, -18%). 

Pomimo zmniejszenia przeładunków, Port Gdańsk utrzymał swoją dotychczasową pozycję, Szczecin- 
Świnoujście również. Zmiana nastąpiła w przypadku Portu Gdynia, który obecnie zajmuje 9-tą pozycję, 
a ranking zamyka Port Ryga ze stratą ponad 26-procentową w porównaniu z analogicznym okresem  
2019 roku. W Porcie Ryga duże spadki zanotowano szczególnie w przeładunkach ro-ro (-65%) oraz węgla 
(-67% w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień 2019). 

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku przeładunki w 10 największych portach kontenerowych  
na Bałtyku uległy zmniejszeniu do poziomu 6 541 169 TEU (-5,75% w  porównaniu z okresem styczeń- 
wrzesień 2019). St. Petersburg, największy port kontenerowy na Bałtyku, odnotował niemal  
7-procentowy spadek, zbliżony spadek miał miejsce również w Gdańsku (-7,6%). W ujęciu procentowym,  
najwięcej kontenerów ubyło w Porcie Rauma (-16,4% w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień 2020). 

Rysunek 1. Przeładunki w największych bałtyckich portach w okresie styczeń-wrzesień 2019  
oraz 2020 [tys. ton]

Rysunek 2. Przeładunki w największych portach kontenerowych na Bałtyku w okresie styczeń- 
wrzesień 2019 i 2020 [TEU]

*Göteborg – dane szacunkowe na podstawie wybranych grup ładunkowych

*dane szacunkowe
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Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu 
w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Raporty przygo-
towane są przez zespół ekspertów firmy Actia Forum z Gdyni.
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Porównując przeładunki kwartał do kwartału, w niektórych portach można zaobserwować ożywienie  
obrotów ładunkowych w III kwartale 2020 roku. Obecnie, trudno jest przewidzieć wyniki bałtyckich portów 
w kolejnych miesiącach ze względu na drugą falę pandemii Covid-19. 




