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Wpływ pandemii COVID-19 na wymianę  
handlową z krajami skandynawskimi  
z uwzględnieniem roli portów morskich 
Zmiany w wielkości wymiany handlowej z krajami skandynawskimi
Niniejsza analiza została sporządzona w oparciu o dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską 
a krajami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku 
w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2019.

W pierwszym półroczu 2019 roku wymiana handlowa (import + eksport) pomiędzy Polską a krajami 
skandynawskimi wynosiła 8 015 tysięcy ton, z czego wymiana handlowa z Norwegią stanowiła 32% 
ogółu wymiany handlowej w tonach, a kolejne 31% stanowiła wymiana handlowa w tonach ze Szwecją.  
W ujęciu wartościowym, wymiana handlowa w tym okresie stanowiła 13,0 mld euro, przy czym w strukturze 
wartościowej zdecydowanie dominuje wymiana towarowa ze Szwecją (42%).

W bilansie handlowym, w ujęciu ilościowym dominuje import, wynoszący w pierwszym półroczu 2019 roku 
4 239 tys. ton wobec 3 775 tys. ton towarów eksportowanych. Natomiast w ujęciu wartościowym dominuje 
eksport z kwotą rzędu 7,56 mln euro wobec wartości importu na poziomie 5,47 mld euro.

Dysproporcje wynikają ze struktury towarowej importu i eksportu. W imporcie towarów w okresie  
styczeń-czerwiec 2019 roku dominowały towary masowe, tj. kamienie, gips, cement. Ta kategoria produktów 
odpowiadała w tym okresie za 29% importu w ujęciu ilościowym. Natomiast w ujęciu wartościowym istotną 
kategorią importowanych towarów były pojazdy nieszynowe i ich części, ryby, maszyny i urządzenia i inne.

Z kolei w eksporcie dominowały drewno i artykuły z drewna, stanowiące 18% masy towarów wysyłanych 
do krajów skandynawskich. Inne ważne grupy towarowe to paliwa i oleje mineralne, wyroby z kamienia 
i cementu. W ujęciu wartościowym w eksporcie dominują pojazdy nieszynowe i ich części (13%), ale także 
maszyny i urządzenia mechaniczne (12%) i elektryczne (12%). Ważną grupą są również wyroby z żeliwa 
i stali oraz meble.

Wykres 1. Struktura wymiany handlowej z krajami skandynawskimi w okresie styczeń –  
czerwiec 2019 roku.
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Analiza wpływu pandemii koronawirusa na wymianę handlową  
z krajami skandynawskimi w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku
W imporcie z krajów skandynawskich do Polski obserwujemy niekorzystne zmiany w ilości przywożonych 
towarów już od stycznia 2020 roku. Dynamika zmian rok do roku w styczniu wyniosła aż -30,1%, a w okresie 
maj – czerwiec wzrost wynosił od 4,7% do 18,9%.

W ujęciu wartościowym wpływ pandemii jest wyraźny. Co prawda w okresie styczeń – marzec spadek  
wartości importu wynosił od -4,8% do -10,6%, jednak w kwietniu dynamika spadła do poziomu -29,6%  
a w maju do -28,6%. W czerwcu nastąpiło wyraźne odbicie i dynamika wyniosła -8,1%. 

Także w przypadku eksportu, ujemna dynamika (w ujęciu ilościowym) została odnotowana już w styczniu 
i wynosiła -6,7%. Wyraźne pogłębienie spadku eksportu miało miejsce w maju (-17,2%) i było odczuwalne 
także w czerwcu.

Inaczej sytuacja wygląda w ujęciu wartościowym. W okresie styczeń – marzec mamy do czynienia  
z dodatnią dynamiką eksportu a gwałtowny spadek miał miejsce kwietniu (-21,9%). W kolejnych miesiącach 
obserwujemy stopniowe odbicie negatywnej zmiany.

Wykres 2. Import z krajów skandynawskich do Polski w ujęciu ilościowym w tys. ton  
(styczeń – czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Wykres 3. Import z krajów skandynawskich do Polski w ujęciu wartościowym w mln euro  
(styczeń – czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Źródło: Actia Forum Sp. z o.o. na podstawie danych Izby Administracji Skarbowej

Źródło: Actia Forum Sp. z o.o. na podstawie danych Izby Administracji Skarbowej



Port Monitor. Wpływ pandemii COVID-19 na wymianę handlową z krajami skandynawskimi z uwzględnieniem roli portów morskich

4

Źródło: Actia Forum Sp. z o.o. na podstawie danych Izby Administracji Skarbowej

Wykres 4. Eksport do krajów skandynawskich z Polski w ujęciu ilościowym w tys. ton (styczeń –  
czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Wykres 5. Eksport do krajów skandynawskich z Polski w ujęciu wartościowym w mln euro  
(styczeń – czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Wykres 6. Wymiana handlowa z krajami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) 
w ujęciu ilościowym (styczeń – czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).
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Analizując import i eksport łącznie w ujęciu ilościowym, nie jesteśmy w stanie odczytać wpływu pandemii 
COVID-19 na wymianę handlową z krajami skandynawskimi. Największe spadki miały miejsce już w okresie 
styczeń – marzec i sięgały -20%. Na tego typu zmianę miała wpływ głównie wymiana handlowa z Norwegią, 
która odnotowała aż -40% spadek w styczniu 2020 roku. Na zmiany w wymianie handlowej z tym krajem 
wpływ miała głównie sytuacja na rynku paliw. 

Schemat wpływu pandemii jest czytelny w przypadku wymiany handlowej z Danią. W tym przypadku  
spadek ilości w wymianie handlowej był zauważalny w kwietniu i maju.

Natomiast wpływ pandemii jest czytelny, gdy analizie poddamy dane dotyczące wartości wymiany  
handlowej. W okresie styczeń – marzec 2020 wartość wymiany handlowej z krajami skandynawskimi 
była na zbliżonym poziomie co w roku 2019. Jednak w kwietniu mieliśmy do czynienia z -25% spadkiem.  
W maju spadek był na zbliżonym poziomie (-22%) a w czerwcu dynamika zmian wynosiła już tylko -7%.

Wyłączając z analizy produkty masowe, takie jak zboża, żwir, kamienie, cement, rudy metali, paliwa i oleje 
mineralne, chemikalia, nawozy, drewno, ścier drzewny, makulaturę, a także statki i łodzie, zauważamy  
silniejszą korelację pomiędzy intensywnością lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19,  
a wielkością wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi. Zmiany w wiel-
kości wymiany handlowej wymienionych towarów masowych wynikają głównie ze zmian  
koniunkturalnych, związanych np. z sytuacją na rynku paliw – w mniejszym stopniu związane są  
z pandemią koronawirusa.

Na poniższych wykresach przedstawiono łączną wymianę handlową (import + eksport) pomiędzy Polską 
a krajami skandynawskimi, przy wyłączeniu ze struktury asortymentowej produktów masowych.

Wykres 7. Wymiana handlowa z krajami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)  
w ujęciu wartościowym (styczeń – czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Wykres 8. Wymiana handlowa z krajami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)  
w ujęciu ilościowym w tys. ton – z wyłączeniem produktów o charakterze masowym (styczeń –  
czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).
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Wykres 9. Wymiana handlowa z krajami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)  
w ujęciu wartościowym w mln euro – z wyłączeniem produktów o charakterze masowym (styczeń – 
czerwiec 2020 w porównaniu z okresem styczeń – czerwiec 2019).

Wykres 10. Przeładunki w portach w Polsce w okresie styczeń – sierpień 2019 i 2020 roku (tys. ton)

Zauważmy, że w przypadku towarów niemasowych, spadek wolumenu obrotów pomiędzy Polską  
a krajami skandynawskimi nastąpił dopiero w kwietniu. Spadek wyniósł -18,5% i pogłębił się w maju  
do poziomu -20,8%. W ujęciu wartościowym spadek wynosił odpowiednio -27,4% oraz -23,3%.  
W czerwcu zauważalne jest wyraźne odbicie negatywnej zmiany. Spadek zarówno w ujęciu ilościowym,  
jak i w ujęciu wartościowym wyniósł blisko -9%.

Zmiany w przeładunkach portowych
Porównując całkowitą wielkość przeładunków w polskich portach morskich w okresie styczeń – sierpień 
2020 i 2019 można wskazać, że pandemia COVID-19 miała bezpośrednie przełożenie na ilość przeładowywa-
nych towarów. Wprawdzie spadki były widoczne już w okresie styczeń – marzec 2020 roku i sięgały od -1,8%  
do -9,3% (wykres poniżej), jednak w kwietniu spadek ten pogłębił się do -12,0% rok do roku, w maju wyniósł 
-13,6%, a w czerwcu -20,4%.

W odniesieniu do wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi istotną grupą  
ładunkową obecną w polskich portach są ładunki ro-ro. Ładunki ro-ro przeładowywane w polskich portach 
w większości przewożone są w relacjach z krajami skandynawskimi, stąd analizując zmiany w wolumenie  
tej grupy ładunkowej można wskazać na wypływ pandemii na tej relacji. W analizowanym okresie,  
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Wykres 11. Przeładunki ro-ro w portach w Polsce w okresie styczeń – sierpień 2019 i 2020 roku (tys. ton)
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spadek przeładunków ro-ro w polskich portach był największy w kwietniu i maju 2020 roku i wyniósł 
odpowiednio -15,26% i -15,1% w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019  (wykres poniżej).  
W czerwcu i lipcu spadki były już mniejsze i wynosiły odpowiednio -7,7% i -1,7%. Z kolei w sierpniu zanoto-
wano przyrost wobec analogicznego miesiąca 2019 roku na poziomie +2,6%.




