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Wyniki obrotów ładunkowych polskich portów w pierwszym kwartale 2020
Łączne przeładunki w trzech największych polskich portach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) 
w pierwszym kwartale 2020 (1Q 2020) były najniższe od 3 lat. Przeładunki spadły o  6,9% w  porów-
naniu z 1Q 2019 roku (Rys. 1). Wpływ pandemii Covid-19 był ograniczony i zaznaczył się najbardziej 
w  obrocie kontenerów.

Podstawowe grupy ładunkowe
Bardzo duże spadki odnotowano w grupie drewno (-84,1%) (Tabela 1). Rekordowe przeładunki drewna w 2018 
roku były wynikiem wiatrołomów w północnej Polsce, które miały miejsce latem 2017 roku. W wyniku tego w 2018 
roku bardzo mocno wzrósł eksport drewna z Polski. W 1Q 2020 spadki odnotowano we wszystkich polskich por-
tach. Obroty w grupie drewno zmniejszyły się o 297 tys. ton w  porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Przeładunki rudy, realizowane głównie w Porcie Szczecin-Świnoujście, również uległy osłabieniu (-62,72%).  
Napływ taniej stali z Chin i Rosji skutkuje znaczącym ograniczeniem produkcji stali w  polskich, czeskich i  słowac-
kich hutach. Obecnie, spadki w tej grupie wyniosły -62,7% w  porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 i były 
znacząco głębsze niż spadki w 1Q 2019 r. (-8,3% w porównaniu z 1Q 2018r.) 

Tabela 1. Przeładunki w pierwszym kwartale 2019 i pierwszym kwartale 2020 w największych polskich portach [tys. ton]

Ładunek

Gdańsk Gdynia Szczecin-Świnoujście

1Q 2019 1Q 2020 Zmiana 1Q 2019 1Q 2020 Zmiana 1Q 2019 1Q 2020 Zmiana 

Węgiel 

i koks
1742,50 1263,10 -27,5% 889,7 421,1 -52,70% 887,8 727,6 -18,00%

Ruda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00% 690,8 257,5 -62,70%

Inne 

masowe
1008,51 1072,98 6,40% 278,8 361,9 29,80% 993,1 885 -10,90%

Zboże 105,14 339,70 223,10% 822,1 1543,7 87,80% 262,6 524,1 99,60%

Drewno 121,05 0,00 -100% 150,4 30,5 -79,70% 81,3 25,6 -68,50%

Drobnica 5415,99 5353,23 -1,20% 3583,8 3578,8 -0,10% 4 423,00 4 247,20 -4,00%

Paliwa 3922,86 3262,06 -16,8% 330,9 419,1 26,70% 1 152,10 1 241,00 7,70%

Razem 12316,09 11291,10 -8,30% 6055,7 6355,1 4,90% 8 490,70 7 908,00 -6,90%

Rysunek 1. Przeładunki w największych polskich portach w pierwszym kwartale w latach 2012-2020 [mln ton]

*Źródło: Eurostat
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W 1Q 2019 zaobserwowano znaczące wzrosty w przeładunkach zbóż. Łącznie w tym okresie polskie porty prze-
ładowały 2,4 mln ton, co stanowiło wzrost o ponad 100% w porównaniu z 1Q 2019. Liderem w  przeładunkach 
zbóż pozostaje Port Gdynia (+721 tys. ton w 1Q 2020). W Porcie Gdańsk przybyło niemal 235 tys. ton (+233,1%), 
a w Porcie Szczecin-Świnoujście  261,5 tys. ton (+99,6%). Hossa na rynku przeładunków zbóż wiąże się z rekordo-
wym eksportem polskiej pszenicy. Na skutek ubiegłorocznych pożarów w Australii podaż na rynkach światowych 
uległa zmniejszeniu. 

Widoczny jest również spadek obsługi w grupie węgiel i koks (-31,48%), co poskutkowało mniejszym udziałem 
tej grupy w ogólnej strukturze przeładunków polskich portów. W przeładunkach węgla prym wiedzie Port Gdańsk, 
w którym pierwszy kwartał 2020 przyniósł spadek o 479 tys. ton. Spadki odnotowano również w portach Gdynia 
(-468,6 tys. ton) oraz Szczecin-Świnoujście (-160,2 tys. ton). Mniejsze przeładunki węgla są wynikiem mniejszego 
importu węgla do Polski (szczególnie z rynku rosyjskiego), co było zauważalne już w styczniu 2020. 

Zaobserwowano również spadki w grupie paliwa. Portem, który charakteryzuje się największym obrotem 
paliw pozostaje Gdańsk, w którym przeładunki zmalały o 16,8% (-660,8 tys. ton). Wzrosty w Porcie Gdynia  
(+88,2 tys. ton) oraz Szczecin-Świnoujście (+88,9 tys. ton) ale przy znacznie mniejszych wolumenach.  

Przeładunki drobnicy zmniejszyły się we wszystkich analizowanych portach. Największy spadek odnotowano 
w Porcie Szczecin-Świnoujście (-176 tys. ton). Nieznaczny spadek w Porcie Gdynia (-0,10% w porównaniu z 1Q 2019). 
Stratę wykazuje również Port Gdańsk (-62,76 tys. ton). Spadki w grupie drobnica są spowodowane zmniejszonymi 
przeładunkami kontenerów i jednostek frachtowych (ro-ro).  

Struktura przeładunków
W 1Q 2020 roku największym udziałem w przeładunkach ogółem charakteryzowała się drobnica (51,6%).  
Zmiana nastąpiła w grupie zboża, których udział wzrósł o ponad 4 punkty procentowe w  stosunku do 1Q 2019 
roku. Port Gdynia odpowiadał za ponad 64% łącznych przeładunków zbóż w polskich portach (-160,2 tys. ton). 
Mniejszy udział grupy węgiel i koks w ogólnej strukturze przeładunków – spadek z 13,1% w 2019 na 9,4% w 2020. 
Spadek również w udziale paliw – w  porównaniu z 20,12% w 1Q 2019. 

Kontenery
Łączne przeładunki kontenerowe w trzech największych polskich portach spadły o 4,8%, co przełożyło się na  
36 242 TEU mniej (TEU - twenty-foot equivalent unit, odpowiednik kontenera 20-stopowego). 

Największy udział w obsłudze kontenerów ma Port Gdańsk, w którym przeładunki w pierwszym kwartale 2020 
roku zmniejszyły się o 7,1% (Rys. 2). Najbardziej dotkliwe spadki odnotowano w marcu za sprawą odwołanych 
zawinięć statków z Chin do terminalu DCT. Było to spowodowane epidemią Covid-19 w Chinach (która rozpo-
częła się w styczniu), czego konsekwencją było zamykanie produkcji w chińskich fabrykach i znacząco mniejszy 
eksport do Europy. Przeładunki w DCT w samym marcu 2020 zmniejszyły się o 30,5% w  porównaniu z  marcem 
2019. Największym portem kontenerowym na Bałtyku w pierwszym kwartale 2020 pozostaje Port St. Petersburg, 
gdzie przeładunki w 1Q 2020 pozostały niemal niezmienne (-0,5% w 1Q 2020). Port Gdańsk zajmuje drugą lokatę. 

Rysunek 2. Struktura przeładunków w głównych portach w Polsce w 1Q 2020 roku 
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Rysunek 3. Przeładunki kontenerowe w polskich portach w pierwszym kwartale 2019 i 2020 [TEU]

Również Port Gdynia odnotował spadek w obsłudze kontenerów (-5 127 TEU). Natomiast portem, w którym 
przeładunki kontenerowe wzrosły jest Port Szczecin-Świnoujście (+5 159 TEU), jednak skala obsługi kontenerów 
jest dużo niższa. 

Ro-ro
We wszystkich polskich portach odnotowano spadek przeładunków ro-ro. Najwięcej ładunków ro-ro jest obsłu-
giwanych w Porcie Szczecin-Świnoujście, w którym przeładunki spadły o 4,15% (-5 194 jednostek frachtowych).  
Z kolei, największy spadek odnotował Port Gdańsk (-23,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019). 
Również w Porcie Gdynia obsłużono mniej ładunków ro-ro (-3 800 ton w 1Q 2020). 

1 https://www.containerstatistics.com/

Pasażerowie
W Porcie Szczecin-Świnoujście zmniejszeniu uległa również liczba obsłużonych pasażerów. W pierwszym kwartale 
2020 pasażerów regularnych linii promowych ubyło o -18 534 osób. Z kolei w Porcie Gdańsk pasażerów przybyło 
(+2 905 osób). Dla Gdyni ilości pasażerów nie podano.

Wpływ Covid-19
Wpływ pandemii Covid-19 w 1Q 2020 był ograniczony. Najbardziej zauważalny był spadek obrotów kontenero-
wych w terminalu DCT Gdańsk (-30% w marcu 2020 w porównaniu z marcem 2019). Spadek był głównie spowo-
dowany czasowym zamknięciem produkcji w Chinach (efekt epidemii Covid-19) i wycofywaniem statków z rejsów 
na liniach Azja-Europa (tzw. blank sailings). W  następnych miesiącach przeładunki będą utrzymywać się niższym 
poziomie niż w 2019 r. Pomimo wznawiania produkcji w Chinach popyt na dobra konsumpcyjne w Europie  
w 2Q 2020 r. jest znacząco mniejszy. Według danych Container Trade Statistics w marcu wolumen globalnych prze-
wozów kontenerowych spadł o 7,9%1. Szacujemy, że na liniach Europa-Azja spadki mogły sięgać poziomu 15-20 proc. 

W 1Q 2020 nieznacznie spadły również obroty portowe przeładunków ro-ro. Był to bardziej efekt słabnącej 
gospodarki w Unii Europejskiej. Wpływ pandemii Covid-19 powinien się zaznaczyć w  bardziej wyraźny sposób 
w drugim i następnych kwartałach 2020 r. 

Tabela 2. Przeładunki ro-ro w pierwszym kwartale 2019 i 2020 w polskich portach 

Port Jednostka 1Q 2019 1Q 2020 Zmiana 

Port Gdańsk jednostki frachtowe (szt.) 25 135 28 040 11,60%

Port Szczecin-Świnoujście jednostki frachtowe (szt.) 125 224 120 030 -4,15%

Port Gdynia
jednostki  

frachtowe (tony)*
231 400 227 600 -1,6%

*W porcie Gdynia przeładunki ro-ro podane są w tonach, natomiast w pozostałych portach w ilości jednostek frachtowych.
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2 Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI®) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadających następujące wagi: 

nowe zamówienia – 30%, produkcja – 25%, zatrudnienie – 20%, prędkość dostaw – 15%, zapasy pozycji zakupionych – 10%. https://ihsmarkit.com/products/pmi 
3 https://www.swedbank.com/corporate/swedbank-research/purchasing-managers-index-manufacturing.html

4 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/354da986b1c04ae1ad76bdafd475f39c

5 https://wgospodarce.pl/informacje/77806-czarne-prognozy-dla-strefy-euro

6 https://www.dw.com/pl/eksperci-niemcy-czeka-ci%C4%99%C5%BCka-recesja/a-53063854

 7 https://www.money.pl/gospodarka/pkb-w-2020-kolejne-instytucje-obnizaja-prognozy-dla-polski-6499814537750146a.html

8 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwecja-spadek-PKB-jedynie-minimalny-Najgorsze-dopiero-nadejdzie-7877053.html

9 https://www.dw.com/pl/rosyjscy-eksperci-ekonomiczni-pi%C4%99%C4%87-powod%C3%B3w-do-zmartwienia-dla-rosji/a-53139154

Wskaźnikiem wyprzedzającym, które obrazuje nastroje w gospodarce i produkcji przemysłowej jest tzw. indeks 
PMI (Purchasing Managers’ Index)2. Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem dla polskich producentów w historii 
badań PMI, tj. od czerwca 1998. Indeks osiągnął rekordowo niski poziom (31,9 pkt., 50 pkt. to stan neutralny nastro-
jów), był niższy niż wskaźnik dla strefy euro (33,6 pkt.). Dla porównania wskaźnik PMI dla Szwecji, która wprowa-
dziła dużo mniej restrykcyjny model walki z  rozprzestrzenianiem się wirusa, wyniósł 36,7 pkt., co jest odczytem 
znacząco wyższym niż w Polsce i strefie Euro3. Prawdziwą skalę kryzysu w sektorze wytwórczym, który można 
korelować z prognozą wolumenu przewozu ładunków, lepiej odzwierciedlają  wskaźniki produkcji i nowych zamó-
wień, które stanowią 55% wagi PMI. Oba indeksy zarejestrowały w kwietniu rekordowo niskie wartości. Wskaźnik 
nowych zamówień zarejestrował wartość 17,1 pkt. – spadając o 29 pkt. w stosunku do lutego. Wskaźnik produkcji 
również poszybował w dół, ponieważ wiele fabryk zawiesiło działalność w czasie kwarantanny4.

W ostatnim czasie sytuacja gospodarcza wielu państw uległa radykalnym zmianom. Bank Goldman Sachs jako 
najbardziej prawdopodobną wielkość tegorocznego spadku PKB strefy euro wskazuje 9 proc. W  negatywnych 
scenariuszach wartość produktu krajowego brutto może zmniejszyć się nawet o 16 proc. w ujęciu rocznym. Pro-
gnoza opiera się na trzech składnikach: głębokości spadku, czasie zamrożenia gospodarki oraz szybkości póź-
niejszego odbicia5.

Pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki Niemiec – istotnego partnera handlowego Polski. 
Według ekspertów, pierwszy kwartał tego roku przyniósł spadek o 1,9 proc.  Z kolei w drugim kwartale spadek 
może wynieść rekordowe 9,7 procent. W ujęciu rocznym PKB Niemiec skurczy się o 4,2 proc6. Prognozy dla Polski 
są na podobnym poziomie. Szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polska gospodarka 
zmniejszy się w 2020 roku o 4,6 proc7. 

Ujemny wskaźnik PKB odnotowały również kraje skandynawskie. Bank centralny Finlandii prognozuje, że roczny 
spadek PKB może wynieść między 5 a 13 proc., co stanowi wynik najniższy od 1917 roku. Z kolei, według szwedz-
kiego Ministerstwa Finansów PKB może spaść o 4 proc. W ujęciu kwartalnym dynamika szwedzkiego PKB wynio-
sła -0,3 proc8.

Pandemia Covid-19 odbija się również na rosyjskiej gospodarce. Według prognoz, produkt krajowy brutto Rosji 
może spaść nawet o 10 do 20 proc. w skali roku (w porównaniu z  latami kryzysowymi – rosyjski PKB spadł o jedyne 
7,8% w 2009 i o 5,3 proc. w 1998 roku). Oprócz pandemii Conid-19 gospodarka rosyjska cierpi ze względu na 
bardzo niskie ceny ropy i gazu9. 

Powyżej przedstawione dane obrazujące nastroje w gospodarce (PMI) oraz prognozy wzrostu gospodarczego, 
będące konsekwencją restrykcji wprowadzonych w życiu społecznym i gospodarce, wskazują na wyraźnie osła-
bienie obrotów handlu zagranicznego w Polsce i innych krajach w  nadchodzących miesiącach 2020 r. Będzie 
to miało niewątpliwie wpływ na poziom obrotów ładunkowych w polskich portach. Najbardziej wyraźne kon-
sekwencje zaobserwujemy w  przeładunkach drobnicy skonteneryzowanej, która pozostaje pod największym 
wpływem handlu z  Chinami. W segmencie ro-ro spadki powinny być również znaczące, gdyż przewozy ro-ro są 
ściśle związane z handlem wewnątrzeuropejskim. Jak pokazują powyższe dane, w Unii Europejskiej spodziewane 
są głębokie spadki koniunktury gospodarczej. 

Polskie porty są portami uniwersalnymi. Spadki w ładunkach drobnicowych, w pozytywnym scenariuszu, mogą 
być kompensowane przez ładunki masowe. Warto również pamiętać, że polskie porty odnotują w 2020 roku 
bardzo duże spadki w liczbie obsłużonych pasażerów. Od połowy marca, w wyniku zamknięcia granic, praktycznie 
nie odnotowuje się promowego ruchu pasażerskiego. Ponadto można przyjąć, że do polskich portów, podobnie 
jak do innych krajów europejskich, w tym sezonie nie zawiną statki wycieczkowe lub też ich ruch będzie bardzo 
ograniczony.  
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Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu 
w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Raporty przygoto-
wane są przez zespół ekspertów firmy Actia Forum z Gdyni.
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doradztwa biznesowego. 
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