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Stabilny wzrost na rynku portowym – wyniki największych portów  
bałtyckich w 2019
W 2019 roku 10 największych bałtyckich portów przeładowało łącznie 478,59 mln ton, co stanowi wynik o 2,55% 
wyższy niż w 2018 roku (+11,98 mln ton). Największym portem przeładunkowym na Bałtyku pozostaje Ust Luga, 
z przeładunkami na poziomie 103,9 mln ton (+5,23% w stosunku do 2018 roku). 

Największym wzrostem charakteryzował się Port Primorsk (+7,5 mln ton). Port Primorsk zajmuje się wyłącznie 
eksportem rosyjskiej ropy naftowej i stanowi punkt końcowy Baltic Pipeline System. 

W 2018 roku Port St. Petersburg zajmował drugą lokatę w rankingu 10 największych bałtyckich portów. Obecnie, 
port ten znajduje się na 3 pozycji. W minionym roku inwestycje w infrastrukturę w porcie St. Petersburg wynio-
sły 810 mln RUB. Uruchomiono m.in. obiekt kolejowy do obsługi pociągów kontenerowych, powstał nowy plac 
przeładunkowy do obsługi kontenerów, a także nabyto system tłumienia pyłu w ładowniach statków. 

Port Gdańsk również zakończył 2019 rok ze wzrostem na poziomie 6,06%. Motorem napędowym dla Portu Gdańsk 
są kontenery oraz paliwa. 

Dla Portu Kłajpeda 2019 rok przyniósł nieznaczny spadek przeładunków (-0,73%). W 2018 roku port obsłużył 7 082 
statki, natomiast w minionym roku 6 776 jednostek. 

Wśród portów, których przeładunki nie uległy zmianie znajduje się Port Geteborg oraz Port Rostock. Jednocy-
frowy wzrost odnotował Port Gdynia (+2,09%). 

Największy spadek nastąpił w Porcie Ryga (-10%). Na wynik wpłynęły przede wszystkim spadki w  obsłudze ładun-
ków masowych (między innymi -25% w porównaniu z 2018 rokiem w przeładunkach metali). 

Również Port Szczecin-Świnoujście odnotował spadek przeładunków. Główną przyczyną był napływ taniej stali 
z Chin i Rosji i ograniczenie produkcji stali w polskich, czeskich i słowackich hutach. 

Tabela 1. Top 10 największych bałtyckich portów w 2018 i 2019 

Port 2018 2019 Zmiana 2019/2018

1 Ust Luga 98,74 103,90 5,23%

2 Primorsk 53,50 61,00 14,01%

3 St. Petersburg 59,30 59,8 0,84%

4 Gdańsk 48,78 52 6,06%

5 Kłajpeda 46,60 46,26 -0,73%

6 Gothenburg 41,00 41 0,00%

7 Ryga 36,40 32,76 -10,00%

8 Szczecin-Świno-
ujscie

33,26 32,18 -3,30%

9 Rostock 25,60 25,70 0,39%

10 Gdynia 23,50 23,99 2,09%

Łącznie 466,68 478,59 2,55%
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Rysunek 1. Wzrost roczny oraz przeładunki największych bałtyckich portów w 2019

Wzrost obrotów kontenerowych
W 2019 roku 10 największych portów kontenerowych na Bałtyku przeładowało łącznie 9,2 mln TEU (o  4,4% więcej 
niż w 2018 roku). Przypomnijmy, że w 2018 roku dynamika zmian przeładunków kontenerowych oscylowała na 
poziomie 13,92%. 

Pierwszą lokatę spośród bałtyckich portów kontenerowych zajmuje St. Petersburg (+ 104 879 TEU). Jest to naj-
istotniejsza grupa ładunkowa, która stanowi około 46% obrotów całego portu (27,4 mln ton). 

W Porcie Gdańsk również przybyło kontenerów (+ 124 421 TEU). Terminal DCT jest pierwszym terminalem na Morzu 
Bałtyckim, który przekroczył granicę 2 mln TEU obsłużonych w ciągu jednego roku. W Porcie Gdańsk kontenery 
pojawiły się również na Nabrzeżu Szczecińskim, gdzie armator Samskip wprowadził cotygodniowe połączenie 
między Gdańskiem a portami duńskimi i norweskimi.  

W Porcie Gdynia wysoki wynik przeładunków kontenerowych to zasługa zwiększonych obrotów terminalu BCT, 
drugiego największego w Polsce terminalu kontenerowego. 

W Porcie Goteborg od trzech lat obserwuje się wzrost przeładunków kontenerowych. Wzrosty odnotowały rów-
nież porty HaminaKotka, Aarhus oraz Helsinki. 

Port Aarhus na miesiąc przed końcem 2019 roku pobił rekord w obsłudze kontenerów (540 363 kontenerów). 

W Porcie w Helsinkach w 2019 roku nastąpił wzrost o 4,7% w porównaniu z 2018 rokiem. Przede wszystkim wzrósł 
obrót pustymi kontenerami (+8,3%). 

Największy spadek w Porcie Kłajpeda (-6,27% w porównaniu z 2018 rokiem). Port Kłajpeda obsłużył 305 statków 
mniej w 2019 roku (w tym mniej kontenerowców). 

Niewielkie spadki (poniżej jednego procenta) odnotowały porty Ryga oraz Rauma. 
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Tabela 2. 10 największych portów kontenerowych na Bałtyku i ich obroty kontenerowe w 2018 i 2019

Port 2018 2019 Zmiana 2019/2018

St. Petersburg 2 130 721 2 235 600 4,90%

Gdańsk 1 948 974 2 073 215 6,40%

Gdynia 803 871 897 125 11,60%

Gothenburg 753 000 772 000 2,50%

Klaipeda 750 000 703 000 -6,27%

HaminaKotka 653 443 677 621 3,70%

Aarhus 540 363 589 486 9,09%

Helsinki 509 532 533 810 4,70%

Riga 469 342 466 889 -0,52%

Rauma 262 667 261 152 -0,58%

Razem 8 821 913 9 209 898 4,40%

Obecnie, trudno prognozować o sytuacji na rynku bałtyckich portów w 2020 roku. Pandemia koronawirusa oraz 
zbliżający się kryzys gospodarczy wpłyną na poziom przeładunków w 2020 r. 

Port Helsinki oraz Port HaminaKotka opublikował przeładunki za pierwsze miesiące 2020 roku. Można zauważyć, 
że w przypadku stycznia oraz lutego 2020 w Porcie Helsinki widoczny jest spadek – w szczególności w grupie 
drobnica (-44% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku). Spadki widoczne są także w przeładunkach 
kontenerowych (-6,4%). W lutym 2020 w Porcie HaminaKotka obsłużono o 21% kontenerów mniej niż w lutym 
2019. W Porcie Ryga przeładunki całego portu w styczniu 2020 zmniejszyły się o 25% w porównaniu ze styczniem 
2019. Polskie porty, pomimo sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w pierwszych dwóch miesiącach 2020 
odnotowały bardzo zbliżone wyniki do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łączne obroty Portu Gdynia wzrosły 
o 1,6%, Portu Gdańsk utrzymały się na tym samym poziomie (11,9-procentowy wzrost w obsłudze kontenerów), 
natomiast w Porcie Szczecin-Świnoujście spadły o 4,3%. 
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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.

Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu 
w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Raporty przygoto-
wane 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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