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W 2004 r. w gospodarce morskiej województwa pomorskiego, w porówna-
niu z 2003 r., odnotowano m.in. znaczący wzrost przeładunków masy towaro-
wej w portach morskich przy zwiększonym ruchu statków, ożywienie 
w żegludze morskiej miejscowych armatorów, wyrażające się istotnym wzro-
stem wielkości przewożonych ładunków przy nieznacznym wzroście liczby 
i nośności statków oraz zwielokrotnienie produkcji statków w stoczniach. 

W portach morskich w 2004 r. przeładowano 34,8 mln ton ładunków, czyli 
o 11,0% więcej, niż przed rokiem. Nadal utrzymywała się wyraźna koncentracja przeładunków w por-
cie w Gdańsku i w Gdyni (odpowiednio: 69,1% i 30,8% ogółu obrotów). Porty we Władysławowie 
i w Ustce przeładowały stosunkowo nieznaczne wielkości masy towarowej. 

 
Tabl. 1. Ważniejsze dane o gospodarce morskiej 

2003 2004 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2003 = 100 

Porty morskie 
Obroty ładunkowe w tys. ton ....................................................  31367a 34809 111,0 

Gdańsk .......................................................................................  21631 24078 111,3 
Gdynia ........................................................................................  9721a 10711 110,2 
Władysławowo ..........................................................................  13 18 138,5 
Ustka .........................................................................................  2 2 100,0 

Obrót ładunków tranzytowych w tys. ton ..............................  8618 10214 118,5 
Gdańsk .......................................................................................  8255 9893 119,8 
Gdynia ........................................................................................  363 321 88,4 

Międzynarodowy obrót morski w tys. ton .............................  30986a 34464 111,2 
załadunek w tys. ton ..............................................................  23935a 26288 109,8 
wyładunek w tys. ton ..............................................................  7051 8176 116,0 

Statki wchodzące do portów ....................................................  5907 6030 102,1 
w tym:    

Gdańsk .......................................................................................  2524 2626 104,0 
Gdynia ........................................................................................  3322 3352 100,9 

Żegluga morska 
Morska flota transportowa:    

statki b w szt ...........................................................................  16 17 106,3 
nośność b w tys. DWT ............................................................  269 300 111,5 

Przewozy ładunków w tys. ton ...................................................  1898 2433 128,2 
w tym żeglugą regularną .......................................................  1839 2388 129,9 

Budowa statków c 

Statki w szt ...................................................................................  5 16 320,0 
Pojemność brutto (GT) w tys. ...................................................  172 380 220,9 

a Dane zmieniono w stosunku do poprzednio opublikowanych.   b Stan w dniu 31 XII.   c Statki o pojemności 
brutto (GT) 100 i więcej; dane Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. 



 

 

W porcie gdyńskim wyższe niż w 2004 r. przeładunki zanotowano po raz ostatni w 1984 r., a więc 
dokładnie 20 lat temu. Osiągnięty w 2004 r. poziom przeładunków drobnicy – 7,0 mln ton, plasował 
Gdynię na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich portów w przeładunkach tej najbardziej 
pracochłonnej grupy ładunkowej. Na osiągnięcie takiego wyniku wpłynęły przede wszystkim wysokie 
obroty drobnicy skonteneryzowanej, drobnicy przeładowywanej w systemie ro-ro, jak też ładunków 
drobnicowych przewożonych promami Stena Line Scandinavia AB. 

Należy podkreślić, że udział portów morskich województwa pomorskiego w przeładunkach ogółem 
wszystkich polskich portów wyniósł w 2004 r. – 61,1% i wzrósł o 0,6 punktu procentowego w porów-
naniu do 2003 r., a jeszcze wyższe udziały osiągnięto w międzynarodowym obrocie morskim i obro-
cie ładunków tranzytowych. 

Jak wynika z danych zawar-
tych w tablicy nr 1, w portach 
dominował międzynarodowy obrót 
morski, stanowiąc 99,0% ogółu 
przeładunków. Na statki załado-
wano w 2004 r. 26,3 mln ton ma-
sy towarowej, czyli o 9,8% więcej 
niż w roku poprzednim, a wyłado-
wano 8,2 mln ton, czyli o 16,0% 
więcej niż w 2003 r. 

W 2004 r. wzrosła też o  2,1%, 
w porównaniu do danych z 2003 r., 
ilość statków, które zawinęły do 
portów, przy czym większy wzrost tej ilości miał miejsce w porcie gdańskim, do którego weszło 
2,6 tys. statków, wobec 2,5 tys. statków w 2003 r. 

W strukturze portowych przeładunków według grup ładunkowych przeważała ropa i przetwory 
naftowe, których przeładowano w 2004 r. 12,3 mln ton, czyli o 22,8% więcej niż w 2003 r. Drobnicy 
przeładowano 9,7 mln ton, czyli o 16,5% więcej niż w 2003 r. Niższe przeładunki od osiągniętych 
w 2003 r. odnotowano w węglu i koksie (o 5,5%), rudach (o 51,5%) i w drewnie (o 2,4%). 

Udział poszczególnych grup ładunkowych w obrotach ogółem w 2004 r. kształtował się następu-
jąco: węgiel i koks – 20,1% (spadek w stosunku do 2003 r. o 3,5 punktu), rudy – 0,1% (spadek o 0,2 
punktu), zboże – 3,9% (spadek o 0,2 punktu), drewno – 0,2% (spadek o 0,1 punktu), ropa 
i przetwory naftowe – 35,3% (wzrost o 3,4 punktu), inne masowe – 12,6% (spadek o 0,8 punktu), 
drobnica – 27,8% (wzrost o 1,4 punktu). 

 
Tabl. 2. Obroty ładunkowe w portach morskich według grup ładunkowych 

2003 2004 
Wyszczególnienie 

w tys. t 2003 = 100 

O g ó ł e m ..................................................................................  31367a 34809 111,0 

Węgiel i koks .................................................................................  7404 6996 94,5 
Rudy .................................................................................................  99 48 48,5 
Zboże ..............................................................................................  1275 1347 105,6 
Drewno ............................................................................................  83a 81 97,6 
Ropa i przetwory naftowe .........................................................  10002 12287 122,8 
Inne masowe ..................................................................................  4208 4383 104,2 
Drobnica .........................................................................................  8296 9667 116,5 

a Dane zmieniono w stosunku do poprzednio opublikowanych. 

Polska = 100

UDZIAŁ  GOSPODARKI  MORSKIEJ  WOJEWÓDZTWA
W  GOSPODARCE  MORSKIEJ  KRAJU  W  2004  R.

Międzynarodowy 
obrót morski

Obrót ładunków
tranzytowych

61,4% 77,3%



 

 

Obrót ładunków tranzytowych w 2004 r. wyniósł 10,2 mln ton, tj. o 18,5% więcej niż w 2003 r. 
i stanowił 29,3% ogólnych obrotów ładunkowych w portach województwa pomorskiego (w 2003 r. 
27,5% obrotów). Wzrost obrotu ładunków tranzytowych dotyczył portu gdańskiego, gdyż w porcie 
gdyńskim nastąpił jego spadek o 11,6%. 

Należy podkreślić, że w obsłudze ładunków tranzytowych port w Gdańsku zdecydowanie przodo-
wał wśród wszystkich polskich portów, gdyż w 2004 r. przeładowano w nim aż 75,2% krajowego ob-
rotu tych ładunków. W porcie w Gdańsku w obrotach tranzytowych dominowała ropa i przetwory 
naftowe, przy czym całość tego obrotu stanowił rosyjski wywóz w tranzycie lądowo-morskim. 

Wzrósł też obrót drobnicą tranzytową zarówno w porcie gdańskim, jak i w gdyńskim, odpowiednio 
o 61,4% i o 13,7%. Dynamika wzrostu w tej grupie ładunków była niewątpliwie na korzyść portu gdań-
skiego, choć w 2004 r. udział portu gdyńskiego w przeładunkach drobnicy tranzytowej ogółem 
w województwie pomorskim nadal jeszcze był wyższy i wynosił 54,9%. W obrotach drobnicy tranzy-
towej, podobnie jak w 2003 r., dominowały ładunki z Czech w tranzycie lądowo-morskim z tendencją 
wzrostową o 33,7% do roku poprzedniego. W tranzycie morsko-lądowym ładunków drobnicowych 
zaznaczyła się po raz pierwszy w 2004 r. dominacja ładunków z Ukrainy, głównie obsługiwanych 
przez port gdyński. 

 

 
 
 Trwałe tendencje wzrostu przeładunków kontenerów w obrocie morskim rysują się w najbliż-

szych latach zarówno dla portu gdańskiego jak i dla gdyńskiego w związku z planowanymi inwesty-
cjami. W maju br. rozpocznie się w Porcie Północnym budowa dużego terminalu – Deepwater Conta-
iner Terminal, a w Gdyni na tereny położone naprzeciwko Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 
wszedł największy na świecie potentat portowy Hutchison Port Holdings (HPH) z Hongkongu, two-
rząc z Wolnego Obszaru Gospodarczego spółkę Gdynia Container Terminal S.A. 

Niewątpliwie nastąpiło to w wyniku obserwowanych corocznych wzrostów przeładunku kontene-
rów. Mianowicie w 2004 r. w portach województwa pomorskiego przeładowano w obrocie morskim 
ogółem 200,7 tys. szt kontenerów z ładunkami, czyli o 28,8% więcej niż w roku poprzednim, z tego 
w Gdańsku 18,5 tys. szt, czyli o 86,3% więcej niż w 2003 r., a w Gdyni 182,2 tys. szt, czyli o 24,9% 
więcej w stosunku do 2003 r. 

2003 2004

STRUKTURA  OBROTÓW  ŁADUNKOWYCH  W  PORTACH  MORSKICH  
WEDŁUG  GRUP  ŁADUNKÓW
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Tabl. 3. Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich 

2003 2004 
ogółem 2003 = 100 

przyjazdy wyjazdy 
przyjazdy wyjazdy 

Porty 

w liczbach bezwzględnych 
przyjazdy wyjazdy 

O g ó ł e m ................................. 339401 332048 310666 296272 91,5 89,2 

Gdańsk ........................................... 136564 137099 87605 84996 64,1 62,0 

Gdynia ............................................ 201207 193293 222618 210833 110,6 109,1 

Ustka .............................................. 1630 1656 443 443 27,2 26,8 

 
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach w Gdańsku, Ustce i w Gdyni w 2004 r. był o 8,5% 

mniejszy dla województwa niż w 2003 r. odnośnie przyjazdów pasażerów, a o 10,8% mniejszy w za-
kresie wyjazdów. 

 

 
Przewozy ładunków morską flotą transportową, należącą do armatorów z województwa pomor-

skiego, wzrosły w 2004 r. o 28,2% w porównaniu z wielkością przewozów ładunków osiągniętych 
w 2003 r. Szczególnie dynamicznie wzrosły przewozy ładunków w kontenerach, aż o 47,6% i stano-
wiły 52,5% ogółu przewiezionej masy towarowej. Bezwzględne wielkości przewozów ładunków przez 
armatorów z województwa pomorskiego zawiera tablica nr 4. 

Na przewiezione w 2004 r. 2,4 mln ton ładunków ogółem – 45,0% (1,1 mln ton) stanowiły ładunki 
przewiezione w relacjach z portami polskimi, a 55,0% (1,3 mln ton) ładunki w relacjach pomiędzy 
portami obcymi. Nadal nie występują przewozy pomiędzy portami polskimi. W porównaniu z 2003 r. 
nastąpiło zwiększenie przewozów ogółem w relacjach z portami polskimi z 0,8 mln ton do 1,1 mln ton 
w 2004 r., tj. o 41,5%. W przewozach kontenerów zwiększenie przewozów było jeszcze wyższe 
(o 47,6%) z 0,9 mln ton w 2003 r. do 1,3 mln ton w 2004 r. w relacjach ogółem. W przewozach kon-
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tenerów udział relacji z portami polskimi w relacjach ogółem uległ nieznacznemu zmniejszeniu 
z 75,9% do 73,9% w 2004 r. 

Zwiększeniu uległy też przewozy ładunków przez naszych armatorów żeglugą regularną o 29,9%, 
tj. z 1,8 mln ton w 2003 r. do 2,4 mln ton w 2004 r. i stanowiły 98,2% ogółu przewozów, co świad-
czyło o dobrej pracy służb eksploatacyjnych armatorów z województwa pomorskiego, utrzymują-
cych stałe połączenia pomiędzy portami. 

 
Tabl. 4. Przewozy ładunków morską flotą transportową według relacji 

2003 2004 Wyszczególnienie 
                                    a – ogółem 
                                    b – w kontenerach w tys. t 2003 = 100 

O g ó ł e m ............................................................................. a 1898 2433 128,2 
 b 866 1278 147,6 

W relacji z portami polskimi ................................................ a 774 1095 141,5 
 b 657 945 143,8 

przywóz ................................................................................ a 311 502 161,4 
 b 280 435 155,4 
wywóz ................................................................................... a 463 592 127,9 
 b 377 510 135,3 

Pomiędzy portami zagranicznymi ........................................ a 1124 1338 119,0 
 b 209 333 159,3 

 
Morska flota transportowa armatorów województwa pomorskiego na koniec 2004 r. liczyła 

17 statków, o 1 więcej niż na koniec 2003 r. W nośności w tys. DWT był to wzrost o 11,5%. Najwięk-
szych inwestycji w nowy tonaż w ostatnich dwóch latach, dokonał Chipolbrok Sp. z o.o. w Gdyni. 

Mniej było złomowań i sprzedaży statków, co zawdzięczać można dobremu rynkowi frachtowemu. 
Dane uzyskane z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku świadczą też o zdecydowanej poprawie 

koniunktury w przemyśle stoczniowym. 
W stoczniach województwa pomorskiego zbudowano w 2004 r. 16 statków o pojemności brutto 

(GT) 100 i więcej, których łączna pojemność brutto wyniosła 380 tys. GT, wobec zaledwie 5 statków 
o łącznej pojemności brutto 172 tys. GT w 2003 r. 

Portfel zamówień – na koniec 2004 roku, według danych CTO w Gdańsku – był pięciokrotnie więk-
szy od produkcji roku 2004, mierzonej nośnością statków. Znajdowały się w nim 54 statki o pojem-
ności brutto (GT) 1766,0 tys. ton i nośności (DWT) 1455,4 tys. ton. 

Rozszerzenie w 2004 r. Unii Europejskiej o nowe kraje bałtyckie, w tym Polskę, stwarza realne 
szanse na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w regionie Bałtyku, a tym samym – na ożywienie 
wymiany handlowej i transportu morskiego. 
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