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krajowy” 
Maciej Matczak z Katedry Logistyki i Systemów Transportowych Akademii Morskiej w 
Gdyni. 
 
Polskie porty czeka stabilny wzrost obrotów kontenerowych i potwierdzenie aktualnej 
pozycji w logistycznej strukturze europejskiej, twierdzi dr Maciej Matczak z Katedry 
Logistyki i Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 
Według raportu firmy Colliers International ponad dwie trzecie handlu między Europą a 
innymi krajami, pod względem wartości transportowanych towarów, odbywa się przez 
porty europejskie. Rozwój konteneryzacji wpływa na obecny rozkład na logistycznej 
mapie Europy, czyniąc porty nad Adriatykiem kluczowym szlakiem logistycznym.  
Czy wobec takiej alternatywy rozwój możliwości przeładunkowych przez polskie 
porty mógłby przyciągnąć do kraju większą liczbę ładunków? 

 
Mówiąc o portach Adriatyku, jako kluczowym szlaku logistycznym dla Europy zapewne 
autorzy raportu brali pod uwagę potencjalny wpływ jaki posiadać będzie dyrektywa 
siarkowa na rynki portowe Morza Północnego i Bałtyckiego. Włączenie tych akwenów 
do strefy SECA niewątpliwie wymusi wzrost kosztów transportu do północnej części 
Europy. Według mojej oceny stwierdzenie to jest jednak nieco przesadzone. Wynika to 
z dwóch faktów. Po pierwsze pomimo implementacji dyrektywy siarkowej, lobby portów 
zachodnioeuropejskich będzie czyniło starania, by ładunki przechodziły przez 
największe porty Północnej Europy. Z drugiej strony, w przypadku południowego 
wejścia do Europy przez porty Triest czy Koper istnieją obiektywne utrudnienia w 
obsłudze lądowej, co wynika między innymi ze słabiej rozwiniętych połączeń 
drogowych czy kolejowych, które dodatkowo muszą pokonywać obszary górskie. 
Transport ładunków w takiej ilości, jak obecnie dokonują porty morza Północnego nie 
będzie więc w tym wypadku możliwy. Odnosząc się zaś do sytuacji polskich portów 
wskazać można, że z jednej strony powinniśmy wspierać partnerów z Morza 
Północnego przez których dociera do nas większość kontenerów ale także, musimy 
walczyć o swoje miejsce na światowej mapie połączeń kontenerowych. Chciałbym 
podkreślić, że określenie „światowej” nie jest tu przypadkowe, bowiem dużo 
korzystniejszą sytuacją będzie dla nas obsługa statków oceanicznych, dla których 
podróż w strefie SECA będzie stanowić jedynie niewielką część przewozu, a 
jednocześnie duża pojemność statków pozwoli na obniżenie kosztu jednostkowego 
przewozu. 
 
Miejscem docelowym towarów jest Europa Wschodnia, nasze porty pełnią 
funkcję tranzytową. Walczymy więc o coraz większy udział naszych ośrodków w 
tranzycie? 

 
Jeżeli mówimy tutaj o ładunkach, które potencjalnie byłyby obsługiwane przez porty 
Adriatyku, to niewątpliwie głównym celem będzie Europa Środkowa i Wschodnia. 
Obszar ten jest oczywiście również w spektrum zainteresowania naszych terminali 
kontenerowych, a podstawowymi kierunkami powinny być Słowacja, Ukraina, Białoruś 
czy Węgry. Pytanie tylko jaki standard obsługi jesteśmy w stanie zaoferować 
kontrahentom ze wskazanych krajów. Problemem jest to, że jak na razie porty Morza 
Północnego, Hamburg czy Rotterdam mają już dobrze rozwinięte kolejowe serwisy 
kontenerowe łączące je z krajami Europy Środkowej czy też dysponują dobrze 



rozwiniętą infrastrukturą autostradową. Duży statek zawijający do Rotterdamu w 
porównaniu z jednostką zawijającą do portu w Gdańsku czy Gdyni ma na starcie kilka 
dni przewagi, tym samym układ czasowy jest mniej korzystny dla polskich portów. 
Kontener w porcie zachodniej Europy jest wiec załadowywany na pociąg i dostarczany 
bezpośrednio na miejsce docelowe. Być może długość trasy ładunku z polskiego portu 
na południe jest nieco mniejsza, ale wciąż problemem pozostaje kilkudniowe 
opóźnienie oraz wciąż niekompletna infrastruktura, zarówno drogowa, jak i kolejowa. 
Jeśli nie zaproponujemy czegoś radykalnie bardziej konkurencyjnego, związanego z 
kompleksowością usług czy ich atrakcyjną wyceną to nasz udział w tranzycie będzie 
wciąż niewielki. 
 
Jaką kartą moglibyśmy zagrać by zwiększyć nasz udział w tranzycie? 
 
Nasze możliwości określa położenie geograficzne. Porty Bałtyku mają peryferyjne 
położenie i tego niestety nie zmienimy. Nie ma więc wątpliwości, że naszą szansą jest 
intensyfikacja połączeń międzykontynentalnych, do czego niezbędne są duże masy 
ładunkowe, zarówno te związane z obsługą polskiego handlu zagranicznego, jak i rolą 
portów tranzytowych. Z jednej strony nie dysponujemy tak dużym zapleczem jak porty 
Europy Zachodniej, gdzie jest bardzo silny, rozwinięty i bogaty rynek, z drugiej tempo 
rozwoju gospodarczego daje nadzieję na utrzymanie ponadprzeciętnych wzrostów w 
przyszłości. Jeżeli więc krajowy rynek będzie rósł, zwiększać się będzie tranzyt morski 
do Rosji, to jest szansa na wzrost znaczenia polskich portów w obsłudze rynków 
Europy Środkowej i Wschodniej. Można więc powtórzyć jeszcze raz, większy statek to 
niższy koszt, a tym samym lepsza oferta cenowa. 
 
 
Więcej na:  http://morzaioceany.pl 


