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Obroty towarowe rosyjskich portów po III kwartałach 2016 r. wyniosły 531,7 mln t (+5,7% w odniesieniu do
wyniku III kwartałów roku 2015). Dane zostały opublikowane przez Stowarzyszenie Rosyjskich Handlowych
Portów Morskich (ASOP).
Wielkość przeładunków towarów suchych wzrosła o 7,8% - do 248,7 mln t, w tym węgla o 12,0% (do 101,9 mln
t), ładunków kontenerowych o 4,8% (do 31,4 mln t), zbóż o 2,1% (do 24,3 mln t), metalów żelaznych o 8,5% (do
21,5 mln t), ładunków promowych o 3,6% (do 17,1 mln t), rudy o 30,6% (do 6,5 mln t), drewna i produktów
leśnych o 2,5% (do 4,1 mln t) i ładunków tocznych o 180% (do 3,9 mln t).
Wielkość przeładunków towarów płynnych po III kw. 2016 r. wyniosła 283,0 mln t (wzrost o 3,9%), w tym ropy 162,9 mln t (wzrost o 8,5%) oraz gazu LNG – 9,7 mln t (+3,5%). Odnotowano mniejsze przeładunki produktów
naftowych – 107,8 mln t (-2,4%)
Porty Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. przeładowały 420,4 mln t ładunków eksportowych
(+ 5,2%), 23,4 mln t ładunków importowych (-6,1%), 36,3 mln t ładunków tranzytowych (+0,5%) i 51,6 mln t
ładunków kabotażowych (+21,4%).

Obroty towarowe północno-zachodnich portów FR
Obroty towarowe portów basenu Morza Arktycznego wyniosły 34,8 mln t (wzrost o 31,8% w stosunku do obrotów
III kw. 2015 r.), w tym przeładunki ładunków suchych zwiększyły się o 8,5% do 19,8 mln t, towarów płynnych
zwiększyły o 180% do 15,0 mln t. Port Murmańsk odnotował wzrost przeładunków o 42,2% do 23,1 mln t, port
Warandej wzrost o 22,1% do 6,0 mln t. Zmniejszeniu uległy obroty portów Archangielsk i Kandałaksza,
odpowiednio o 28,4% (2,1 mln t) i 21,5% (0,5 mln t).
Obroty towarowe portów basenu Morza Bałtyckiego wyniosły 174,9 mln t (+1,9%), w tym przeładunki towarów
suchych – 66,0 mln t (+0,9%), towarów płynnych – 108,9 mln t (+2,6%).
Zwiększyła się liczba przeładunków w porcie Ust-Ługa do 68,5 mln t (+5,3%), Primorsk do 48,3 mln t (+10,5%).
Wielki Port Sankt-Petersburga odnotował spadek obrotów towarowych do 35,9 mln t (-7,7%), port Wysock do
12,5 mln t (-5,2%), a port Kaliningrad do 8,7 mln t (-8,9%).

Obroty towarowe południowych portów FR
Obroty towarowe portów basenu azowsko-czarnomorskiego wyniosły 179,7 mln t (+3,9%), w tym przeładunki
materiałów suchych – 77,5 mln t (+8,7%), towarów płynnych – 102,2 mln t (+0,6%). Port Noworosyjsk odnotował
wzrost obrotów towarowych do 96,7 mln t (+2,1%), Kaukaz do 24,5 mln t (+3,1%), Tamań do 9,5 mln t (+9,2%),
Rostow do 9,7 mln t (+21,7%), Ejsk do 3,0 mln t (+8,3%) oraz Temryuk do 2,2 mln t (+19,2%). Swoje obroty
zmniejszyły port Tuapse do 18,7 mln t (-1,5%), Azow do 4,8 mln t (-2,7%) i port Taganrog do 1,7 mln t (-22,6%).
Obroty towarowe portów basenu Morza Kaspijskiego wyniosły 4,3 mln t (-15,9%), w tym przeładunki materiałów
suchych – 2,1 mln t (-9,3%) , towarów płynnych – 2,2 mln t (-11,5%). Obroty portu Machaczkała zmniejszyły się o
19,4% (do 2,4 mln t), Astrachań o 9,3% (do 2,4 mln t) oraz portu Olia o 29,6% (do 1,8 mln t).

Obroty towarowe dalekowschodnich portów FR
W portach morskich basenu dalekowschodniego obroty towarowe zwiększyły się osiągając poziom 137,9 mln t
(+8,5%), w tym przeładunki ładunków suchych – 83,2 mln t (+13,7%) , towarów płynnych – 54,7 mln t (+1,5%).
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Obroty zwiększył port Wostocznyj do 51,0 mln t (+4,5%), Wanino do 22,7 mln t (+13,8%), Nachodka do 17,4 mln
t (+10,2%), Władywostok do 10,5 mln t (+10,5%), De-Kastri do 8,5 mln t (+22,0%) oraz Poset do 6,0 mln t
(+26,8%). Zmniejszyły się przeładunki w porcie Progorodnoe – 11,6 mln t (-0,8%).
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