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I.
AFRA
BCH Code

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
–
–

Average Freight Rate Assessment
The Code for the Construction and Equipment of Ships
Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
(The BCH code is applicable to the chemical tankers built before 1 July 1986)
BIQ
–
Barge Inspection Questionnaire
BPQ
–
Barge Perpendicular Questionnaire
CBM
–
Cubic Meter
CDI
–
Chemical Distribution Institute
CHOPT
–
Charterers’ Option
CIF
–
Cost Insurance and Freight
CIQ
–
China inspection and Quarantine
COA
–
Contract of Affreightment
CoF
–
Certificate of Fitness
CPO
–
Crude Palm Oil
CPP
–
Clean Petroleum Product
CPS
–
Crude Palm Stearin
DPP
–
Dirty Petroleum Product
DWCC
–
Deadweight Cargo Capacity (Cubic Capacity)
DWT
–
Deadweight Tonnage
ECA
–
Emission Control Area
EIU
–
Even if used
ETBE
–
Ethyl ter-butyl ether (Ethanol)
FAME
–
Fatty Acid Methyl Ester
FFA
–
Forward Freight Agreement
FOB
–
Free on board
FOSFA
–
Federation of Oils, Seeds and Fats Associations
FSHEX
–
Friday Saturday and Holidays Excluded
FSHINC
–
Friday Saturday Holidays Included
FSS
–
Fire Safety System
GFC
–
Global Financial Crisis
GHS
–
Global Harmonised System
GRT
–
Gross Tonnage
IBC Code
–
The International Bulk Chemical Code
(International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous
Chemicals in Bulk.). The IBC code is applicable to the chemical tankers built after 1 July
1986)
IMO
–
International Maritime Organisation
INTERTANKO
–
International Tanker Owners Federation
IPTA
–
International Parcel Tanker Association
ISM
–
International Ship Management
ISPS
–
International Ship and Port Facility Security Safety Code
kPa
–
Kilopascal
KPI
–
Key Performance Indicator
LBP
–
Length between perpendiculars
LNG
–
Liquefied Natural Gas
4

LOA
–
LR1
–
LR2
–
LSFO
–
MARPOL
–
MARPOL ANNEX 1
MARPOL ANNEX 2
and/or
MEG
MEPC
MOLOO
MR
MSC
MSDS
NGL
NLS
NRT
OCIMF
ODME

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OPEC
P&I
PDA
PFAD
REACH

–
–
–
–
–

SECA
SG
SIRE
SMS
SOLAS
SOPEP
SSHEX
SSHINC
STCW

–
–
–
–
–
–
–
–
–

STS
TCE
TMSA
ULCC
UNCLOS
UU
VEC

–
–
–
–
–
–
–

Length Overall
Long Range 1 (Tanker from 60 000 – 80 000 DWT)
Long Range 1 (Tanker from 80 000 – 120 000 DWT)
Low Sulphur Fuel Oil
Marine Pollution Convention
–
Products with 75% or more petroleum oil
–
Products more than 1% but less than 75% petroleum oil
Products with 1% or less petroleum oil
Mono Ethylene Glycol
Marine Environment Protection Committee
More or less owners’ options
Medium Range Tanker (20 000 – 40 000 DWT)
Maritime Safety Committee
Material Safety Data Sheet
Natural Gas Liquids
Noxious Liquid Substances
Nett Tonnage
Oil Companies Maritime Forum
Oil discharge monitor equipment (it is valid for annex 1
cargoes)
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
Protection and Indemnity
Port Disbursement Account
Palm Fatty Acid Distillate
Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of
Chemicals
Sulphur Emission Control Area
Specific Gravity
Ship Inspection Report
Safety Management System
Safety of Life at Sea Convention
Ship Oil Pollution Emergency Plan
Saturday Sunday and Holidays Excluded
Saturday Sunday and Holidays Included
Standard of Training, Certification and Watch keeping for
Seafarers
Ship To Ship
Time Charter Equivalent
Tanker Management Self-Assessment
Ultra Large Crude Carrier
United Nations Convention on the Law of the Sea
Unless Used
Vapour Emission Control
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VIQ
VLCC
VPQ

–
–
–

Vessel Inspection Questionnaire
Very Large Crude Carrier
Vessel Perpendiculars Questionnaire
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II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
През последните 10 години корабната индустрия претърпя извънредни отрицателни
промени. Драстичен спад на ставките за рейсови и тайм чартърни превози се забеляза
след световната финансова криза. Големият спад на цените на горивата през 2014 г., и
последователното покачване на цените през 2017 г., доведе до сериозни проблеми за
химикаловозните корабособственици, тъй като повечето от тях в момента се борят да
покрият дори дневните операционни разходи. Пазарът за съжаление не се движи
паралелно с увеличението на цените на горивата, както обикновено би трябва да бъде,
и не съответства на пропорционалното нарастване на търсенето на товари. Проблемът
който се решава в съответната дисертация е ефекта на глобалната криза върху строежа
на химикаловози и неговите играчи. Един от основните фактори, който е и база за
осмислянето

на

проблематиката

като

цяло

са

високите

стойности

на

капиталовложенията, които за съжаление трябва да се направят, като тяхната
възвръщаемост в краткосрочен план може да не е на добро ниво, за разлика от другите
области на транспортния сектор, където първоначалните капиталовложения не са
толкова високи, а възвращаемостта дори в кратки периоди може да е по-бърза.
Резултатите показват, че по време на такива кризи тенденцията на търсенето
намалява значително и играчите често решават да се преструктурират и често
намаляват, което води до отстраняване на слабите играчи от пазара и по-големите и
конкурентноспособни участници оцеляват. Въпреки това, устойчивите индустрии
доказаха, че са тези, които превръщат финансовите кризи в бизнес възможност.
Старата поговорка "Купете ниско - продавайте високо" не би могла да бъде поподходяща за ситуацията със сегашната индустрия за химикаловози. Анализът показва
че в съответствие с почти всички исторически икономични цикли, химикаловозите
също са склонни към пикове и спадове. Като такъв, настоящият момент може да е
идеалният момент да се инвестира в евтини кораби втора употреба или може би да се
сключват дългосрочни договори на тайм чартъри или дори да се закупят акции / дялове
на корабоплавателни компании за жизнеспособни дългосрочен възвръщаемост.
При настоящите пазарни напрежения, корабособствениците са под голям натиск и
от новите регулативни норми, които те трябва да спазват. Система за баластни води и
системата за използване на горива с ниска сяра, задължава корабособствениците да
7

правят огромни ретрофитинги и да оборудват корабите си със скрубери, за да намалят
замърсяването

на

въздуха.

При

наличните

пазарни

условия,

колкото

и

корабособствениците да се опитват да отразят тези разходи в морските ставки, заради
свръх предлагането на химикаловозите в пазара, е налице невъзможност да се
променят ставките и корабособствениците ще се задължат да поемат тези разходи и да
ги изчислят като капиталови разходи, за да могат да си възвърнат тези разходи в
дългосрочен план.

2. Цел и задачи на изследването
Основната цел и задача на настоящата дисертация е усъвършенстване на
химикаловозния пазар в Черно и Средиземно море и създаване на подходящи
стратегии и насоки на настоящите и бъдещите инвеститори в тази област. Главните
задачи, които трябва да бъдат решени за реализиране на целта са:
1. Да се дефинира кратко историческото развитие на химикаловозите, да се
определи тяхната роля и място като цяло в танкерното плаване и съответно да
се създаде оценка върху тяхното техническо и технологично развитие в кратък
срок.
2. Да се изследват правните норми регулиращи химикаловозите и едновременно
да се създаде оценка за техния ефект върху техническото и икономическото или
търговското им управление.
3. Да се класифицират и изледват видовете товари, които са предназначени само за
химикаловози, да се изледват товаропотоците в Черно море и Средиземно море
с цел да се види динамичността и ефективността на химикаловозния пазар и дa
се определи оптималният тип и тонаж за този регион.
4. Изследвайки динамиката на фрахтовия пазар след 2008 г. до сега, да оцени
основните фактори за причините на кризата в световен и регионален мащаб. Да
оцени

тежестта

на

регионалните

корабособственици

и

тяхната

конкурентоспособност спрямо световните танкерни оператори.
5. Да даде оценка на фирмите, които функционират като технически и търговски
оператори и да създаде стратегия за възможните икономични цикли в
химикаловозното корабоплаване.
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3. Обект на изследването
Обект на изследването представляват широка гама от различни видове танкери,
които най-общо могат да се ограничат в рамките на големи комплексни химикаловози,
превозващи голям брой видове товари, както и ниско тонажни кораби, превозващи
ограничен брой товари на по-къси разстояния, като неразделна част от разглежданите
въпроси се изследват и товаропотоците на съответните химически товари, обект на
гореспоменатите превози.
В съчетание с това се разглеждат и неразривно свързаните исторически,
екологични, геополитически, икономически, правни и технически фактори, които
оказват влияние върху химикаловозите и превозваните от тях товари, като те са
основните показатели определящи изцяло финансовия аспект на разгледаната теза и по
– конкретно базата на която се стъпва при определянето на навлата.

4. Предмет на изследването
Предмет на настоящата дисертация е усъвършенстване и оптимизация на
химикаловозния пазар в Черно и Средиземно море с цел създаване на подходящи
стратегии и препоръки на настоящите и бъдещите корабособственици в тази област и
също така постигане на ефективност на химикаловозния процес.

5. Методи за изследване
Заради кратката история на химикаловозния пазар не съществуват много
литературни изследвания, както при продуктовозният пазар. Това се дължи на тясната
специализация и краткосрочната история на този специализиран отдел. Съответната
дисертация е практическа и приложима и за тази цел. Методът при изледването се
базира повече на практическия опит на автора и наличните пазарни анализи, направени
и издадени от световни оператори и брокери.
Едновременно, доколкото е възможно са исзледвани и теоретичните и научните
ресурси свързани с морското управление като цяло и е направена тясна връзка между
общото корабно управление и химикаловозния отдел от танкерното корабоплаване.
Също така при изледването са осъществени и срещи с практикуващите в пазара с цел
да

се

приложат

практически

знания

на

тезата.

Направени

са

срещи

с

корабособственици, корабни технически и търговски управители, корабни брокери,
морски адвокати.
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6. Практическо значение на получените резултати
На базата на направените анализи и проучвания са получени следните резултати:
1. Корабособствениците са констатирани повече на настоящите икономически
цикли от колкото на историческото влияния на тези периоди. Повечето от
предприемачите не вземат под внимание историята и в последствие не се учат
от историята.
2. Поведенческата икономика играе жизнено важна роля при вземането на
решенията и повечето корабособственици са склонни да направят грешки при
инвестициите, подхождайки с поведението да инвестират без да се направят
съответните анализи – „Нетърпелив капитал“ и съответно се сблъскват с
„Камчийшки ефет“.
3. Преди

да

се

реши

инвестиране

в

химикаловоз,

анализирането

на

икономическите цикли, и също така анализирането на:
a. Глобалния химикаловозен пазар
b. Регионалния пазар
c. Брой на химикаловозите и локалните играчи
d. Предлагане на химикалните товари в областта
e. Политическите взаимоотношения на държавите на региона
... са жизненоважни фактори, които определят вземането на оптимално решение.

7. Основни литературни и информационни източници
Използвани са 90 книжни и 77 електронни публикации, общо 167 източници на
информация. Сред тях са национални и международни нормативни документи, научни
статии и пазарни доклади и презентации по специалността на английски език. Авторът
е използвал и практически опит, натрупан като корабен управител в Туркер Груп (осем
години), Брокер в Есекс Шипинг-Великобритания (пет години), Член на изпитна
комисия и екзаминатор за танкерно корабоплаване към Института на Корабните
Брокери, Великобритания (три години).

8. Обсъждания
Дисертационният труд е обсъждан на заседания и приет на разширено заседание на
катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ към Факултет „Навигационен“ на
ВВМУ „Н. И. Вапцаров“ - Варна.
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III. СТРУКТУРА НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Структура на дисертационния труд
Резултатите от проведеното изследване са представени в дисертационен труд,
който се състои от увод, съдържание, четири глави, заключение и приложения.
Приложен е списък с използваната литература. Съдържанието на приложенията
допълва и подкрепя идеите, издигнати в основната част.
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IV.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ПЪРВА ГЛАВА

ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТАНКЕРНОТО КОРАБОПЛАВАНE
1.1. Анализ на историческото развитие на нефтените танкери и танкерите за
суров петрол
Настоящото развитие на комплексните високо-технологични химикаловози е
резултат и наследник на историческото развитие на танкерното корабоплаване. От
обикновените барели преди 170 години, преследвайки добивът на първия суров петрол,
се превръща в най-големият бизнес в историята на корабоплаването. Танкерът се е
родил от нуждите за превоз, на новооткрития продукт, от производителя до крайния
потребител1. За да се разбере същността на химикаловозите, е нужно

да се знае

историческото развитие на петролната индустрия, която определя политическите и
икономическите насоки на страните.
Първата глава на изследването разделя танкерното корабоплаване на 5 основни
периоди до настоящето:
1-) Раждането на танкерното корабоплаване

1861 – 1900 г.

2-) Преобразуване на танкерното корабоплаване и раждането на първата конвенция
SOLAS

1900 – 1918 г.

3-) Еволюиране на танкерите

1918 – 1950 г.

4-) Ера на химикаловозния пазар

1950 – 1980 г.

5-) Реконструкция и регулативни промени

1980 – 2018 +...

През 1861 г., приблизително в рамките на период от две години, полковник
Едуард Лаурентин Дракее2 изградил сондажа на първия Американски кладенец за
петрол с търговска цел, като първият експорт за Лондон е бил направен от базиран във
Филаделфия износител – 901 барела суров петрол и 428 барела керосин с 224-тонната
тримачтова баркентина „Елизабет Уотс“3. Ниският стандарт на образование и
обезцененият човешки живот в този етап от историята са били причина да не се отдава
значение на здравето и мерките за сигурност на екипажа.

1

Ratcliffe, Mike. Liquid Gold Ships: A History of the Tanker, 1859-1984. London: Lloyd’s of London Press
Едуин Лaурентин Драке (29 март 1819 г. – 9 ноември 1880 г.), известен също като полковник Драке, е американски бизнесмен и e
първият американец, който успешно пробива сондаж за петрол.
3
Елисабет Уотс е първият кораб, който осъществява първият износ на петрол от САЩ.
2
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Фигура 1. Тримачтовата баркентина „Елизабет Уотс“ [81]

От съществено значение е да се отбележи, че главните производители на
нефтопродукти са концентрирани в Средния изток, а основните потребители са
концентрирани на Запад, доставките са се осъществявали по две основни дестинации:
– чрез Суецкия канал – ограничението от 30 000 БРТ е било необходимо поради
техническите параметри на канала, същевременно това е бил по-краткият път за
доставка;
– Преминаването на нос Добра надежда, Южна Африка – тук не съществува
ограничение за тонажа, но големият недостатък е увеличаването на времето за
превоз.
Ако се погледне от историческа гледна точка Суецкия канал, може лесно да се
констатира, че той е бил затварян принудително два пъти [21]. Първият път това е
станало през 1956 година, като причина за това е била Суецката Криза, а вторият път е
бил през 1967 година по време на сблъсъка между Израел и Египет. Трябва да се има
предвид, че затварянето на канала не е било причина за спирането на доставките по
море, а е изиграло главна роля за търсенето на алтернативни решения, като найцелесъобразното и съответно най-доходоносно се оказало и наложило увеличаването
на размерите на корабите, въпреки че се е използвал по-дългият път за доставка.
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Фигура 7. Карта на морските пътища от Суецкия канал и нос Добра Надежда [106]

1.2 Анализ на историческото развитие на химикаловозните танкери

Историята на химикаловозите е сравнително кратка. Като начална точка на
развитието им може да се посочи периодът, който започва преди 70 години. След
Втората световна война по крайбрежието на Съединените щати се развива химичната
индустрия. Тази сравнителна нова индустрия крепи своето развитие на находищата на
газ и петрол в Тексас, както и върху наличието на мини за добив на сяра в Луизиана,
които са основните източници за доставката на съответните суровини.
През 1950 година започва лавинообразно търсене на различни видове химикали,
което, от своя страна, влага в смисъла на транспортирането им много по-комплексно
съдържание и изисква по-стремглаво развитие.
Ключовите показатели, които са взети под внимание при изграждането на първите
химикаловози, са били:
1. природата на опасните товари;
2. търсенето на химикаловози;
3. необходимостта товарите да се загряват и поддържат при определена
температура;
4. необходимостта танковете да бъдат чисти;
5. нарастващото разнообразие от товари;
6. комплексността на товарите;
7. чувствителността на товарите;
8. себестойността на товарите.
Химикаловозите са по-малки кораби и попадат в групата на корабите с малки
размери, и по-конкретно те се подразделят, както е показано по-долу:
1. Малки

химикаловози

1 000

–

4 000 т
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2. Крайбрежни химикаловози

4 000

–

10 000 т

3. Океански химикаловози

10 000

–

55 000 т

За разлика от продуктовозните танкери при химикаловозите реално не съществува
универсално приета категоризация. Въпреки това модерните химикаловози може да се
подразделят в следните три групи:
1. Според вид на продукта

: органични, неорганични, растителни масла, др.

2. Според тяхната големина

: малки, крайбрежни и океански

3. Според тяхната структура

: IMO 1, IMO 2, IMO 3

4. Според регион на търговия

: регионални и интерконтинентални

Фигура 11 – Класификация на химикаловозния пазар

Транспортът на товаропотоците в химикалния пазар се осигурява чрез три вида
химикаловоза, при които начинът и размерът на товаропомещенията се различават.
В първата група става въпрос за Парцелните танкери[7], които може да се
обобщят или дефинират като танкери, плаващи в линейното корабоплаване.

Фигура 12 – Модел на химикаловозен пазар

Те имат определени плавателни линии, където винаги осигуряват химикаловоз в
определено време и се наричат басейни за танкери.
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Втората група са специализираните химикаловози, използващи средно големи
танкери за химически вещества, често 10 000 – 20 000 dwt, които работят на разменния
пазар. Тази група е доминираща за регионален мащаб.
Последната група, която включва както химикаловози, така и продуктовози,
работи на спот пазара и в повечето случаи включва в себе си регионални и малки
фирми.
1.3 Организация и технически параметри на химикаловозите
Концепцията на съвременните комплексни химически танкери се базира на
еволюцията на обикновените продуктовози, които са били принудени да достигнат
високите стандарти, които изисква от тях международната химическа търговия.

Фигура 17. Конфигурация на товаропомещенията в химикаловоз [26]

1.3.1 Анализ на главните елементи на химикаловозите
За да се предотврати смесването на различните товари, химикаловозите
притежават помпи, тръбопроводи, кранове и разбира се, карго помещения, познати ни
като танкове. Изолирането на химикалите помежду им се осъществява благодарение на
множество тръбопроводни конструкции, които са характерни и специфични за всеки
отделен танк (резервоар), като началото на тези тръбопроводни системи започва от
точката на вход към кораба, наричана „манифолд“, и продължава до изливането в
самите танкове.
1.3.2 Подготовка за товарни операции
1. Определяне спецификацията на товара и заповед за натоварване;
2. Обозначение, показващо дали превозваният товар съдържа / не съдържа
токсични компоненти, като H2S1, бензол, оловни примеси и др.;
3. Проверка на вентилационна система на всеки танк;

16

4. Определяне на точката на възпламеняване на продуктите и приблизителни
температури на товарене при нелетливи товари;
5. Определяне на спецификациите на горивата, съдържащи H2S компоненти;
6. Определяне на скорост и налягане при товарене на бункер;
7. Изчисляване на количеството товар, което ще бъде натоварено;
8. Определяне на максимални нива на товарене от бреговия терминал;
9. Осигуряване на временна готовност за спиране при нормална помпа;
10. Определяне на максималното налягане на товарна връзка танкер / бряг;
11. Определяне на броя и големината на маркучите и товарните рамена, изискващи
манифолдни връзки за всеки товар или видове товари, и контрол на парните
емисии (vapor emission control (VEC)), ако е необходимо;
12. MSDS на продуктите;
13. Установяване на нивото на преливане и необходимост и наличие на оборудване
при аварии.
1.3.3 Подготовка за операции по разтоварване
1. Определяне на количествата товар за разтоварване;
2. Определяне на максимално приемливо ниво за разтоварване;
3. Установяване на максималното налягане, приемливо за товарната връзка между
танкер и суша;
4. Определяне на броя и размерите на маркучите и рамената на съществуващите
връзки и коленните връзки (манифолди), които се изискват за всеки вид продукт
според неговите разновидности;
5. Ограничаване на движенията на маркучите и раменните връзки;
6. Съобразяване с други ограничения, изисквани от терминалите;
7. Установяване на комуникационни системи за контрол на разтоварването;
включващи звуков и светлинен сигнал за аварийно спиране;
8. Тестване на аварийното оборудване и препълването.
Основните елементи, които се вземат под внимание при товаро-разтоварните
операции при химикаловозите, са, както следва по долу:
1. Товаро-разтоварни маркучи

(Cargo Handling Hoses)

2. Манифолди

(Manifolds)

3. Валове

(Valves)
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4. Линейна тръбопроводна система (Pipe Line System)
5. Линейна система за отстраняване на остатъчния товар (Stripping Lines System)
6. Помпени товарни танкове

(Pumps Cargo Tanks)

Преди каквато и да било операция, маркучите трябва да бъдат проверени визуално
и да се потвърди, че всички са пригодни за действие. Ако съществува дори и най-малко
съмнение, операциите не се започват, докато не се потвърди пълната пригодност на
съответните маркучи.

Фигура 18. Правилна връзка между товарно-разтоварителен маркуч и манифолд

Фигура 19. Фланец на химикаловозен танкер

1.3.4 Тръбопроводна система
Тръбопроводната система е една от най-важните оборудвания на танкерите, тъй
като товаро-разтоварните процеси се изпълняват чрез нея. Основните параметри, които
определят избора на тръбопроводната система, са:
1. Защита на товара;
2. Скорост на разтоварване.
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Също така друг важен компонент на химикаловозите са товаро-разтоварните
кранове. Крановете могат да се управляват както ръчно, така и чрез дистанционен
контрол. Най-общо те са както по-долу:
1. Танкови кранове

(Tank

Valves)

2. Междинни поток-определящи кранове

(Crossover

Valves)

3. Главни кранове

(Master

Valves)

4. Портални кранове

(Gate

Valves)

5. Преградни кранове

(Bulk head

Valves)

6. Морски Кранове

(Sea

Valves)

1.4 Изследване на химикаловозите от гледна точка на правните норми
За да се осъществи по-пълно представяне на химикаловозите, в настоящата
глава се разглеждат правните изисквания, на които подлежи да отговарят посочените
плавателни съдове. Като се има предвид и че международната морска индустрия по
своята същност се характеризира със строго прилагане на регулации и правни норми,
които освен международни могат да бъдат и вътрешни – национални. Особено през
това десетилетие морската индустрия има специално развитие от гледна точка на
възникването на допълнителни регулации, които постепенно заемат своето място и
водят до по-голяма ефективност, като тяхното икономическо и операционно
приложение дава своето практическо отражение в сектора на танкерното плаване и в
частност при химикаловозите.
1.4.1 Правила за контрол на замърсяването от вредни течни вещества в насипно
състояние
Сравнявайки предишното приложение с това с измененията от Приложение II
на MARPOL, става ясно, че категориите са били A, B, C, D и Допълнение III, където
продуктите, обхванати от настоящото Допълнение, не се обхващаха от кодекса IBC. От
01 януари 2007 г. с изменения на Приложение II на MARPOL са публикувани три и
една допълнителни категории в системата[77]. MARPOL Анекс II Категоризациите са
създадени поради факта, че при оперативните практики на корабите има реални
условия да се осъществи замърсяване на околната среда и същевременно да се
реализира оперативното обезвреждане на вредни течни вещества NLS4. NLS са

4

NSL – Noxious Liquid Substences
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разделени на категории замърсявания в зависимост от степента на заплаха, която те
могат да причинят в околната среда, а именно:
– X Категория
– Y Категория
– Z Категория и
– ОС, които са дефинирани като други вещества, например ябълков сок, глинеста
суспензия, въглищна суспензия, разтвор на декстроза, глюкозен разтвор, каолинова
суспензия, меласа и вода.

Таблица 3. Спектрум на химикаловозен танкер и продуктовоз

На таблица 3 е показан спектрален анализ на измененията между предишното и
сегашното приложение. Също така на таблица 4 са показани мощността за превозване
на някои определени и много често превозвани товари в зависимост от техните
покрития и неръждаема стомана.

Таблица 4. Видове товари които могат да бъдат натоварени според покритието на резервоарите
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1.4.2 Контрол на околната среда
Може да се обобщи, че всички ревизии и изменения на MARPOL се правят с
цел предпазване на околната среда от потенциална опасност от замърсяване от товари.
За прилагане на изискванията за опазване на околната среда от химикаловозните
танкери се използват следните методи:
1. Инертиране
2. Полагане
3. Сушене
4. Вентилация
ВТОРА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА ТОВАРОКАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ХИМИКАЛОВОЗНИЯ
МОРСКИ ПАЗАР
За да се осъществи целта на настоящата теза, е необходимо да се направи детайлно
изследване на товаропотоците и да се дефинира кои товари могат да се превозват с
нефтени танкери и кои с танкер химикаловоз. При дефиницията на химикаловоз е ясно
разписано, че това е танкер, който има способност да превозва товарите, които са
споменати в Приложение 17 към Анекс 2, конвенцията MARPOL [26].
Проучването установява, че класификацията на химикаловозите според техните
продукти се подразделя на 4 основни групи, а именно:
1. Органични продукти
2. Неорганични продукти
3. Растителни масла
4. Индустриални масла и други
Тези товари вземат място в Приложение 17 и също така са споменати в Certificate of
fitness. Ако някои от товарите не са споменати в тази таблица и също така не са взели
място в корабния сертификат, тогава се взима специално разрешение и се прави
тристранен договор, където страната на корабната регистрация (флага), страната,
където товарът се произвежда и също така страната, която има интерес да внесе този
товар се договарят и определят всичките необходими условия за превоз на съответния
товар5.

5

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/ChemicalPollution/Documents/TPA_new_134_09May18.pdf
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Фигура 21. Концепт на тристранно договаряне

Анализ на химикалните товари, изброени в IBC Koда
В долупосочената таблица са изследвани продуктите, изброени в кодекса IBC.
710 продукта са изброени в Глава 17 и 40 продукта в Глава 18. В Кодекса са изброени
общо 750 продукта. Фигура 24 показва процента на тежест на видовете опасност на
продуктите, изброени в Глава 17 от Кодекса. 46.05% от продуктите имат риск за
безопасността и замърсяването (S / P), 53,66% имат само опасност от замърсяване (P), а
по-малко от 0,3% имат само опасност за безопасността (S).

Фигура 24. Според съответния риск на товара дали е за сигурност, или за опасност от замърсяване на
околната страна

Едновременно са изследвани видовете химикаловози и тяхната роля в
продуктите, изброени в Кодекса, където се установява, че най-големият брой
химикаловози са от вид IMO 2 с общо 389 вида товар и с 55% тежест, а най-малкия вид
IMO 1 с 25 вида товар и с 3.52% обхват на товарния лист.

Фигура 25. Място на класифицираните химикаловози

Според риска на замърсяването на околната страна при положение на авария е
установено, че най-широко обхваната категория е Y с общо 479 (67% ) товар, изброени
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в Кодекса, а на второ място е категория Z с общо 141 (19.85%) вида товар. На последно
място са товарите, които са високорискови за околната среда и се нуждаят от дълбоко
внимание, това е категорията X с общо 90 (13%) вида товар.

Фигура 26. Място на категориите според риск на замърсяването

2.1 Органични (нефтохимически) продукти
Нефтохимическите продукти представляват най-сложната и вероятно найразнообразната група химикали, превозени в течно състояние. Всички те са въглеродни
съединения, основно получени от нефт или газ.
Тъй като шипинга се дефинира като производно търсене, заедно с развитието на
тези химически продукти нефтохимическият морски пазар започва да се развива
паралелно на развитието на химически и нефтохимически продукти, което също така
пряко засяга химикаловозната област.
В

дадената

таблица

9

хронологично

са

посочени

продукти

по

техните

изобретения[150,89]:

2.1.1.1

Олефини
Тези продукти предимно се произвеждат чрез каталитичното крекиране на нефт

и при повечето случи се превозват с газовози. Олефините могат да бъдат подразделени
на три основни групи, а именно:
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1. Етилен
2. Пропилен
3. Бутадиен

Фигура 28. Производство на нефтопродукта етилен

Изследването показва, че някои от химикаловозите са снабдени с предназначени
товаропомещения, които могат да превозват и тези товари.
Аромати

Ароматът включва бензен, толуен и ксилен, често наричан BTX[153,152].
Бензенът е междинен продукт, от който 80% се използват за производството на други
химикали.
Според Кодекса условията на превоз на толуена е като на таблица 11:

При отношение на природния газ в химикаловозния пазар тя играе частична роля, тъй
като чрез естествения природен газ може да бъдат произведени и химически вещества,
които се превозват с химикаловози.
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2.2 Неорганични химикали
Неорганичните химикали играят жизненоважна роля на химикаловозния пазар и в
повечето случаи се превозват с химикаловоз, оборудван с неръждаема стомана. Те са
по-скоро единични товари, отколкото парцелни товари, и поради това се превозват
като единствен товар на борда. Сярната киселина, фосфорната киселина, и сода
каустик са три от най-често срещаните.

Фигура 30. Области на сярна киселина

Основните активни пристанища в Черноморското крайбрежие за товароразтоварване на сярна киселина за изброени в таблица 14.

В долупосочената таблица са показани трите най-големи европейски износители
и вносители по държави[4]:

Фигура 31. Основни европейски производители на сярна киселина
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Според MARPOL Анекс 2 изискванията за превоз на сярната киселина са, както следва:

2.2.2 Фосфорната киселина се използва за производството на суперфосфати и
различни други продукти, включително детержани, бои и хранителни продукти:
азотната киселина е основна съставка на взривните вещества, нитратните торове и
много багрила и пластмасите;

Фигура 32. Области на фосфорна киселина

Условията за превоз на този вид товар са, както е описано в таблица 16:

2.2.3 Сода каустик (Sodium Hydroxide) също се транспортира в течна форма. Другите
включват солна киселина, която се използва в процеса на редукция на стоманата и
редукция на рудата, и амоняк.

Фигура 33. Области на сода каустик

В пристанището киселините се съхраняват в стоманени цистерни с гумена облицовка,
разположена в бетонни резервоари, които могат да задържат съдържанието в случай на
изтичане.
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2.3 Растителни масла / специфични изисквания за превоз на растителните масла
Преди новия регламент за превоз на растителните масла да влезе в сила през
2007 г., растителните масла бяха класирани като категория D и бяха изброени в Глава
18.

Сравнение на категориите замърсявания и видовете кораби на някои растителни масла
преди и след 1 януари 2007 г. са показани в таблица 18:
Продукт

Категория

Acetone

Z

Alcoholic beverages, n.o.s.

Z

Apple juice

OS

N-Butyl alcohol

Z

Sec-Butyl alcohol

Z

Calcium nitrate solutions (50 % or less) (a)

Z

Clay slurry

OS

Coal slurry

OS

Diethylene glycol

Z

Ethyl alcohol

Z

Ethylene carbonate

Z

Glucose solution
Glycerine

OS
Z
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Glycerol monooleate (b)

Z

Hexamethylenetetramine solutions

Z

Hexylene glycol

Z

Hydrogenated starch hydrolysate
Isopropyl alcohol

OS
Z

Kaolin slurry

OS

Lecithin (a)

OS

Magnesium hydroxide slurry
Maltitol solution (a)

Z
OS

N-Methylglucamine solution (70% or less)

Z

Methyl propyl ketone

Z

Molasses

OS

Noxious liquid, (11) n.o.s., (trade name..., contains...)
Non noxious liquid, (12) n.o.s., (trade name..., contains...)

Z
OS

Polyaluminium chloride solution

Z

Polyglycerin, sodium salt solution

Z

(containing less than 3% sodium hydroxide) (a)
Potassium formate solutions

Z

Propylene Carbonate

Z

Propylene glycol

Z

Sodium acetate solutions

Z

Sodium sulphate solutions

Z

Sorbitol solution (a)

OS

Sulphonated polyacrylate solution (a)

Z

Tetrahethyl silicate monomer/oligomer (20% in ethanol)

Z

Triethylene glycol

Z

Vegetable protein solution (hydrolysed) (a)

OS

Water

OS
Таблица 21. Продукти според анекс 2 приложение 18
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И макар да не е много често срещано, но и таловото масло намира място в Кодекса
и се превозва с химикаловози, като видовете са класирани като:

2.1 Индустриални масла и други
Основните масла се използват за производството на продукти, включително
смазочни масла, моторно масло и течности за обработка на метали и са в групата на
Анекс 1, а не в Анекс 2. Поради това превозът на базовите масла не е задължително да
се осъществи с танкер химикаловоз, а може с продуктовоз. Основната причина за
превоза им с химикаловози е заради тяхната възможност да поемат повече количество,
като в повечето случаи товарът е парцелен.

Фигура 34. Видове индустриални масла

2.2.1 Основни нефтени групи
Почти всеки смазочен материал, използван в производствения процес днес,
започва като просто базово масло. Американският петролен институт (API) [142]
категоризира базовите масла в пет категории.
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За да се покаже по-ясно как индустриалните масла се произвеждат, фигура 35
илюстрира процеса на дестилиране и производно на индустриално масло група 1.

Фигура 35. Процес на дестилиране на индустриално масло група 1.

Фигура 36. Основни морски потоци на индустриалните масла

Основните изисквания за превоз на химикални товари по море са включени в този
документ, който се нарича Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS се състои от
различни секции и оформлението може да се различава леко от доставчика до
доставчика, но съдържащата се в тях информация е основно същата и може да се
обобщи по следния начин:
1. Идентификация на веществото. Това ще включва търговското наименование и
производителя.
2. Състав и формула.
3. Основни опасности (например токсични, канцерогенни и т.н.).
4. Мерки за оказване на първа помощ.
5. Противопожарни мерки.
6. Мерки при случайно изпускане.
7. Работа и съхранение.
8. Контрол на експозицията и лична защита (това ще включва подобие на
праговите гранични стойности и подробности за ЛПС).
9. Физични и химични свойства.
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10. Стабилност и реактивност.
11. Токсикологична информация.
12. Екологична информация.
13. Съображения за изхвърляне.
14. Информация за транспортиране (например UN номера).
15. Допълнителна информация.
ТРЕТА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩИЯ ХИМИКАЛОВОЗЕН ПАЗАР
3.1 Анализ на фирма, управляваща химикаловоз
Настоящото изследване показва, че фирма, която е предназначена да управлява
химикаловозен танкер, трябва да отговаря на три основни политики:
1. Политика за здравеопазването и безопасността – SOLAS
2. Политика за опазване на околната среда

– MARPOL

3. Политика за качеството

– ISM/ISPS/CDI/SIRE/TMSA

Изпълнителните лица трябва да се ангажират изцяло с осигуряването на
безопасността и здравето на всички членове на екипажа и на персонала на борда на
своите кораби. Фирмата за управление на химикаловоз и нейният старши мениджмънт
са длъжни да осигурят изцяло политиката за опазване на околната среда с нулев
толеранс, която да гарантира, че водите, на които работят нейните кораби, са защитени
от замърсяване и непрекъснато да се стремят да идентифицират и коригират всички
условия, които се възприемат като опасни за околната среда. Тези фирми също трябва
да се ангажират да извършват дейността си целогодишно и в съответствие с всички
национални, международни и местни закони и други изисквания, на които се
подчиняват стопанската си дейност, което е записано в Конвенцията MARPOL.

Фигура 37. Организационна карта на фирма за управление на химикаловоз
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При управлението на корабите съществуват три основни вида разходи, а именно:
1. Преки разходи за рейса

/

Voyage

Expenses

2. Оперативни разходи

/

Operating

Expenses

3. Капиталови разходи

/

Capital

Expenses

3.1.1 Преки разходи за рейса – това са основно горивата и пристанищните такси (PDA
– Port Disbursement Account). За правилното определяне на количеството на гориво за
даден курс се взема предвид неговото времетраене, консумацията на главния двигател
и помощните агрегати.

За да се види разликата на един и същ тонаж химикаловоз при различни пристанища, в
таблица 30 са дадени разплащанията на същия химикаловоз, но за пристанище Варна:
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Както е очевидно от таблица 30, същият химикаловоз има едни пристанищни
разходи във френското пристанище „Ла Ноувеле“ , а съвсем други в пристанище
„Варна“. Тези разходи илюстрират истинските разходи на МТ „Джевдет А“ (MT Cevdet
A – IMO: 9474450).

Фигура 38. Химикаловоз/продуктовоз IMO 2 – МТ Cevdet A

3.1.2 Оперативни разходи - без значение дали корабът извършва дейност, или не, това
са разходите, които трябва да бъдат покрити от корабособственика и включват разходи
за екипаж – заплати/начисления, храна, репатриране; материали, запасни части, масла,
ремонт и поддържане, застраховки, т.н. P&I, H&M, административно-управленчески,
сървей.
В краен случай при изчислението на ежедневните разходи се взимат предвид и
капиталови разходи и се смятат, както следва:
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3.1.3 Капиталови разходи – тези разходи са за банковите кредити и парите, вложени
за покупка на самия химикаловоз. Те включват цена на кораба, размер, фактори за
размера и база за изчисляване на капиталовите разходи.

Фигура 40. Таблица за паричен поток в корабнособствена фирма[35]

3.1.4 Методи за управление на химикаловоз
Химикаловозите, както другите плавателни съдове могат да бъдат управлявани
по 3 основни метода: Voyage Charter Party, Time Charter Party, Bareboat Charter Party.
Допълнително съществува още един метод, който може да бъде дефиниран като
времеви чартър, но с рейсови чартърни условия, който се нарича Contract of
Affreightment (COA). При всеки един метод за управление на химикаловозите
наемателите и корабособствениците имат различни отговорности по отношение на
разходите на кораба[67].
Всеки регион си има свой начин на работа при управление на корабите, като
изследването установява/показва, че 90% от корабособствениците в Източна Европа и
Черно море предпочитат да си създадат свой оперативен отдел, вместо да дадат
техническото управление на външна фирма. Всичко зависи от това колко кораба има
корабособственика. Само за един или дори два кораба създаването на оперативен отдел
може да е по-скъпо, отколкото да се даде на външна фирма за управление.
3.1.5 Сравнителна калкулация на вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) и
нетната настояща стойност (NPV) на химикаловоз
Методът на нетната настояща стойност NPV е водещ показател за
ефективността на проекта, тъй като в най-голяма степен се свързва с целта чрез
съответната инвестиция да се повиши благосъстоянието на инвеститорите. При
оценяването на даден проект преди вземане на окончателно инвестиционно решение,
критерият за неговата оценка и класирането при този метод е максимална положителна
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нетна настояща стойност. На тази основа се извежда следното правило за вземане на
решение:
NPV >

0 – Инвестицията е приемлива;

NPV <

0 – Инвестицията е отхвърлена;

NPV =

0 – Инвестицията е на границата изгоден/неизгоден, поради което е

необходим допълнителен анализ.
Основният критерий за традиционната настояща стойност (НС = PV), който се
определя, както следвa [77]:

(2)
Откъдето, ако изкараме началните капиталовложения, нетната сегашна стойност
(ННС=NPV) се намира по следната формула:

(3)

Където;
PV
NPV=
R1
R2
R3
P/100=r
Co

=
=
=
=
=
=
=

T

=

Настояща стойност
Нетна настояща стойност
Паричен поток за първа година
Паричен поток за втора година
Паричен поток за трета година
Дисконтов фактор
Първоначални капиталовложения
Общ икономичен период

3.1.6 Модел за първоначална инвестиция за новопостроен химикаловоз
При дадената калкулация на съответните химикаловози, се смята, че
капиталовложенията са финансирани със 70% кредит и 30% със собствен капитал.
Ефективният лихвен процент по дълга понастоящем е смятано като 5,6264%.
Предположено е, че химикаловозите са новопостроени и ще се оперират от 7 до 10
години, преди да бъдат продадени за втора ръка. Също така съществуват $95 000
административни разходи и $375 000 резервни финанси. За целите на проучването се
приема, че корабът е нает на пазара за период от 3 години. Този подход се използва
често, за да се избегне отрицателният резултат от използването на условията на спот
пазар, където могат да се допуснат различни несъответствия.
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Основната цел на горепосочените таблици е да се изчисли ефективността на
направената инвестиция според пазарните норми.
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Година

Годишни Приходи [1]

Годишни Разходи [2]

Годишни Капиталови Разходи

$/г

$/г

[3] $/г

0

Годишен Паричен Поток

Дисконтен

[4] = [1] + [2] + [3]

Фактор [5] = 1 / (1

$/г

+ D)^N

-6,845,000

1.0000

-6,845,000

-6,845,000

NPV = [4] * [5]
$/г

1

3,558,750

-1,916,250

-898,466

766,355

0.9901

758,768

2

3,558,750

-1,916,250

-898,466

789,346

0.9803

773,793

3

3,558,750

-1,916,250

-898,466

813,026

0.9706

789,115

4

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,145,525

0.9610

1,100,827

5

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,179,891

0.9515

1,122,626

6

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,215,288

0.9420

1,144,856

7

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,251,746

0.9327

1,167,526

8

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,289,299

0.9235

1,190,646

9

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,327,978

0.9143

1,214,223

10

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,367,817

0.9053

1,238,267

11

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,408,851

0.8963

1,262,787

12

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,451,117

0.8874

1,287,793

13

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,494,650

0.8787

1,313,293

14

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,539,490

0.8700

1,339,299

15

3,832,500

-1,916,250

-898,466

1,585,675

0.8613

1,365,820

ТОТАЛ

56,666,250

-35,588,750

-13,476,986

11,781,054

10,224,638

Таблица 36. Изчисление на NPV и IRR
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Изследването създава модел за възвръщаемостта на инвестицията на даден
химикаловоз.
Модел:
Инвестираният химикаловоз се предполага, че е бил в експлоатация за 7 – 8-годишен
период, след което корабособственикът решава да го продаде за $15 000 000.
Изчислението ще покаже, че:

Дф = Дисконтов фактор
Към сумата от седмата година се добавят и препродажната цена с кредита, като
изчисленията показват следното:
Пазарна цена на кораб след 7 години
7

∑ $15 000 000/(1 + 1.00)^7
𝑛=0

$13 990 771
Кредит (70% (стойност на отстъпката) след 7 г.
7

∑ $15 750 000/(1 + 1.00)^7
𝑛=0

14 690 309
Препродажна цена – Кредит
$13 990 771 + (-$14 690 309)
$- 699 539
При горепосочените примерни данни, изследването показва, че при тези
пазарни условия инвестирането в химикаловоз, ще бъде напълно на загуба, тъй като
стойностите ще бъдат като тези:
NPV =

$- 687 028,

IRR

=

-2.56%,

ROI

=

-10.04%
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При тези условия планираната инвестиция би трябвало да бъде отхвърлена. С
цел да видим какви приходи трябва да имаме, за да намерим положителна оценка на
настоящата стойност, увеличаваме икономичния период от 7 на 8 години, преди да
продадем кораба:

От таблицата по-ясно се вижда, че за общо 8 години нетната стойност на
възвръщаемостта е $7 355 544, което показва по-висока от началната инвестиция от $6
845 000 и резултатът като цяло показва положителна оценка, като:
Пазарна цена на кораб след 8 години
8

∑ $15 000 000/(1 + 1.00)^8
𝑛=0

$13 852 248
Кредит (70% (отстъпка) след 8 г.
8

∑($15 750 000)/(1 + 1.00)^8
𝑛=0

$14 544 861
NPV :

$510,544 (- $6 845 000 + $7 343 033 )

IRR

:

1.59%

ROI

:

7.46%
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Изследването показва, че инвестициите/началните капиталовложения при
строенето на корабите са много високи и поради това решението за продажба често
трудно се предприема, ако пазарните стойности са паднали значително под
балансовата стойност.
3.2 Анализ на стандартите на химикаловозите
Химикаловозните танкери биха могли да представляват голяма опасност за
околната среда, ако не биха отговорили или не бяха задължени да отговарят на
националните и международните изисквания за опазване на околната среда. Тези
изисквания, като SOLAS, MARPOL, STCW и други споразумения и кодекси, които
трябва да се спазват от всички плавателни съдове, са обявени от Международната
морска администрация (IMO), но освен това танкерното корабоплаване си има и свои
особени стандарти, на които трябва да отговаря.
За да се прилагат ефективно тези правила, са въведени санкции от различни
тежки глоби до задържане на корабите в пристанищата и дори предотвратяване на
търговски дейности, докато недостатъците се установят по редния начин.
По-долу

са

посочени

организациите,

които

играят

жизненоважна

роля

в

химикаловознoто корабоплаване:
1. CDI

–

http://www.cdi.org.uk/

2. OCIMF

–

https://www.ocimf.org/

3. IPTA

–

https://www.ipta.org.uk/

4. FOSFA

–

https://www.fosfa.org/

a. SIRE
b. TMSA

3.3 Анализ на настоящия химикаловозен пазар
Специализираните химикаловози са стандартните химически танкери, където
при повечето случаи са с покритие, като може да се твърди, че повечето от тях
търгуват в регионални области като Черно море, Средиземно море и др. Повечето от
тях са от категорията на крайбрежни танкери с капацитет до 20 000 т. Обобщението на
химикаловозите с неръждаема стомана и със среден резервоарен капацитет под 3 000 т,
се вижда на следващите фигури:
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От таблицата ясно може да се види, че химикаловозите от 20 000 т и нагоре са
добре покрити за в бъдеще с поръчки над 45%. По-малките размери са по-малко
покрити, но времето от поръчката до доставката е много по-кратко за тези кораби и
може би има и поръчки, направени по време на писането на настоящата теза и поради
което не са включени в нея.
Изследването установява, че през последните години общо приетият 5 годишен
икономичен цикъл сериозно се нарушава и кара корабособствениците да страдат
силно.
На първо място, прилагането на ревизираните Регламенти на IMO/ MARPOL в
Приложение II създава необходимост от повече танкери за химически вещества с двоен
корпус, и второ, финансовата криза от 2008 г. разруши всички оптимистични прогнози.
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В таблица 40 е очевидно рязкото нарастване на доставените кораби през 2008 и
2009 г., където е добре доказан т.н. камчийшки ефект. По отношение на нетърпеливия
капитал Laverty показва критичната роля на интертемпоралния избор и подценяването
на бъдещите резултати като бизнес симптом. Той определя интертемпоралния избор от
теорията като:
Курсът на действие, който е най-добър в краткосрочен план, не е един и същ ход
на действие, който е най-добър в дългосрочен план.
Изследването показва, че през 2014 г. настроението започна да се подобрява и
хората показаха оптимизъм, инвеститорите мислеха, че най-лошото е свършило, и
пазарът отново ще се подобри, така че поръчките заваляха отново. През този период, за
да намалят ежедневните си разходи, корабособствениците или решиха да излязат от
пазара чрез продаване на корабите си на скрап пазара, или пък анулираха
класификацията си за химикаловоз и се превърнаха основно в продуктовози, където
ежедневните разходи са по-ниски в сравнение с химикаловозите.

През проучването беше ясно, че корабособствениците предпочитаха да видят
стратегия Скрап и изграждане, а не поръчки за разширяване на флота. „Одфйъл“ и
„Синохем“ , направиха договор помежду си и решиха, че няколко кораба на „Синохем“
може да бъдат управлявани от „Одфйъл“, което може да се каже, че е положителен
знак. Изследването показва, че поръчките за 2019 и 2020 г. не продължават да се
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увеличават твърде бързо. Новите поръчки за 2018, 2019 и 2020 са анализирани, както е
видно в следващата таблица:

При проучването се установява, че много от поръчките се отчитат като
например 6 кораба, докато поръчката всъщност е за 2 кораба с опции за до 4 повече.
Това може да обърка прожектираната картина на пазара, затова дадените цифри са
насочени към повечето активни тонажи.
Направеното проучване показва, че подобрението на химикаловозния пазар е
бавно и постепенно, но от друга страна, статистиката ни показва, че е сигурно. Към
май 2018 г. в световния морски флот съществуват общо 4400 химикаловоза с общ
тонажен капацитет 107.6 млн. т.

В таблица 45 са показани годишни растежи на

химикаловозите и общия товарен тонаж по години:

Установява се, че товароносимостта на химикаловозния пазар се увеличава с поголям процент в сравнение с броя на химикаловозите им и това се дължи на танкери,
които са по-големи от 20 000 т, и които, доколкото имат класификационна нотация
химикаловоз, при повечето случаи са предназначени или за растителни масла, или за
продуктовози.
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Фигура 42. Сравнителна таблица на растежа на химикаловоза и неговата товароносимост

По класификацията им може да се каже, че химикаловозите до 20 000 т се
считат като химикаловози за единични товари (специализирани химикаловози), а пък
танкерите, оборудвани с неръждаема стомана между 20 000 и 30 000 т се определят
като парцелни танкери и са предназначени да превозват много и различни видове
товари едновременно.

В таблица 46 са изложени и показани химикаловозите по техните тонажи,
откъдето ясно се определя, че доминиращият тонаж е между 10001 – 20000-тонни
танкера с 24.07% собственост на пазара.
3.4 Анализ на химикаловозния пазар в Черно море
Проучването установява, че Турция е доминиращата регионална държава, тя
винаги ще има силни играчи в търговията с химикали и продукти, пренасяйки товари
от черноморските и средиземноморските пристанища до европейските дестинации и
обратно. Целият търговски флот се състои от няколко собственици, като някои от тях
основно са търговци и производители, а управлението на химикаловозите е
второстепенен бизнес за тях.
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Таблица 47 илюстрира фирмите, определящи локалния пазар. Освен тях винаги
има и други тонажи, които са транспортирали товари от Далечния изток или от Европа,
които след разтоварването са станали конкуренти на горепосочените компании за
обратните курсове. Средният тонаж на тези кораби варира от 5 000 т до максимум 15
000 т., което представлява доминиращия тонаж в областта.

В таблицата 48 са посочени фирмите, които обикновено работят между
Средиземно море и Далечния изток, и докато се връщат от Далечния изток, обикновено
носят палмови масла от Малайзия или Сингапур за Турция или Русия. Трябва да се
вземе предвид, че Хинтерланда на този флотаж покрива Черно море, Средиземно море,
Балтийско море и обратно.
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Фигура 43. Основни търговски линии в Европа

Някои от тези химикаловози обхващат териториите на Балтийско море,
вътрешните речни пътища на Русия и също така Каспийско море. На фигура 43 и 44 са
посочени техните често използвани морски пътища:

Фигура 44. Основни търговски линии в Черно и Средиземно море

Направеното изследване показва, че всяка област си има своите особености,
съобразено с превозваните товари. Определените доминиращи товари в черноморското
крайбрежие и Източно Средиземно море, са както следва:
1. Нефтохимически продукти (органични – тежки химикали)
a. Нафта (Това не е химикал, но при повечето случаи се превозва с
химикаловоз)
b. Бензен
c. Тулен

Аромати

d. Ксилен
e. Стирен мономер и др.
2. Неорганични продукти
a. Сярна киселина
b. Фосфорна киселина
c. Каустик сода
3. Растителни Масла
a. Слънчогледово олио
46

b. Палмово олио
c. Соево олио
d. Меласа
4. Индустриални масла
a. Базово масло (Base Oil)
Също така никои алкохоли, като метанол и етанол, са отбелязани в областта и
обикновено се превозват от западните държави за Турция. По-специфично може да се
отбележи, че разпространените товари, носени с химикаловози в Черно и Средиземно
море, са:
•

Растителни масла, FAME (Fatty Acid Methyl Ester)

•

Вино

•

Каустик сода

•

Лесни химикали (стирен мономер, винил асетат, етилен дихлорид и др.)

•

Метил алкохоли (метанол)

•

Urea, амониев нитрат

•

Сярна киселина, фосфорна киселина (Варна за Турция – Аурибус)

•

Бензен

•

ACN – акрилонитрил

•

Параксилен, MEG (моноетилен гликол)

•

Molasses (меласа)

•

Coaltar (катран)
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ХИМИКАЛОВОЗНИЯ ПАЗАР ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ОСНОВНИТЕ СВЕТОВНИ ИГРАЧИ
4.1 Анализ на основните играчи в химикаловозния пазар
Изследването показва, че големите фирми се стремят да приключат сделките си на
фрахтови договори (COA) основа и по такъв начин да минимизират курсовите чартъри,
също така и да гарантират тонаж за определен период от време.
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В таблици 50, 51 и 52 е даден кратък анализ на най-големите 3 световни
химикаловозни оператора по отношение на техния капацитет в dwt и техния растеж от
2016 до 2020 г.
Първите десет оператора са избрани по отношение на техните капацитети и по
практика. Настоящият анализ допълнително включва и останалите оператори.
Разработката установява, че химикаловозните оператори, управлявани в регионален
мащаб, са със среден размер около 9 300 dwt.
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Повечето от тези 30 международни оператора могат да участват както за цели
единични товари, така и да предлагат услуги като парцелни химикаловози, тъй като
повечето от тях са оборудвани с неръждаема стомана. Като цяло очакваният растеж на
пазара за 2018 г. е в края на годината той да достигне 3,9%, което е почти тройно повисоко отколкото по време на световната финансова криза през 2008 – 2009 г.

Фигура 45. Глобален растеж на химикаловозен пазар 6 000 – 49 000 т
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Многофункционалността на танкера за химикали прави всяка твърда
категоризация неудържима, особено когато някои от тези оператори се възползват от
тази гъвкавост и разнообразие в различни видове товари (масла, химикали, растителни
масла и мазнини, лубриканти и др.)
4.2 Анализ на факторите, влияещи при оформянето на ставките
4.2.1 Търсене и предлагане
Както при всеки един икономически пазар, при фрахтовия пазар, ставките се
определят основно зависимост от предлагане и търсене. Това е най-силният фактор
върху навлата, която се определя от състоянието на световната икономика.
Направеното проучване показва, че цикълът на навлата при химикаловозния
пазар е по-тесен от пазара за clean petroleum products (CPP), докато промяната в
ставките при химикаловозния пазар е по-стабилна и циклите между двата полюса са
по-близки.
Освен предлагане и търсене, съществуват редица други фактори, които играят
важна роля при оформянето им, а именно:
1. Наличният капацитет на предлаганите кораби в региона;
2. Наличното търсене на кораби в региона;
3. Броят на деактивираните кораби в областта;
4. Намаляването на експлоатационните разходи;
5. Световната икономика;
6. Цените на горивата;
7. Броят на бракуваните кораби;
8. Броят на новопостроените кораби, влизащи на пазара;
9. Политическите влияения в областта;
10. Сезонните фактори;
11. Психическите фактори на корабособствениците / поведенческото влияние.

50

Фигура 46. Икономичен поток на химикаловозния фрахтов пазар [93]

Илюстрираната фигура 46 показва равенството на търсене и предлагане и по
това определя корабособствениците дали да предпочетат да стоят в спот пазара, или да
наемат корабите за определен период от време – Time Charter.
Моделът на търсенето се оформя със следните определящи фактори:
1. Световна икономика;
2. Морска стокова борса;
3. Разстояние на товарно-разтоварителните пристанища;
4. Икономически пазарни влияния / Финансови кризи;
5. Транспортни разходи / фрахта.
4.2.2 Политически фактори
Фактор

с

изключително

силно

въздействие

в

краткосрочен

план

е

политическият фактор. Понякога обаче той има продължително въздействие и влияе не
само върху нивото на пазара, но и върху развитието на новите тенденции.
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4.2.3 Сезонни фактори
Сезонните фактори нямат толкова голямо влияние върху химикаловозния пазар,
колкото пазарът за сухи насипни товари.
4.2.4 Фактор на поведенческа икономика / настроение на пазара
Поведенческатa икономика е изследване на психологията, тъй като тя се отнася
до процесите на вземане на икономически решения на индивидите и институциите.
Настоящата теза изследва психологията на инвеститорите в химикаловозната
индустрия и се опитва да изясни основните компоненти при вземане на решения за
инвестиция на корабостроенето.
4.2.5 Икономически етапи и фази на морските ставки
Икономическият цикъл е времето от началото на един спад на производството
до друг. В нашия случай ние се опитваме да определим фазите на кризата, започнала
през 2008 г. Както бе изяснено вече дотук, обикновено морските икономични цикли са
определяни като къси –до 5 г., но този път глобалната финансова криза от 2008 година
продължава и до наши дни, вече около 10 години и това вече не е къса, а средно
продължителна криза (7–10 г.).
Етапите на кризата и техните влияния са дефинирани, както следва:
4.2.5.1 Криза
При тази фаза се наблюдава, че броят на химикаловозите на пазара е много
повече от реалното търсене. Има свръхпредлагане на химикаловози и компетенцията е
строга, което води за драстично намаление на ставките.
4.2.5.2 Депресия
Поръчаните нови кораби се доставят постепенно, което вози до надвишаване на
търсенето.
4.2.5.3 Оживление
В този период доставката на корабите в пазара се намалява и нивото на ставките
почва да расте. Балансът между търсенето и предлагането се стабилизира.
4.2.5.4 Подем
Пазарът на корабоплаването е на високи нива, надвишава два или три пъти
дневните операционни разходи. Флотът работи с пълна скорост, за да задоволи
търсенето.
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Фигура 47. Етапи и фази на морски икономически цикъл

Тенденция – търсене

Тенденция – предлагане

Пазарно състояние

ниска

висока

криза

ниска

свръхпредлагане

депресия

нормална

ниска

оживление

висока

недостиг

подем

много висока

увеличение

конкурентен

Таблица 54. Тенденция на пазара

При всеки един етап важна роля играе и психологичното състояние на
предприемачите за вземане на решения и заради това се развива поведенческата
икономика в морското управление.
Ключовите стратегии, които трябва да бъдат въведени (преди да настъпи еуфорията на
всяко потенциално възстановяване на пазара), са следните:
1. Предварително създадени стратегии при случай на неочаквана криза.
2. Резервни капитали да се осигурят за съответни икономични цикли.
3. Свеждане на разходите до минимум.
4. Създаване на ключови взаимоотношения с чартьорите/производителите.
5. Редовна поддръжка на корабите и достатъчен брой корабни инспекции.
4.3 Илюстративен анализ на калкулацията на курсове
Калкулацията на курсове е жизненоважна за корабособствениците, операторите
и чартьорите. Също така е жизненоважна и за търговците, които не са наематели на
кораба, но са направили сделка на базата FOB6. Тази калкулация може да направи
реална разлика и ясна визия между печалба и загуба. За да се направят правилни
изчисления, също така е важно за търговците да знаят крайната цена на товара, ако

6

INCOTERMS – FOB – Free on board – Всичките разходи до борда на кораба са за продавача
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бяха сключили договор на базата CIF7, където доставчиците/продавачите се грижат и
поемат целия риск за транспорта на товара до разтоварителното пристанище.
Според дългогодишния опит на автора в корабното чартиране, се установява, че
при калкулациите на курсове следните неофициални правила не трябва да са
подценяват:
1. Винаги използвайте един и същ формуляр за калкулация;
2. Дръжте го чист и ясен с всичките детайли;
3. Проверете и проверете отново калкулацията;
4. Използвайте въображението си и взимайте предвид възможните рискове;
5. Съхранявайте калкулацията за бъдещите курсове;
6. Направете калкулация след извършването на курса и сравнете с началната
калкулация.
4.3.5 Съхранение на калкулацията на курс
Един от най-изгодните аспекти на калкулацията на курс е, че тя винаги може да
се използва за следващи курсове по същата дестинация.
4.3.6 Роля и проверка на финална калкулация на курс
При изчисленията винаги е препоръчително да се взема предвид дори
неочакваното, затова принципът трябва да бъде „Очаквай неочакванотo“.
Като се обобщят причините за калкулацията на курс, могат да се изброят следните
резултати:
➢ определяне на продължителността на курса и намиране на разходите за него;
➢ изчисляване на максимално количество товар и по такъв начин определяне на
приходите и ТЧЕ.
4.3.7 Необходима информация за калкулацията на курс
С цел да се направи точна калкулация на курс, са необходими не само данните за
курса, но също така и икономическите условия на сделката. Етапите на тази
калкулация могат да се подразделят под три основни групи, а именно:
1. Икономическа информация на сделката
1.1. Товарно пристанище
1.2. Разтоварно пристанище
1.3. Количество и данни на товара (специфично тегло, дали има нужда от
отопление и т.н.)
INCOTERMS – CIF – Costs, Insurance and Freight – Разходите, застраховането на товара за превоз и разходите/наеманетоп на
кораба е за продавача
7
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1.4. Опции – МОLOO или CHOPT
1.5. Товаро-разтоварителни норми / време на престой
1.5.1. SSHEX EIU или UU
1.5.2. FSHEX EIU или UU
1.5.3. SSHINC
1.5.4. FSHINC
1.6. Дневна демюрейдж норма
2. Детайлна информация на химикаловоза
2.1. Обем на товарните помещения
2.2. Корабни запаси в началото на товаренето
2.3. Икономична скорост
2.4. Дневен разход на гориво при икономична скорост
2.4.1. Тип на горивото
2.5. Дневен разход на гориво за агрегатите. Тип на горивото
2.5.1. При баластиране
2.5.2. При чакане на рейда
2.5.3. При товарене
2.5.4. При курс към разтоварното пристанище
2.5.5. При отопление на товара
2.5.6. При разтоварване
3. Газене на кораба при лятна товарна марка
4. Тон/сантиметрово число при лятна товарна марка
5. Дневни постоянни разходи (OPEX)
3. Географска информация на курса
3.1. Разстояние между пристанищата
3.2. Плътност на водата в двете пристанища, при по-точни изчисления – разположение
в съответната климатична зона съгласно картата за климатичните зони и сезони
3.3. Наличие на ограничения в пристанищата
3.4. Цени на горивата
3.5. Дисбурсментски разходи в пристанищата
3.6. Специфично тегло на товара
3.7. Пазарна информация за размера на времевите чартърни ставки за подобни кораби
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Илюстрация за курсова калкулация
При дадената илюстрация са взети данните на МТ „Жевдет А“, където Q88 на
химикаловоза е даден в приложенията. Кратките данни на химикаловоза са, както
следват:
Детайлна информация на химикаловоза
Vessel's Name

:

CEVDET A

Flag

:

MALTA

Built

:

NOVEMBER 2008

Yard

:

TURKER SHIPYARD KOCAELI-TURKEY

Class

:

BUREAU VERITAS

Call Sign/Official No.

:

9HTW9 / 9474450 (Same as IMO No)

Satcom No. Tlx

:

1-424953711 2-424953710

IMO Certificate

:

9474450

Разход на Горива
Bunker type

: HFO 380 and MGO as per ISO 8217/2005

Ballast sea passage

: Abt 12.50 Knot on abt 17,00 mt HFO daily

Loaded sea passage

: Abt 12.50 Knot on abt 17,50 mt HFO daily

Port Consumption when idle/anchor : Abt 2,6 mt MGO daily (1 gen)
Loading

: Abt 1,0 HFO (Boiler) + Abt 3,0 mt MGO (2 Gen)

Discharging

: Abt 1,0 mt HFO (Boiler) + Abt 4,0 mt MGO (2 Gen)

Cleaning per 24 HRS

: Abt 2 MT HFO (Boiler)+Abt mt 4,0 MGO(2 Gen)

Maintain heat

: Abt 4 mt/d HFO (Boiler)+Abt 3 mt/d MGO (1 Gen)

Heatup 3Deg C p/day

: Abt 5,0 MT HFO(Boiler)+Abt 3 mt MGO (1 Gen)

***************************************************************************
Търговска/Географска информация на сделката
Товарно пристанище

:

Констанца – Румъния

Разтоварно пристанище

:

Гебзе – Турция

Време на пристигане

:

01.06.2018 00:01 локално време

Канчело

:

05.06.2018 23:59 локално време

Товар

:

10000 т FAME +/-5% chopt

Време за престой

:

72 ч ttl sshinc

Брокераж

:

2.5% ttl iac

Ставка

:

$18 / т

Демюрейдж

:

$12000 pdpr

PDA Товарно пристанище :

$22700
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PDA Разтоварно прист.

:

Босфор пасаж

$15000
:

Цена на HFO 380

:

Цена на MGO

$3000

$465 / т
:

$725 / т

С цел да се илюстрира казаното дотук, кораба се води за готов в Мраморно
море да тръгне на курс към Констанца на 196 морски мили разстояние. Имайки
предвид времето за изчакване в Босфора, се планира един ден за чакане за
преминаването му към товарното пристанище.
1 Етап: Баластиране
Истанбул – Констанца

–

0.7 Дена курс + 1 ден чакане

Чакане на рейда

=

1 ден х 3т х $725

=

$2 175

Баластиране

=

0.7 ден х 12.5т х $465

=

$4 068.75

Минаване от Босфора

=

$3 000

Разход до товарно пристанище

=

$ 9 243.75

2. Етап : Чакане на рейда за влизане на товарното помещение
Пристанищен Дисбурсемент

:

$ 22 700

Чакане

: 1 д х 3т х $725

:

$ 2 715

Товарене

: 1.5 д х 3т х $725

:

$ 3 262.5

1.5 д х 1т х $465

:

$ 697.5

Разходи в товарно пристанище

:

$29 375

3. Етап : Движение от разтоварно пристанище с натоварен химикаловоз
Курс до Босфора

:

0.7 д х 12.5т х $465 =

$ 4 068.75

Чакане на рейда

:

0.5 д х 3т х $725

$ 1 087.5

Минаване през Босфора

:

$ 3000

Курс до разтоварно пристанище

:

0.25 д ж 12.5т ж $465=

Разходи до разтоварното пристанище

:

$9 609.25

=

$ 1453

4. Етап : Разтоварно пристанище
Пристанищен Дисбурсемент

:

$ 15 000

Чакане на рейда

:

1 д х 3т х $725

:

$ 2175

Разтоварване

:

1.5 д х 4т х $725

:

$ 4350

:

$ 21 525

Разходи в разтоварно пристанище

Общо време за курса от последно разтоварно пристанище до следващото разтоварно
пристанище:
Общ 8.15≈ 8.5 Дена
Дневни оперативни разходи

:

$ 4500 на ден
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Общи разходи за курса

Оперативни разходи + разходи за курс

:

$38 250 ($4500 х 8.5) + $69753
$ 108 003
Приход

:

$18 х 10000т

=

$180000

Брокераж

:

$180000 х 2.5%

=

$4500

Нет паричен поток :

$175 500 – $108 753

Нет паричен поток :

$67 497 / курс
$7 940.72/ден
Оценка на курсово изпълнение
Разход %

Разтоварване

6,25%

Товарене

5,68%

В ход

Време %

18,45%
18,45%
12,15%
11,66%

На рейда
Баластиране

42,95%

65,77%

10,15%
8,59%

Фигура 48 . Оценка на ефективността на курс между Констанца и Истанбул

Изследването отговаря на основния въпрос, който е свързан с определянето на
задълженията по етапи и създава оценка за времето и разходите на курса.
Етап 1. Баластиране от последно разтоварно пристанище до товарно пристанище;
Етап 2.Товарене;
Етап 3. Ход и;
Етап 4. Разтоварване.
Основната причина за базовия подход Р-Р8 обикновено се дължи на наличието
на подробности, детайли и неочаквани проблеми за съответния курс.
В фигура 48 е изчислено ефективността на курса за 13 000-тонния химикаловоз,
откъдето се вижда, че при късите курсове 77.7% от курсовите разходи са за чакане на
рейда, товарене, разтоварване и пристанищните разходи. Също така е установено, че
79.85% от времето на целия курс е от престоя в пристанищата, а само 20.22% е в ход.

8

Р-Р От последното ратзоварно пристанище до следващото разтоварно пристанище
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4.3.8 Оценка и роля на тайм чартърен еквивалент
По принцип, когато се оферира морска ставка на клиент, корабособствениците
взимат под внимание техния дневен еквивалент на периодичен (времеви) чартър,
който, сравнен с текущи времеви пазарни ставки, показва истинското пазарно равнище
на дискутираната курсова ставка.
В следващата формула се показа равнището на ТЧЕ:

(4)
ТЧЕ
Рр
Кт
Ср
Тр

–
–
–
–
–

Бп

–

Таймчартърен еквивалент
Разходи за курс
Количество на товара
Ставка за метричен тон
Общото време от последното разтоварно пристанище до
настоящото разтоварно пристанище
Брутна печалба (количество х ставка)

Съответно,

ако

искаме

да

изчислим

тайм

чартърен

еквивалент

на

гореспоменатата калкулация на курса, ще получим следния резултат:

Тъй като разходите за курса (Рр) (също така са наричани и променливи разходи)
се променят според всеки отделен курс, те се изваждат от брутната печалба (Бп (Кт х Ср))
за да се намери нетната стойност.
4.4 Анализ на предстоящи правни последици
Международното корабоплаване е силно правно регулирана индустрия.
Изследването показва, че в настоящето се прилагат множество допълнителни нови
регулации, които имат значителни икономически и оперативни последици.
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Фигура 49. Регионални правни норми

На фигура 49 са показани новите правни норми, приложими според датата на
влизането им на сила.
4.4.1 IMO 2020 Глобален капацитет на сяра – последици за химикаловози
След контрола на MARPOL за емисиите на сяра за кораби, въведен от ММО
през 2004 г., и тяхното първоначално приемане за географски зони (Балтийско и
Северно море (2006) г. и Северна Америка и Карибите (2008 г.) [122] правилата се
оказаха трудни за въвеждане, което доведе до разглеждане на новите правни условия.

Фигура 50. Първоначални приети зони за емисиите на сяра
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В процеса на забрана на превоза на несъответстващи горива без емисии на
скрубер и потвърждавайки началната дата за това от 1 януари 2020 г., нефтените
компании и правителствата също са предоставили различни отговори на същите
предизвикателства, до досега изглежда има повече наблюдение, отколкото действие.

Фигура 51. Нови области, в които емисиите на сяра ще бъдат приложими в 2020 г.

Като се обобщят всички данни, изследвани досега, изследването показва, че
дори ако всички собственици решат да инвестират в скрубери, просто физически няма
да е възможно да се доставят и монтират блоковете на целия глобален флот от около 60
000 кораба навреме за срока от януари 2020 г.
Изследването предполага, че това няма да представлява огромен проблем в
глобален мащаб, но заради липсата на съответното гориво в някои региони, ще бъде
пълно предизвикателство към корабособствениците.

Фигура 52. Прогноза за нови области за ниска сяра

За разлика от регулирането на растителните масла, няма нужда да се бракуват
танкерите, за да се спазват новите правила, така че може да се твърди, че
амортизацията на нови технологии само в дългосрочен план ще направи оборудваните
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кораби по-конкурентни от по-старите съдове, които жертват товаропомещения и
плащат повече за бункери. До известна степен се очаква собствениците да покажат
единен фронт, опитвайки се да качат навлата нагоре, за да отразят допълнителните
разходи, но степента ще се различава от дължината на курса.
4.4.2 Нови изисквания към системите на инертен газ за химикаловози
Вследствие на аварите през 2004 г. изискванията за инертен газ за нефтени танкери
и химикаловози приложиха следните промени:
1. Измененията обхващат нефтени танкери и химикаловози, построени на или след
1 януари 2016 г.;
2. Измененията нямат ефект със задна дата за съществуващите танкери, построени
преди 1 януари 2016 г.;
3. Измененията са включени в SOLAS Ch.II-2, IBC код и FSS код Ch.15;
4.4.3 Общи изисквания за нефтен танкер и химикаловоз:
Ограничението на дедуейт за изискванията за инертен газ е намалено от 20 000
тона до 8 000 тона. Поради това всички танкери за нефт и химикаловози с мощност от
8 000 т и повече трябва да бъдат снабдени с фиксирана система за инертен газ.
4.4.4 Специфични изисквания, приложими за химикаловози
Освобождаването на съществуващи танкери за химикаловози, чиито обем на
товарните резервоари е „ненадвишаващ 3 000 m3 и чиято производителност на
почистване на карго танка не надвишава 17,5 m3/h на дюза, и обща пропускателна
способност не надвишаваща 110 m3/h на карго танк, не се прилага за нови
химикаловози построени на или след 1 януари 2016 г.
Направеното изследване показва, че през последните 12 месеца общият флот на
химикаловози се е увеличил с 1,72% от 4 350 кораба на 4 425 и по отношение на
тяхната товароподемност почти два пъти повече (3,3%) от 105,2 милиона тона до 108,7
милиона тона.

62

V.

ОБЩИ ИЗВОДИ

1. Изследването показва, че поведението на инвеститорите в морската сфера е
повлияно

повече

от

настоящите

икономични

цикли,

отколкото

от

историческото влияние на тези периоди. Повечето от предприемачите не
вземат под внимание историята дотук и не се учат от нея. Недостатъкът, който
изследването установява, е, че основните играчи в корабоплаването се
интересуват само от бъдещите успехи, без да се интересуват от миналите
исторически събития.
2. Изследването установява, че товарите в петролните продукти, т.е. CPP и DPP,
могат да бъдат превозвани с химикаловози, но танкерите за нефтени продукти
не могат да превозват товари, които са предназначени за химикаловози и които
са споменати в Приложение 17 в MARPOL Конвенцията
3. Изследването установява, че най-високите разходи за управление на 10 000тонен химикаловоз са екипажните разходи – 63%, на второ място са
техническите разходи – 24%, и на последно място са административните
разходи – 13%.
4. Направеното проучване показва, че подобрението на химикаловозния пазар е
бавно и постепенно, но от друга страна, статистиката показва, че е сигурно.
При проучването на съответната дисертация се установявя, че строежът на нов
химикаловоз отнема от 10 месеца до 2 години в зависимост от тонажа и
сложността му. Заради това може да се каже, че пазарът се оформя, т.е. се
одобрява или спада в зависимост от доставките на новите поръчки.
5. Направеното изследване показва, че през последните 12 месеца общият флот на
химикаловози се е увеличил с 1,72% от 4 350 кораба на 4 425 и по отношение
на тяхната товароподемност почти два пъти повече (3,3%) от 105,2 милиона
тона до 108,7 милиона тона. Новите поръчки за строеж са спаднали с 12 кораба,
докато товароподемността се увеличила с 400 000 т, което показва
въздействието на MRs и по-големите кораби, които се доставят със
сертификати за годност на IMO
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VI.
1.

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ

Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и

потвърдителни факти, с помощта на известни методи и модернизирани методики
1.1.

Доказано е, че въпреки глобалната криза в корабоплаването постепенният

растеж е налице.
1.2.

Доказано е, че цикличността при кризите на химикаловозния пазар е с

продължителност 7-10г.
1.3.

Доказано е, че основният фактор за глобалната криза на пазара на химикаловози

е свръх натоварването му с нови кораби.
1.4.

Създадени са стратегии и са дадени препоръки, които следва да бъдат въведени

преди да настъпи еуфорията при възстановяване на пазара.
1.5.

Потвърдено е, че при всички етапи на кризата важна роля играе

психологичното състояние на предприемачите.
1.6.

Установено е, че оптималният размер на химикаловозите опериращи в Черно и

Средиземно море е между 5 000 – 10 000 т.

2.

Приложни приноси, свеждащи се до получаване на конкретни резултати за

внедряване в практиката
2.1.

Разработена е методика за изчисляване на възвръщаемостта и оценяване на

ефективността на курса в Черноморския регион.
2.2.

Доказано е, че парцелните танкери се стремят да сключат сделките си на COA

основа (Contract of Affreightment)
2.3.

Изследването показва, че растежът на средният размер на химикаловозите се

дължи на танкерите по- големи от 40 000 БРТ.
2.4.

Направен е илюстративен анализ на възвръщаемостта на инвестицията при

покупна на 13 000-тонен химикаловоз.
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The motivation for this thesis was the dramatic development in recent years of the
chemical tanker trade. The continuing technical development that characterizes the chemical
tankers and the high value of the capital investments are combined to keep the operators
involved in this highly specialized commercial activity. Although the market has been
particularly difficult for the ship owners during the last decade, they continued investing and
building new tankers regardless.
The author assumes that the various types of “Owners” have differing reasons for
procurement, apart from the sole aim of making a profit even whilst using quite intuitive
methods to save costs, such as eco-ships, slower speed etc. Some owners have a more longterm view; to build or purchase is the preferred option, but some prefer the flexibility of time
charter with period options.
The thesis has investigated the difficulties faced by the ship owners, namely the
recession caused by the financial crisis (GFC) in 2007/8, the resulting strict legal and
financial controls, the high capital investments and operating costs, the technical and
structural changes that the global chemical industry is experiencing , and the ecological and
geopolitical factors that are inextricably connected with chemical cargoes and chemical
tankers in determining the financial aspect of the market on which the freight rates are set,
have also been analyzed.
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