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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
По мнение на световната морска общественост, през 2014 год. се наблюдава
краят на най – големият цикъл в историята на корабостроенето и
корабоплаването. През времето от 2000 до 2014год. ситуацията в отрасъла,
следвайки тенденциите в световната икономика, се характеризираше с
редуването на начален успешен период, рязък спад в средата и с последващи
опити
за стабилизация. Спецификата на корабоплавателния бизнес и
инерционността на процесите на попълване на световния флот доведоха до това,
че през втората половина на цикъла бяха достигнати най – големите обеми на
доставка на нови кораби. Отбелязаните исторически максимуми през 2008 и 2009
год., съществено нарушиха баланса между търсенето и предлагането на морски
транспортни услуги, което не можеше да не се отрази отрицателно на фрахтовите
цени. В момента, ситуацията продължава да бъде сложна и неясна. Липсват ясни
и адекватни модели за оценка на перспективите за развитие на основните
фактори, влияещи върху търсенето, предлагането и фрахта в средносрочен и
дългосрочен план. В тази ситуация разработването на модели, основаващи се на
минимизиране и прогнозиране на риска, може да послужи като добра основа за
определяне на най – добрите бъдещи бизнес стратегии на корабособствениците.
Актуалността на проблема се определя от факта, че в момента всяка система от
модели, решения и съвети, основаващи се на строги математически правила, ще
намали поведенческите и случайни елементи в управлението на собствения
бизнес на корабните оператори.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Като отчитаме важността на задачата за извършване на многовариантни
изследвания в условията на бъдещи неопределености, която може да бъде
решавана успешно само в условията на достатъчно точни и адекватни модели,
определяме следната обща цел на дисертационния труд:
Разработване на комплекс от модели за изследване и прогнозиране на
факторите и дейностите, влияещи върху ефективността на корабоплаването,
които да изпълняват ролята на съветници на операторите за вземане на
най– добрите решения в конкретни условия.
От тази обща цел произтичат следните задачи:
1. Оценка на структурата и компонентите на морските транспортни
издръжки и алгоритми за пресмятане разходите на корабния оператор;
2. Оценка на приходите от дейността на корабите. Определяне на
факторите, влияещи върху възвръщаемостта от дейността на кораба. Алгоритми
за пресмятане и управление на ефективността на кораба;
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3. Търсене, предлагане, фрахт. Определяне на тенденциите на търсенето и
предлагането на превоз на основните видове товари през периода 2000 – 2014
год.
4. Динамика на фрахтовите ставки през корабоплавателния цикъл 2000 2014 год.
5. Оценка и прогнозиране на влиянието на търсенето и предлагането на
морските транспортни услуги върху динамиката на приходите от дейността на
корабите;
6. Оценка, прогнозиране и управление на факторите, определящи
ефективността на кораба на фрахтовия пазар.
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Процес на превоз на стоки по море.
ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Модели за оценка на ефективността на морския бизнес.
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
1. Методи за изграждане на детерминирани и статистически модели на
процесите – математически методи за анализ на зависимости.
2. Корелационен анализ на данни. Линейна корелация. Статистически
коефициент на корелация.
3. Регресионен анализ на данни. Метод на най – малките квадрати.
4. Системи за масово обслужване (теория на опашките).
5. Методи за оптимизация. Аналитични и експериментални методи за
оптимизация
6. Методи за прогнозиране
7. Моделиране на случайни процеси. Метод Монте Карло
8. Оценка, прогнозиране и управление на риска.
НАУЧНА НОВОСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И РЕЗУЛТАТИТЕ
Научната новост се състои в използването на сценариен подход при
разработването на алгоритмите за приемане на управляващи решения. За всяка
локална задача по управление са разработени сценарии както следва:
 Краткосрочни и дългосрочни прогнози и задачи по оценка и управление
на ефективността на кораба;
 Определяне на параметрите и оптимизация на дейността на пристанищен
терминал;
 Приемане на решения за фрахтовите цени при различни функции на
търсенето и предлагането.
ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
На базата на съставените алгоритми и конкретните пресмятания са
получени следните резултати:
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 Процедури за даване на съвети на корабните оператори за действие при
различни експлоатационни условия и ситуации;
 Система от алгоритми и локални програми, части от които се
предоставят за ползване от изпълнителския и управленски персонал.
СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертационният труд е в обем от 245стр. машинописен текст, 73таблици,
128 графики и списък от 133 литературни източници.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ГЛАВА 1. ОЦЕНКА НА СТРУКТУРАТА И КОМПОНЕНТИТЕ
НА МОРСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
Транспортните издръжки са ключов фактор, от който зависи
конкурентноспособността на морските превозвачи на световния фрахтов пазар.
Към факторите, от които зависят най – общо стойностите на фрахта и
транспортните разходи , се отнасят: нивото на конкуренция на пазарите на
транспортните обслужвания, превозното разстояние, ефекта на мащаба,
търговските дисбаланси, видовете и стойността на товарите. Основните
променливи, с които могат да оперират корабособствениците са:




Възвръщаемост от чартиране или опериране на кораба;
Управление на разходите за работа на кораба;
Начин на финансиране на бизнеса.

При анализа на паричните потоци в процеса на експлоатация, който е
представен на фиг.1.2 и фиг.1.4 от дисертацията са включени следните елементи
и дейности:
Печалба и възвръщаемост на средствата:
 Икономия от „мащаба“ и максимално използване на товарния капацитет
на кораба;
 Повишаване на продуктивността чрез намаляване времето на
неплатените курсове, оптимално разположение на товара и времената на товаро –
разтоварните работи;
 Сключване на договори при добри цени на фрахта.
Разходи за опериране при експлоатацията на кораба:
 Оперативни разходи, включващи средствата за екипажа, за храни и
консумативи, за текущо поддържане и ремонти, за застраховки и такси;
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 Пътни разходи по време на рейса, зависещи от цените на горивата за
главните и спомагателни двигатели, такси за пристанища и преминаване през
канали;
 Разходи за обработване на товара, зависещи от стойностите на товаро –
разтоварните работи и дейностите по съхранение и поддържане на товара.
Общи разходи за финансиране и обслужване:
 Планово – периодични обслужвания, включващи капиталовложения за
докови и класови ремонти;
 Капиталови разходи , включващи вноски за изплащане на кораба,
плащане на заеми и лихви.
При оценката на ефективността на корабоплаването, насочваме вниманието
си към икономическата характеристика „единична цена“, известна още като
„икономия от мащаба“:
𝐶𝑡𝑚 =

𝑂𝐶𝑡𝑚 +𝑃𝑀𝑡𝑚 +𝑉𝐶𝑡𝑚 +𝐶𝐻𝐶𝑡𝑚 +𝐾𝑡𝑚
𝐷𝑊𝑇𝑡𝑚

(1.1)

където: 𝐶𝑡𝑚 – цената на тон – дедвейт на кораба m за срок t (година);
𝑂𝐶𝑡𝑚 – оперативни разходи на кораба за година;
𝑃𝑀𝑡𝑚 - разходи за планово периодично поддържане за година;
𝑉𝐶𝑡𝑚 – пътни разходи на кораба за година;
𝐶𝐻𝐶𝑡𝑚 – товаро – разтоварни разходи за година;
𝐾𝑡𝑚 - капиталови разходи за година;
𝐷𝑊𝑇𝑡𝑚 – дедвейт на кораба.
Логиката на пресмятане на годишните разходи за тон – дедвейт на кораба е
представена на фиг.1.10.
Работните зависимости за пресмятане на всички компоненти на годишната
цена на тон- дедвейт на кораба са подробно описани в §1.3 от дисертацията.
На тази основа е разработен алгоритъм за пресмятане на единичната
годишна цена на превоза по статистически данни. Алгоритмът (фиг.1.11) е
съставен от пет блока, означени като оперативни (блок А), планово периодични
(блок Б), пътни (блок В) и разходи за обработване на товара (блок Г). Тук не е
представен блока за пресмятане на капиталовите разходи, тъй като при него са
необходими анализи за основните приходи и икономически баланси, описани във
втора глава. Програмните продукти се състоят от адаптивни статистически
процедури, работещи с непрекъснато подновяващи се бази от данни. В този
смисъл резултатите от пресмятането по общия и частните алгоритми имат
предимно отчетен характер, но могат да се използват и като източници на
оперативна информация в по – дългосрочни периоди.
За нас е съществено да установим доколко разпределенията на разходите са
били устойчиви по време на изследвания цикъл и при измененията в структурата
на флота. Като използваме предложения алгоритъм и данните, публикувани в
достъпните статистически източници през периода(Clarkson Research Services,
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Lloyd‘s List), сме изследвали влиянието на възрастта и големината на кораба
върху разпределението на разходите по групи и конкретни видове.
На фиг.1.12 са показани процентните разпределения на оперативните,
пътните, капиталовите и ремонтните разходи за 5, 10 и 20 –годишен кораб.
Констатираме известно намаление на общите разходи на по – старите кораби ( с
около 10%) за сметка на съществено по – малките капиталови разходи (от 40 –
50% до 10%). Що се отнася до оперативните и пътните разходи, те при 20 –
годишните кораби стават най – съществени и достигат до 70%.
Годишни разходи за тон – дедвейт на кораба
Оперативни
разходи OC
OC=M+ST+
N+I+AD

Разходи
за екипаж М

Разходи
за консумативи
ST

Основни
заплати и възнаграждения,
оциални осигуровки пенсии, храна и
др.

Периодични
разходи за
обслужване
PM

𝑂𝐶 + 𝑃𝑀 + 𝑉𝐶 + 𝐶𝐻𝐶 + 𝐾
𝐶Пътни
=
𝐷𝑊𝑇
разходи
Капиталови
VC
разходи K

Разходи Разходи
за техн. за застраобслуж- ховки I
ване MN

Основни
стоки и
вътрешни
елементи
използван
и на борда
на кораба

Текущи
ремонт,
аварии,
резервни
части

Админи- Сух док
стративни специалразходи
ни случаи
AD

P&I, P&I
война,
предоста
вяне на
сертификати

Пътни разходи
VC = FC + PD + TP + CD
ПристаРазходи нищни
за гориво разходи
PD,
FC
пристанищни
такси

Канални
такси Suez
Canal
Panama
Canal

Разходи за
гориво за
спом.
двигатели
CD

Зависи от
възрастта
и състоянието на
кораба

Товаро-разтоварни
разходи CHC

CHC = L + DIS + CL

L–
разходи
за товарене на
кораба

Първоначална
покупка и
плащане
на корабостроителницата

DIS –
разходи
за разтоварване

Периодични
плащания към
банките

CL –
Претенции за
товара

Стойността ,
получена
от продажба на
кораба

TP

Фиг.1.10 Обща схема за пресмятане на единичната цена на превоза
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НАЧАЛО

Блок А Оперативни разходи

Определяне
разходите за
екипаж M

Разходи за
консумативи
ST

Разходи за
техническо
обслужване
MN

Заплати за
екипажа M1
социални
осигуровки M2
продоволствие
M3, пътуване,
застраховки M4

Основни
стоки ST1
смазочни
масла ST2

Текущи
ремонти MN1
аварии MN2
резервни
части
MN3

M = M1 + M2
+ M3 + M4

ST = ST1 +
ST2

MN = MN1 +
MN2 + MN3

Разходи за
застраховки I

Административн
и разходи АD

P&I
I1
корпус,
машина I2
сертификати
I3

Регистрационни
разходи AD1
такси за
управление AD2
други
AD3

I = I1 + I2 + I3

AD = AD1 +
AD2 + AD3
Към Блок Д

Блок А

OC = M + ST + MN + I + AD
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Блок Б Периодични разходи за обслужване PM

DD = f
(възрастта)

Блок Б

TO

PM = DD + TO

Блок Д :

Блок Г Разходи за
обработване на
товарите CHC

Блок В Пътни разходи VC

Разходи за
гориво
FC

Прист.
Разходи
прист.
такси
PD

Блок В

VC = FC + PD + TP + CD

Канални
такси
TP

Разходи
за
гориво
за спом.
двигате
ли CD

Разходи за
товаре
не L

Годишни разходи = Блок А + Блок Б + Блок В + Блок Г

Кра й

Фиг.1.11

Претенции за
товара
CL

Блок Г CHC = L + DIS + CL

Блок E: Годишни разходи за тон – дедвейт =
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Разходи за
разтов
арване
DIS

Блок Д
𝑑𝑤𝑡

Разпределение на разходите в зависимост от
възрастта
120
100

%

80

2

3

47

37

5
10

60
41

40

39

35
20

31

20

16
0
5

10
20
възраст на кораба( год.)
опер.разходи
пътни разходи
капиталови разх
планови ремонти

Фиг.1.12

Разпределение на оперативните разходи в
зависимост от възрастта
120

13

80
%

9
11

14

100

18

16

60

13

11

44

52

40
20
0
5
екипаж
застраховки

възраст (год.)

20

консумативи
администр.разходи

техн.обсл.

Фиг.1.13а
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Разпределение на пътните разходи в
зависимост от възрастта
4
16

6

100

24

12

80
10
%

60
40

68

60

20
0

възраст (год.) 20
гориво дизел генератори
канални такси

5
гориво гл.двиг.
прист.разходи
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Вътрешните разпределения на разходите във всяка от групите са
представени на фиг.1.13, съответно за оперативните (фиг.1.13а), пътните
(фиг.1.13б) и капиталовите (фиг.1.13в). Най – съществените повишения на
оперативните разходи при 20- годишните кораби се дължат на повишените
плащания за екипажа и планови ремонти. Едно от конкретните изследвания,
приведено в дисертацията, показва че при 10 и 20- годишни кораби се привличат
допълнително между три и пет щатни бройки, което е причина за 20%
увеличение на разходите за екипаж. Разходите за гориво, въпреки намалението на
цената му на световния пазар, продължават да растат. Процентите на погасяване
на дълговете при стари кораби намаляват поради начина на закупуването им и
неговото финансиране. Увеличават се таксите, свързани с ограничения и
повишени изисквания на някои пристанища (предимно в САЩ) за стари кораби.
Отчитайки тези тенденции за промяна на разходите на корабите във
времето, отбелязваме че влиянието на големината на кораба върху процентните
съотношения на разходите, е незначително. (фиг.1.14а). Оперативните разходи
на единица дедвейт са в границите от 20% до 16%; пътните от 29% до 32%, а
капиталовите – около 50%. На фиг.1.14б са представени абсолютните разходи на
единица тонаж, откъдето се вижда и влиянието на фактора, известен като ефект
на мащаба. Тези цифри показват стратегията на корабособствениците през
периода. Изборът на вида на кораба – нов или вече използван, специализиран или
многофункционален, финансиран с дълг или със собствен капитал, предлага
множество различни инвестиционни стратегии. Всекидневните разходи за стари
кораби, със стари двигатели, изискващи постоянна поддръжка, с висок разход на
гориво и с по – голям екипаж, са по – високи. Модерните кораби с по – малък
екипаж и незначителна поддръжка имат по – малки оперативни разходи. Ако
корабът е финансиран с дълг, компанията е ангажирана с график на плащания,
независимо от пазарните условия.
Ако корабът е финансиран от корабособствениците с парични резерви или с
вътрешни източници, няма фиксирани плащания. В практиката, ако корабната
компания има ограничен капитал, изборът се прави между два варианта:стар
кораб с високи оперативни разходи , но без дълг или нов кораб, с ниски
оперативни разходи и ипотека. Дейностите по управление и осигуряващите ги
парични потоци, представени в тази глава, показват основните принципи, които
могат да бъдат полезни при избора на най – добрите варианти, отговарящи на
възможностите и личните предпочитания на корабособственика
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38.2

ГЛАВА 2. ПРИХОДИ И ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОРАБА
2.1 Възвръщаемост и 2.2 приходи
Възвръщаемостта на инвестициите, измерена по някакъв начин, показва
способността на фирмата да съществува в условията на съвършена конкуренция.
Факторите, влияещи върху възвръщаемостта при известни разходи , са
възможните източници на приходи, оценявани с категориите: товарен капацитет,
продуктивност и фрахтови тарифи. Корабособствениците не могат да управляват
цената, която получават за превоза на единица товар, но те търсят начини за
получаване на по – висока печалба при икономическата среда, в която са
принудени да работят. Всеки конкретен източник на печалба води до различно
разпределение на риска между корабособственика и наемателя на кораба. От
техническа гледна точка възвръщаемостта на тон – дедвейт от капацитета на
кораба може да се пресметне като произведение от производителността на кораба
за периода и фрахтовата цена, разделени на дедвейта:
𝑅𝑡,𝑚 =

𝑃𝑡,𝑚.𝐹𝑅𝑡,𝑚
𝐷𝑊𝑇𝑡,𝑚

(2.2)

където:
R – годишна възвръщаемост на тон дедвейт
P – производителност в избраната единица (напр.тон-миля) годишно
FR – тарифа за превоз на тон-миля товар
DWT – дедвейт на кораба.
Анализът на факторите, които влияят върху производителността, може да
бъде направен на базата на уравнението:
𝑃𝑡,𝑚 = 24 ∗ 𝑆𝑡,𝑚 ∗ 𝐿𝐷𝑡,𝑚 ∗ 𝐷𝑊𝑈𝑡,𝑚
(2.3)
където:
S – средна оперативна скорост във възли;
LD – брой на дните през годината, в които корабът е в морето с товар
(продуктивни дни);
DWU – използвана част от товарния дедвейт
Времето на кораба е разпределено между „продуктивни“, натоварени дни в
морето и „непродуктивни“ дни, които не водят до повишаване на
производителността:
𝐿𝐷𝑡,𝑚 = 365 − 𝑂𝐻𝑡,𝑚 − 𝐷𝑃𝑡,𝑚 − 𝐵𝐴𝐿𝑡,𝑚
(2.4)
където:
OH – брой на дните от годината, когато корабът е без наем;
DP – брой на дните от годината, когато корабът е в пристанище;
BAL – брой на дните, в които корабът плава под баласт.
Оценката на влиянието на оползотворяването на товарния капацитет се
определя от съотношението:
𝐷𝑊𝑈 = 𝛽 ∗ 𝐷𝑊𝑇
(2.5)
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където:
DWU – фактическо количество товар, пренасян от кораба;
DWT – физически възможен максимум (капацитет) на товарите, които
корабът може да превози;
β – степен на използване на капацитета
Както се вижда от уравнение (2.3) средната скорост на движение на кораба е
в правопропорционална зависимост с транспортната работа, т.е. тя определя
размера на товарите, пренесени за определен период от време, а оттам и на
реализираните приходи. Естествено е да се приеме, че при силен пазар и високи
тарифи за превоз на товарите, си струва да се увеличава тази скорост. Като се
има предвид зависимостта (1.4) от дисертацията, пред корабособственика се
откриват две възможности:
 Експлоатация на кораба с по – ниска скорост, с цел икономия на гориво
(при слаб пазар);
 Експлоатация с по – високи скорости с цел увеличаване на приходите.
Тези възможности са разгледани и решени в дисертацията за един конкретен
пример.
Задачата за определяне на тарифите за превоз на единица товар в уравнение
(2.2) се разглежда от гледна точка на възможностите на корабосообственика да
покрие чрез тях разходите, получени по схемата в Глава 1. При това тук ние не
твърдим, че навлизаме в схемата на определянето на цените на превоза на
световния пазар, което се базира на други принципи. Нашата цел е да дадем съвет
на корабособственика да прецени възможностите си за приемането на
определени ангажименти в зависимост от големината на корабите си. В
конкретния случай използваме данните от фиг.1.14б, на която са представени
оперативните, пътните, капиталовите и общите годишни разходи в $/dwt в
зависимост от възможностите на корабите да приемат определено количество
товар. На тази база получаваме за всеки корабен типоразмер минималната дневна
тарифа, която би покрила сумарните разходи в $/ден (фиг.2.3 за бълкери през
2005).
Всяка една от тези зависимости може да бъде наречена приемлива дневна
цена на кораба, която корабособственика би желал да получи от фрахт или
отдаване под наем. Тези стойности покриват годишните разходи за съответния
кораб и помагат на корабособственика да приеме определено решение. Например
ако товародателят е определил минимална дневна цена на превоза от 35000$/ден,
тя ще отговаря на годишни приходи от 75$/dwt p.a , които биха покрили всички
разходи за един кораб със 170000dwt. За по – малките кораби (от 40000 до
60000dwt) тази стойност би покрила сумата от оперативните и пътните разходи, а
за най – малките кораби – само пътните или част от оперативните. Ако цената
определена от товародателя е например 20500$/ден тя ще отговаря на общите
годишни приходи от 44$/dwt, които биха покрили само сумата от оперативните и
пътните разходи на големите кораби (44>12+23,8), но няма да е достатъчна за
покриване на експлоатационните разходи при по – малките кораби (виж
фиг.1.14б).
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2.3 Финансови инструменти за приемане на решение за
ефективността на кораба
Разгледаните досега разходи по издръжката и приходи от дейността на
кораба са част и основа на общия алгоритъм за определяне на ефективността му
за определен период на експлоатация. За да бъде завършена задачата за
определяне на финансовото представяне на корабоплавателните компании е
необходимо използването на специфичните финансово счетоводни рамки, които
да подпомогнат фирмите и техните инвеститори при вземането на управляващи
решения.
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Тъй като корабните компании са регистрирани в различни страни и
използват различни стандарти за финансова отчетност, финансовата информация
не винаги е в сравнима форма. През последните години обаче се постигна
съществен напредък в координирането на стандартите за финансова отчетност
чрез Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB). През 2003год. IASB
публикува първия международен стандарт за финансово отчитане – IFRS 1, който
е приет от Европейския съюз за публичните дружества и се използва след
2008год. от около 100 страни. Основно внимание в него се обръща на следните
документи и процедури: отчет за доходите, счетоводен баланс, отчет за
паричните потоци на корабната компания и процедури за анализ на паричните
потоци.
2.3.1 Отчет на доходите
Този отчет, известен още като Отчет за приходите и разходите, показва
каква печалба (нетни приходи) е реализирало дружеството през отчетния период.
От тук можем да получим важна информация за стойността, която компанията е
прибавила или изгубила през периода.
На фиг.2.4 е показан алгоритъма за разработване на Отчет за доходите на
корабна компания. Основните пунктове в този алгоритъм са:
1. Пресмятане на приходите от дейността на корабите - A
2. Пресмятане на разходите по издръжката за дейността на корабите - B
3. Корекции по приходите след допълнителни дейности - D
4. Приходи и разходи от финансови операции – F
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Приходи от дейността - A

Разходи от дейността - B
VC – пътни разходи
OC - оперативни разходи
CH- наем за кораби (наети за тайм –
чартър)
MN- обслужване и амортизация
AD- Общи и административни разходи

C=A-B
E1 – отписване на средства от кораби,
продадени под балансовата стойност
E2 – разходи от преструктуриране
E3 – приходи от съвместни предприятия

D = C – E1 – E2 + E3

F1 – разходи за лихви
F2 – приходи от лихви
F3 – други загуби

G - нетна печалба
G = DФиг.2.4
- F1 + F2 – F3
Фиг.2.4
На фиг.2.5 са представени графичните резултати от пресмятането на
доходите на една голяма корабна компания за три последователни години в
началото на изследвания период (2001, 2002, 2003год.).
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2.3.2 Счетоводен баланс
Счетоводният баланс показва богатството на компанията в определен
момент (обикновено в края на поредната година). Балансът се състои от две
основни части, показващи активите и пасивите на дружеството и е представен в
табл.2.4 на дисертацията. При описанието на активите се използват четири
рубрики:
1.1 Текущи активи
A1
1.2 Фиксирани активи (кораби)
A2
1.3 Други активи
A3
1.4 Тотални активи
A4
При описанието на пасивите (задълженията) на фирмата, се използват
традиционните рубрики:
2.1. Краткотрайни текущи задължения
B1
2.2 Дълготрайни задължения
B2
Счетоводният баланс завършва с определянето на собствения капитал на
акционерите.
На Таблица 2.5 е показан един пример за разработване на счетоводния
баланс за 2003 год. на една комплексна корабна компания по алгоритъм ,
представен в дисертацията.
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2.3.3 Отчет за паричните потоци на корабна компания
Отчетът за паричните потоци показва движението на парите, които фирмата
е получила и изплатила през периода. Това е важно, тъй като често началото на
несъстоятелността на корабните компании не е поради многомилионни дългове
на банки и други финансови институции, а заради неплатени сметки на доставчик
на гориво, който е решил да арестува кораб на фирмата. Отчетът за паричните
потоци в много отношения е подобен на отчета на доходите, но той се занимава
стриктно с плащанията в брой, с изключение на някои операции като например
амортизацията, която всъщност не се плаща в брой. Отчетът за паричните потоци
(фиг.2.6) се състои от три секции, описващи различни аспекти от дейността на
дружеството:
1. Пари от оперативни дейности
2. Парични потоци от финансова дейност
3. Парични потоци от инвестиционна дейност

Таблица 2.5 Счетоводен баланс
I АКТИВИ – A

Стойност II ПАСИВИ(ЗАДЪЛЖЕНИЯ-B)

Стойност

А1

2.1 Краткотрайни текущи
задължения

B1

Текущи активи в банки

295

2.1.1 Пасиви

52

1.1.2 Вземания по представени, но
неплатени фактури

147

2.1.2 Начислени задължения

120

1.1.3 Предплатени разходи и активи

39

2.1.3 Текуща част от дългосрочен
дълг

102

Тотално текущи активи
𝐴1 = 𝐴1.1 + 𝐴1.2 + 𝐴1.3
в % от A

481

2.1.4 Текущо задължение по
лизинг капитал

1

1.2 Кораби – фиксирани активи

А2

Тотално краткосрочни пасиви
𝐵1 = 𝐵1.1 + 𝐵1.2 + 𝐵1.3 + 𝐵1.4

275

2.2 Дългосрочни задължения

B2

Дългосрочен дълг

1498

1.1 Текущи активи
1.1.1.

1.2.1 Стойност на корабите по цена
на придобиване минус амортизации
или като пазарна оценка
1.2.2 Капиталови лизинги, които
трябва да се декларират с днешна
дата
Договори за нови кораби
Тотално фиксирани активи
𝐴2 = 𝐴2.1 + 𝐴2.2 + 𝐴2.3

2387

38
151
2575

Задължение по финансов лизинг

35

21

1.3 Други активи

А3

Други дългосрочни задължения

113

1.3.1 Акции в други транспортни
фирми

96

Тотално дългосрочни
задължения
𝐵2 = 𝐵2.1 + 𝐵2.2 + 𝐵2.3

1646

1.3.2 Блокирани парични средства

-

Тотално пасиви 𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2

1921

1.3.3 Депозит за участие в други
компании
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-895

финансова дейност
салдо

Паричният поток сам по себе си не прави добър бизнес, но добре
управляваните потоци насочват бизнесмените да се заемат с онази част от него, в
която са добри.
2.3.4 Контрол и анализ на паричните потоци
Целта на този анализ е да се насочи вниманието на корабния оператор върху
контрола на разходите и на възможностите за повишаване на приходите в
рамките на ограниченията, наложени от типа на кораба, организацията на бизнеса
и правната рамка, в която компанията – собственик оперира. След определянето
на разходните и приходни елементи е важно да се обсъдят и анализират
практическите техники за изчисляване на оперативните парични потоци, които
могат да бъдат използвани като основа за вземане на решение.
Обичайният измерител на паричните потоци в корабоплаването е печалбата
преди начисляване на лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA). Тя
показва наличните парични средства, генерирани от дейността през определен
период от време и се изчислява чрез приспадане на направените разходи от
приходите. В стандартите са известни четири метода за анализиране на
паричните потоци , като ние ще приведем първите два от тях.
2.3.4.1 Анализ на рейсовия (пътен) паричен поток
Анализът на рейсовия паричен поток VCF (Voyage Cash Flow) е техника,
използвана при вземането на ежедневни решения за чартирането на кораба. Той
изчислява паричните потоци на конкретен рейс (прост или комбиниран). Това
осигурява финансова основа за оперативните решения, като например избор
между алтернативни чартърни възможности, при наличието на няколко опции
или за спиране на оперирането, или ремонт на кораба по време на рецесия.
Примерен алгоритъм за движението на рейсовите парични потоци е
приведен в дисертацията, който се състои от четири части:
1. Информация за кораба: размер, скорост, разход на гориво, оперативни
разходи и т.н.
2. Информация за рейса: дни в пристанищата, изминато разстояние,
превозени товари, фрахт за всеки етап от пътуването.
3. Парични потоци по време на рейса: приспаднати комисионни на брокера,
разходи за гориво, пристанищни и канални такси.
4. Печалби на рейса
Тези данни, предоставени на собственика са база за анализ на вариантите:
дали да приеме рейса при това ниво на тарифите или да отдаде кораба на
едногодишен или тригодишен чартър и т.н.
2.3.4.2 Анализ на годишните парични потоци
Този анализ (ACF – Annual Cash Flow) се занимава с изчисляване на
паричния поток, генериран от дейността като цяло в рамките на период от време
(обикновено една година). В този смисъл той се занимава по - малко с кораба
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като оперативна единица, отколкото с общия паричен поток , който трябва да
бъде финансиран от бизнеса за избрания период от време.
За изчисляване на годишните парични потоци са известни няколко различни
метода, най – широко използван от които е методът на постъпления и плащания,
представен в дисертацията.
В заключение отбелязваме, че работа на корабособственика е да съчетае
оперативните, търговски и финансови аспекти на бизнеса в стратегията, която ще
е най- подходяща. Компромисът между минимизиране на разходите,
максимизиране на приходите, както и подходът към корабните финанси дава на
всяко корабно бизнес начинание, специфичните характеристики на оператора.
Глава 3. ТЪРСЕНЕ, ПРЕДЛАГАНЕ, ФРАХТ
Цената на фрахтовата услуга е равна на стойността, получена от превозвача,
т.е от корабособственика или фрахтователя за превоза на товара. Тя зависи от
много вече разгледани фактори, включително експлоатационни разходи
(стойност на горивата, работна заплата на екипажа, техническо обслужване,
застраховки и др.), капиталови разходи при покупка на кораба (депозити, лихви,
амортизации), разходи за брегово или пристанищно обслужване (такси,
административен персонал, аренда), маркетинг и т.н. Фрахтовата цена не се
разглежда като резултантна сума на всички плащания по конкретни услуги; към
нея се предполага включването на голям брой различни добавки като: горивен
поправъчен коефициент, валутен поправъчен коефициент, суми за товарно –
разтоварни операции, премии за военни рискове, надбавки за опасност от
пиратство, плащане за пломбиране на контейнери и електронна обработка на
товара, а така също и суми за предсрочно или забавено обслужване в
пристанището и т.н. В тези условия е важно определянето на факторите, от които
зависи нивото на транспортните издръжки и фрахтовите цени и как те влияят на
товаропотоците, оборота, направлението и структурата на морската търговия.
Към тях могат да бъдат причислени превозното разстояние, нивото на
конкуренцията на фрахтовия пазар, пристанищното обслужване, ефекта на
мащаба, обема на инвестициите в инфраструктурата, вида и стойността на
товарите. Измененията на тези фактори водят до нарушения в баланса между
търсенето и предлагането на фрахтовия пазар през изследвания период.
Обобщавайки горното можем да твърдим, че като цяло стойността на
фрахта зависи от търсенето на транспорт за превоз на стоките и от предлагането
на кораби за осъществяване на този превоз. Добра база за оценка на търсенето и
предлагането е транспортната работа. Потенциалната транспортна работа, която
по дефиниция се пресмята като произведение на количеството на стоките за
които товародателите търсят превоз и разстоянието между крайните дестинации,
може да се приеме като мярка на търсенето. В световен мащаб, в това
произведение, участват количествата на товарите, очакващи превоз по всеки от
сегментите или техният сумарен тонаж. Средните разстояния за превоз на
стоките се различават както по видове стоки, така и по години. На фиг.3.2 са
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представени данни за търсенето на превози по основните сегменти (течни,
основни масови и други сухи) и по всички видове товари за периода 1999 –
2013год.

млн. карго тон мили

Световна морска търговия в млн. карго тон мили търсене
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Анализът на тези данни, които по своя характер са подобни на динамиката
на стокообмена дава възможност за оценка на успешните и кризисни периоди в
световната икономика. Числените и графични данни показват същественото
намаление на търсенето на превоз в процеса на най - сериозната криза 2007 –
2009 год.
Като основа за оценка на предлагането за различни периоди може да
послужи динамиката на процеса на изменение на структурата и общия състав и
тонаж на корабите от световния флот. През 2012 год. приключи най - големият
исторически цикъл на развитие на корабостроенето по размерите на въвеждане
на бруто – регистър тона. В периода 2001 до 2012 год., обемите на въвеждане в
експлоатация на нови кораби, са превишили всички досегашни рекорди. Дори
след икономическия спад през 2008 год. годишният дедвейт на корабите,
пускани на вода продължава да расте, почти четири години, поради договорите за
постройка на нови кораби, сключени през годините преди кризисния период.
Въпреки забавянето на темповете на растеж на нови кораби през 2012 год.,
тонажът на световния флот продължава да расте, като достига през 2015 год. до
1,75 млрд. тона. (фиг.3.4)
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Динамика на тонажа в млн. тона dwt
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Фиг.3.4 Динамика на тонажа на корабите от световния флот
Вижда се, че въпреки очевидното снижение на търсенето през 2008 год. и
плахите опити за съкращаване на портфейлите на нови заявки през 2009 год,
тонажът на корабите, предадени за експлоатация започва да се задържа едва след
2013 год. Основният извод, който можем да направим е, че товарният флот по
своя тонаж, реагира на измененията на икономическите условия много бавно, т.е.
той е силно инерционен. По тези данни и с помощта на данни, публикувани в
обзорите на Clarkson Research Services до 2014 год. е построена диаграма на
динамиката на предлагане на световния фрахтов пазар (фиг.3.5).
След установяването на тези общи закономерности , са разгледани някои
особености на търсенето и предлагането на превоз в отделните пазарни
сегменти. Динамиката на международните морски превози по отделните
сегменти е представена на фиг.3.9а, а на фиг.3.9б относителните стойности (в
проценти) .
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Предлагане (млн. тон мили)
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През този период, обхващащ предкризисните, кризисните и началото на
следкризисните интервали, се забелязват сравнително устойчивите нарастващи
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тенденции и все още преобладаващите над останалите видове товари, количества
на течните въглеводороди. Количествата на международния обмен на този
основен вид товари бележат нарастване от 2163млн.тона през 2000 год. до 2826
млн.тона през 2014 год. През най – съществения кризисен период (2008 – 2010
год.) се забелязва задържане и намаление на търговската активност.
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Динамиката на процесите на основните пазарни сегменти, участващи във
формирането на подсистемата „търсене на превоз“ в световния фрахтов пазар, е
съществена влияеща при определянето на структурата на световния флот,
предлагащ транспортирането на стоките от тези сегменти. В рамките на това
разглеждане са включени следните типове кораби: танкери, кораби за превоз на
основните пет вида масови товари (бълкери), контейнеровози, кораби за превоз
на генерални товари и кораби за превоз на други товари. На фиг.3.10 е
представена динамиката на структурата на предлагане на транспорт по сегменти
в абсолютни стойности (фиг.3.10а) и в процентни съотношения фиг.3.10б.
От приложените графики се вижда, че превозът на наливни товари,
включващи нефт, нефтопродукти и природен газ, поддържа през изследвания
период сравнително високи стойности, особено в абсолютни размери , което се
отразява и върху структурата на транспортните средства за това. Дедвейта на
корабите за превоз на течни товари от 339млн. тона през 1980 год. се е увеличил
до 482 млн. тона през 2014 год. В процентно отношение в общия товарооборот
през периода, този дедвейт бележи едно устойчиво намаление – от 49,7% през
1980 год. до 28,5% през 2014 год. В групата на корабите за превоз на основните
масови товари се забелязва една нарастваща тенденция, както по абсолютни
стойности на световния тонаж, така и в проценти. През 2012 год. са спуснати на
вода бълкери, които са седем пъти повече, отколкото през 2002 год.
Относителното тегло на контейнеровозите в световния флот, през изследвания
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от нас период, се е увеличило над осем пъти. От 11млн. тона (1.6%) през 1980
год., дедвейтът на корабите за превоз на контейнери се е увеличил до 216 млн.
тона(12.8%) през 2014 год.

Динамика на структурните сегменти на флота
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В стойностно изражение на контейнеровозите се падат около 52% от
общосветовния обем на морските превози. През изследвания период се
29

наблюдава снижение на ролята на корабите за превоз на генерални товари, за
сметка на преразпределението към контейнеровозите. От 116 млн. тона (17%)
през 1980 год. , общият дедвейт на корабите за превоз на такъв тип товари се е
намалил през 2014 год. до 77 млн. тона (4.6%). Не бива да се пренебрегва обаче
търсенето от търговците на превоз за товари с големи размери и в малки партиди,
излизащи извън възможностите на контейнерите.
На базата на приведените данни за динамиката на световната търговия
по море на основните видове стоки, а така също на структурата, средните
разстояния и интензивностите на експлоатация на корабите от световния флот, са
пресметнати тенденциите в измененията на търсенето и предлагането на стоките
от основните пазарни сегменти. Резултатите от тези изследвания са представени
на фиг.фиг.3.13б(за танкери), 3.14б (за бълкери), 3.17б (за контейнеровози).
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Обобщавайки тези графики на фиг.3.18 представяме измененията на
търсенето и предлагането на превоз на световния фрахтов пазар през изследвания
период.
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Вижда се, че диаграмите отразяващи търсенето и предлагането са силно
отдалечени една от друга като тенденциите на свръхпредлагане се запазват.
През периода 2000 – 2014год. са наблюдавани съществени колебания на
съотношението „търсене – предлагане“, като през цялото време предлагането е
преобладавало над търсенето. Заедно с колебанията между предлагане и търсене
върху размерите на фрахтовите цени влияят и позициите на двете страни като:
твърдост по време на преговорите на товарособственика, брой на конкурентите
на пазара, възможност за използване на алтернативни транспортни видове и др.
Като цяло разглежданият период може да бъде наречен „период на излишна
превозна способност“, която може би се дължи на по-голямата инерционност на
процесите на попълване или съкращение на флота, голямото време между
моментите на сключване на договора за строеж и пускането на кораба на вода и
др. Това води до появата на цикличност в морските превози, характеризираща се
с периоди на добри или лоши резултати. Вероятно поради това, в края на т.н.
следкризисен период, се очаква запазването на ниски и неустойчиви фрахтови
цени, които съществуваха през кризата. Това показва, че в условията на
постоянно постъпване на нови кораби на вече пренаситения корабен пазар и на
неактивната и вяла икономическа конюнктура, се е запазил силния натиск върху
фрахтовите цени. От приложените данни се вижда, че през целия изследван
период, предлагането и търсенето следват една възходяща тенденция, като
стойностите на предлагането преобладавт над стойностите на търсене на превоз
почти двукратно. Това е основание периода 2000 – 2014 год. да бъде наречен
„цикъл на излишък на предлагане“ , през който са наблюдавани сравнително
ниски цени на фрахта. Това предполага вземането на мерки за намаляване на
свръхпредлагането на превози на стоки по море.
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Глава 4. ДИНАМИКА НА ФРАХТОВИТЕ СТАВКИ
В тази глава е направен анализ на динамиката на фрахтовите ставки за
превоз на основните видове товари през изследвания период, който се
характеризира с икономическа активност в началото, рязък спад на
икономическата активност и бавно излизане от кризата.
4.1. Фрахтов пазар на танкерните превози
За анализа са използвани средните стойности на спотовите фрахтови ставки
по унифицираната скала „Worldscale”, средния танкерен индекс “Baltic Exchange
Index” и средните тайм-чартърни доходи за танкерен тонаж. На пазара на
танкерния флот, където през изследвания период се осъществяваше превоз на
суров нефт, тъмни и светли нефтопродукти, беше наблюдавана доста сложна
конюнктура. В този пазарен сектор са наблюдавани както върхови стойности на
превозните цени, така и съществени спадове. Процесите на изменение на
фрахтовите ставки са силно неустойчиви както в целия отрасъл, така и в част от
категориите кораби. Обхванати са следните типове танкери:
 Ултра и много големи (ULCC и VLCC) над 200000 тона dwt по пет
маршрута;
 Танкери „Suezmax“ (100000 – 160000 тона dwt) по три маршрута;
 Танкери „Aframax“ (70000 – 100000 тона dwt) по седем маршрута;
 Танкери „Handysize” (под 50000 тона dwt) по пет маршрута;
 Танкери за светли нефтопродукти по пет маршрута.
Стойностите са индексирани по ставките за рейсово фрахтуване на танкер
със 75000 тона dwt, а като база се приема деление 100 на скалата “Worldscale”
(WS).
При анализа са получени следните резултати и изводи:
За всички категории танкери
През периода 2003 – 2015 год. процесите на изменение на фрахтовите ставки
са силно неустойчиви, трудни за точно прогнозиране и с тенденция за
постепенно влошаване. За връзката между фрахтовите цени за танкерния тонаж и
нивото на търсенето в световната търговия, говорят трите негативни периода:
(февруари 2007 – октомври 2007), (януари 2009 – април 2010) и (ноември 2011 –
април 2012). В първото тримесечие на 2011 год. фрахтовите ставки на всички
типове кораби са се понижили средно със 16% в сравнение с аналогичния период
на 2010 год., въпреки че са продължили да превъзхождат с 23% цените от
първото тримесечие на кризисната 2009 год. През цялата 2010 год. са били
построени 743 нови танкери от различни типове, от които 300 кораба за
химически вещества и нефтопродукти, продуктовози 107 и за превоз на суров
нефт – 121. През 2011 год. портфейлът на заявките на нови танкери включва 611
кораба с общ дедвейт 105млн. тона, което отговаря на около 27.5% от
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съществуващия флот. Тези факти определят не добри перспективи за периода,
който се смяташе за следкризисен.
За танкерите включени в изследваната група са получени следните
резултати:
4.1.1 ULCC и VLCC
Използват се вече посочените оценъчни показатели:
 За фрахтовите ставки при чартърни договори – индекса от обобщената
скала Worldscale (WS)
 За доходността на рейсове на спотовия пазар – тарифна ставка в US$/ден
Фрахтовите ставки по скалата WS от 2007 год., когато са публикувани за
първи път в бюлетините на UNCTAD, до 2014 год., показват неустойчиво
понижение. Те са се променяли от 74,6 през 2007 год. и най – високата си
стойност от 122,6 през 2008 год., преминавайки през най – ниската си стойност от
41,7 през 2009 год. и след известно възстановяване от 71,3 през 2010 год. до 41,2
през 2013 год.
Денонощната доходност от експлоатацията на корабите на спотовия пазар за
периода от 2004 до 2011 год. има подобен характер. Средните стойности на този
показател се променят от най – високите си стойности $95250 /ден през 2007 год.;
следва един спад около $50000/ден (2005 – 2007 год.), известно възстановяване от
$74663/ден през 2008 год., след което настъпва срив под $35000/ден до края на
изследвания период. От така посочените данни следват два извода:
 Фрахтовите ставки по време на кризата имат тенденция към намаляване;
 През 2009 год. се наблюдава срив , след който не се забелязва
възстановяване на предкризисните нива.
Предполага се, че основната причина за тази нерадостна картина, се дължи
на продължаващото свръхпредлагане на танкерни услуги.
4.1.2 Танкери „Суецмакс“
Състоянието на фрахтовия пазар на танкерите „Суецмакс” е разгледано за
два от активно използващите се маршрути: „Западна Африка – Карибски басейн
– Източен бряг на Северна Америка” и „Средиземно море – Средиземно море”,
през периода 2007 – 2014 год.
Фрахтовите ставки по първия основен маршрут
потвърждават
вече
констатираната обща понижаваща тенденция със силно влияние на върха на
кризата. През най – успешните предкризисни
години се наблюдават
изключително високи индекси на скалата WS: 2005 год. – 144; 2006 год. – 142,9;
2007 год. – 117,4; 2008 год. – 158. През 2009 год. следва стремителен спад от над
50% до WS = 62,8. През 2010 год. благоприятната конюнктура се е отразила
положително върху стойността на WS – частично възстановяване на индекса до
WS = 93. През следващите години, които би трябвало да се приемат за
следкризисни, не се наблюдава възстановяване на пазарния индекс: 2011 год –
75,4; 2012 год – 67,3; 2013 год – 63,3; 2014 год. – 70,1. На същата логика се
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подчинява динамиката на индекса WS и по Средиземноморския маршрут: високи
начални стойности (2006 год. – 142,7; 2007 год. – 123; 2008 год. – 191). През 2009
год. настъпва рязък спад от над 50% до WS = 71,3. Следва частично
възстановяване през 2010 год. (WS = 104,1) и слаба пазарна активност, която едва
ли би могла да бъде наречена следкризисна (2011 год – 84,8; 2012 год. – 75,3;
2013 год. – 65,8; 2014 год. – 85,1).
Доходността на спотовия пазар в приетата единица $/ден се е променяла
през периода 1997 – 2008 год. в границите от $35800/ден до $48917/ден. В
последните години от този период, които се смятат и за успешни предкризисни,
са отчетени високи средни стойности на показателя на доходността: 2004 год. –
$64800/ден; 2005 год. – $47580/ден; 2006 год. – $46000/ден; 2007 год. –
$32000/ден; 2008 год. – $46917/ден; 2009 год. – $27825/ден; 2010 год. –
$25967/ден; 2011 год. – $24000/ден.
Вижда се, че спотовия пазар следвайки установените тенденции е почувствителен към някои внезапно появили се фактори.
4.1.3 Танкери от клас „Афрамакс”
Фрахтовите ставки в средиземноморската секция и по маршрута „Карибски
басейн – Източно крайбрежие на Северна Америка” се характеризират с
изключително високи стойности на индексите “Worldscale” – в предкризисния
период – WS = 180 – 200 през 2007 год. И 2008 год.. През 2009 год. Те падат
стремително с над 60% до стойности на WS от порядъка на 80. Следва кратък
период на възстановяване с 18 – 20% през 2010 год. (WS = 120 – 130), след който
фрахтовите ставки остават ниски без тенденции за възстановяване на
предкризисните нива ( WS = 80 – 100).
Подобна тенденция към понижаване се наблюдава и при доходността на
корабособствениците на спотовия пазар. След високите предкризисни стойности
на доходността
( от $30000 до $45000/ден през периода 2007 – 2008 год. Се
отбелязва спад от 45 – 50 % до (11000 – $15000/ден) през 2009 год. През
следкризисните години с изключение на 2014 год., паричните постъпления към
превозвачите остават ниски ($13000/ден – $15000/ден). В рамките на някои от
предкризисните години, се наблюдават съществени неравномерности в
динамиката на фрахтовите ставки. Така например доходността през 2007 год. От
$63500/ден (WS=231) през януари спада до $22600/ден (WS = 121) през февруари
и до $8100/ден (WS = 94), през август, при средна стойност от $27100/ден WS =
146).( Средиземноморски маршрут). В маршрутите от Карибския басейн
динамиката на доходността е от $26753/ден (WS = 258) за декември 2008 год.
През $5000/ден (WS = 59); $5500/ден (WS = 67) при средни стойности $11734/ден
(WS = 82,6).
Вижда се, че констатацията за неустойчивост и тенденция към понижаване
се наблюдава и в този сегмент от пазара. Причините за това следва да се търсят в
увеличените възможности на предлагането на превоз. През 2009 год. се добавят
нови 10,6млн. тона dwt (13% от дотогавашния флот) и флотът достига до 88.7млн
тона dwt през март 2010 год., при общо 845 кораба. А през 2011 год. Флотът
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расте с 6,7%, за да достигне до 98,4млн тона dwt. В резултат на това WS от 258
през декември 2008 год ($26753/ден слиза сериозно през 2009 год. До WS = 59, за
да се възстанови през януари 2010 год. До WS = 173 ($29750/ден).
Общият извод от така направеният анализ е, че се очертава една
неблагоприятна тенденция за фрахтовите ставки и доходността на
корабособствениците. Това ни насочва към идеята за необходимостта от
откриване на количествените връзки между факторите, влияещи на фрахтовите
ставки и предлагането на адекватни мерки за подобряване на ситуацията. През
този период наречен „Цикъл на излишък на предлагането“ бяха увеличени
портфейлите на заявките за нови кораби, което се отразява негативно върху
фрахтовите цени.
4.2. Фрахтов пазар на морските превози на основните сухи
масови товари
При анализа използваме фрахтовите индекси на сухотоварен тонаж,
съставени от Института по икономика и логистика на морския транспорт – UК и
средните денонощни доходи на корабите в $US/ден, публикувани в изданията на
Clarkson Research Services (фиг.4.4 и фиг.4.5).

Фиг.4.4 – Фрахтови индекси на сухотоварния тонаж 2004 – 2011год.
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Фиг.4.5 Дневни приходи от бълкери 2010 – 2012год. в $/ден
Секторът на бълкерните превози през 2010 год. е подобрил положението си
в сравнение с 2009 год.: фрахтовите ставки за трампов тайм – чартърен тонаж са
се повишили с 12%, а за трампов рейсов товар с 16%. Под трампов тайм –
чартърен тонаж се разбират кораби отфрахтовани за определен период, а под
трампов рейсов сухотоварен тонаж – кораби, отфрахтовани на един рейс.
Фрахтовите ставки за корабите за превоз на сухи масови товари през 2010 год. и
в следващия период изостават с над 70% от високите стойности през 2007 и 2008
год. Цените при фрахтоването на кораби от клас „Кейпсайз“ за рейсове от
Далечния Изток за Европа са се снижили от $57587/ден през януари 2010 год. до
$17358/ден през януари 2011 год. При превозите в обратната посока (Европа –
Азия) съответните стойности на фрахта са били от $20664/ден до минус
$3371/ден, т.е. корабособствениците са субсидирали загубите на фрахтователите
при връщането на кораба (фиг.4.4).
Индексът БФИ (Балтийски фрахтов индекс), пресмятан по данни от
Лондонската балтийска борса през 2011 год. спада почти на 66%. Смята се, че
причина за неблагоприятното състояние на фрахтовия пазар на „Кейпсайз“ е
излишъкът на тонаж в тази категория. Въпреки анулирането на част от заявените
нови поръчки през 2010 год. ежемесечно са се спускали на вода средно по 69
бълкера с общ дедвейт от 6,2млн. тона, докато през 2000 год. тези цифри са били
16 кораба и 1,6млн. тона. Интересното е, че корабособствениците са продължили
да заявяват всеки месец по 55 нови бълкери, чийто дедвейт (123млн. тона) е
около 23% от дедвейта на съществуващия флот.
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Продължаващото постъпване на поръчки може да се обясни и с това, че
строителството на бълкерите е технически най – просто и то се поема охотно и на
добри цени от новите корабостроителници. На базата на гореизложеното могат
да бъдат направени следните изводи:
Търсенето на превоз за основните масови товари през 2010 год. се е
повишило с 11%, поради растящите нужди на развиващите се страни
и преди всичко на Китай за суровини.
2. Превозната способност на корабите в разглеждания сектор е
нарастнала с 16%, с което предлагането преобладава над търсенето.
Излишното предлагане на кораби, голяма част от които са били
поръчани в предходни периоди на икономически подем, е причина
за ниските стойности на фрахта в разглеждания сектор. Цената на
новите кораби ще се намалява поради излишъка на производствени
мощности на корабостроителниците, с което се очертава една
нерадостна перспектива за ниски фрахтови цени
за
корабособствениците.
В началото на 2011 год. корабособствениците имат някакви надежди за
оживление на пазара след недобрите показатели за 2010 год. В резултат на този
плах оптимизъм в средата на 2011 год. показателят на използване на корабите е
достигнал до 88%, преминавайки границата между слаба и уверена конюнктура
на пазара . В динамиката на Балтийския фрахтов индекс по неокончателни данни
от London Baltic Exchange се вижда едно нарастване, което започва през втората
половина на м.август. При пресмятането на индекса се отчитат 20 основни
бълкерни маршрути на тайм – чартърна основа. Индексът обхваща кораби от
класовете „Хендисайз“, „Супрамакс“, „Панамакс“, „Кейпсайз“, превозващи
въглища, желязна руда и зърно. При анализирането на дневните приходи
(фиг.4.5) се вижда , че в сравнение с по – малките кораби , бълкерите от клас
„Кейпсайз“ се намират в сложна ситуация на пазара. От м.януари до м.
септември 2011 год. денонощният доход от корабите от този клас е бил по –
малък от доходността на по – малките кораби от класовете „Хендисайз“,
„Супрамакс“ и „Панамакс“. Тази ситуация е наречена „ феномен на периода след
финансовата криза“. По данни от Baltic Exchange през предходния период (2000
– 2008 год.) денонощният доход на корабите от клас „Кейпсайз“ е бил
многократно превишаващ доходите от по – малките кораби през 2011 год. Така
например на 05.06.2008год компанията „Baltic Exchange” е фиксирала рекорден
доход в клас „Кейпсайз“ от $244000/ден. Четири години по – късно през м.май
2012 год., такива кораби са можели да бъдат фрахтовани за $8000/ден. Това ни
води към извода, че от решаващо значение за снижението на фрахтовите ставки е
бил излишъка на превозната способност в най – големия сегмент на бълкерния
тонаж. През 2011 год. в този сегмент са постъпили 66% от всички новопостроени
кораби. През м.февруари 2012 год. портфейлът на заявките за постройка на
кораби
с дедвейт над 200000 тона е възлизал на 93% от тонажа на
съществуващия флот. В динамиката на доходността на корабите клас „Панамакс“
1.
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се наблюдава същата дълговременна понижаваща тенденция, докато корабите от
класове „Супрамакс“ и „Хендисайз“ със своята гъвкавост, както по отношение на
товарите, така и по възможностите за достъп до различни пристанища се справят
по – успешно в условията на неактивната конюнктура през следкризисните
години.

Фиг.4.6

Фиг.4.7
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На фиг.4.6 е показана динамиката на Балтийския фрахтов индекс (БФИ) на
сухотоварния тонаж през периода 2007 – 2013 год. при базово начало 1000
пункта от 1985 год. При пресмятане на индекса се отчитат 20 основни маршрута
на тайм – чартърна основа за кораби от класове „Хендисайз“, „Супрамакс“,
„Панамакс“ и „Кейпсайз“, превозващи въглища, желязна руда и зърно.
От диаграмата на фиг.4.6 се вижда, че Балтийският фрахтов индекс на
сухотоварния тонаж открива 2012 год. след едно краткосрочно постоянство с
едно внезапно падане. От 1928 пункта през четвъртото тримесечие на 2011 год.
индексът се срива до 867 пункта през първото тримесечие на 2012год. Към
третото тримесечие на 2012 год. индексът се изравнява с най – ниското си
значение от 1988 год. (846 пункта), като почти достига абсолютния минимум
през 1986 год. В средата на 2012 год. Балтийският фрахтов индекс на
сухотоварния тонаж отбелязва 953 пункта, което е с 40% по – малко от средното
значение за 2011 год. През периода м.октомври 2013 – м.февруари 2014 год.
настъпва известно оживление на пазара, след което до края на 2014 год. има
понижаваща тенденция на фрахта.
На фиг.4.7 са представени процесите на изменение на денонощните доходи
през периода м.юни 2008 год. – м.юни 2014 год. на корабите от четирите
различни класа: „Кейпсайз“, „Супрамакс“, „Панамакс“ и „Хендисайз“ в $/ден.
На базата на този анализ можем да твърдим, че се очаква в краткосрочен
план да бъде запазена сложната ситуация на пазара на бълкерните морски
превози. Надеждите за подобряване състоянието на фрахтовия пазар в този
сегмент са свързани с увеличаване на търсенето на масови товари от китайската
икономика и с коригиране на темповете на увеличаване на активния превозен
тонаж.
4.3

Фрахтов пазар на контейнерните превози

На фиг.4.8 е представена динамиката на фрахтовите ставки в сектора на
контейнерните превози по традиционните маршрути през периода 2009 – 2013
год. (в абсолютни стойности и в проценти по отношение на предходната година).
Анализирани са направленията:Тихоокеанско, Далечен Изток – Европа, Север –
Юг, Вътрешноазиатско
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На фиг.4.9 са представени средно годишните тарифни ставки за
контейнеровози от 2001 – 2013год. публикувани от Хамбургската Асоциация на
корабните брокери (VHSS).
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Фиг.4.9
За получаването на обобщени данни за нивата на фрахтовите ставки ще
използваме една обобщена мярка, известна с наименованието „Нов индекс
Контекс“
(New ConTex Index). Този индекс е предложен от Хамбургската
Асоциация на корабните брокери (Hamburg Shipbrokers Association, вж.
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www.vhss.de) като ConTex е абревиатура на “Container ship time charter
assessment” (оценка на контейнерните чартърни ставки). Той е обобщен
показател на фрахтовите ставки за превоз на контейнери в широк диапазон от
кораби с различни размери по различни маршрути. Индексът се пресмята като
еквивалентна претеглена стойност на процентното изменение на шест оценки за
кораби с товаровместимост 1100, 1700, 2500, 2700, 3500 и 4250 TEU. Индексът
“ConTex” е дневна оценка, публикувана всеки вторник и четвъртък; съставя се от
група международни брокери на базата на тарифите по които се сключват сделки
за фрахтоване на контейнеровози от шестте категории. Базовата стойност на
индекса е 1000 пункта към м.Октомври 2007 год.
На фиг.4.15 е показана динамиката на новия индекс „ConTex”за периода от
2008 до 2014 год.

Фиг.4.15
Високите стойности на индекса, равни на базовата начална стойност 1000
пункта се отнасят за успешния предкризисен период 2006, 2007, 04.2008 год.
През този период фрахтовият пазар е относително спокоен при едно постоянно и
сравнително неголямо преобладаване на предлагането над търсенето. Това се е
отразило благоприятно на фрахтовите ставки за доходността на корабите.
Годините 2005 – 2007 са били най – успешни за пазара на контейнерния тонаж.
През този период средните стойности на тайм чартърните ставки , за едно 14 –
тонно контейнерно място са както следва:
 Контейнеровози 1000-1260 TEU и скорост 18knots
$16.87/ден
 Контейнеровози 1600-1999 TEU и скорост 20knots
$13,47/ден
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Контейнеровози 2300-3400 TEU и скорост 22,5knots
$11,30/ден
Средният индекс на линейни тарифи за 2007 год., публикуван от Института
по икономика и логистика-Хамбург е 93 при базова стойност за 1985 год. от 100
пункта. Дневните тайм чартърни ставки за контейнеровози за 2006 год. са:
 Контейнеровози 1000-1260TEU - $16492 при експлоатационни
издръжки- $4231/ден
 Магистрален контейнеровоз 2000-6000 TEU - $24233 при
издръжки $6160/ден
Тези добри икономически резултати бяха поддържани през първите два
месеца на 2008 год. след което се наблюдава един рязък спад на индекса ConTex
от 1000 до 370 пункта, който продължава до края на годината.
Това спадане на индекса през 2008 год. би трябвало да е сериозен сигнал
пред корабособствениците за сериозни бъдещи затруднения. Те обаче са се
надявали на поддържането на добрите икономически показатели от предходния
период и са направили до края на 2008 год. сериозни инвестиции в бъдещи
поръчки на нови кораби. Показателите в края на 2008 год. показаха обаче едно
пречупване на нарастващата тенденция. Хамбургският индекс на линейни тарифи
спада от 93 до 90 единици. Дневните тайм чартърни ставки за 14-тонен
контейнеровоз за наблюдаваните три типа кораби за годината са намалели
съответно до $12,2/ден, $10,8/ден, $10,7/ден. На фона на тези неадекватни
действия и на реалната световна финансово – икономическа криза, 2009 год. се
оказва най – трудна в досегашната история на контейнерния фрахтов пазар.
Индексът ConTex се е сринал с над 75% като е достигнал най – ниските си
стойности от 220-230 единици. Индексът на линейните тарифи през годината е
намалял с около 30%, като е достигнал до рекордно най – ниската си стойност от
64 единици. Особено нисък е бил индексът на линейните тарифи за експорт от
Европа – 54 единици. Тайм - чартърните ставки за едно 14-тонно контейнерно
място са намалели трикратно, като са достигнали до следните стойности за
наблюдаваната група кораби:
 За контейнеровози 1000-1260 TEU
$4,0/ден
 За контейнеровози 1600-1999 TEU
$3,5/ден
 За контейнеровози 2300-3400 TEU
$4,5/ден
Динамиката на индекса ConTex през 2013 и началото на 2014 год. е
сравнително спокойна, но ниските му стойности не показват овладяването на
пазара.
Съгласно данни, публикувани през м.юни 2013 год. се очаква световният
годишен обем на превозите да нарастне с 5%, а предлагането на контейнеровози
с 6%. Този излишък на превозна способност , макар и малък се дължи на големи
контейнеровози с вместимост над 8000TEU.
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В заключение към тази част отбелязваме,че поради сложната ситуация в
световната икономика се очаква непреодоляването на проблемите на ниското
търсене, особено що се отнася до Европа. Този фактор ще продължи да оказва
натиск върху нивото на превозните тарифи. Положението ще се усложнява и от
наличието на излишна превозна способност, особено при влизането в
експлоатация на нови кораби с голяма товаровместимост. Ако обаче
корабособствениците предприемат адекватни мерки по регулиране на тонажа, е
възможно в средносрочен план да се съкрати голямата разлика между търсене и
предлагане, която да доведе до повишение на тарифните ставки.
Глава 5: ВЛИЯНИЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО ВЪРХУ
ДИНАМИКАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРАБОСОБСТВЕНИЦИТЕ
Изхождаме от предположенията, че причините за подтискащия ефект върху
превозните тарифи и за несъстоялото се тяхно възвръщане към нивата от
предкризисните години, следва да се търсят преди всичко в неблагоприятните
съотношения между търсенето и предлагането на транспортни услуги за трите
основни сегмента от фрахтовия пазар. Отсъствието на ясни и непротиворечащи
си данни за тези два основни фактора на фрахтовия пазар в известните
статистически бази от данни не са позволили създаването на еднозначни
зависимости, които могат да бъдат полезни на корабоплавателните компании при
управление на собствените си ресурси.
Като използваме резултатите, получени в предходните параграфи, ще
потърсим работни зависимости за тези два основни фактора и фрахтовите ставки,
определящи печалбата на корабособственика. На тази основа могат да бъдат
предложени адекватни мерки за подобряване на пазарните ситуации във всеки от
трите транспортни сегмента: танкерен, бълкерен и контейнерен. За всяка от
разглежданите категории кораби ще търсим зависимости от вида:
 Показател на доходността във функция от времето;
 Показател на доходността във функция от разликата между търсене и
предлагане на морски транспорт;
 Показател на доходността във функция на предлагането на морски
транспорт.
За всеки от сегментите, приходите на корабособственика ще се оценяват по
всеки от двата посочени показателя – средногодишни стойности на индекса по
съответната скала и денонощната стойност на навлото (доходността) в $/ден. Ще
използваме следните означения: П – Предлагане; Т – Търсене; Р - Разлика =
Предлагане – Търсене; Р=П-Т; Д – Доходност; WS – показател Worldscale; Г –
Години.

5.1 Оценка на влиянието на фрахтовия пазар върху приходите
на корабособствениците на танкери
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От големия обем сведения за всички класове кораби, са обработени и
представени в дисертацията, данните за танкерите от клас „Афрамакс” за два
периода:
 За оценка на влиянието на факторите на фрахтовия пазар върху
стойностите на „Worldscale” – от 2007 до 2014 год.
 За оценка на влиянието факторите на фрахтовия пазар върху
доходността на спотовите сделки в $/ден – от 2004 до 2014 год.
Използвайки тези данни са разработени осем зависимости, част от които
( отнасящи се до доходността са представени на фигури 5.2, 5.4, 5.6 и 5.8:
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Танкери Доходност = f (Разлика)
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Танкери Доходност = f(Години)
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Данните за разликите между предлагането и търсенето на превоз са много
нестабилни, но въпреки това за периода 2004 – 2014 год. е получена
експоненциална апроксимация със сравнително добър коефициент на корелация
R2=0.448. Във всички диаграми ясно проличават влиянията на върховата година
на кризата – 2009 год. Растящият характер на функцията на разликата определя
падащият характер на изменението на фрахта във функция на разликата между
предлагането и търсенето на превоз. Апроксимиращата логаритмична зависимост
на доходността е с корелационен коефициент R2=0.4066 и може да се използва за
прогнозиране на намаляващите тенденции. Същото се отнася и за
апроксимирането на доходността като функция само на фактора „предлагане на
превоз”. Логаритмичната апроксимираща зависимост на доходността във времето
има най – висок корелационен момент (R2=0.8164) и е добра основа за
прогнозиране.
Вижда се, че след катастрофалната 2009 год., разликата между предлагане и
търсене не намалява. Това свръхпредлагане на превоз определя устойчивата
понижаваща тенденция в динамиката на фрахтовите тарифи.
5.2 Оценка на влиянието на фрахтовия пазар върху приходите
на собствениците на кораби за масови товари
Това изследване е проведено по вече представената схема, като приходите
на корабособствениците през изследвания период (2007 – 2014 год.) се измерват
по два начина.(виж „Динамика на фрахтовите пазари”):
 Стойността на Балтийския фрахтов индекс за сухотоварен
тонаж по данни на London Baltic Exchange, получена след
обединяване на 20 основни бълкерни маршрута на тайм –
чартърна основа за кораби „Хендисайз”, „Супрамакс”,
„Панамакс” и „Кейпсайз”.
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Средни денонощни доходи на корабите в US$/ден,
публикувани в изданията на Clarkson Research Services (
Shipping Statistics and Market Review (2011 – 2015 год.)
Базите от данни за пресмятане на работните диаграми са получени в Глава 3
- „Търсене, предлагане, фрахт ” за търсенето и предлагането и от Глава 4 ”Динамика на фрахтовите ставки” - за приходите на корабособствениците. Част
от получените диаграми са представени на фиг.фиг.5.11; 5.12; 5.15; 5.16.
При изследване на тренда на разликите между предлагане и търсене на
превоз, се забелязва един локален максимум през 2009 год. След това вместо
очакваното стабилизиране на пазара и намаляване на тези неблагоприятни
разлики се наблюдава обратен ефект. През годините, приети като следкризисни,
предлагането на морски транспорт се осъществява с по- бързи темпове за разлика
от икономическата конюнктура, която определя търсенето. Тази неблагоприятна
конюнктура се е отразила върху динамиката на приходите на
корабособствениците, както следва:
1. Зависимостта на стойностите на Балтийския фрахтов индекс във
функция от големината на разликите между предлагане и търсене
на транспорт (фиг.5.11 БФИ – разлика) е категорично намаляваща с
висок коефициент на корелация на апроксимиращата логаритмична
функция (R2 = 0.8838).
2. Зависимостта на доходността на корабособственика от Разликата
на спотовия пазар се апроксимира сравнително добре с намаляваща
логаритмична функция (R2 = 0.5856) (фиг.5.12). По – малката
стойност на коефициента на корелация се обяснява с по – малкия
брой несистемно събирани данни, за разлика от стойностите на
Балтийския индекс, които обобщават и систематизират данни от
порядъка на хиляди.
3. Използването само на предлагането като аргумент на функциите на
приходите на корабособствениците потвърждава намаляващия
характер на фрахтовите ставки(фиг.5.13). По – малките стойности
на коефициента на корелация (R2 = 0.6696 и R2 = 0.6704),
показват, че отстраняването на търсенето като по – слабо
променяща се част от аргумента не води до получаването на по –
добри зависимости.
4. Зависимостите
на
функциите
на
приходите
на
корабособствениците във времето имат ясен намаляващ храктер с
висок коефициент на корелация и по двата показателя (R 2 = 0.8838
и R2 = 0.8527)(фиг.5.16). Зависимости от този тип биха били добри
апроксимации при монотонен характер на изменение на данните.
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бълк Доходност = f(Разлика)
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бълк БФИ = f(Предлагане)
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бълк Доходност = f(Години)
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Фиг.5.16
5.3 Оценка на влиянието на фрахтовия пазар върху
приходите на собствениците на контейнеровози
Приходите на корабособствениците през изследвания период се
оценяват по два показателя (виж предходните изложения):
 Обобщен показател на фрахтовите ставки за превоз на
контейнери в широк диапазон от кораби по различни
маршрути, предложен през 1997 год. с наименованието ConTex
индекс;
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Средни стойности на тайм – чартърните ставки за едно 14 –
тонно контейнерно място в US$/ден, публикувани по години и
месеци от 2001 год. от Хамбургската Асоциация на корабните
брокери.
Динамиката на приходите на корабособствениците е изследвана за
девет вида контейнеровози с различни капацитети и скорости, с или без
собствени товароразтоварни устройства, но тук са представени резултатите за
три характерни големини:
 Контейнеровози с капацитет 100 – 500 TEU и скорост 15
възела;
 Контейнеровози с капацитет 700 – 999 TEU и скорост 18
възела;
 Контейнеровози с капацитет 1620 – 1999 TEU и скорост 20
възела.
Част от работните диаграми са показани на фиг.5.18; фиг. 5.21;
фиг.5.24:
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ConTex = f(Разлика)
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При изследването на тренда на разликите между предлагане и търсене на
превоз се вижда ясно един съществен минимум през 2005 год., която се смята за
особено успешна в предкризисния период. След тази година разликите между
предлагане и търсене на транспорт продължават да растат устойчиво (R 2 =
0.8206). Този характер на тренда, който се дължи на нарастването на факторите,
влияещи на предлагането и на недобрата икономическа конюнктура, задържаща
търсенето на превоз, се отразява негативно на приходите на
корабособствениците. Динамиката на обобщаващия индекс ConTex показва
стабилна тенденция към понижение през целия период на изследване (R 2 =
0.7053). Тенденцията за намаляване на доходността на корабособствениците в
US$/ден запазва намаляващия си характер за всеки от изследваните типове
кораби, макар и с по – големи стойности на квадратичната грешка (R2 = 0.3 – 0.5)
на апроксимиращите експоненти.
В заключение към тази глава обръщаме внимание на два факта:
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Устойчивост на тенденциите към понижаване на приходите на
корабособствениците. Апроксимиращите зависимости на
фрахтовите ставки с неголеми средноквадратични грешки (R2
> 0,7) са носители на устойчивостта на неблагоприятните
тенденции;
 Отклоненията от устойчиво намаляващите зависимости на
фрахтовите ставки дават възможност за откриване на успешни
(2005 год.) и неуспешни (2009) години.
Генералният извод от това изследване е, че са необходими спешни
адекватни мерки от корабособствениците за балансиране и успокояване на
фрахтовия пазар.
Глава 6. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ НА
ФРАХТОВИЯ ПАЗАР
В предходните изложения разгледахме динамиката на изменение на
фрахтовия пазар, за разглеждания от нас корабоплавателен цикъл, на базата на
статистически данни от минали периоди и цикли. От икономическа гледна точка
всеки корабоплавателен цикъл е уникален. Ако искаме да увеличим знанията си
за бъдещото развитие на пазара е желателно да потърсим теоретично обяснение
на това как работят циклите на фрахтовия пазар. За целта ще използваме модела
на „търсене и предлагане“, който е известен като техника, използвана от
икономистите за анализ на стоковите пазари . При разработване на модела
избираме най- важните фактори, засягащи търсенето и предлагането, като
спазваме следната последователност:
6.1
Фактори и компоненти на модела наречен „Баланс на търсене и
предлагане“ - функции на търсене и предлагане на превоз по море;
6.2
Сравнителна оценка на рентабилността на корабите през характерни
периоди от изследвания цикъл (2000 – 2014год.);
6.3
Прогнозиране на морския бизнес – спот-чартиране, тайм-чартиране,
покупки и продажби, фирмени бюджети;
6.4
Математически основи на моделирането на корабоплавателни
дейности – методи, алгоритми и програми;
6.5
Анализ на зависимости – методи, алгоритми и програми;
6.6
Системи за масово обслужване. Модели, алгоритми и програми за
определяне на оптималните параметри на системи за масово
обслужване от типа кораб – терминал.
6.7
Приложение на метода Монте Карло за моделиране процесите на
обработка на кораби в пристанище;
6.8
Методи за оптимизация;
6.9
Методи за прогнозиране;
6.10 Прогнозиране на фрахтовата цена.
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6.10.1.Полуемпиричен модел за прогнозиране на фрахтовите цени
(фиг.6.8)
Алгоритъмът за прогнозиране на търсенето, предлагането и фрахтовите
цени е представен на фиг.6.8.
Следвайки този алгоритъм осъществяваме следните действия:

Фиг.6.8
54

Блок 1. Икономически предположения
В този блок от алгоритъма се прави анализ на икономическото развитие и
основните му показатели за периодите 1975 – 2014год. (оценка) и 2014 – 2019
год. (прогноза). Наблюдавани са индексите на следните показатели: промишлено
производство на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(OECD); световен валов продукт (GDP); световна търговия със стоки (WMT) и
международни морски превози (WST). На фиг.6.11 са представени индексите на
трите разглеждани сегмента за изследвания период.

Фиг.6.11
Блок 2. Оценка и прогноза на търговията по море
А – по емпирични данни - Използват се данни, публикувани в „Clarkson
Research Service “Shipping Review and Outlook”, various issues 2006 – 2015,
UNCTAD 2007 – 2015, Review of Maritime Transport”.
Зависимостта на ST (световната морска търговия) от GDP се изразява с
уравнението:
𝑆𝑇 = 60,035 ∗ 𝐺𝐷𝑃 − 1471
а от времето е:
𝑆𝑇 = 280.18 ∗ 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 5497

(6.28)
(6.29)

6.10.2 Статистически модел за оценка и прогнозиране на
търсенето
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млн. тона

Б – по статистически данни С използването на данните от предходните
две глави (глави 4 и 5) и проверката на адекватността са получени зависимостите
на количествата натоварени и превозени стоки във времето, чийто графичен вид е
представен на фиг.6.20.
Блок 3. Прогнозиране на средното изминато разстояние
При определянето на средните дължини на преходите през изследвания
период са използвани както анализите на търговските матрици за основните
видове стоки, така и статистически данни, публикувани в различни източници,
като конкретни резултати са представени в дисертацията.
Блок 4.
Оценка и прогноза на корабното търсене
При търсенето на кораби от гледна точка на купувача на превоз се използват
мерките тон дедвейт или тон –мили дедвейт.
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Фиг.6.20
Данни за търсенето на превоз общо и по сегменти за изследвания период са
представени в Таблица 6.17 в дисертацията.
Блок 5. Оценка и прогноза на капацитета на търговския флот
Прогнозата за предлагането започва ( а и завършва) като към наличния
търговски флот в базовата година се добавят прогнозните обеми на нови кораби
от първичен и вторичен пазар и се извадят прогнозните обеми на корабите за
бракуване за скрап, смяна на предназначението или временно извеждане от
експлоатация.
Блок 6. Оценка и прогноза на производителността на флота
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Производителността на корабите се изразява в количеството товари в
тонове или в тон-мили, превозени от единица дедвейт.
Тя зависи от четири основни фактора: скорост, време в пристанището,
използване на дедвейта и дни в морето с товар. Това са фактори, които от своя
страна зависят от типа и възрастта на кораба, организацията на работата в
пристанищата и други дейности, които вече бяха разгледани.
Оценките и прогнозирането на производителността на световния флот
общо и по сегменти след 2000год. са представени на фиг.6.22 и фиг.6.23. Вижда
се, че тя намалява както по отношение на количеството товари в тон/dwt (от 7,54
до 5,82), така и по отношение на превозените товари в тмили/dwt( от 38600 до
31000). При това се очертават два периода:
 Предкризисен
(2000
–
2008
год.),
през
който
производителността нараства от 7,54 до 7,98 т/dwt и от 38600 до 40800
т.м./dwt с известни колебания през 2007 и 2008 год.
 Рязък спад през 2009 год. до 6,6 т/dwt и 33300т.м./dwt с
последваща тенденция към намаление и по двата показателя.
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Производителност тм/dwt

60000

тон мили/dwt

50000

y = 42281e-0.019x
R² = 0.8385

40000
y = 33824e-0.022x

y = 55436e-0.023x
R² = 0.789

R² = 0.9216

30000

y = 29865e-0.013x
20000
R² = 0.5221
10000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0
произ. Общо тм/dwt
произв. Бълкери тм/dwt

произв. Танкери тм/dwt
произв.конт. тм/dwt

години

Фиг.6.23
Основният извод е, че корабният тонаж се използва все по- неефективно,
което говори за наличие на излишък на превозни възможности на корабите.
Блок 7. Оценка и прогноза на корабното предлагане
Корабното предлагане, както и търсенето на превоз (Блок 4), се измерва в
тонове или в тон-мили натоварени или превозени стоки от единица дедвейт на
флота, като се получава след коригиране на световния корабен тонаж с
актуалните производителности.
Оценките и прогнозите за търсенето и предлагането на транспорт са
представени графично на фиг.6.24 до фиг.6.27, където са приведени и
съответните регресионни уравнения.
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Блок 8. Баланс между търсенето и предлагането
Тъй като по дефиниция предлагането на транспортни услуги трябва да е
равно на търсенето, в този блок от модела трябва да се вземат решения при
нарушение на баланса между тях. Ако предлагането е по – голямо от търсенето ,
излишъка от кораби следва да бъде спрян или да се премине към движение с по –
малки скорости. Ако предлагането е по – малко от търсенето би следвало при
приемането на краткосрочни решения да се увеличи производителността на
флота, а при дългосрочни прогнози – да се приемат инвестиционни решения.
Блок 9.
Оценка и прогнозиране на фрахтовите цени
В този заключителен етап се обсъждат въпросите за обвързването на
бъдещите възможни стойности на товарните тарифи с прогнозите на търсенето и
предлагането. Припомняме, че в предходните глави тези въпроси бяха разгледани
в два варианта:
 Обвързване на спотовите сделки
и приемане на
взаимноприемливи цени в кратковременни срокове;
 Дългосрочни прогнози, определящи връзките между фрахтовите
индекси или бъдещи цени във функция на търсенето и
предлагането на морски транспорт.
При това се използват зависимостите, получени в Глава 5.
В модела за балансиране на търсенето и предлагането на морски транспорт
включваме:
𝑆 ′ = 𝑆експл - оценка и прогноза на флота в редовна експлоатация общо и
по сегменти в млн.dwt
𝑆 ′′ = 𝑆експл + 𝑆нк − 𝑆скр - корегиран обем на флота в годината, чрез
добавяне на новите кораби 𝑆нк и изваждане на корабите, бракувани за скрап 𝑆скр ;
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𝑆 ′′′ = 𝑆 ′′ + 𝑆пор = 𝑆експл + 𝑆нк − 𝑆скр + 𝑆пор - корегиран бъдещ обем на
флота, чрез добавяне към 𝑆 ′′ на ордерите за бъдеща постройка на нови кораби.
Резултатите и прогнозите за моделите S’(t), S’’(t) и S’’’(t) са показани на
следните фигури:
 Фиг.6.31 – Оценки и прогнози за моделите S’(t), S’’(t) и S’’’(t)
за целия флот
 Фиг.6.32 - Оценки и прогнози за моделите S’(t), S’’(t) и S’’’(t) за
танкерния флот
 Фиг.6.33 - Оценки и прогнози за моделите S’(t), S’’(t) и S’’’(t) за
бълкери
 Фиг.6.34 - Оценки и прогнози за моделите S’(t), S’’(t) и S’’’(t) за
контейнеровози
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На базата на резултатите, представени в табличен и графичен вид, правим
следните изводи:
1. Оценките и прогнозите на предлагането на транспорт по море
общо за целия флот и по сегменти очертават ясни тенденции на
свръхпредлагане.
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2. Корекциите върху тонажа на корабите след включване на новите
попълнения и бракуването на кораби, не са по – добри. Новите попълнения
са по – големи от обемите на бракувания тонаж и те не са довели до
намаляване на свръхпредлагането на транспорт.
3. Изпълнението на договорите за бъдещи попълнения на флота ще
постави корабособствениците в много тежко положение.
4. Необходими са решителни мерки към
съкращение или
пренасочвания на флота, които трябва да преосмислят сключването на
нови ордери за постройки.
5. При тези тенденции и в случай, че не настъпят изменения в
световната икономическа конюнктура, се очаква неблагоприятно развитие
на фрахтовите цени.

Заключения, изводи и приноси
В заключение на настоящия дисертационен труд, отбелязваме, че основните
изследвания и резултати се отнасят към един много сложен, нестабилен и
противоречив цикъл от развитието на морския бизнес, както в световен така и в
регионален мащаб. Периодът 2000 – 2014 год. е окачествен от световната морска
общественост като най – големият и тежък цикъл в историята на корабостроенето
и корабоплаването. Проведените от нас изследвания ни дадоха основание да
приемем, че този цикъл, освен че е продължителен, е и все още незавършен.
Особеностите на периода, които оказаха съществено влияние на настоящето и
бъдещото развитие на морския бизнес, са:
 Цикълът в морския бизнес следва динамиката на световната
икономика, в която се отбелязват три периода: начална положителна
активност, рязък кризисен спад и бавно и мъчително
възстановяване. Поради инерционността на морския бизнес, това
възстановяване не е приключило и предкризисните икономически
показатели нямат тенденции към възстановяване;
 Силно нестабилен пазар на основните енергийни ресурси;
 Поява на нови екологични и климатични ограничения;
 Нестабилни съотношения на търсенето и предлагането на превоз по
море, със съществено преобладаване на предлагането
в
следкризисния период;
 Спадане на фрахтовите цени без изгледи за възстановяване и
достигане на добрите предкризисни нива.
Тези особености на периода оказаха съществено влияние върху приносите в
дисертационния труд, които са класифицирани в две групи:
1. Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и
потвърдителни факти, с помощта на известни методи и модернизирани
методики
1.1 Разработен и апробиран е подход за оценка, прогнозиране и управление
на състава на морския транспорт общо и по сегменти, основаващи се на
статистически анализ на факторите, влияещи на фрахтовия пазар;
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1.2 Предложена е процедура за подпомагане и даване на съвети към
корабособствениците за приемане на оптимални решения по състава и
поведението на флота при икономически критерии. Процедурата се основава на
въвеждане на управляващи въздействия върху системата на предлагане на превоз
по море, намаляващи натиска върху фрахтовите цени;
1.3 Получени са нови факти в областта на оценката и прогнозиране на
производителността на флота, общо и по сегменти в условията на сложен
икономически цикъл;
1.4 Разработени и реализирани са модели за определяне и организиране на
взаимодействията в системата „кораб – терминал“ на базата на теорията на
масово обслужване.
2. Приложни приноси, свеждащи се до получаване на конкретни
резултати за внедряване в практиката
2.1 На базата на собствени алгоритми и статистически данни са определени
разпределенията, характеристиките и стойностите на експлоатационните и
капиталови разходи на корабите в периоди на икономически възход и спад в
морския бизнес;
2.2 На базата на статистически данни и собствени алгоритми за анализ на
приходите от експлоатация е предложена стратегия за управление на действията
на корабособствениците в условията на силни или слаби, моментни и бъдещи
пазари.
2.3 За различни корабни типоразмери са получени номограми, позволяващи
определянето на минималните дневни тарифи, които да покриват сумарните или
експлоатационните разходи. Направени са пресмятания на ефективността на
експлоатация на кораби и корабни компании за избрани периоди от изследвания
цикъл.
2.4 Получени са статистически диаграми, показващи динамиката на
световната търговия, на структурните сегменти на световния флот, на търсенето
и предлагането на превоз на основните видове стоки.
2.5 Получени са статистически зависимости на съотношенията „предлагане
– търсене“ за периода 2000 – 2014 год. с прогнози до 2020год.
2.6 Получени са зависимости, показващи динамиката на превозните цени за
всички категории и сегменти кораби за периода 2000 – 2014 год. с прогнози до
2020год. в две групи от варианти:
 За фрахтовите ставки при чартърни договори – по индексите на
обобщените интернационални скали;
 За доходността на рейсовете на спотовия пазар – тарифни ставки
в US$/ден.
2.7 Получени са работни зависимости, показващи влиянието на търсенето и
предлагането като основни пазарни фактори върху фрахтовите ставки,
определящи печалбата на корабособственика. На тази основа е предложена
методика за приемане на адекватни мерки за подобряване на пазарните ситуации
във всеки от трите пазарни сегмента: танкерен, бълкерен и контейнерен.
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2.8 Получените резултати показват неблагоприятни тенденции на
увеличаване на разликата между предлагането и търсенето на морски транспорт
и на понижение на фрахтовите цени. Разгледани са три стратегии за регулиране
на предлагането с цел възстановяване на фрахтовите цени.
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