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Резюме: В доклада е предложена методология за оценка на нивото на
концентрация на пазара на морски контейнерни превози. Основните измерители, чрез
които се оценява нивото на концентрация са: брой фирми в отрасъла; пазарен дял на
всяка от фирмите; коефициент на концентрация; индекс на Херфиндал - Хиршман (НHI);
крива на концентрация и крива на Лоренц. Методиката е приложена за Грузия, като е
определен и сравнен вида на пазара от гледна точка на нивото на конкуренция за 2018 и
2019 год. На тази база са оценени и тенденциите за неговото развитие.
Най-голямо увеличение на пазарния си дял в Грузия отчита компанията EMC. С
6,62% повече контейнери са превозени от компанията в пристанищата на страната,
като фирмата се нарежда на трето място в класацията за контейнерните линии. На
върха, но с 9,49% по-малко бизнес, остава MSC. Компанията има пазарен дял в Грузия в
размер на 45,10% за 2018 година, при 54,59% за следващата година. Както и в България,
Maersk остава на втора позиция в Грузия, като отчита увеличение в размер на 1,42% до
18,52% за 2018 г. от пазара в черноморската страна.
Международният характер и значение на международния транспорт е
безспорно. Изучаването на състоянието на пазара и организацията на работата в
големите морски компании са от съществено значение за подобряване на работата и
на българските водни превозвачи.
ВЪВЕДЕНИЕ
В доклада е предложена методология за оценка на нивото на концентрация на
пазара [1] на морски контейнерни превози. Като основните измерители, чрез които e
оценено нивото на концентрация са: брой фирми в отрасъла; пазарен дял на всяка от
фирмите; коефициент на концентрация; индекс на Херфиндал - Хиршман (НHI); крива
на концентрация и крива на Лоренц. Методиката е приложена за Грузия, като е
определен и сравнен вида на пазара от гледна точка на нивото на конкуренция за 2018 и
2019 год.
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Изследването на концентрацията на пазара за контейнерни превози е важно и
във връзка с оценка на потенциала и анализ на възможностите за реализация на
фериботни линии [2] .
Съществува тенденция към консолидация в индустрията на превозвачите
отразено в данните за разполагане на флота. Размерите на контейнеровозите - средни и
максимални - се увеличават, докато броят на компаниите, предоставящи услуги до и от
пристанища намалява.
В глобалното линейно корабоплаване, контейнеровозите свързват и поддържат
глобалните вериги за създаване на стойност и търговията с промишлени стоки [3,4].
Таблица 1 изобразява притежателите на контейнеровози в TEU.
Таблица 1 Притежатели на контейнеровози, 2017 г.

Източник: UNCTAD secretariat calculations, based on data from Clarksons Research.

Германия е най-големият собственик, с пазарен дял от 21,46%, следвана от
Китай и Гърция. Най-големите контейнерни кораби със 17 000 TEU и повече са
собственост на превозвачи от Китай, Дания, Франция и Кувейт. Немските и гръцки
корабособственици, повечето от които не са линейни компании, не притежават никакви
контейнерни кораби с такъв размер.
MSC е втората по големина корабна линия в света по отношение на капацитета
на контейнерни плавателни съдове. Най-големите й конкуренти са датската шипингова
компания Maersk и френската шипингова компания CMA- CGM.
Към Март 2018 г. Maersk заема първа позиция в класацията „Топ 30 линейни
превозвачи“. Maersk е дългогодишен лидер в линейната морска търговия. Собственици
на приблизително 800 кораба и 4.2 млн. TEU, компанията притежава дял от 19.4% от
линейните превозвачи. Второ място заема MSC- с 14.7%, следвана от CMA-CGM-
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11.5%; COSCO-8.5%; Hapag-Lloyd-7.0%. Значителен дял притежават още-Evergreen4.9%; OOCL- 3.9%; MOL-2.7%; Yang Ming-2.7%; NYK Line-2.5%, формирайки
моментния топ 10 при превозвачите (табл. 2).
Таблица 2 Топ 30 линейни превозвачи към Март 2018 г.

Източник: “Alphaliner top 100 operated fleets”

КОНКУРЕНТНА СТРУКТУРА НА ПАЗАРА ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ В
ГРУЗИЯ
Пазарните дялове на контейнерните превозвачи, опериращи на пристанищата в
Грузия са представени в таблица 3. Пазарен лидер за двете изследвани години е
компанията MSC, следвана от MAERSK. Двете компании формират пазарен дял от
63,60 % за 2018 г. и 71,39 % за 2019 година.
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Таблица 3

Превозвач

Място
Грузия 2018

MSC
MAERSK
EMC
CMA CGM
ZIM
CSAV
ARKAS
ДРУГИ
UASC
HLCL
APL
NYK
Общо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пазарен
дял
Грузия
2018,%
45,10%
18,50%
9,91%
8,94%
6,62%
3,51%
3,55%
1,70%
0,87%
0,82%
0,32%
0,16%
100%

Превозвач

MSC
MAERSK
CMA CGM
CSAV
ZIM
EMC
ARKAS
HLCL
ДРУГИ
APL
NYK

Място
Пазарен
Грузия 2019 дял Грузия
2019, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

54,29%
17,10%
9,44%
5,19%
5,07%
3,30%
2,95%
1,45%
0,57%
0,47%
0,19%
100%

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НИВОТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА
ПАЗАРА
Степента на концентрация на пазара на морски контейнерни превози е оценена
посредством следните измерители:
•
Брой на фирмите в отрасъла;
•
Пазарен дял;
•
Коефициент на концентрация - CR ;
•
Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI);
•
Крива на концентрация;
•
Крива на Лоренц.
Показателят СR характеризира не целия пазар, а само позицията на найголемите участници в него. Изчислява се като сума от пазарните дялове на найголемите участници.
Индексът HHI, се изчислява като сума на квадратите на отделните пазарни
дялове на всички участници на съответния пазар. Определя се по формулата:
(1) HHI = ∑

,

където n е броят на участниците на съответния пазар;
Рi - пазарният дял на i-я участник (%).
Стойността на индекса характеризира степента на концентрация на релевантния
пазар и варира от стойности близки до 1 (в случай на съвършена конкуренция и голям
брой участници на пазара) до 10 000 (при един участник на пазара – чист монопол).
Кривата на концентрация позволява да бъде визуализирано равнището на
концентрация в дадения отрасъл.
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На абсцисата се нанася кумулативния процент на фирмите работещи в
отрасъла, като се започне от големите и след това се отчита и добавя дела на помалките. Общият брой на фирмите в отрасъла е 100% и относителният дял на всяка
фирма се определя като 100% се раздели на броя на фирмите в отрасъла.
По ординатната ос се разполагат кумулативните пазарни дялове на фирмите
или процента на фирмените продажби от общите отраслови продажби, като отчитаме
най- напред продажбите на най-големите фирми.
Различните пазарни дялове и неравномерното разпределение на пазарите между
фирмите в едни отрасъл може по- ясно да бъде показан при наличие на критерий, който
показва равни пазарни дялове на фирмите при равни относителни дялове на броя на
фирмите в едни отрасъл. Такъв показател за концентрацията в един отрасъл и
сравнението му с друг отрасъл ни дава кривата на Лоренц.
За разлика от кривата на концентрация, при построяването на кривата на
Лоренц, по абсцисата се нанася кумулативния процент на дяловете на фирмите, които
работят на дадения пазар, като се започва от най-малките и се добавят по-големите
фирми. По ординатата се нанасят кумулативните стойности на пазарните дялове на
фирмите в отрасъла като към най-малките пазарни дялове се добавят по-големите.
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА КОНЦЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА НА МОРСКИ
КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ ЗА ГРУЗИЯ
• Брой на фирмите в отрасъла – За 2018 година, броят на фирмите
осъществяващи морски контейнерни превози за Грузия е 12, а за 2019 година техният
брой е 11.
• Пазарен дял - Лидер при превоза на контейнери в Грузия е компанията MSC,
следвана от MAERSK. Най-голямо увеличение на пазарния си дял в Грузия отчита
EMC. 6,62% повече контейнери са превозени от компанията в пристанищата на
страната, като фирмата се нарежда на трето място в класацията за контейнерните
линии. На върха, но с 9,49% по-малко бизнес, остава MSC. Компанията има пазарен дял
в Грузия в размер на 45,10% за 2018 година и 54,59% за 2019 година. Както и в
България, Maersk остава на втора позиция в Грузия, като отчита увеличение в размер на
1,42% до 18,50% през 2018 г. от пазара в черноморската страна.
• Коефициент на концентрация
На основа на стойностите на СRЗ (трима големи участника) и СR4 (съответно
четирима големи участници) могат да се определят 3 типа пазар:
- нормален конкурентен пазар, за който СRЗ < 40 и СR4 < 50;
- сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация: СRЗ = 40-70
и СR4 =50-85
- слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация: СRЗ > 70 и СR4 > 85
Стойностите на Коефициент на концентрация (СR4) определени на база пазарни
дялове са: за 2018 г. – 82,45 и за 2019 г. – 86,02.
Стойностите на Коефициент на концентрация (СR3) определени на база пазарни
дялове са: за 2018 г. – 73,51 и за 2019 г. – 80,83
Според стойностите на показателите СRЗ (трима големи участника) и СR4
(съответно четирима големи участници) може да се направи извода, че пазара на
контейнерни морски превози се доближава до сравнително конкурентен пазар със
средно ниво на концентрация за 2018 година и слабо конкурентен пазар с високо ниво
на концентрация за 2019 година.

I-13

• Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI)
Степента на концентрация на пазара се характеризира както следва:
HHI < 1000 - нормален конкурентен пазар с ниско ниво на концентрация.
Обикновено такъв пазар не изисква разширен анализ.
1000 < HHI < 2000 - сравнително конкурентен пазар с умерено ниво на
концентрация.
HHI > 2000 - слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация.
Стойностите на Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) определени на база
пазарни дялове са: за 2018 г. – 2627,59 и за 2019 г. – 3403,78.
Според стойностите на показателя Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI),
може да се направи извода, че пазара на контейнерни морски превози в Грузия е слабо
конкурентен пазар с високо ниво на концентрация.
• Крива на концентрация
На фиг. 1 и фиг. 2 е изобразена Кривата на концентрация за пазара на
контейнерни морски превози за 2018 и 2019 г. При построяване на кривата са
използвани пазарните дялове на фирмите опериращи на пазара за контейнерни морски
превози за Грузия.

Фиг.1 Крива на концентрация за 2018 г.

Фиг.2 Крива на концентрация за 2019 г.

Колкото по-стръмна е Кривата на
концентрация, толкова е по-висока
концентрацията в отрасъла и обратното - колкото е по - полегата , толкова е по - ниска
концентрацията.
Може да се направи извода, че през 2019 година този пазар е с малко по-висока
степен на концентрация в сравнение с 2018 г. Това се дължи и на това, че през 2019
година на пазара оперира една фирма по-малко.
• Крива на Лоренц
На фиг. 3 и фиг. 4 е изобразена Кривата на Лоренц за пазара на контейнерни
морски превози съответно за 2018 и 2019 г. за Грузия. При построяване на кривата са
използвани пазарните дялове на фирмите опериращи на този пазар.
Кривата на Лоренц в случая ни показва степента на концентрация в отрасъла,
сравнено със ситуация при която всички фирми имат равностойни дялове на пазара.
Тази ситуация се представя от бисектрисата.
Бисектрисата, или ъглополовящата ни показва степен на концентрация, при
която всички фирми имат равни относителни дялове от общия брой и същия
относителен дял на продажби.
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Фиг.3 Крива на Лоренц за 2018 г.

Фиг.4 Крива на Лоренц за 2019 г.

Отклонението на кривата на Лоренц от бисектрисата е показател за степента на
концентрация в отрасъла , т.е. неравномерността на пазарните дялове. При високо
концентрираните отрасли тази крива се отклонява значително от бисектрисата, а при
ниско концентрираните отрасли тя се разполага по - близо до нея. При сравнение на
двете криви се вижда, че пазара през 2019 година е бил с по-висока степен на
концентрация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С предложена методология е направена оценка на нивото на концентрация на
пазара на морски контейнерни превози в Грузия. Определен и сравнен вида на пазара
от гледна точка на нивото на концентрация за 2018 и 2019 год. Може да се каже, че
пазара на контейнерни морски превози в Грузия се доближава до сравнително
конкурентен пазар със средно ниво на концентрация за 2018 година и слабо
конкурентен пазар с високо ниво на концентрация за 2019 година. Ако се вземе
предвид и съществуващата тенденция към консолидация в индустрията на
превозвачите, то пазара е с още по-голяма степен на концентрация.
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Abstract: In the report is submitted a methodology for valuation of the level of
concentration of the market for maritime container transportations. The fundamental
measurements, by which the level of concentration is valued, are: number of companies in the
branch; market stake of each company; coefficient of concentration; index of Herfindal Hirschman (HHI); curve of concentration and curve of Lorentz. The methodology has been
applied for Georgia by being determined and compared the type of the market in terms of the
level of competition for both years- 2018 and 2019. On this basis have been valued also the
tendencies for its development.
The biggest increase of its market stake in Georgia is admitting the company EMC. This
company transports with 6, 62% more containers to the ports of the country, thereby ranking
themselves third as container lines. On the top of the rank, despite 9, 49% less business, remains
MSC. The company has a market stake in Georgia at the rate of 45, 10% for 2018 year,
compared to 54, 59% for the next year. Maersk remains its second position in Georgia, as well as
in Bulgaria, by reporting on an increase at the rate of 1, 42% to 18, 52% for 2018 year from the
market in the Black Sea country.
The international pattern and meaning of the maritime transport are undoubted. The study
of the condition of market and the organization of work in these large maritime companies is
essentially important for improving the work of the Bulgarian water carriers too.
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