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  اقتصاديها و رکود کشتیرانی
  

   عضو هیئت علمی موسسه آموزشی کشتیرانی ج اجالل کمالی -کاپیتان حسین
   1589653313کد پستی  – 115پالك -فراهانیمقامتهران خیابان قائم-موسسه آموزشی کشیترانی جمهوري اسالمی ایران: آدرس

  mti.ir-h.j.kamali@irisl :پست الکترونیک
  

  چکیده
شــرکتهاي کشــتیرانی بــراي ادامــه بقــاء در دوران اقتصــادي ناخوشــایند پــیش رو از هــر فرصــتی جهــت کــاهش هزینــه اســتفاده  

شــرایط امیدوارکننــده ســالهاي گذشــته و افــزایش تهــاجمی ظرفیــت ناوگــان تجــاري جهــان و بــه دنبــال آن کــاهش  . کننــدمــی
میـزان قابـل تـوجهی از کشـتیهاي سـفارش داده شـده در زمـان شـکوفایی،         . جـدي روبـرو کـرده اسـت     تقاضا، کار را بـا مشـکالت  

  .مانندرمق تقاضا بدون بار میشناورهاي جدید در بازار بی. همچنان در حال تحویل هستند
نــگ در و نهایتــاً خطــر اجتنــاب ناپــذیر دامپی. شــوددر ایــن مقالــه روشــهاي پــیش روي ایــن صــنعت یــک بــه یــک بررســی مــی 

  .گرددتئوري بازي رکود گوشزد می
  

  اقتصاد مقیاس ،لجستیک زمینی  ، همکاریهاي استراتژیک  ،  lay up :کلمات کلیدي
  
  
  

  مقدمه
ــا بــازار رو بــه رشــد و امیداوارکننــده در ســالهاي گذشــته کشــتیرانی ــرو بودنــدهــا ب نــرخ رشــد دو رقمــی حمــل کــانتینر، . اي روب

پیکــر تــا شــروع رکــود هــاي غــولتشــویق بــه افــزایش ظرفیــت کــرد و بــازار ســفارش ســاخت کشــتیبــازیگران حمــل دریــایی را 
  .اقتصادي همچنان داغ بود

رکــود اقتصــادي موجــود در جهــان از دیــد . هــا نــامطمئن اســتانــداز تجــارت دریــایی و بــه تبــع آن کشــتیرانیامــا امــروز چشــم
گــران امکــان اســتیالي طــوالنی مــدت آن بــر برخــی تحلیــلبــه گــواه . شــدبســیاري، عمیقتــر از آنچــه اســت کــه تصــورش مــی 

انـد، ولـی   هـا بـوده  هـا در رقابـت بـا یکـدیگر همـواره درصـدد کـاهش هزینـه        گرچـه کشـتیرانی  . تجارت جهانی دور از ذهن نیسـت 
  . شریط فعلی چالشی حیاتی را پیش روي آنها گذارده است

روشـهاي  . اي کـاهش دهنـد و یـا از دور بـازي خـارج شـوند      بقهسـا هـاي خـود را بشـکل بـی    شـرکتهاي کشـتیرانی یـا بایـد هزینـه     
  : معمول کاهش هزینه در حمل دریایی تا کنون شامل موارد زیر بوده است

  .اقتصاد مقیاس، همکاریهاي استراتژیک، تغییر بنادر مسیر و لجستیک زمینی است 
  

  اقتصاد مقیاس
کنتـرل ظرفیـت   . حمل کنندگان کـاال زمـانی بـه سـوددهی مطلـوب مـی رسـند کـه حجـم تجـارت بـاالتر از ظرفیـت آنهـا باشـد              

باشـد ولـی تحقـق آن بسـیار مشـکل اسـت زیـرا حجـم بـازار کـاال در دسـت حمـل کننـدگان               به نسبت تقاضا به نظر منطقی مـی 
د را افـزایش مـی دهنـد و مـدیریت ظرفیـت بـدون یـک        خطـوط بـه دنبـال سـهم بیشـتري از بـازار، ظرفیـت خـو        . دریایی نیسـت 

ــت    ــز اس ــالش برانگی ــیار چ ــاري بس ــتم انحص ــیا در  . سیس ــارت آس ــی تج ــا  1999ترق ــزول آن در  2000ت ــا  2001و ن  2002ت
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ــه هــا افــزایش یافــت و فرســتندگان کــاال   . مثــال خــوبی از ایــن واقعیــت اســت   (Shippers)هنگــام ترقــی بــازار، ظرفیتهــا و کرای
هـا نبودنـد و درسـت هنگـامی کـه ظرفیتهـاي جدیـدتري بـه ناوگـان وارد مـی شـد، بـازار سـقوط کـرد و                رزه بـا کرایـه  قادر به مبا

  .وضعیت معکوس شد
پیکـر بـراي کـاهش    سـاخت شـناورهاي غـول   . گیـر خطـوط کشـتیرانی شـده اسـت     این وضعیت امروز بـا ابعـادي وسـیعتر گریبـان    

ــو   ــین خطــوط مرســوم شــده ب ــروف مرســک  هزینــه ســرانه واحــد کــاال، ب ــانتینربر مع ــا ســاخت شــناور   (Maersk)د و خــط ک ب
12000 TEU   هـاي حمــل بــه مــرز  کـاهش تقاضــاي ناگهــانی بـازار و ســقوط کرایــه  . خـود گــوي ســبقت را از سـایر خطــوط بــرد
بنــا بــه گزارشــهاي . گــذاري بــدون بازگشــت مواجـه کــرده اســت ، خطــوط کشــتیرانی را بــا انبـوه ســرمایه (Panic)زدگــی وحشـت 
  .اندهاي خود راضی شدههاي جاري کشتیهاي حمل کمتر از هزینهبرخی از خطوط به کرایه موجود

  
  کاهش ظرفیت

کـاهش ظرفیـت بـه سـه طریـق قابـل       . هـا حـاکی از الـزام بـه کـاهش ظرفیـت شـناور شـرکتهاي کشـتیرانی اسـت          تمامی نشـانه  
  :انجام است

  
ــه    .1 ــن قراض ــوان آه ــه عن ــتی ب ــروش کش ــراي اوراق  . ف ــتی ب ــروش کش ــره    ف ــتی در زنجی ــش کش ــرین نق ــردن، آخ ک

هـا نسـبت   شـوند بـا نـرخ کرایـه    هـایی کـه در یـک بـازه زمـانی اوراق مـی      تعـداد کشـتی  . درآمدزایی خود بوده و هسـت 
-ایــن بــه آن معناســت کــه مــالکین کشــتی تــا زمــان ســوددهی کشــتی، از اوراق کــردن آن حــذر مــی . معکــوس دارد

توانسـت مبلـغ   قیمـت قابـل توجـه فـوالد، فـروش کشـتی بـه اوراقـی مـی          در شرایط شکوفایی بـازار بـا توجـه بـه    . کنند
ــوالد، کشــتیرانی    ــد، امــا در وضــعیت رکــود، و ســقوط قیمــت ف ــه شــرکت کشــتیرانی بازگردان هــا از قابــل تــوجهی را ب

 .این گزینه نیز تا حدود زیادي محرومند
هـا داشـته   جـاره و فـروش کشـتی   کـاهش تقاضـا در حمـل دریـایی تـأثیري منفـی روي نـرخ ا       . اجاره یـا فـروش کشـتی    .2

 .و اینجا نیز مالک کشتی با نرخهاي پایین، و غیر جذاب مواجه است
. ایـن آخـرین گزینـه یـک مالـک بـراي کـاهش ضـرر خـود در بـازار بـدون مشـتري اسـت             .  (Lay up)خواباندن کشتی  .3

شــوند و موش مــیخدمــه کشــتی پیــاده شــده و موتورهــا خــا. میرســاندمالــک هزینــه نگهــداري کشــتی را بــه حــداقل 
 .کنداي بدور از عواض بندري، خواب زمستانی خود در یخبندان اقتصادي را شروع میکشتی در منطقه

 
  همکاریهاي استراتژیک

همکـاري بــین  . همکاریهـا راه دومـی هسـتند بـراي خطـوطی کـه حاضـر بــه تحمـل ریسـک و هزینـه چالشـهاي جدیـد نیسـتند             
کننــدگان کــاال بــه حجــم  حمــل. راي اقتصــاد مقیــاس و تقســیم ریســک مــی باشــدحمــل کننــدگان کــاال بعنــوان پشــتوانه اي بــ

  .بازار بعنوان بهترین اسلحه بر علیه فشار رقابتی قیمت می نگرند
اتحادهاي کشتیرانی دسترسی آسان بـه مسـیرها و بنـادر جدیـد بـا هزینـه نسـبتاً کـم را بـراي اعضـاي خـود ایجـاد مـی کننـد و               

هــاي خشـکی و دریــا همکــاري   نـد کــه مشــترکاً از ترمینـال اســتفاده کننــد، در بسـیاري از حــوزه   بـه آنهــا ایـن امکــان را مــی ده  
روش کــار بــه ایــن صــورت اســت کــه یــک شــرکت در مســیري کــه کشــتی . کننــد و نهایتــاً در هزینــه هــا صــرفه جــویی نماینــد

  . کندهاي شرکت متحد براي حمل کاالي خود استفاده میندارد از کشتی
بــا   (New world alliance) "اتحــاد دنیــاي جدیــد  "و  (Grand alliance) "اتحــاد کبیــر "کشــتیرانی  دو اتحادیــه بــزرگ 

همچنـین  . انـد تـا بـدون صـرف هزینـه اضـافی بـه مسـیرهاي جدیـد دسـتیابی داشـته باشـند            یکدیگر شـروع بـه همکـاري کـرده    
. انــدسرویســهاي جدیــد کــرده اقــدام بــه معرفــی CMA CGMبــا خــط کــانتینري  "مرســک"بزرگتــرین خــط کــانتینربر جهــان، 
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مــالکین کوچــک راهــی بجــز . هــاي کوچــک و ضــعیف اســترســد کــه همــه چیــز بضــرر کشــتیرانیدر ایــن وضــعیت بنظــر مــی
  .اي و دور از تیررس بازیگران بزرگ کشتیرانی ندارندخروج از رقابت جهانی و رو آوردن به بازارهاي منطقه
ــر ابعــاد ایــن تعــداد قلیــل  هــا کاســته مــیانیدر هــر دوره یخبنــدان اقتصــادي از تعــداد کشــتیر ــا شــروع دوره رونــق، ب شــود و ب

پیکـر اسـت کـه تمـام عملیـات      هـاي غـول  رسـد کـه آینـده متعلـق بـه تعـداد کمـی از کشـتیرانی        بـه نظـر مـی   . گـردد افزوده مـی 
ــارفرابري  پــارچگی عمــودي و و حتــی بنــدرداري را خــود انجــام دهنــد و یک  (Forwarding)لجســتیک، از نماینــدگی گرفتــه تــا ب

  . زمان ایجاد کنندافقی را هم
  

  تغییر مسیر و بنادر
و در برخــی . دهنــدهــاي مــداوم از بــازار، دائمــاً مســیرهاي مــنظم خــود را بمنظــور کــاهش هزینــه تغییــر مــیخطــوط بــا تحلیــل

از . وضـعیت نـامطمئنی قـرار داده   ایـن روش بنـادر را در   . برنـد موارد با ایجاد اتحاد بـا سـایر خطـوط از بنـادر دیگـر نیـز سـود مـی        
هـا و بنـادر الزم و ملـزوم یکدیگرنـد، کـاهش درآمـد بـه بنـادر نیـز سـرایت کـرده و آنهـا نیـز مجبورنـد بـراي                آنجا کـه کشـتیرانی  

بنــادر تحــت فشـار ســنگین از جانــب خطــوط بــراي  . گــذاري خــود بـه هــر روشــی مزیــت رقــابتی ایجـاد کننــد  بازگشـت ســرمایه 
  .ها هستندمعطلی کشتی عملکرد بهینه و کاهش

  
  لجستیک زمینی

روشهاي کاهش هزینه در دریـا باتوجـه بـه کشـتیهاي بـزرگ و اتحادهـاي اسـتراتژیک بسـیار محـدود شـده انـد و نیـاز بـه یـافتن               
ــراي کــاهش  .محیطــی جدیــد بــراي کــاهش هزینــه هــا افــزایش پیــدا کــرده  لجســتیک زمینــی از مقولــه هــاي بســیار مســتعد ب

هـاي خشـکی    سـهم هزینـه  . نقل چنـدوجهی، بخـش خشـکی هزینـه هـاي بزرگتـري را در بـر مـی گیـرد          در حمل و. هزینه است
  .درصد کل هزینه است 80تا  40در حمل و نقل کانتینر بین 

افزایش یافتن قیمت حمل زمینی نسـبت بـه دریـایی مـی توانـد بـه ایـن دلیـل باشـد کـه قیمـت حمـل دریـایی توسـط ظرفیـت                
  .ل می شود، در حالی که این قیمت در خشکی بیشتر تابع هزینه استباالي ناوگان کانتینري کنتر

ــه        ــبکه یکپارچ ــی ش ــد ول ــده ان ــر ش ــایی منحص ــل دری ــه حم ــان ب ــتیرانی همچن ــوط کش ــر از خط ــی دیگ ــق برخ اي را از طری
  .همکاریهاي ساختاري یا کوتاه مدت با شرکتهاي حمل زمینی ایجاد کرده اند

زمینــی برخــوردار نیســتند و از طریــق قــرارداد بــا شــرکتهاي قابــل اعتمــاد حمــل   خطــوط کشــتیرانی غالبــاً از تجهیــزات حمــل
ایجـاد یکپـارچگی عمـودي از طریـق بهـم پیوسـتن لجسـتیک زمینـی، بنـدر و          . زمینی، سرویسهاي مـوردنظر را ارائـه مـی دهنـد    

قتصـادي بـه آن دسـت    هاسـت کـه بسـیاري از آنهـا قبـل از رکـود ا      حمل دریـایی از روشـهاي نـوین کـاهش هزینـه در کشـتیرانی      
  .اند و امکان ادامه این راه در شرایط رکود نیز کارساز خواهد بودزده

  
  نتیجه

. هـاي شـدید قیمتـی اســت   شـود کـه بـازار حمـل دریـایی بـیش از گذشـته در گیـر نوسـان         گیـري مـی  در نهایـت اینگونـه نتیجـه   
ش از حـد  بـازیگران بـزرگ ایـن صـحنه اسـت،       ها به مرز وحشـت، کـه در برخـی مـوارد معلـول افـزایش ظرفیـت بـی        کاهش کرایه

ایـن بـازي در رکـود اقتصـادي نیـز همچنـان گردونـه را در جهـت طافـت فرسـا شـدن            . غالباً با هدف انحصاراقتصادي بـوده اسـت  
  . چرخاندرقابت و از بین رفتن شرکتهاي غیر قابل تطابق می
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Abstract: 

Shipping companies to survive in the following unpleasant economic era use every opportunity 

for reducing the costs. The promising situation of the past years, increased invasive capacity of 

the Commercial fleet world and followed by a decline in demand have made the job to face 

serious problems. A significant percentage of ships ordered during the efflorescence are still 

delivering. New vessels at the spent market of demand remain unloaded. In this paper the 

industry developmental methods are surveyed one by one. And finally, the inevitable risk of 

dumping in the theory of game recession is mentioned. 
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