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Δίλαη επξέσο γλσζηό, όηη ε θαηαζθεπή κηαο ςπρξήο απνζήθεο απνηειεί κηα επέλδπζε πνιύ
ςεινύ θόζηνπο, ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, ην θόζηνο κηαο ςπρξήο απνζήθεο πνπ ηθαλνπνηεί
όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν από $ 3.000.000. Δίλαη θαλεξό, όηη κηα
επέλδπζε ηέηνηνπ θόζηνπο απαηηεί δεμηνηερλία ζηνπο ππνινγηζκνύο ησλ απνδόζεώλ ηεο
(ROI). Οη ππνινγηζκνί απηνί απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο θαη πιεξνθόξεζε, ηόζν ζηε θάζε
θαηαζθεπήο (investment cost), όζν θαη ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο (operation cost). Σέηνηεο γλώζεηο
βνεζνύλ, εθηόο από ηνπο 3PLs, πνπ εθηεινύλ ην θύξην ηνπο αληηθείκελν, θαη ηηο εηαηξείεο
ηξνθίκσλ, πνπ θαινύληαη λα απαληήζνπλ ην εξώηεκα αλ ζπκθέξεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή
ηνπο ςπρή απνζήθε ή λα θάλνπλ outsourcing κέζσ ησλ 3PLs. Αο δνύκε όκσο
ιεπηνκεξέζηεξα, πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ απηή ηελ απόθαζε (αλαθνξά 2) :
1. Υξνληθό δηάζηεκα πνπ γίλεηαη ε αλάιπζε. Σν δηάζηεκα απηό κπνξεί λα είλαη νιόθιεξνο ν
θύθινο δσήο ηεο απνζήθεο ή κηθξόηεξν, αλ ππάξρνπλ αβεβαηόηεηεο.
2. Απαηηνύκελν επηηόθην απόδνζεο : Πξόθεηηαη γηα ην «θόζηνο θεθαιαίνπ» ηεο εηαηξείαο.
Γεδνκέλνπ όηη νη επελδύζεηο παγίσλ έρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν (risk) από ην ηξαπεδηθό
δαλεηζκό, ην θόζηνο θεθαιαίνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζε ςειόηεξν επίπεδν από ην
επηηόθην πνπ δαλείδνπλ νη ηξάπεδεο. Από ηε ζηηγκή πνπ θαζνξηζηεί ην απαηηνύκελν
επηηόθην απόδνζεο (discount factor), κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε παξνύζεο άμηεο
κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ θαη λα θάλνπκε αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο.
3. Τπνινγηζκόο κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ θαη γηα ηηο δπν πεξηπηώζεηο (απνζήθε ΙΥ θαη
απνζήθε

3PL).
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Πξέπεη λα ππνινγίδνληαη νη κεηά θόξν θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο,

ιακβάλνληαο ππόςε ην ζσζηό ρξνληζκό (timing).2 Δηδηθά γηα ηηο απνζβέζεηο, πξέπεη λα
γλσξίδνπκε όηη δελ απνηεινύλ πξαγκαηηθέο ηακηαθέο ξνέο, αιιά επεξεάδνπλ κόλν ην
θόξν. Αληίζεηα, ε αμία ηεο επέλδπζεο, από ηελ νπνία πεγάδνπλ νη απνζβέζεηο, πξόθεηηαη
γηα αθέξαηα ηακηαθή εθξνή θαηά ην ρξόλν ηεο εθηέιεζήο ηεο.

1

Οι δαπάνεσ 3PL λογίηονται φορολογικά ςαν τρζχουςεσ δαπάνεσ εντόσ χριςθσ, ενώ το κόςτοσ
επζνδυςθσ επιμερίηεται ςε πολυετι διαςτιματα (αποςβζςεισ).
2
Για παράδειγμα, ο φόροσ ειςοδιματοσ καταβάλλεται ςτθν επόμενθ χριςθ από τθ γζννθςθ του
κζρδουσ.
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4. Απνηίκεζε ηεο επειημίαο πνπ ππάξρεη κε ηε ζπλεξγαζία 3PL. Σνύηε ζπλνςίδεηαη ζηελ
απόιπηε ειαζηηθόηεηα ηνπ θόζηνπο (αλάινγν κε ην ύςνο ησλ απνζεκάησλ), ηελ επειημία
αλάπηπμεο, ηε ηερλνγλσζία θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιόγσ νκαδνπνίεζεο.
Η ςπρξή απνζήθε έρεη πνιιέο δηαθνξέο από ηε μεξή θαη νη δηαθνξέο απηέο είλαη πνπ θάλνπλ
αθξηβόηεξε ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο. Οη βαζηθόηεξεο πξόζζεηεο θαηαζθεπέο ζε κηα
ςπρξή απνζήθε είλαη ν ςπθηηθόο εμνπιηζκόο, νη κνλώζεηο, νη ςπρόκελεο ξάκπεο, νη πόξηεο
θαη νη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ εμνπιηζκνί απνζήθεπζεο (ξάθηα), δηαθίλεζεο (αλπςσηηθά) θαη
ινγηζκηθνύ (RF). Πνιύ ζεκαληηθόο παξάγσλ είλαη επίζεο θαη ην θόζηνο νηθνπέδνπ. ύκθσλα
κε ζηνηρεία αλαθνξάο 1, ηα ζρεηηθά κε ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θνζηνιόγηα ςπρξώλ
απνζεθώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, έρνπλ σο εμήο :
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Από ην πίλαθα θαίλεηαη όηη ην θόζηνο θαηαζθεπήο είλαη πνιύ ρακειόηεξν ζηηο
αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο, όπνπ όκσο είλαη πνιύ αθξηβόηεξε ε γε !
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Οη θαηαζθεπέο ςπρξώλ απνζεθώλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή θάκςε ην ηειεπηαίν ρξόλν, ιόγσ
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ύκθσλα κε ζηνηρεία από ηελ αλαθνξά 1, ζηηο ΗΠΑ θαηά ην 2009 ηα
Φπγεία Γεκόζηαο Υξήζεο αλήιζαλ ζηα 81.000.000 θκ,, πνπ είλαη 16% πάλσ από ην 2007 θαη
35% πάλσ από ην 1999. Όζνλ αθνξά ηε Γπηηθή Δπξώπε, ππάξρεη ζηαζηκόηεηα ζηηο
θαηαζθεπέο κε κόλε εμαίξεζε θάπνηεο ηδησηηθέο κνλάδεο εμππεξέηεζεο παξαγσγώλ. ηε
Κεληξηθή Δπξώπε, θαηαζθεπάζηεθαλ αξθεηέο κνλάδεο ην 2009 θαη πνιύ ιηγόηεξεο ην 2010.
Παξόιν πνπ ππάξρεη εθεί έληνλε δήηεζε γηα ςπρξή απνζήθεπζε, ε αλάπηπμε είλαη αξγή
ιόγσ πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη θησρώλ ππνδνκώλ. ηε Ρσζία θαηαζθεπάδνληαη
ηξερόλησο θάπνηεο κεγάιεο κνλάδεο (Μόζρα – Αγία Πεηξνύπνιε), κε ζπλδπαζκό ηδησηηθώλ
θαη δεκνζίσλ ζπκθεξόλησλ. Η αλάπηπμε αλακέλεηαη αξγή, παξόιε ηε ςειή δήηεζε. ηε
Νόηηα Ακεξηθή ππάξρνπλ αλάγθεο ςπρξήο απνζήθεπζεο πνπ δε θαιύπηνληαη από ηηο
ππάξρνπζεο κνλάδεο, Η αλάπηπμε επηβξαδύλζεθε ιόγσ ηεο θξίζεο. ην Παλακά
αλακέλνληαη δπν λέεο κνλάδεο εληόο 2010, ελώ ζε Μεμηθό, Βελεδνπέια θαη Βξαδηιία
αλακέλεηαη γηα ηα επόκελα 4-5 ρξόληα κηα εηήζηα αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Σέινο, έληνλε
αλάπηπμε αλακέλεηαη ζηε Κίλα, όπνπ θαηαζθεπάδνληαη ζπλερώο κνλάδεο θνληά ζηα αζηηθά
θέληξα, όπνπ ππάξρεη έληνλε δήηεζε ιόγσ ηεο ηαρέσο αλαδπόκελεο κεζαίαο ηάμεο. Η
αλάπηπμε αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη αλνδηθά, ιόγσ ηεο ζπλερνύο αύμεζεο πιεζπζκνύ ζηα
αζηηθά θέληξα θαη ηεο έληνλεο αθνζίσζεο ησλ Κηλέδηθσλ αξρώλ ζηηο αξρέο ηεο ςπθηηθήο
αιπζίδαο.

Αναφορζσ :
1.

COLD FACTS, March – April 2010, Global Cold Chain Alliance.

2.

Νίκοσ Χαριτωνίδθσ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ»,
2009, Ν. & Ε. Χαριτωνίδου ΕΕ.

ΣΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΨΤΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΣΑΕΙ

3

