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инвестиций, тем выше будет сопутствующий ему уровень риска и 

наоборот. 

6. Инвестиции – это носитель фактора ликвидности. Это 

способность инвестиций обеспечивает высвобождение капитала, 

вложенного в разнообразные объекты при наступлении 

неблагоприятных экономических и других условий.  

Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономических 

процессов. Инвестиции для предприятия - это, прежде всего, основной 

источник получения прибыли, что является основой реализации 

стратегических целей экономического развития предприятия.  

Главная цель размещения инвестиций состоит в стремлении 

получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более 

низком уровне ожидаемого риска. 

Таким образом, для управления расходами как инвестициями 

необходимо: 

1) Грамотное и своевременное разделение расходов на 

управленческие и на поддержку продаж, и собственно, 

инвестиционные; 

2) Финансовый и управленческий учет данных расходов как 

инвестиций; 

3) Оценка эффективности инвестиций и инвестиционного 

проекта в целом по основным критериям: 

3.1. чистый дисконтированный доход (NPV); 

3.2. индекс доходности (PI); 

3.3. внутренняя норма доходности (IRR, %); 
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способствует развитию транспортной отрасли и, соответственно 

увеличению ее доходов. Республиканское транспортно-

экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – 

транспортно-логистический центр Белорусской железной дороги», 

создано в результате реорганизации в форме слияния 

республиканского транспортно-экспедиционного унитарного 

предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС» Белорусской железной дороги, и 

транспортно-экспедиционного республиканского дочернего 

унитарного предприятия «Минскжелдортранс» Минского отделения 

Белорусской железной дороги.  

По итогам 2014 года с учетом принятых мер РТЭУП «БТЛЦ» 

выполнен экспорт на уровне 124,7% (более 1,3 млрд. долл. США), что 

обеспечивает перевыполнение установленного Правительством 

задания (121% – 122%). По удельному весу от общего объема 

перевезенных грузов железной дорогой транзит составляет 36% на 

конец 2014 г. 

Так в 2014 г. объѐм транзитных грузов по предприятию составил 

5 370,2  тыс. тонн, и составил 84,9 % по сравнению с 2011 г., а средний 

темп роста составил 97,5 %. В данной ситуации нецелесообразно 

производить какие-либо капитальные вложения в транспортную 

инфраструктуру. Однако необходимо заметить, что в 2011 г. 

отметился рост объѐма транзитных перевозок на 4,7 %, что может 

стать началом продолжительного роста, при прогнозе 

Международным валютным фондом роста объѐмов торговли в 

среднем по 7 % в год. Для этого необходимо спрогнозировать объѐмы 

отправляемых грузов на ближайшие 7 лет. Для чего и было 

произведено аналитическое выравнивание рядов динамики и 

экстраполяцию до 2020 года. 

Используя модели, полученных экстраполяцией, можно сделать 

вывод, что в 2020 году объѐм транзитных перевозок составит  

7 080 тыс. тонн, то есть 111,9 % по отношению к 2011 г. Таким 

образом, потребуются дополнительные капитальные вложения в 

развитие транспортной инфраструктуры, которая должна будет 

соответствовать возросшим требованиям грузоотправителей, как в 

объѐмах перевозок, так и в качестве предоставляемых услуг. 

Следовательно, при расчетах площадей грузового терминала 

исходили из того, что логистический центр будет перерабатывать 25 % 

грузов, отправляемых в регионе, а также транзитные грузы, то есть 
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проектная перерабатывающая способность склада равна 5 млн. тонн в 

год, 1 млн. тонн тарно-штучные грузы, 4 млн. тонн контейнеры. 

Суточный объѐм грузоперевозки составит 13698,6 т/сут. Общая 

вместимость контейнерной площадки 344 контейнера в 20 футовом 

эквиваленте составит в планируемом периоде. 

Определив себестоимость проведение одной тонно-операции, 

рассчитаем ставку за одну тонно-операцию, которая в себя включает 

планирование перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, хранение 

на складе логистического центра в течении 1 суток, услуги по 

таможенному оформлению груза, услуги по проведению 

международных расчетов, слежение за подвижным составом 

(дополнительно оплачивается бортовое оборудование), 

информационная поддержка и консультационные услуги юриста, 

экономиста, менеджера по перевозкам: контейнеры составили  

0,188 у. е. с НДС, тарно-штучные составили 0,844 у. е. с НДС.  

Следовательно, логистический центр «БЕЛИНТЕРТРАНС» 

получит доход по контейнерам 903 21,52 у. е., тарно-штучным  

2 700 908,66 у. е в год, и прибыль 166 551,66 и 431 625,46 у е. в год 

соответственно. Также в виде отчислений в бюджет и внебюджетные 

фонды государство получит 718 935,88 у.е./год. При рассчитанной 

величине прибыли налог на прибыль (24%) составит 143 562,51 у. е. и 

чистая прибыль будет равна 454 614,61 у. е. Срок окупаемости проекта 

создания логистического центра составит 8,5 лет. 
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