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ლიტერატურის ჩამონათვალი და საკონტროლო კითხვები.
თითოეულ სალექციო თემაში წარმოდგენილი თეორიული მასალა უზრუნველყოფს
სასწავლო კურსის სილაბუსით განსაზღვრულ შედეგებზე გასვლას. ცოდნა-გაცნობიერებისა და
უნარების ცალკეულ შედეგზე გასვლის მიზნით ავტორების მიერ შედგენილია „სამუშაო რვეული“,
რომელშიც თითოეული სალექციო თემის მიხედვით მოცემულია დავალების შესრულების
ინსტრუქცია, შეფასების

კომპონენტები და კრიტერიუმები, დავალების

გეგმა, დავალების

ვარიანტები და დავალების გაფორმების ინსტრუქცია.
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვგანკუთვნილია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო
აკადემიის

ბიზნესისა

და

მართვის

ფაკულტეტის

საგანმანათლებლო

პროგრამების

სტუდენტებისათვის, სატრანსპორტო პროცესების ლოჯისტიკური მართვით დაინტერესებული
აკადემიური პერსონალის და დარგის წარმომადგენლებისათვის.
სალექციო კურსში ასახულია ის გამოცდილება, რომელიც ერაზმუს+პროექტის Master in
SMArt transport and LOGistics for cities/SMALOG (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში
ჩატარებული სხვადასხვა აქტივობების, მათ შორის ევროკავშირის უნივერსიტეტებში მობილობის
დროს მიიღეს ავტორებმა.
ავტორები დიდი მადლიერებას გამოხატავენ ერაზმუს+პროექტის Master in SMArt transport
and LOGistics for cities/SMALOG (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) მენეჯმენტსა და პროექტში
ჩართული საქართველოს, უკრაინის და ევროკავშირის უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობას და
პროექტში ჩართულ აკადემიურ პერსონალს.
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Introduction
The "Supply Chain Management" course takes an important role in the structure of the
Master program of Business and Management faculty at the Batumi State Maritime Academy, which
is a mandatory course with a value of 5 ECTS credits.
The supply chain management course is organized in accordance with the syllabus of the
training course, includes 15 lecture topics, each lecture topic is supplemented by a list of literature
and self-assessment questions.
The theoretical material presented in each lecture topic ensures that the course syllabus
results in accomplished. In order to achieve a separate result of knowledge and skills, the authors
have compiled a "workbook", which provides instructions for completing the assignment,
assessment components and criteria, assignment plan, assignment options and instructions for
completing the assignment for each lecture topic.
The training course "Supply Chain Management" is intended for students of educational
programs of the Faculty of Business and Management of the Batumi State Maritime Academy, for
academic staff and representatives of the field interested in logistics management of transport
processes. The lecture course reflects the experience gained during the Erasmus + Master in SMArt
transport and LOGistics for cities / SMALOG project (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP)
during various activities, including mobility in EU universities Received by the authors.
The authors express their gratitude to the management of the Erasmus + project in SMArt
transport and LOGistics for cities / SMALOG (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) and the
leadership and academic staff of the Georgian, Ukrainian, and EU universities involved in the
project
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ანოტაცია
სასწავლო კურსი „სატრანსპორტო ლოჯისტიკა“ მოცულობა შეადგენს 5 ECTS კრედიტს, 30
საკონტაქტო საათს (15 ლექცია+15 სემინარული მეცადინეობა).
პირველი სალექციო თემის „ტრანსპორტის როლი ლოჯისტიკურ სისტემაში“ მიზანია სტუდენტს
მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ტრანსპორტის როლი ლოჯისტიკურ
სისტემაში; ტრანსპორტირების ფუნქციები და ორგანიზაციული პრინციპები; სატრანსპორტო
ლოჯისტიკის მიზანი და ამოცანები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−

ახსნას ტრანსპორტის ადგილი და როლი ლოჯისტიკურ სისტემაში;
შეაფასოს
სატრანსპორტო დანახარჯების წილი ლოჯისტიკური დანახარჯების
სტრუქტურაში;
იმსჯელოს ტრანსპორტირების ფუნქციებისა და ორგანიზაციული პრინციპების საკითხების
შესახებ;
აცნობიერებს სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მიზებსა და ამოცანებს;
ასაბუთებს ტრანსპორტირებაში მონაწილე მხარეების ინტერესებს.

მეორე სალექციო თემის „ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლებ“ მიზანია
სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ლოჯისტიკის სამსახურის
ამოცანები ტრანსპორტირების ორგანიზაციისას; საზღვაო ტრანსპორტის ტექნიკურეკონომიკური მახასიათებლები; სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
მახასიათებლები; შიდა წყლის (სამდინარო) ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
მახასიათებლები; საავტომობილო ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები;
საჰაერო
ტრანსპორტის
ტექნიკურ-ეკონომიკური
მახასიათებლები;
მილსადენი
ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−

ახსნას ტრანსპორტირების მართვის ძირითადი ეტაპები;
შეაფასოს სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები;
აცნიბიერეს
სხვადასხვა
სახის
ტრანსპორტის
გამოყენებით
მისაღებ
ეფექტებს
ტრანსპორტირების პროცესში;

მესამე სალექციო თემის „საზღვაო ტრანსპორტისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნები და
მუშაობის მაჩვენებლები“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა: საზღვაო ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები; გემის სატვირთო
მახასიათებლები; საზღვაო-სავაჭრო ნავსადგურის დანიშნულება და ფუნქციები;
ნავსადგურის
საექსპლუატაციო
საქმიანობის
მაჩვენებლები.
ტვირთბრუნვა
და
ტვირთგადამუშავება.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−

ახსნას გემებისადმი წაყენებული მოთხოვნები;
შეაფასოს გემის სატვირთო მახასიათებლები;
აცნობიერებს საზღვაო-სავაჭრო ნავსადგურის დანიშნულებას და ფუნქციებს;
გამოითვალოს ნავსადგურის საექსპლუატაციო საქმიანობის მაჩვენებლები.

მეოთხე სალექციო თემის „სარკინიგზო ტრანსპორტისადმი წაყენებული მოთხოვნები და მუშაობის
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ძირითადი მაჩვენებლები“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა: (სარკინიგზო ტრანსპორტის ზოგადი დახასიათება და განვითარების
ტენდენციები; სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; სარკინიგზო
ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−

ახსნას სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობისადმი წაყენებული მოთხოვნები;
იმსჯელოს სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციების საკითხებზე;
შეაფასოს
სარკინიგზო
ტრანსპორტის
მოძრავი
შემადგენლობს
გამოყენების
მიზანშეწონილობა;
აცნობიერებს საზღვაო-სავაჭრო ნავსადგურის დანიშნულებას და ფუნქციებს;
გამოითვალოს სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები;

მეხუთე სალექციო თემის „საავტომობილო ტრანსპორტისადმი წაყენებული მოთხოვნები და
მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ
საკითხებში, როგორიცაა: საავტომობილო ტრანსპორტის ისტორია და განვითარების
ტენდენციები; საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; საავტომობილო
ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები; საავტომობილო გზების ტექნიკურ-საექსპლუატაციო
მაჩვენებლები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−

ახსნას საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობისადმი წაყენებული
მოთხოვნები;
იმსჯელოს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციების საკითხებზე;
შეაფასოს
საავტომობილო
ტრანსპორტის
მოძრავი
შემადგენლობს
გამოყენების
მიზანშეწონილობა;
გამოთვალოს საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები;
იმსჯელოს საავტომობილო გზების საკლასიფიკაციო ნიშნებზე და სატრანსპორტოსაექსპლუატაციო მაჩვენებლებიის საკითხებზე.

მეექვსე სალექციო თემის „საჰაერო ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები“
მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: საჰაერო
სატრანსპორტო საშუალებების მოკლე დახასიათება; საჰაერო ტრანსპორტის განვითარების
ტენდენციები; საჰაერო ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიუკური მახასიათებლები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−

საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებების მოკლე დახასიათება;
იმსჯელოს საჰაერო ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციების საკითხებზე;
ახსნას და გამოთვალოს საჰაერო ტრანსპორტის მუშაობის მაჩვენებლები.

მეშვიდე სალექციო თემის „საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების ტარიფები” მიზანია სტუდენტს
მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: გადაზიდვის ტარიფები და მათი
გამოყენების წესები; საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების ტარიფები; სანავსადგურო
მომსახურების ტარიფების სახეები და ფორმირების წესი; სანავსადგურო მომსახურების
მოსაკრებლები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−

ახსნას გადაზიდვის ტარიფები და მათი გამოყენების წესები;
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−
−
−
−

შეაფასოს საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების ტარიფები;
განსაზღვროს მომსახურების დანახარჯების კომპონენტები;
იმსჯელოს სანავსადგურო მომსახურების ტარიფების სახეებიისა და ფორმირების წესის
შესახებ;
გამოთვალოს სანავსადგურო მომსახურების მოსაკრებლების ოდენობა.

მერვე სალექციო თემის „საზღვაო ნავსადურის მუშაობის მაჩვენებლები“ მიზანია სტუდენტს მისცეს
ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: საზღვაო ნავსადგურების ელემენტები;
გადატვირთვის პროცესების დახასიათება; ნავსადგურის მუშაობის რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი მაჩვენებლები; ნავსადგურის გამტარუნარიანობა; გადატვირთვის პროცესების
ტექნოლოგიური სქემების მაჩვენებლები; ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−
−

ახსნას საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულება და ელემენტები;
იმსჯელოს საზღვაო ნავსადგურის ზომების ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორების
შესახებ;
დაახასიათოს გადატვირთვის პროცესების ცალკეული ვარიანტები;
გამოთვალოს ნავსადგურის მუშაობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;
შეაფასოს და შეირჩიოს გადატვირთვის პროცესების ტექნოლოგიური სქემები;
გამოიყენოს გადატვირთვის ტიპიური სამუშაო ტექნოლოგიური რუკები.

მეცხრე სალექციო თემის „სარკინიგზო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების
გაანგარიშების მეთოდოლოგია“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა:
სარკინიგზო ტრანსპორტრით ტვირთით გადაზიდვის ღირებულება და
თვითღირე-ბულება; საარკინიგზო ტრანსპორტზე ტვირთის გადაზიდვის ტარიფები;
სარკინიგზო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების გაანგარიშების წესი.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
მეათე

ახსნას სარკინიგზო ტრანსპორტრით ტვირთით გადაზიდვის ღირებულებისა
თვითღირებულების საკითხები;
დაახასიათოს სარკინიგზო ტრანსპორტზე ტვირთის გადაზიდვის ტარიფები;
განსაზღვროს სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის ღირებულება;

და

სალექციო
თემის
„საავტომობილო
ტრანსპორტით
ტვირთის
გადაზიდვის
თვითღირებულება“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა: საავტომობილო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის თვითღირებულება;
გადაზიდვის ტარიფები და მათი გამოყენების წესები საავტომობილო ტრანსპორტზე.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−

ახსნას საავტომობილო ტრანსპორტრით ტვირთის გადაზიდვის ღირებულებისა და
თვითღირებულების საკითხები;
გამოთვალოს საავტომობილო ტრანსპორტრით ტვირთის გადაზიდვის მთლიანი
თვითღირებულება და შესრულებული სატრანსპორტო მუშაობა;
დაახასიათოს მოძრავი შემადგენლობის მუშაობის მაჩვენებლები;
გამოთვალოს სატვირთო ავტომობილებით ტვირთის გადაზიდვის თვითღირებულება;
შეაფსოს სატვირთო ავტომობილებით ტვირთის გადაზიდვის ტარიფები.
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მეთერთმეტე სალექციო თემის „მიწოდების საბაზისო პირობები - ინკოტერმსის წესები“ მიზანია
სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ინკოტერმსის ისტორია და
თავისებურებები; „ინკოტერმს-2010“ და „ინკოტერმს-2020“-ის პირობების კლასიფიკაცია.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−

ახსნას საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინების ისტორია და თავისებურებები
იმსჯელოს „ინკოტერმს-2000“ და „ინკოტერმს-2010“-ის პირობების შესახებ;
შეაფასოს მყიდველის და გამყიდველის უფლება-ვალდებულებები ინკოტერმსის ცალკეული
პირობის შემთხვევაში.

მეთორმეტე სალექციო თემის „ტერმნალური გადაზიდვები, ტრანსპორტის სახეობისა და
გადამზიდავის შერჩევა“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა: ტერმინალური გადაზიდვები სატრანსპორტო დერეფნებში; ტრანსპორტის
სახეობის შერჩევა; გადამზიდავის შერჩევა.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−

ახსნას ტერმინალური გადაზიდვების არსი სატრანსპორტო დერეფნებში;
იმსჯელოს ლოჯისტიკური შუამავლების ურთიერთობებზე;
შეაფასოს სატვირთო ტერმინალის ტექნოლოგიური ციკლი;
შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით შეირჩიოს ტრანსპორტის სახეობა და გადამზიდავი.

მეცამეტე სალექციო თემის „ტრანსპორტირების ხერხები, ინტერ/მულტიმოდალური გადაზიდვები“
მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ტრანსპორტირების
ძირითადი ხერხები; საერთაშორისო სატრანსპორტო ტერმინების განმარტებები;
ინტერ/მულტიმოდალური გადაზიდვების ოპერატორი; ინტერ / მულტიმოდალური
ტექნოლოგიების უპირატესობები; ინტერმოდალური გადაზიდვების განვითარების
ტენდენციები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−
−
−

ახსნას ტრანსპორტირების ძირითადი ხერხების არსი
განმარტოს საერთაშორისო სატრანსპორტო ტერმინები;
ჩამოაყალიბოს ინტერ/მულტიმოდალური გადაზიდვების ოპერატორის ფუნქციები;
დაასაბუთოს ინტერ/მულტიმოდალური ტექნოლოგიების უპირატესობები;
შეაფასოს ინტერმოდალური გადაზიდვების განვითარების ტენდენციები.

მეთოთხმეტე სალექციო თემის „ექსპედიტორებისა და სხვა ლოჯისტიკური შუამავლების როლი
ტრანსპორტირებაში“ მიზანია სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა:
ექსპედიტორებისა და სხვა ლოჯისტიკური შუამავლების როლი
ტრანსპორტირებაში; სატრანსპორტო-საექსპედიციო კომპანის მომსახურების კომპლექსის
სტრუქტურა;
სატრანსპორტო-საექსპედიციო
ფირმების
ძირითადი
ოპერაციები;
სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმის ადამიანური და მატერიალური რესურსი;
სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმის მომსახურების სფეროები.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−
−
−

ასაბუთებს
ექსპედიტორებისა
და
სხვა
ლოჯისტიკური
შუამავლების
როლს
ტრანსპორტირებაში;
შეაფასოს სატრანსპორტო-საექსპედიციო კომპანის მომსახურების კომპლექსის სტრუქტურა;
დაახასიათოს სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმების ძირითადი ოპერაციები;
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−

იმსჯელოს სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმის მომსახურების სფეროების შესახებ.

მეთხუთმეტე სალექციო თემის „ლოჯისტიკური რისკების მართვა“ მიზანია სტუდენტს მისცეს
ფართო ცოდნა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ლოჯისტიკური რისკების კლასიფიკაცია;
ლოჯისტიკური რისკების გამოვლენა;
ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიკაცია და
შეფასება.

სალექციო თემის ათვისების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
−

ახსნას ძირითადი ლოჯისტიკური რისკები;

−

იმსჯელოს ლოჯისტიკური რისკების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზების შესახებ

−

მოახდინოს ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიკაცია და შეფასება

სალექციო კურსის სრულდება ბიბლიოგრაფიით და შემოთავაზებული საკითხავი მასალებით.
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Extended Annotation
Lecture course "Supply Chain Management" consists of 5 ESTS credits, 30 contact hours (15 lectures + 15
seminars).
The aim of the first lecture "The essence, types, and management concepts of logistics systems" is to give
students a broad knowledge of logistics systems and their types, as well as logistics systems
management Concepts.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss certain aspects of the structure, purpose, and functions of micro, macro, and international
logistic systems;
− Analyze the factors that affect the structure of logistics systems, as well as the place and role of
logistics systems in modern business;
− Evaluate the effects of informational, marketing, and integrated logistics concepts.
The aim of the 2nd lecture „The role of logistics in modern economic activity. Classification of cargo at the
logistics management facility in the supply chain“ is to give the student extensive knowledge in such
matters as: Advantages of using logistics; The role of logistics in economic activity; The evolution of
"turning” products into goods, goods into cargo, and cargo into goods; Classification of products and
goods of certain sectors of the economy.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the benefits of using logistics technologies and services based on it;
− Assess the role of logistics in the economic development of the country;
− Make decisions regarding the formation of cargo areas.
The aim of the 3th lecture "The essence and structure of the supply chain" is to give students extensive
knowledge in such matters as: The role of Logistics in economics and human daily activities; Logistic
operations specified for business activities; The essence of the supply chain; Supply Chain Structure.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the role of logistics in both economic and human activities;
− Describe a separate logistics operation;
− Explain the essence of the supply chain;
− Evaluate the supply chain structure.
The aim of the 4th lecture " Supply Chain Classification. Advantages of the supply chain“ is to give students
extensive knowledge in such matters as: Supply Chain Classification; Advantages of the supply chain;
Logistics in the supply chain).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Explain the configuration of individual types of the supply chain;
− Discuss the results obtained by forming and using a supply chain;
− Evaluate the place of logistics in the supply chain.
− Discusses the separate logistical functions performed in the supply chain.
The aim of the 5th lecture "Modern development trends of logistics and supply chain“ is to give students
extensive knowledge in such matters as: Trends in the development of logistics in the 21th century
and the factors affecting it’s development; The role of communication systems in the development of
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logistics; Modern trends in logistics development).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the factors that influence certain trends in logistics development;
− Justifies the role of communication systems in the development of logistics;
− Evaluates important current trends in the field of logistics.
The aim of the 6th lecture "Integration of logistics processes in the organization“ is to give students extensive
knowledge in such matters as: Management of logistics processes in the organization; Integrated
logistics in the organization; Stages of logistics integration in the organization; Stages of logistics
integration in the supply chain).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Explain the essence of logistics activities and the place of integrated logistics in the organization;
− Analyze total logistics costs;
− Discuss the stages of logistical integration in the organization;
− Assess the stages of logistical integration in the supply chain.
The aim of the 7th lecture "Strategic decision-making“ is to give students extensive knowledge in such
matters as: Types of decisions; Strategic role of logistics; Logistics strategy.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Explain the strategic path and the essence of tactical decisions;
− Discusses decision-making processes;
− Discuss the types of strategic decisions and the strategic role of logistics in the business of the
organization;
− Evaluates the role of logistics managers in logistics strategies in the fileds of logistics strategies.
The aim of the 8th lecture „Logistics strategies, mission, and goals and of a company” is to give students
extensive knowledge in such matters as: Logistics strategies; Logistics Mission, Goals and Objectives;
Logistics - a factor influencing the extension of the competitiveness of a company.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discusses the hierarchical structure of the company's logistics system;
− Understand the purpose of logistics strategies in business;
− Evaluate the logistics mission, goals, and objectives of the company;
− Justify the importance of logistics in the extension of the competitiveness of a company.
The aim of the 9th lecture „Configuration of supply chain logistics system” is to give students extensive
knowledge in such matters as: Changes in the modern business environment and the place of logistics
in business; Managing the changes in the supply chain.
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the characteristics of the modern business environment;
− Assess ongoing changes in the internal and external environment of the organization.
− Manage organizational changes in the supply chain using appropriate approaches.
The aim of the 10th lecture "Strategic planning and design of the supply chain” is to give students extensive
knowledge in such matters as: Purpose and objectives of supply chain planning; Strategic planning
and design of the supply chain).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
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−
−
−

Discuss individual levels of supply chain planning;
Explain the supply chain planning scheme;
Develop and evaluate individual stages of supply chain design;
Develop recommendations for the implementation of the supply chain project.

The aim of the 11th lecture "Supply chain SCOR-models” is to give students extensive knowledge in such
matters as: The structure of SCOR-models of the supply chain and its principles; Integrate the SCOR
model concept with business process reengineering, benchmarking, and best practices),
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Explain the structure of supply chain SCOR-models and the principle of its construction;
− Analyze SCOR-model efficiency indicators
− Evaluate the characteristics of SCOR model-based business processes;
− Understand the integration of business process renting, benchmarking and best practices into the
SCOR model.
The aim of the 12th lecture” Utilizing the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain” is to
give students extensive knowledge in such matters as: (Evaluation of logistics system efficiency;
Utilizing the SCOR model to measure supply chain efficiency; "To buy or produce it".
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss certain aspects of the structure, purpose, and functions of micro, macro, and international
logistic systems;
− Analyze the necessary conditions for the realization of the production function of the supply chain;
− Evaluate the efficiency of the supply chain using the SCOR model;
− Make decisions about the Make-or-Buy matter.
The aim of the 13th lecture "Strategies for the formation of an international supply chain” is to give students
extensive knowledge in such matters as: Factors affecting the company entering the international
market; Strategies for entering international markets; Largest participants in international logistics
transactions; Strategies selected by organizations when entering the international market).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the factors affecting the company when entering the international market;
− Analyze the global market entry strategies;
− Evaluate the largest participants in international logistics transactions;
− Select international market entry strategies.
The aim of the 14th lecture "Economic Aspects of the Global Supply Chain” is to give students extensive
knowledge in such matters as: Uncontrollable elements of the global market; Characterization of the
uncontrolled external environment of the global market; Economic aspects of the global supply
chain).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Explain the economic aspects of the global supply chain;
− Assess the specific impact of inflation on logistics;
− Assess the uncontrolled external environment of the global market.
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The aim of the 15th lecture "Risk Management in the Supply Chain” is to give students extensive knowledge
in such matters as: (Classification of risks in the supply chain; Risk minimization in the supply chain;
Assessing risks in the supply chain and determining losses).
After acquiring the lecture material, the student is able to:
− Discuss the risks in the supply chain;
− Assess the risk in the supply chain and determine losses;
− Select the main directions of risk minimization in the supply chain
The lecture course document concludes with bibliography and suggested reading materials.
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სალექციო თემა 1. ლოჯისტიკური სისტემების არსი, სახეები და მართვის კონცეფციები
გეგმა
1.1. ლოჯისტიკური სისტემები და მისი სახეები
1.2. ლოჯისტიკური სისტემების მართვის კონცეფციები
Lecture topic 1. The essence, types, and management concepts of logistics systems
1.1. Logistics systems and its types
1.2. Logistics systems management concepts

1.1. ლოჯისტიკური სისტემები და მისი სახეები
ლოჯისტიკური

სისტემა.

ლოჯისტიკური

სისტემები

სულ

უფრო

ფართოდ

გამოიყენებიან თანამედროვე ფირმების პრაქტიკულ საქმიანობაში და წარმოადგენენ
ლოჯისტიკის არსის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ელემენტს. მატერიალური
ნაკადის არსებობის შემთხვევაში ყოველთვის მოინახება საქონლის გადაადგილების რაიმე
სახის ლოჯისტიკური სისტემა.
ლოჯისტიკური სისტემა - ეს არის უკუკავშირის მქონე ადაპტიური სისტემა, რომელიც
ასრულებს ამა თუ იმ სახის ლოჯისტიკურ ფუნქციას. როგორც წესი, ის შედგება
რამოდენიმე ქვესისტემისაგან და აქვს განვითარებული კავშირები გარე სამყაროსთან.
ლოჯისტიკური სისტემები ხასიათდებიან შემდეგი ნიშნებით და თვისებებით:
• ლოჯისტიკური სისტემის ელემენტებს წარმოადგენენ: სატრანსპორტო ფირმები, საწყობები,
საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტები, გადამტვირთი და გადამზიდი ტექნიკა და
სხვა. ამასთან ლოჯისტიკური სისტემის ელემენტები შეიძლება განხილული იყოს მაკრო და
მიკრო დონეებზე;
• კვალიფიციური პერსონალი უზრუნველყოფს კავშირს ცალკეულ ელემენტებს შორის.
ლოჯისტიკური

სისტემის

მოწყვლადობის

დონე

შეიძლება

იცვლებოდეს

რეგიონალურიდან რეგიონთაშორისამდე, ცალკეული ფირმიდან ქვეყნის მთლიან სახალხო
მეურნეობამდე.

ლოჯისტიკური

სისტემების

საორგანიზაციო

სტრუქტურა

განპირობებულია დარგის სახეობით და მართვის მიღებული კონცეფციით, ფირმების
ზომებით და მათი საქმიანობის მასშტაბებით.
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საქმიანობის სფეროს მასშტაბების მიხედვით ლოჯისტიკური სისტემები იყოფიან მაკრო და
მიკროლოჯისტიკურ სისტემებად, აგრეთვე მეზოლოჯისტიკურ სისტემად, რომლებშიდაც
ერთ სისტემაშია ინტეგრირებული ერთი დარგის რამდენიმე

ფირმა და ქმნიან

საერთაშორისო სისტემას.
მიკროლოჯისტიკური
განეკუთვნებიან

სისტემები.

მიკროლოჯისტიკური

ბიზნესის გარკვეულ ორგანიზაციას და

სისტემები

მათი დანიშნულებაა

მატერიალური და მისი თანმხვედრი (საინფორმაციო, ფინანსური, ინტელექტუალური და
სხვა) ნაკადების მართვა და ოპტიმიზაცია წარმოების, მომარაგების და გასაღების
პროცესებში.
მიკროლოჯისტიკური სისტემა აიგება ფირმის სტრატეგიული პოზიციების და
ძირითადი ოპერატიული პროცესების ოპტიმიზაციის პრინციპებიდან გამომდინარე, ის
მოიცავს ერთი რომელიმე საწარმოს საქმიანობის სფეროს და უზრუნველყოფს ლოკალური
საკითხების

გადაჭრას

ლოჯისტიკური

სისტემის

ცალკეული

ფუნქციონალური

ელემენტების ფარგლებში.
განასხვავებენ შიდა (შიდასაწარმოო), გარე და ინტეგრირებულ ლოჯისტიკურ
სისტემებს.
შიდასაწარმოო ლოჯისტიკური სისტემები. შიდასაწარმოო ლოჯისტიკური სისტემები
ახდენენ მატერიალური ნაკადების მართვის ოპტიმიზაციას პროდუქციის წარმოების
ტექნოლოგიური ციკლის ფარგლებში. შიდასაწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ძირითად
ამოცანებს წარმოადგენენ: მატერიალური რესურსების და დაუსრულებელი წარმოების
მარაგების შემცირება, ფირმის საბრუნი კაპიტალის ბრუნვის დაჩქარება, საწარმოო პროცესის
ხანგრძლივობის შემცირება, მატერიალური რესურსების მარაგების დონის კონტროლი და
მართვა,

ტექნოლოგიური

(სამრეწველო)

ტრანსპორტის

მუშაობის

ოპტიმიზაცია.

შიდასაწარმოო ლოჯისტიკური სისტემების ფუნქციონირების ოპტიმიზაციის კრიტერიუმებს
წარმოადგენენ პროდუქციის მინიმალური თვითღირებულება და საწარმოო პროცესის მცირე
დრო მზა პროდუქციის წინასწარ განსაზღვრული ხარისხის უზრუნველყოფით.
გარე ლოჯისტიკური სისტემები. გარე ლოჯისტიკური სისტემების მიერ გადასაწყვეტი
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ამოცანები უკავშირდება მატერიალური და მისი თანმხლები (საინფორმაციო, ფინანსური,
ინტელექტუალური

და

სხვა)

ტექნოლოგიური ციკლის გარეთ,

ნაკადების

მართვას

და

ოპტიმიზაციას

საწარმოო

მათი წარმოშობის ადგილებიდან დანიშნულების

საბოლოო პუნქტებამდე. გარე ლოჯისტიკური სისტემების რგოლებს წარმოადგენენ
მომარაგებისა და განაწილების (სადისტრიბუციო ქსელების) სისტემების ელემენტები,
რომლებიც

ასრულებენ

ლოჯისტიკურ

ოპერაციებს

ნაკადების

მოძრაობის

უზრუნველსაყოფად მატერიალური რესურსების მიმწოდებლიდან მწარმოებელი ფირმის
საწარმოო ქვედანაყოფებამდე და მათი მზა პროდუქციის საწყობებიდან საბოლოო
მომხმარებლამდე. გარე ლოჯისტიკური სისტემების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენენ
მატერიალური რესურსების და მზა პროდუქციის მოძრაობის რაციონალური ორგანიზაცია
საქონელგამტარ ქსელებში; საერთო დანახარჯების და ლოჯისტიკური სისტემის ცალკეულ
რგოლებში

მიმდინარე ოპერაციებზე დანახარჯების ოპტიმიზაცია,

რესურსების და მზა პროდუქციის გადაზიდვის

მატერიალური

და მომხმარებელთა შეკვეთების

შესრულების დროის შემცირება.
ლოჯისტიკური მენეჯმენტი ინტეგრირებულ ლოჯისტიკურ სისტემაში წარმოადგენს
ფირმის ორგანიზაციული მუშაობისადმი და მისი ლოჯისტიკური პარტნიორებისადმი
(შუამავლებისადმი)

ისეთ

მმართველობით

მიდგომას,

რომელიც

უზრუნველყოფს

მატერიალური, ფინანსური და საინფორმაციო ნაკადების დროითი და სივრცითი
ფაქტორების ყველაზე უფრო სრულ აღრიცხვას.
ლოჯისტიკური სისტემის რგოლები შეიძლება იყვნენ როგორც ფირმის შიდა
ქვედანაყოფები (სატრანსპორტო, საწარმოო, სასაწყობო, ტვირთგადამამუშავებელი და ა.შ.),
ასევე მოიჯარე საწარმოები, ორგანიზაციები და დაწესებულებები (ლოჯისტიკური
შუამავლები), რომლებიც ასრულებენ ამა თუ იმ ლოჯისტიკურ ოპერაციებს და ფუნქციებს.
ლოჯისტიკური სისტემის მიზნების და საბაზო ლოჯისტიკური ოპერაციების მიერ
მოცვის

არეალის

ხარისხის

მიხედვით,

მიკროლოჯისტიკური

სისტემის

საერთო

სტრუქტურა შეიძლება ფუნქციონირებდეს როგორც ინტეგრირებული სისტემა.
ამრიგად, მიკროლოჯისტიკა წყვეტს ლოკალურ ამოცანებს ცალკეული რგოლების
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ფარგლებში და უზრუნველყოფს დაგეგმვის, რეალიზაციის და სამრეწველო საწარმოების
შიგნით ან მის გარეთ საქონლის გადაადგილების პროცესების კონტროლის ლოჯისტიკური
ოპერაციების შესრულებას.
მაკროლოჯისტიკური

სისტემები.

მაკროლოჯისტიკური

სისტემა,

ეს

არის

მატერიალური ნაკადების მართვის მსხვილი სისტემა, რომელიც მოიცავს საწარმოებს და
ორგანიზაციებს,

ტერიტორიალურ-სამრეწველო

კომპლექსებს,

სხვადასხვა

უწყებების

საშუამავლო, სავაჭრო და სატრანსპორტო ორგანიზაციებს, ცალკეული ქვეყნის ან ქვეყნების
ეკონომიკის

ინფრასტრუქტურას.

მაკროლოჯისტიკური

სისტემა

შეიძლება

შეიქმნას

სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგოური, სამხედრო და მსგავსი ტიპის საკითხების
გადაწყვეტის

მიზნით

ტერიტორიალური

ან

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიალური

წარმონაქმნის დონეზე.
მაკროლოჯისტიკური სისტემები კლასიფიცირებული არიან შემდეგი ნიშნებით:
1. ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიალური დაყოფის მიხედვით;
2. ობიექტურ-ფუნქციონალური ნიშნის მიხედვით.
განვითარებულ
მაკროლოჯისტიკური

ქვეყნების
სისტემის

პრაქტიკაში
ცნებას,

ხშირად

რომელშიდაც

იყენებენ

გლობალური

გულისხმობენ

სახელმწიფო

(ტრანსნაციონალურ) ლოჯისტიკურ სისტემებს, რომლებიც ფორმორებული არიან მთელი
ქვეყნის დონეზე; სახელმწიფოთაშორის სისტემებს, რომლებიც მოიცავენ რამდენიმე
ქვეყანას და ტრანსკონტინენტალურ სისტემებს, რომელიც მოიცავს რამდენიმე კონტინენტს.
მაკროლოჯისტიკური სისტემების შექმნის მიზნები შეიძლება მნიშვნელოვნად
განსხვავდებოდნენ

მიკროლოჯისტიკური

სისტემების

მიზნების

და

აგების

კრიტერიუმებისაგან. საბაზრო პირობებში წარმატებული საქმიანობის კრიტერიუმების
ოპტიმიზაციის მიზნით, და შესაბამისად, ფირმის ლოჯისტიკური ორგანიზაციის და
მართვის ფორმირებისათვის, შეიძლება გამოყენებული იქნეს ისეთი კრიტერიუმები,
როგორიცაა

საერთო

ლოჯისტიკური

დანახარჯების

მინიმუმი,

მზა

პროდუქციის

გაყიდვების მოცულობის (ან მოგების) მაქსიმუმი, ბაზრის მაქსიმალური წილის დაკავება,
პოზიციის

შენარჩუნება

გასაღების

ბაზარზე,
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მაქსიმალური სიდიდე და ა.შ.
მაკროლოჯისტიკურ სისტემებში შეიძლება გადაწყდეს ისეთი ამოცანები, როგორიცაა
დარგთაშორისი მატერიალური ბალანსების ფორმირება; პროდუქციის მომარაგების და
გასაღების ფორმების და სახეების შერჩევა; მოცემულ ტერიტორიაზე სასაწყობო, სატვირთო
ტერმინალების

და

სადისპეტჩერო

მრავალასორტიმენტიანი

(ლოჯისტიკური)

მატერიალური

ცენტრების

ნაკადებისათვის

განლაგება;

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიალური გამანაწილებელი სისტემების ოპტიმიზაცია და სხვა.
მეზოლოჯისტიკური სისტემები. ბოლო ათწლეულებში განვითარებული ეკონომიკის
ქვეყნებში და მთლიანად

მსოფლიო პრაქტიკაში შეინიშნება ფირმების დიდი ჯგუფების

სტრუქტურიზაციის პროცესი კონგლომერატებში,

რომლებიც დაკავშირებული არიან

ერთიანი ლოჯისტიკური სისტემით. კონგლომერატები წარმოადგენენ კორპორაციებს ან
ფინანსურ-სამრეწველო ჯგუფებს რომელთა შემადგენლობაში, როგორც წესი, შედის მსხვილი
ბანკი და ადგილი აქვს ფინანსური და სამრეწველო კაპიტალის გაერთიანებას. ეს
კორპორაციები

შეიძლება

იყვნენ

ნაციონალური

(მოიცავს

ერთ

ქვეყანას)

და

ტრანსნსციონალური, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე ქვეყნის სამრეწველო პოტენციალს.
მეზოლოჯისტიკური

სისტემები

ორგანიზაციულად

ეფუძნებიან

კორპორაციულ

სტრუქტურებს. მეზოლოჯისტიკური სტრუქტურების გამოყოფა მოხდა შედარებით გვიან,
ვიდრე მაკრო და მიკროლოჯისტიკური სისტემების .
მეზოლოჯისტიკური სტრუქტურები, რომელთა ბაზას კორპორაცია წარმოადგენს,
იყენებენ რა ეკონომიკური და სამართლებრივი დამოუკიდებლობის განაწილების ისეთ
მეთოდებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მეზოლოჯისტიკური სისტემის სტრუქტურას, ორი
ტიპის ტრანსაქციისათვის: “ კორპორაციები სტრუქტურირებას უკეთებენ ეკონომიკის
საშუალო (მეზო) რგოლებს, რომლებშიდაც ნათლად არის გამოსახული დანამატის
პრინციპი: წარმოებას კორპორაციის შიგნით აქვს გეგმიური ხასიათი, ხოლო გარეთ, სადაც
წარმოდგენილია საბოლოო პროდუქტი - საბაზრო.
კორპორაციის,
წარმოადგენს

როგორც

გლობალური

ერთიანი

ორგანიზმის

ქსელების
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მეზოლოჯისტიკა, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად შეესაბამება თვითონ კორპორაციების
ქსელურ სტრუქტურებს.
უნდა აღინიშნოს მეზოლოჯისტიკური სისტემების ორმაგი ხასიათი. თუ ბაზარზე სხვა
სამეურნეო სუბიექტებთან ურთიერთქმედებაში ტრანსაქციებს აქვთ საბაზრო ხასიათი,
კორპორატიული ქვესისტემების შიდა დამოკიდებულებები განისაზღვრება არა ბაზრით,
არამედ ფასები განისაზღვრება ანგარიშის გზით (იდეალურ შემთხვევაში, მათი დონე
დანახარჯების მიხედვით ოპტიმალურია) და იწოდებიან “ტრანსფერტულებად”.
ამრიგად, მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ლოჯისტიკური სისტემის განხილვა
ტრანსაქციის

პოზიციიდან, რომელშიდაც მოიაზრება როგორც ფირმებს შორისი საბაზრო

გარიგებები, ასევე მათ ქვედანაყოფებს შორისი ადმინისტრაციული ურთიერთობები.
ტრანსაქციების დაგეგმვის დროს ჯამურ დანახარჯებში გათვალისწინებული უნდა იყოს
არა მარტო პროდუქციის შეძენასა ტრანსპორტირებაზე გაწეული ხარჯები, არამედ აგრეთვე
ის

ხარჯები

რომელიც

გასწიეს

ბაზარზე

მათი

მოძიებისათვის

და

კავშირების

დამყარებისათვის პროდუქციის მწარმოებლებთან ან მათ მოიჯარეებთან. ტრანსაქციური
დანახარჯები შეიცავენ მთელ რიგ მდგენელებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი
ლოჯისტიკური
პარტნიორების

ბუნებისაა:
მოსანახად,

რესურსების

ღირებულება

მოლაპარაკებების

რომელიც

საწარმოებლად

საჭიროა

მიწოდების

სავაჭრო

პირობებზე,

კონტრაქტების შესადგენად, ოპერაციის შესრულების პროცესში მიღებული საკუთრების
უფლების უზრუნველსაყოფად; საშუამავლო მომსახურების ანაზღაურება, სარეკლამო
ხარჯები , სავაჭრო პარტნიორების მოძიებისათვის გაწეული

დროისა და ძალისხმევის

ხარჯები; ხარჯები ფირმის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; საქონლის
ტრანსპორტირების ხარჯები მათი შეძენის პუნქტიდან მოხმარების პუნქტამდე.
კორპორაციის ლოჯისტიკა (მეზოლოჯისტიკა) ძირითადად ატარებს საინფორმაციო
ხასიათს. რაც უფრო მაღალია ლოჯისტიკური სისტემის დონე, მით მეტია საინფირმაციო
ნაკადები და ნაკლებია მატერიალური ნაკადები. ამრიგად, კორპორაციის ლოჯისტიკური
სისტემა წარმოადგენს ისეთი სახით აგებულ მართვის სისტემას, რომ ყოველი დონე ფლობს
მხოლოდ

იმ

ინფორმაციას,

რომელიც
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ინსტრუმენტარიებად ძირითადად იყენებენ გლობალურ გამოთვლით ქსელებს.
მეზილოჯისტიკური სისტემის ორგანიზაციულ აგებაზე გავლენას ახდენს რიგი
ფაქტორები, კერძოდ:
−

ეკონომიკური გარემო, რომელშიდაც ფუნქციონირებს მოცემული სისტემა;

−

სისტემის ზომები და მისი საქმიანობის მასშტაბები;

−

სისტემის მართვის კონცეფცია და ა.შ.
ამრიგად, ნებისმიერი ლოჯისტიკური სისტემა თავის თავში შეიცავს:

− ორგანიზაციულ ქვესისტემას, რომლის ფუნქციაა სხვა ქვესისტემებს შორის კავშირის
და კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
− ინფორმატიკის ქვესისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციული ნაკადის
დაგეგმვას და ფუნქციონირებას;
− მატერიალური ობიექტების ფიზიკური განაწილების ქვესისტემას.
კორპორაციის
საქმიანობის

განვითარების

მრავალფეროვნება.

მნიშვნელოვან
ცალკეული

ფაქტორს

ფირმა

წარმოადგენს

მოქმედებს

მათი

გარკვეული

ტექნოლოგიური მიმართულებით, მაგალითად, აწარმოებს ავტომობილებს. ჩადებულია
ფული ახალი მოდელის შესაქმნელად. მოდელი შიძლება აღმოჩნდეს უიღბლო, ან მოხდეს
ბაზრის კონიუნქტურის შეცვლა, რის გამოც ფირმამ შესაძლოა
გაკოტრდეს

კიდეც.

კორპორაცია

კი

ავტომობილების

განიცადოს ზარალი ან
გარდა

აგებს

გემებს,

თვითმფრინავებს, აწარმოებს აუდიო, ვიდეო და კომპიუტერულ ტექნიკას. ასეთი
დივერსიფიკაციის გამო კორპორაცია (ფირმების გაერთიანება) კომპენსაციას უკეთებს
საავტომობილო ბაზარზე მიღებულ დანახარჯებს სხვა ბაზრებიდან მიღებული მოგებით.
ასე ამცირებს დივერსიფიკაცია კორპორაციის საერთო ფინანსურ რისკებს.

1.2. ლოჯისტიკური სისტემების მართვის კონცეფციები
ტერმინი „კონცეფცია” ნიშნავს კვლევის ობიექტის გაგების, გააზრების, განხილვის
მეთოდს, აღნიშნული საკითხისადმი ძირითად შეხედულებას, სახელმძღვანელო იდეას
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სისტემატიზირებული გაშუქებისათვის. ასევე – ძირითად აზრს, მეთოდოლოგიურ
პრინციპებს, პოსტულატურ საფუძველს სამეცნიერო-კვლევითი საუშაოებისათვის.
აღნიშნული განსაზღვრების გამოყენებისას, ლოჯისტიკური კონცეფციები ბიზნესის
ორგანიზაციისათვის შეიძლება განისაზღვროს როგორც პარადიგმა, (სახელმძღვანელო
იდეა),

როგორც

ბიზნესის

მხარდამჭერი

პლატფორმა,

და

ფირმის

რესურსების

ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტი ძირითადი და თანმხლები ნაკადების მართვისას.
ლოჯისტიკური კონცეფციების წამოქმნა და განვთარება მჭიდროდაა დაკავშირებული
წარემოებით განვითარებულ ქვეყნებში ბიზნესის ევოლუციასთან.
ლოჯისტიკაში ფუნდამენტალურ კონცეფციებს წარმოადგენენ:
• საინფორმაციო კონცეფციები;
• მარკეტგული კონცეფციები;
• ინტეგრირებული (ინტეგრალური) კონცეფციები.
ლოჯისტიკის
კონცეფციები

ინფორმაციული

ჩამოყალიბდა

კონცეფცია.

1960-იანი

საინფორმაციო-კომპიუტერული

წლების

ლოჯისტიკის
ბოლოს.

ტექნოლოგიების

ის

ინფორმაციული

მჭიდრო

განვითარებასთან.

კავშირშია
აღნიშნული

კონცეფციების ძირითადი მიზანია ბიზნეს-ობიექტში (მთლიანად ფირმაში ან მის
რომელიმე

ფუნქციონალურ

მატერიალური

ნაკადების

სფეროში
მართვის

–

მომარაგებაში,

პრობლემების

წარმოებაში,

შესწავლა

და

ამ

განაწილებაში)
პრობლემების

გადაწყვეტის საინფორმაციო - კომპიუტერული უზრუნველყოფა.
ინფორმაციული კონცეფციების თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს სისტემური
მიდგომა,

რომელიც

გამოიყენება

საინფორმაციო-კომპიუტერული
გადაწყვეტილებები

მდგომარეობს

როგორც

თვით

ობიექტების

მხარდაჭერისათვის.
იმაში,

რომ

მოდელირების,

ძირითადი

ტრივიალური

ისე

სტრატეგიული
ამოცანები

იქცეს

ავტომატიზირებულად, ხოლო საინფორმაციო-კომპიუტერული მხარდაჭერა გამოყენებული
იქნას უფრო რთული ოპტიმიზირებული ლოჯისტიკური ამოცანების გადაჭრისათვის.
ამასთან, მატერიალური ნაკადების მართვის მთლიანი პროცესის ოპტიმიზაცია, როგორც
წესი, არ წარმოადგენს მიზანს მოცემული კონცეფციის შიგნით.
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ლოჯისტიკის ინფორმაციული კონცეფციების გამოყენების პრაქტიკულ მაგალითებს
წარმოადგენს სისტემების/ქვესისტემების და საინფორმაციო-პროგრამული მოდულების
MRP I, MRP II (მატერიალურ - ტექნიკური მომარაგების - Materials/manufaqtu-ring
reguirements/resource planing) DRP (მზა პროდუქციის განაწი-ლების – Disstribution
reguirements/resource planing) და ა. შ. ფართო გავრცელება. ისინი გამოიყენება შიდასაფირმო
დაგეგმარების, მარაგების მართვის, მატერიალური რესუსების შესყიდვების, აგრეთვე მზა
პროდუქციის

წარმოებისა

და

მომხმარებელზე

მიწოდების

პროცესების

ავტომატიზაციისათვის. ამ მოდულებში კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემებით
ხორციელდება ოპტიმიზაციის კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტა. მაგ. მიწოდების
(დაკვეთის) ოპტიმალური პარტიის ან პროდუქციის მარაგების დონეების განსაზღვრა,
საწარმოო

სიმძლავრეების

და

ამწე-სატრანსპორტო

მოწყობილობების

მუშაობის

ოპტიმიზაციის ამოცანები და ა. შ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ლოჯისტიკური სისტემები,
რომლებსაც საფუძვლად უდევს მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
კონცეფციები, ვერ ფლობდნენ ისეთი დონის მოქნილობასა და ინტეგრირებულობას,
რომლებიც

საჭიროა

მომწოდებლებთან

ეკონომიკის

და

პროდუქციის

განვითარების

თანამედროვე

ეტაპზე.

საბოლოო

მომხმარებლებთან

მაგ.

მწარმოებლის

ურთიერთობების რეგულირება.
ლოჯისტიკის მარკეტინგული კონცეფცია. 1980-იანი წლების დასაწყისიდან დღემდე
კორპორაციული ლოჯისტიკური სისტემის ასაგებად ხშირად გამოიყენება მარკეტინგული

კონცეფციები. ლოჯისტიკის მარკეტინგული კონცეფ-ციის თანახმად, კონკურენტულ
ბრძოლაში ფირმის პოზიციების გასაძლიერებლად კომპანიის მენეჯმენტის ყურადღება
აქცენტირებულია განაწილების სფეროში (დისტრიბუციაში) ლოჯისტი-კური პროცესების
ორგანიზაციის გაუმჯობესებაზე. ასეთი ლო¬ჯისტიკური სისტემების მიზანია მხარი
დაუჭიროს მზა პროდუქციის ბაზარზე ფირმის კონკურენციის სტრატეგიას ოპტიმალური
გადაწყვეტილებების

მიღების

გზით,

პროდუქციაზე

მოთხოვნის

პროგნოზირებაში

ლოჯისტიკური ოპერაციებისა და ფიზიკური განაწილების ფუნქციების ინტეგრაციას,
კომპანიაში ლოჯისტიკური მართვის განსაზღვრულ გადაწყობას.
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ინტეგრირებული

ლოჯისტიკის

კონცეფციები.

ლოჯისტიკას

სტრატეგიულად

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თანამედროვე ბიზნესში. ახალი ეფექტური ხასიათი
ლოჯისტიკამ შეიძინა იმასთან კავშირში, რომ მისი საქმიანობის ტრადიციული სფეროები
გაერთიანდა ერთ მთლიანობაში და შექმნა სტრატეგიული ინოვაციური სისტემა. მაღალი
თანამდებობის მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ ლოჯისტიკაში ხშირად
გამოდიან ფუნქციათაშორისი კოორდინატორების როლში სხვადსხვა კერძო ხასიათის
საქმიანობაში როგორც ფირმის შიგნით, ისე მის გარეთ. ფირმის შიგნით ძირითადი ამოცანა
მდგომარეობს იმაში, რომ ცაკეული მუშაკებისა და ქვეგანყოფილებების პროფესიული
გამოცდილება მივმართოთ ერთ კალაპოტში მომხმარებელთა უკეთესი მომსახურებისათვის.
უმეტეს შემთხვევაში ასეთი კოორდინაციის საჭირო მასშტაბები გამოდის ერთი საწარმოს
ჩარჩოებიდან და საჭიროებს ერთიან სისტემაში მოქცევას როგორც მომხმარებლების, ისე
საქონლისა და მომსახურების მომწოდებლებს. სტრა¬ტეგიული ინტერესები აიძულებენ
ლოჯისტიკის

მაღალჩინოსან

მომარაგება-განაწილების
თანამედროვე

მენეჯერებს

ჯაჭვის

ლოჯისტიკის

გადალახონ

შიგნით

ნათელი

ეფექტური

გამოვლი-ნება

ფირმათშორისი
კავშირების

მდგომარეობს

საზღვრები

დასამყარებლად.
იმაში,

რომ

ის

უზრუნველყოფს კოპლექსურ შედეგებს საწარმოს საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად სფეროში
შიდა და გარე ინტეგრაციის საფუძველზე.
თანამედროვე

პირობებში

მოწინავე

ფირმებში

ლოჯისტიკის

ფუნქციონალური

სფეროები – მომარაგება, წარმოების მხარდაჭერა, დისტრიბუცია, აგრეთვე ბიზნესის ამ
სფეროში ტრადიციულად შესასრულებელი ლოჯისტიკური ფუქციები: ტრანსპორტირება,
მარაგების, შესყიდვებისა და დაკვეთების მართვა, დასაწყობება, ტვირთგადამუშავება,
შეფუთვა ინტეგრირებულია საერთო საინფორმაციო-კომპიუტერული პლატფორმის ბაზაზე
და ქმნიან სტრატეგიული ინოვაციური სისტემას. ბიზნესის პრაქტიკაში ინტეგრირებული
ლოჯისტიკური

მენეჯმენტის

მეთოდების

დანერგვა

ფირმებს

საშუალებას

აძლევს

მნიშვნელოვნად შეამცირონ სასაქონლო მატერიალური მარაგები, დააჩქარონ საბრუნავი
საშუალებების ბრუნვადობა, შეამცირონ ლოჯისტიკური დანახარჯები, უზრუნველყონ
მომხმარებელთა მოთხოვნების შედარებით სრულად დაკმაყოფილება საქონლის ხარისხითა
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და შესაბამისი სერვისით.
საბაზრო ურთიერთობების გართულებამ და კონკურენცის გაძლიერებამ განაპირობა
ლოჯისტიკური სისტემების ტრანსფორმაცია, რომლებიც ვლინდება შემდეგ ძირითად
ტენდენციებში:
1. იზრდება მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადის სიჩქარე, ინტენსივობა და
სირთულე. ლოჯისტიკურ პარტნი-ორებს შორის რთულდება ინფორმაციული და
ფინანსური ურთიერთობები;
2. მცირდება ლოჯისტიკური სისტემის რგოლების რიცხვი.
3. ლოჯისტიკურ სისტემაში მცირდება ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ურთიერთობების
რიცხვი, თუმცა ადგილი აქვს მათ გართულებას;
4. მცირდება ლოჯისტიკური ჯაჭვის (არხების) საიმედოობა, ვინაიდან წარმოებაში და
სადისტრიბუციო ქსელებში პრაქტიკულად არ არსებობს სადაზღვევო მარაგები.
აღნიშნულმა

ტენდენციებმა

გამოიწვია

ლოჯისტიკური

სისტემის

პოტენციური

არამდგრადობის ამაღლება. ბიზნესის სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად, სისტემის
საიმედოობისა

და

მდგრადობის

ასამაღლებლად

აუცილებელია

ინტეგრაცი-ული

პროცესების გაძლიერება როგორც სისტემის შიგნით, ისე დინამიურ გარე გარემოსთან.
ლოჯისტიკური სისტემა (ინტეგრალური კონცეფციის თანახმად) განიხილება როგორც
ერთიანი და მთლიანი მართვის ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც რეალიზაციას
უკეთებს ბიზნესის მიზნებს მიმწოდებლიდან საბოლოო მომხმარებლადე (მყიდველამდე).
ამგვარად, ფირმის ინტეგრირებულ ლოჯისტიკურ სისტემაში მატერიალური ნაკადი
აერთიანებს საქონლის მთლიან საციცოცხლო ციკლს: კონსტრუქციის იდეა, შემდეგ
წარმოება, განაწილება, გაყიდვები, გაყიდვისშემდგომი სერვისი და კლავ ციკლის
გამეორებას მყი-დველის ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისად.
პროფესორი დ. დჯ. ბაუერსოკსი

((Bowersox, Donald J. The Strategic of

Logistiks

Alliances// Harvard Business Refiew, 2001, Jiuly – August. p. 36-45) აღნიშნავს, რომ თვითონ
ტერმინი “ინტეგრირებული ლოჯისტიკა” წარმოიქმნა 1980-იან წლებში და ფართო
პოპულარობა

მოიპოვა

90-იან

წლებში.

იგი
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ლოჯისტიკური სისტემა უზრუნველყოფს საჭირო დროს, საჭირო რაოდენობის, საჭირო
საქონლისა

და

მომსახურების

ეფექტურ

გადაადგილებას

საქონელგამტარ

ჯაჭვში

ღირებულების თანდათანობითი დამატებით. დამატებითი ღირებულება ნიშნავს, რომ
ლოჯისტიკური სისტემის თითოეული მხარე ასრულებს გარკვეულ სამუშაოებს, რომლებიც
ზრდიან პროდუქციის ან მომსახურების ღირებულებას იმათთვის, ვინც ღებულობს
აღნიშნულ

საქონელს

ან

მომსახურებას.

ამასთან,

ლოჯისტიკა

უზრუნველყოფს

მომარაგების, წარმოებისა და განაწილების ფუნქციების ისეთი დონის ინტეგრირებას, რომ
სინქრონიზირებული იქნას მიწოდებების სიხშირე და ნაკადების მოცულობა.
ბიზნესში საუკეთესო წარმატებებს აღწევენ ის კომპანიები, რომლებიც იყენებენ
ლოჯისტიკის ინტეგრირებულ კონცეფციებს, რაც საშუალებას იძლევა გაერთიანდეს ფირმა,
მისი სტრუქტურული ქვეგანყოფილებები და ლოჯისტიკური პარტნი-ორები (“სამი მხარე”
ლოჯისტიკაში) “ბიზნესის ინტეგრირებულ სტრუქტურაში” ძირითადი და თანმხლები
ნაკადების ეფექტური მართვისათვის: “დაპროექტება – შესყიდვა – წარმოება – განაწილება –
გაყიდვა – სერვისი”.
ლოჯისტიკის
ოპტიმალური

ინტეგრირებული

გადაწყვეტილებების

პრინციპები
მისაღებად,

და

კერძოდ,

მეთოდები
ფირმის

მიმართულია
ლოჯისტიკური

დანახარჯების მინიმუმამდე დასაყვანად. ყველა სახის დანახარჯების შემცირება, რომლებიც
დაკაშირებულია მატერიალური ნაკადების მართვასთან (დანახარჯები ტრანსპორტირებაზე,
დასაწყობებაზე, დაკვეთების შესრულებაზე, შესყიდვებსა და მარაგებზე, შეფუთვაზე,
ლოჯისტიკური

რისკების

შემცირებაზე

და

ა.

შ.)

ფირმებს

საშუალებას

აძლევს

გამოათავისუფლონ ფინანსური საშუალებები, რომლებიც დამატებითი ინვესტიციების
სახით საჭიროა სასაწყობო მოწყობილობების, საინფორმაციო კოპიუტერული სისტემების,
რეკლამის,

მარკეტინგული

კვლევების,

ან

სხვა

მიზნებისათვის.

ოპტიმალური

ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები შეიძლება მიღებული იქნას არა მარტო საერთო
დანახარჯების მინიმუმის კრიტერიუმით, არამედ ისეთი ძირითადი მაჩვენებლებით,
როგორიცაა დაკვეთის შესრულების დრო და ლოჯისტიკური სერვისის ხარისხი.
ბაზარზე ფირმის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობის ამაღლება მიიღწევა
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ლოჯისტიკური

მენეჯმენტის

პერსონალის

მიერ

ფუნქციათაშორისი

და

ორგანიზაციათაშორისი კოორდინაციით. იგი საშუალებას იძლევა აღმოიფხვრას კონფლიქტები

კომპანიის

ლოჯისტიკურ

ფუნქციონალურ

პარტნიორებმა

ქვეგანყოფილებებს

მიაღწიონ

შორის

ინტეგრირებულ

და

ბიზნესში

ურთიერთობებს.

ინტეგრირებული ლოჯისტიკა უზრუნველყოფს ფირმის მიზნობრივი დადგენილებების
შესრულებას მისი მისიის ჩარჩოებში და წარმოადგენს კომპანიის კონკურენტუნარიანობის
ამაღლების სტრატეგიულ ფაქტორს.
ლოჯისტიკური

ინტეგრაციის

არსი

მდგომარეობს

იმაში,

რომ

თითეული

ფუნქციონალური სფეროს ცალკეული წარმატებამ მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს
ლოჯისტიკური კომპონენტების საერთო “ყულაბაში”. ეს კი ლოჯისტიკის მენეჯერების
წინაშე აყენებს რთულ ამოცანას – გადაილახოს “პროვინციული” აზროვნება, რომელიც
დამახასიათებელია

კომპანიის

განყოფილებებისათვის.
ფუნქციათაშორისი

შედარებით

ლოჯისტიკის

კოორდინატორის

იზოლირებული

უმაღლესი
როლს

და

ფუნქციონალური

ხელმძღვანელობა
ასეთი

სახით,

ასრულებს
ლოჯისტიკის

ფუნქციონალურ სფეროებს განიხილავენ როგორც რესურსს, რომელიც აუცილებელია
ინტეგრირებული იქნას ფირმის მენეჯმენტის ერთიან სისტემაში.
ლოჯისტიკაში ინტეგრირებული მიდგომა ითვალისწინებს როგორც კომპანიის
სხვადასხვა ფუნქციონალური განყოფილების, ისე ბიზნესპროცესებში მონაწილე სხვა
მხარეების გაერთიანებას ერთიანი ლოჯისტიკური სისტემის ჩარჩოებში, ლოჯისტიკური
ამოცანების ოპტიმიზაციის მიზნით. ანუ, მიდგომა ვრცელდება როგორც თვით ფირმის
მიკროეკონომიკურ დონეზე, ისე ბიზნეს პროცესების მონაწილეებზე (მაკროდონეზე –
მომწოდებლების, შუამავლებისა და მომხმარებლების დონეზე). მნიშვნელოვანია, რომ
მიკროდონეზე (წარმოების დონეზე) მართვის ოპტიმიზაციის ამოცანების ამოხსნისას,
ლოჯისტიკური პროცესის “მესაკუთრე” მენეჯერებისათვის ამოსავალს წარმოადგენს
ლოჯისტიკური

სისტემის

ოპტიმიზაციის

ამოცანა.

წარმოების,

განაწილების

და

მომარაგების გაერთიანებისაკენ სწრაფვა წამოადგენს ერთადერთ შესაძლო პერსპექტივას
ლოჯისტიკური სისტემის ჩარჩოებში მიზნის მისაღწევად. ასეთი მიდგომა საშუალებას
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იძლევა მივიღოთ სრული ინფორმაცია საქონლის/მომსახურების შესახებ ნებისმიერ
მომენტში – ნედლეულის წყაროს “შესასვლელიდან” საბოლოო მომხმარებლის მიერ
საქონლის

მიღების

“გამოსასვლელადე”,

ინფორმაცია

საწარმოო

კომპლექსისა

და

განაწილების მთლიანი ქსელის შესახებ.
დღეისავის

ინტეგრირებული

ლოგსტიკის

კონცეფცია

დასავლეთის

ბიზნესში

ტრანსფორმირებული იქნა ბიზნეს-კონცეფციაში “მიწოდების ჯაჭვის მართვა” (SCM – Suply
Chain Management).
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Екатеринбург Издательство Уральского университета 2018,
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Бизнес Системы» Россия, 127434, Москва
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საკონტროლო კითხვები
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სისტემის არსი;
2. მოიყვანეთ ლოჯისტიკური სისტემის მახასიათებელი ნიშნები;
3. დაახასიათეთ მიკროლოჯისტიკური სისტემები;
4. დაახასიათეთ შიდასაწარმოო ლოჯისტიკური სისტემები;
5. დაახასიათეთ გარე ლოჯისტიკური სისტემები;
6. დაახასიათეთ მაკროლოჯისტიკური სისტემები;
7. დაახასიათეთ მაკროლოჯისტიკური სისტემის შექმნის მიზნები;
8. დაახასიათეთ მეზოლოჯისტიკური სისტემები;
9. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის ინფორმაციული კონცეფცია;
10. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მარკეტინგული კონცეფცია;
11. დაახასიათეთ ინტეგრირებული ლოჯისტიკის კონცეფციები

ყურადღება! სალექციო თემის შესაბამისი დავალების შესრულების ინსტრუქცია, გეგმა და
გაფორმების ნიმუში იხილეთ დავალებების რვეულში
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სალექციო თემა 2. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში.
მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტის - ტვირთების
კალსიფიკაცია
გეგმა
2.1. ლოჯისტიკის გამოყენების უპირატესობები;
2.2. ლოჯისტიკის როლი ეკონომიკურ საქმიანობაში
2.3. პროდუქციის საქონელად, საქონელის ტვირთად და ტვირთის საქონელად
„გადაქცევის“ ევოლუცია
2.4. ეკონომიკის ცალკეული დარგების პროდუქციის და საქონლის კლასიფიკაცია
Lecture topic 2. The role of logistics in modern economic activity. Classification of cargo at the
logistics management facility in the supply chain
2.1. Advantages of using logistics
2.2. The role of logistics in economic activity
2.3. The evolution of "turning” products into goods, goods into cargo, and cargo into goods
2.4. Classification of products and goods of certain sectors of the economy
2.1. ლოჯისტიკის გამოყენების უპირატესობები
ლოჯისტიკა - სინერგიული1 მოღვაწეობაა (შესაბამისი მეცნიერული მხარდაჭერით)
კონკურენტუნარიან საბაზრო გარემოში, რომელიც მიზნად ისახავს მატერიალური,
შესაბამისი ინფორმაციული და ფულადი ნაკადების აღრიცხვას, დაგეგმვას და ეფექტურ
მართვას. აქედან გამომდინარე, ლოჯისტიკის მთავარი ფუნქცია მოიცავს სინერგიულ
მომსახურებას, რომელიც საქონლის მოძრაობის სხვა მონაწილეების კოორდინირებით
უზრუნველყოფს პროცესის საერთო ეფექტის ზრდას, რომელიც თავის მხრივ აღემატება ამ,
ავტონომიურად და დამოუკიდებლად მოქმედი მონაწილეების ცალკეული ეფექტების ჯამს.
საქონლის მოძრაობის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად
აუცილებელია სრულად გავითვალისწინოთ ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური
მახასიათებლები. ამ პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი გზა, კონკრეტული ტერიტორიის
1

სინერგია (ინგ.(E) synergy, ბერძნ. (Gk). synergeia) - თანამშრომლობა, სისტემისა და მისი ელემენტების
ეღრთობლივი და ერთგვაროვანი მოქმედებები
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სპეციფიკური მახასიათებლების მიმართ ინტეგრაციული ლოჯისტიკის დანერგვაა.
კომპანიების,

ორგანიზაციების

და

ფირმების

განცალკევებული

ერთეულების

ფუნქციონირებას და მართვას ხშირად ახლავს შედეგების არაეფექტურობა. სისტემური
ანალიზის და სისტემური მიდგომის ფართოდ გამოყენება რთული პრობლემების
გადაწყვეტისას, ხშირად გვაყენებს იმ ფაქტის წინაშე, რომ მისი საბოლოო ეფექტი უმეტეს
შემთხვევაში შეიძლება გაცილებით აღემატებოდეს საწარმოების ან ორგანიზაციების ცალკე
მოქმედი

ერთეულების

საქმიანობის

ინდივიდუალური

ცალკეული

ელემენტები,

ეფექტების
რომლებიც

ჯამს.

შედეგად,

სამეწარმეო

დაკავშირებულია

საქონლის

მოძრაობასთან (მომარაგება, გადატვირთვა, შეფუთვა, დასაწყობება, შეკვეთების დამუშავება,
ტრანსპორტირება)

განიხილება

როგორც

ურთიერთდაკავშირებული

და

ურთიერთდამოკიდებული პროცესები.
რეზერვების შევსება და ფორმირება საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს საქონლის
მოძრაობის სხვა ელემენტებზე. აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია ამ სისტემის
მთლიანი ოპტიმიზაცია და არა მისი ცალკეული ლოჯისტიკური ელემენტებისა. ამის
მიღწევა შესაძლებელია ახალი, ხარისხიანი მახასიათებლების და ცნებების გამოყენებით.
სხვა სიტყვებით, ცალკეული ელემენტების რაოდენობრივი შეერთება ერთ მთლიანში,
გვაძლევს

ახალ

ხარისხიან

მომსახურებას

-

ლოჯისტიკას.

ლოჯისტიკის

ფართო

გავრცელებას წინა საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში, ხელი შეუწყო წამყვანი
კომპანიების, მათ შორის ტრანსნაციონალურის, სტრატეგიულ მართვაზე გადასვლამ,
რომელიც ეფუძნება თანამედროვე მენეჯმენტის (MRP) და ხარისხის პრინციპებს, რომლებიც
თავის მხრივ ИСО-9000-2001 და CAS-ის (კომპიუტერული მხარდაჭერის პროცესი
პროდუქციის შექმნიდან განკარგვამდე) სტანდარტების საფუძველზეა შემუშავებული.
ჩვენ გაგვაჩნია დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო რესურსებზე, ტრანსპორტზე,
ტვირთების ექსპედირებაზე, საბაჟო ბროკერებზე, დილერებზე, მიწოდებაზე, წარმოებაზე,
რეალიზაციაზე, სასაწყობო და შეფუთვით ოპერაციებზე, მაგრამ არასაკმარისი წარმოდგენა
გვაქვს მათ კავშირებზე საქონელბრუნვის პროცესში.
ამიტომ, თანმხლები ანალიტიკური, გრაფიკული და სტრუქტურული მოდელების
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დამუშავება, რომელიც საქონელბრუნვაში მონაწილე ზემოთხსენებულ ელემენტებსაც ითვალისწინებს, გვაძლევს ამ პროცესში თითოეული მათგანის როლის განსაზღვრის და განსაკუთრებით რაციონალური ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად სამეცნიერო
საფუძვლის ჩაყრის საშუალებას. ეს ყველაფერი სრულად ვრცელდება საინფორმაციო
სისტემებზეც. სინამდვილეში ეს სასაქონლო და ინფორმაციული ნაკადების მართვის
პრობლემის გადაწყვეტის სპეციფიკურობაა, რომელიც საბოლოოდ ყველა მონაწილის
ურთიერთქმედების წყალობით, ხარჯების შემცირების საშუალებას იძლევა, რაც თავისთავად ზრდის კომპანიის კონკურენტუნარიანობას საბაზრო ფასების ფორმირების პროცესში.
პრაქტიკაში გამოყენებული ლოჯისტიკური ტექნოლოგიების და მის ბაზაზე
დაფუძნებული მომსახურების გამოყენება გვაძლევს შემდეგ ძირითად უპირატესობებს:
− ზეგავლენა შექმნილი პროდუქტის თვითღირებულების განსაზღვრისას;
− დისტრიბუტორების და ოპერატორების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა;
− საქონლის მოძრაობის რაციონალური მარშრუტის შერჩევა, როგორც სამეწარმეო,
ისევე საქონელბრუნვის სფეროში.

ლოჯისტიკაში
ელექტრონული,

რიგ

საინფორმაციო

და

შემთხვევებში

საკომუნიკაციო

ვირტუალურად

სისტემების

წოდებული,

დანერგვა,

საშუალებების

გამოყენების შესაძლებლობას გვაძლევს. ეს ცვლის დიდი რაოდენობის მივლინებებს,
ხელშეკრულებებს, ანგარიშფაქტურებს, ზედნადებებს, სხვა ამგვარ დოკუმენტებს და
ამასთან დაკავშირებულ მაღალ ხარჯებს, გაღებულს მომსახურე პერსონალზე. სხვათაშორის
საინფორმაციო ნაკადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ერთდროულად, ასევე
გარკვეული შუალედით შეფერხებით ან წინმსწრებით მოძრავ მატერიალურ ნაკადთან
მიმართებაში. სისტემა უზრუნველყოფს არასტანდარტული საქონლის მწარმოებელთან ან
საქონლის

მფლობელთან

დაბრუნების

ინფორმაციით.

გარდა

ამისა,

აღნიშნული

საინფორმაციო სისტემა საქონლის სწრაფად გადამისამართების საშუალებას გვაძლევს.
ლოჯისტიკის დანერგვამ სტიმულირება გაუწია მონაცემთა და საინფორმაციო
სტრუქტურების შეცვლას, საქონლის ბრუნვის პროცესში ყველა მონაწილის, მათ შორის
სადაზღვევო კომპანიების და ბანკების, ინტეგრირებისთვის. ეს საბოლოო ჯამში ხელს
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უწყობს ფირმების მუშაობის ეფექტურობის ზრდას.
ლოჯისტიკური ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს ავტომატიზირებული
სასაწყობო სისტემების შექმნას, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქონლის უსაფრთხოებას,
შენახვას, გადამუშავებას და ტვირთის პარტიების გადაზიდვას შტრიხკოდების სკანირების
მოწყობილების გამოყენებით, რაც ამცირებს საქონლის საწყობში ყოფნის დროს.

რეგიონული ან ადგილობრივი დანიშნულების ლოჯისტიკური ცენტრის შექმნა
(სასურსათო ბაზების, ჰიპერმარკეტების, სატვირთო ტერმინალების მონაწილეობით),
მთლიანი შემოსავლის სხვადასხვა დონით განსხვავებული საწარმოების და ფირმების
გარკვეული

ჯგუფების

მომსახურებისათვის,

გვაძლევს

მიწოდება-რეალიზაციის,

სადაზღვევო, საბაჟო და უსაფრთხოების რიგი ფუნქციების საკუთარ თავზე აღების
საშუალებას,

რაც

მთლიანობაში

ცალკეული

კლიენტის

ხარჯების

შემცირებას

უზრუნველყოფს, ზემოთაღნიშნული ოპერაციების განხორციელებისას. ასეთი ცენტრები
შეიძლება შეიქმნას ცალკეული სამრეწველო დარგების და ტრანსნაციონალური კომპანიების
მიერაც.

საწარმოებსა

კონტროლის

და

ორგანიზაციებში

განყოფილებები,

არამედ

უნდა

იქმნებოდეს

ლოჯისტიკური

არა

ტრანსპორტის

ქვედანაყოფები.

რეგიონების

ლოჯისტიკური ცენტრებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა სატრანსპორტო-ეკონომიკური
ბალანსის შედგენაში და დაარეგულირონ საბაზრო მიწოდებები წარმოების რიტმის
შესაბამისად. ასევე შესაძლებელია გადაიჭრას რეგიონალური პრობლემები: მოხდეს
სხვადასხვა პროდუქციის ან საქონლის ადგილზე წარმოება ან შესყიდვა.
ლოჯისტიკის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი სარგებელი გამომდინარეობს იმაში,
რომ უზრუნველყოფს მომხმარებელს მატერიალური და ინფორმაციული რესურსებით და
გამორიცხავს მათ დეფიციტს ცალკეულ რეგიონებსა და ქალაქებში.
ეკონომიკაში ლოჯისტიკის გამოყენების უპირატესობებია:
− რეგიონების დაბალანსებული ეკონომიკური განვითარება;
− ლოჯისტიკური ცენტრებში დეფიტის აღმოფხვრა;
− საქონლის საბოლოო სამომხმარებლო ფასის ფორმირებაში მონაწილეობა;
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− ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობის მონაწილეობით „კარიდან კარამდე“
გადაუტვირთავად ტვირთის მიწოდების (სატრანსპორტო მომსახურების)
შესაძლებლობა;
− საქონელმოძრაობის „თვალთვალის“ ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა და
გამოყენება (მათ შორის online რეჟიმში);
− ტვირთების რეგულარული მიწოდების მართვა, ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში
წარმოების რიტმის შესაბამისად;
− ხელს უწყობს სასაწყობო (მათ შორის ავტომატიზებული) ტერმინალური სისტემების
შექმნას;
− საქონლის ადგილზე წარმოება ან სხვა ადგილზე შესყიდვა;
− ექსპედირების (ოპერატორების) მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის საშუალება;
− „თვითგატანის“ ალტერნატიულობა, ინფრასტრუქტურით ან მის გარეშე;
− საბანკო ოპერაციების, სადაზღვევო, საბაჟო და სხვა ფუნქციების ერთ ცენტრში
გაფორმება.

2.2. ლოჯისტიკის როლი ეკონომიკურ საქმიანობაში

საწარმოო პროცესის განხორციელებისათვის აუცილებელია შემდეგი ფაქტორები:
− მიწის ნაკვეთი (ბუნებრივი რესურსები);
−

შრომა (მუშახელი);

−

კაპიტალი (ფულადი და საინვესტიციო რესურსები).

შრომითი საშუალებების (ტექნიკა, მანქანა-დანადგარები...) დახმარებით ადამიანები
გავლენას ახდენენ შრომით საგანებზე (ნედლეული, მასალა...), სამეწარმეო და შრომითი
უნარების

წარმოჩენით

აწარმოებენ

სხვადასხვა

სამომხმარებლო

პროდუქციას

(საინვესტიციო და საყოფაცხოვრებო სარგებლობის). საზოგადოება ისეა მოწყობილი, რომ
ზემოთ აღნიშნული წარმოების ფაქტორები აუცილებლად უნდა იყოს კუთვნილებაში,
სახელმწიფოს, კერძო პირის, სააქციო საზოგადოების თუ სხვა. ბუნებრივია ნებისმიერი
მესაკუთრე აქედან ელის დაგეგმილ შემოსავალს (მოგებას), ბუნებრივი რესურსების
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მფლობელი (უმეტეს შემთხვევაში, როგორც წესი ეს არის სახელმწიფო) საიჯარო
გადასახადების სახით ელოდება შემოსავალს, დაქირავებული მუშაკი გაწეული შრომის
სახელფასო ანაზღაურების სახით, ხოლო კაპიტალის მფლობელი ანუ საინვესტიციო
რესურსების, ელოდება რომ მის მიერ წარმოებაში ჩადებული ინვესტიციები, გარკვეული
დროის შემდეგ მოიტანს მოგებას. თუ ეს ასე არ ხდება, მაშინ მფლობელი ყოველმხრივ
ცდილობს, ნებისმიერი ხერხით მოიცილოს თავიდან ასეთი ქონება.
ასე რომ, ზემოთხსენებული სოციალური წარმოების სისტემის მეშვეობით, გარკვეული
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად შექმნილი პროდუქტი, გავრცელება-გაცვლის
რომელიღაც სისტემის გავლით მიეწოდება უშუალო მომხმარებელს. მიმოქცევის სფეროში,
ბაზარზე შრომის პროდუქტების გავრცელება და გაცვლა, ძირითადად ფულადი სახსრების
საფუძველზე ხდება, ანუ ისეთი მომსახურებით, რომელიც აკავშირებს ამ პროდუქტის
(საინვესტიციო ან სამომხმარებლო) მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს. ლოჯისტიკის ერთერთი ამოცანა, მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე სამრეწველო პროდუქციის ეფექტური
მოძრაობის უზრუნველყოფაა, რომელიც ეყრდნობა ეკონომიკის საციცოცხლო პრინციპს: „
მოძრაობა ცხოვრებაა“.
მწარმოებლებად

და

მომხმარებლებად

შეიძლება

გამოდიოდნენ,

როგორც

იურიდიულად დამოუკიდებელი ფირმები (გარე ლოჯისტიკა), ასევე ინდივიდუალური
კომპანიების ფარგლებში არსებული ცალკეული ქვედანაყოფები, რომლებიც უშუალოდ
ემსახურებიან დასრულებული ან შუალედური პროდუქციის წარმოების პროცესს და ასევე
პროდუქტის გასაღებას (შიდა ლოჯისტიკა). ტრანსნაციონალური

კომპანიებისათვის

ლოჯისტიკა აერთიანებს პირველ და მეორე სტადიებს ( შიდა და გარე ლოჯისტიკა) და
ქმნის ინტეგრალურ ჯაჭვს, ნედლეულიდან საბოლოო პროდუქტის რეალიზაციამდე.
ლოჯისტიკა,

ისევე

როგორც

მომსახურების

სფეროში

არსებული

სხვა

სამეურნეო

საქმიანობა, მონაწილეობს მთლიანი შიდა პროდუქტის, განზოგადებულად - ქვეყანაში
ეკონომიკური საქმიანობის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის ფორმირებაში.

2.3. პროდუქციის საქონელად, საქონელის ტვირთად და ტვირთის საქონელად
„გადაქცევის“ ევოლუცია
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წარმოების სხვადასხვა ფაქტორების, ადამიანური და საინვესტიციო რესურსების,
ადამიანის სამეწარმეო უნარების ურთიერთქმედების შედეგად ჩნდება შრომის პროდუქტი,
რომელიც რეალიზებული უნდა იქნეს რომელიღაც სხვა ადგილზე. ლოჯისტიკური
ტექნოლოგიების
მომხმარებლების

მთავარი

ამოცანა,

კომპანიების,

ადგილმდებარეობიდან

საწარმოების

გამომდინარე,

და

პროდუქციის

მარკეტინგთან

აქტიური

ურთიერთქმედებით მოხმარების საბოლოო ფასის მინიმუმადე დაყვანაში მდგომარეობს.
მოცემულ სურათზე მოყვანილია ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის წარმოებების,
მატერიალური სფეროს პროდუქციის შემუშავებული კლასიფიკაცია. ამ სურათიდან ჩანს,
რომ სხვადასხვა დარგების მიერ წარმოებული მთელი პროდუქცია შეიძლება დაიყოს სამ
ძირითად ჯგუფად: სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და ბუნებრივი. ეს პროდუქცია
იწარმოება მრეწველობის ძირითადი დარგების მიერ: მანქანათმშენებლობის, ქიმიური,
კვების,

მსუბუქი,

მეტალურგიული

და

ა.შ.

სასოფლო-სამეურნეო

პროდუქციას

განეკუთვნება მოსავლიდან მიღებული, მესაქონლეობის, მეფრინველეობის პროდუქტები,
ასევე ბუნებრივი-შეგროვების და მოპოვების ხერხით. გადამუშავების ხარისხის მიხედვით,
პროდუქცია შეიძლება დავყოფთ ისევ სამ ძირითად ჯგუფად: ნედლეული (ბუნებრივი ან
ქიმიური)

და

მასალები

(რომლებიც

გამოიყენება

სხვადასხვა

პროდუქციის

დასამზადებლად), სამრეწველო პროდუქციის ცალკეული ელემენტები „ცალობაში“ დეტალები, მაკომპლექტებლები, კომპონენტები, სათადარიგო ნაწილები, მოხმარებისთვის
და

არა

ექსპლუატაციისთვის

განკუთვნილი

პროდუქცია

და

სახარჯო

მასალები

(პროდუქცია, რომელიც მასის, სიგრძის ან მოცულობის ერთეულებით იზომება).
აქედან გამომდინარე, წარმოების სტადიის გავლის შემდეგ პროდუქცია გარდაიქმნება

სასაქონლო რესურსად ანუ შრომის პროდუქტად, რომელიც დამზადებულია გაცვლისთვის
და წარდგენილია ბაზარზე რეალიზაციისთვის. ბაზარზე საქონლის გაცვლა ხდება ყიდვაგაყიდვის გზით, სახელშეკრულებო და საკონტრაქტო სისტემის გავლით, რომელიც
სხვადასხვა

ქვეყანაში

შესაბამისი

ძირითადი

სამოქალაქო

ან

სავაჭრო

კოდექსით

რეგულირდება. საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციებისას არსებობს საგარეო ეკონომიკური
საქმიანობის თავისი სასაქონლო ნომენკლატურა და შესაბამისი წესების და კონვენციების
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საერთაშორისო კრებული.

რეალიზაციის სფეროს მიხედვით საქონელი შეიძლება შემდეგ ჯგუფად დაიყოს:
− მოსახლეობისათვის განკუთვნილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების საქონელი;
− ფირმების სამეურნეო საქმიანობისათვის განკუთვნილი საწარმოო დანიშნულების
საქონელი;
− სხვა კატეგორიაში შეიძლება შევიტანოთ სპეციალური დანიშნულების საქონელი,
დაკავშირებული თავდაცვასთან და ავიაციასთან.

სავაჭრო

სახეობების

მიხედვით

საქონელი

შეიძლება

მოძრაობდეს

საბითუმო

(საბითუმო ბაზები) და საცალო ვაჭრობის არხებით.
საქონლის მწარმოებლის (მფლობელის) და მომხმარებლის შორის კავშირის, ანუ
საქონლის გაცვლის უზრუნველყოფის საშუალების მატერიალური საფუძველი არის

ტრანსპორტი. სატრანსპორტო ქსელში მოხვედრისთანავე, საქონელი უკვე გარდაიქმნება
სამოქალაქო სამართლის ახალ ობიექტად - ტვირთად.

გადაგზავნის პუნქტში მოძრავ

შემადგენლობებზე გადატვირთული საქონელი, დანიშნულების (მიღების) პუნქტამდე
წარმოადგენ ტვირთს. სხვადასხვა ფირმები და საწარმოები, ნედლეულის, მასალების,
კომპლექტების და მისთანების მიწოდების ან უკვე მზა პროდუქციის გატანის, ხშირ
შემთხვევაში კი ორივე ოპერაციის საჭიროებას განიცდიან.

საწარმოების წარმატებული

მუშაობისათვის უდიდეს მნიშვნელობას იძენს, როგორც ნედლეულის და მასალების
უწყვეტი შემოტანა, ასევე მზა პროდუქციის რეგულარული გატანა.

ამ ოპერაციების

შეფერხება ვნებს წარმოებას, საბოლოო ჯამში იწვევს შესაბამისი ფულადი სახსრების
მიუღებლობას, რაც დაუშვებელია საბაზრო კანონების მიხედვით და საწარმოს გაკოტრებით
ემუქრება. ტრანსპორტისთვის დიდ მნიშვნელობას იძენს ტვირთის ტიპი (სახეობა), მისი
ფიზიკური, მექანიკური და ქიმიური თვისებები. ეს საჭიროა ტრიუმებისა და ძარების
ზომების განსაზღვრისთვის, საქონლის შესაფუთი მასალების, სასაწყობო სისტემების და
დატვირთვა-გადმოტვირთვის
პირობებისათვის.

მექანიზმების,

შენახვის

რეჟიმის

და

გადაზიდვის

ტვირთის თვისებები, მის შეფუთვა-დაფასოებასთან ერთობლიობით

ქმნის ცნებას: „ტვირთის სატრანსპორტო მახასიათებლები “. ტვირთების ფიზიკა-მექანიკური
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და ქიმიური თვისებების უმნიშვნელო ცვლილებას შეუძლია მიგვიყვანოს, ძარების
(ტრიუმების) გეომეტრიული პარამეტრების და გადაზიდვის ტემპერატურული რეჟიმის
ცვლილებებამდე.
ტვირთების სატრანსპორტო კლასიფიკაცია შეიძლება შემდეგი ნიშნების მიხედვით:
− ტვირთის მდგომარეობა და ტიპი;
− შეფუთვის, დაფასოების, კონტეინერების მრავალფეროვნება;
− დატვირთვა-გადმოტვირთვის და დასაწყობების სამუშაო ხერხები;
− ასევე ტვირთების გადაზიდვისა და შენახვისას მაქსიმალურ უსაფრთხოება;
კლასიფიკაციაში ტვირთების მთელი მრავალფეროვნება იყოფა ოთხ ჯგუფად:
− გენერალური (საცალო);
− ჩასასხმელი (თხევადი, აირისებრი და საშიში);
− ნაყარი;
− მსხვილგაბარიტებიანი და დიდი მასის მქონე ტვირთები (500 კგ-ზე მეტი).

შეფუთული ან შეუფუთავი საცალო ტვირთები, დასახელებების ჭარბი რაოდენობით
გამოირჩევიან. ისინი განსხვავდებიან სახეობების, შეფუთვის, დაფასოების, მოცულობითი
და წონითი თვისებებით. გადაზიდვის ტემპერატურული და ატმოსფერული აუცილებელ
პირობებზე დამოკიდებულების მიხედვით, საცალო ტვირთები იყოფა სამ ჯგუფად: პირველ
და მეორე ჯგუფშია ტვირთები, რომლებიც ითხოვს (ან არ ითხოვს)
ატმოსფერული

და

ტემპერატურული

ზემოქმედებისგან

დაცვას;

გარემოს გარეგანი
მესამე

ჯგუფს

განეკუთვნება ტვირთები, რომლებიც გადაზიდვას საჭიროებენ გარკვეულ ტემპერატურულ
და ტენიანობის რეჟიმში. ეს ტვირთები მოითხოვენ როგორც ღია, ასევე დახურული
კონტეინერების და ძარების გამოყენებას, შესაბამის ტემპერატურულ რეჟიმში.

ჩასასხმელი (თხევადი, აირისებრი და სახიფათო ტვირთები) ითხოვენ დახურული
ძარების

ან

სპეციალიზებული

კონტეინერების

აუცელებელ

გამოყენებას.

“საშიში

ტვირთები“ ითხოვენ უსაფრთხოების პირობების სპეციალური მოთხოვნების გამოყენებას,
ასეთი კლასის ტვირთების ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობებით გადაზიდვის და შენახვის
საერთაშორისო წესების მიხედვით.
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ნაყარი ტვირთები იყოფა სამ ჯგუფად: პირველ და მეორე ჯგუფს განეკუთვნებიან
ფხვნილისებრი, ჰიდროსკოპულ-მტვერისებრი, ასევე ფხვიერი და წებოვანები ტვირთები,
რომელთა

ტრანსპორტირებისათვის

როგორც წესი

გამოიყენება

დახურული

ტიპის

ძარები(სიმძლავრეები), მესამე კატეგორიაში შედის ე.წ. ნატეხი, რომელთაც ღია ტიპის
ძარები(ტანკები) ესაჭიროება.

მსხვილგაბარიტიანი და მძიმეწონიანი ტვირთების ტიპს განეკუთვნება, ყველა ის
ტვირთი

რომელთა

გეომეტრიული

პარამეტრები,

ტრანსპორტის

ტვირთამწეობაზე

დაწესებულ შეზღუდვებს აღემატება და ასევე ტვირთები რომელთა მასა ნახევარ ტონას
აჭარბებს.

მათი

გადაზიდვის

საჭიროა

ღია

პლატფორმებიანი

დიდი

ამწეობის

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებას.
ტვირთი,

მომხმარებლამდე

ტრანსპორტირების

დასრულების

შემდეგ,

კვლავ

„გადაიქცევა“ საქონელად. ამგვარად, გამოშვებული პროდუქცია გადაადგილების,

პროდუქცია
1. დამზადების

სფერო

2.დამუშავების

სამრეწველო

ნედლეული,
მასალები

სასოფლოსამეურნეო

ნაკეთობა,
პროდუქტი

ბუნებრივი

სახარჯო მასალები

ხარისხი

3.რეალიზაციის

საყოფაცხოვრებო
საქონელი

სფერო

საბითუმო

საწარმოო
დანიშნულების
საქონელი
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4.ვაჭრობის
სახეობა

2.4. .ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების პროდუქციის და საქონლის კლასიფიკაცია
აგური,წვრილი სამშენებლო
მასალა,მსუბუქი
ავტომობილები ...

წიგნები,გაზეთები,ქაღალდის
რულონები,მარცვლეული
ტომრებში და სხვა

არ საჭიროებენ ატმოსფერული
და ტემპერატურული
გავლენისგან დაცვას

საჭიროებენ ატმოსფერული
და ტემპერატურული
გავლენისგან დაცვას

ხორცი,თევზი, ზღვის პროდუქტები,რძის
ნაწარმი,მარილი,შაქარი ხილ-ბოსტნეული
...

საჭიროებენ ტემპერატურის და
ტენიანობის გარკვეული რეჟიმის
დაცვას

თხევადი

ბენზინი,ნავთი,წყალი,რზე,თხე
ვადი აირი, მჟავა, კონტეინერის
ტვირთი და სხვა

ჩამოსასხმელი,აირისებრი და
საშიში(საფრთხეშემცვლელი),
საჭიროებენ დახურულ ავზებს

ნახევრადთხევადი,
ბლანტი და შესქელებული

ნავთობ-ქიმიური ბითუმი და
ქვანახშირის მაზუთი, ბეტონი
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და
სხვა

ნატეხი

ქვანახშირი,ყინ
ული,სამშენ
ებლო
ნარჩენები,ჯ
ართი და
სხვა

ფხვიერი და წებვადი

სილა,ღორღ
ი,ტორფი,თ
იხა,ნიადაგი
,ტვირთი
კონტეინერე
ბში და სხვა

ფხვნილისებრი და
მტვერისებრი

საქონელი,
ტვირთები

ნაყარი მშრალი ტვირთები ( ღია
და დახურული ტიპის ძარების
საჭიროებით)

მსხვილგაბარიტიანი და დიდი მასის
ტვირთები,სპეციალიზირებული ღია
ძარის საჭიროებით

ტრანსფორმატ
ორები,ჰიდრო
ტურბინები,ბლ
ოკები,სამშენებ
ლო და
სასოფლოსამეურნეო
ტექნიკა,
ატომური
რეაქტორები
და სხვა

დიდი მასის ტვირთები

ხე-ტყის
მასალა,მეტალ
ოკონსტრუქცი
ები,რკინაბეტო
ნის ფილები,
დიდი
დიამეტრის
მილები,კონტრ
ოლერები და
სხვა

არაგაბარიტული და დიდი
სიგრძის

შეფუთული და შეუფუთავი
საცალო ტვირთები

ცემენტი,ფქ
ვილი,მინერ
ალური
სასუქი,ნაცა
რი, ტვირთი
კონტეინერე
ბში და სხვა

აირისებრი

აზოტი,ამიაკი,აცეტონი,ბუტანი,მეთ
ანი,ჟანგბადის ბალონები,
კონტეინერის ტვირთი და სხვა
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შენახვის,

გადატვირთვის

სამუშაოების

შესრულების

და

მომხმარებელთან

გადმორტვირთვის შედეგად, მატერიალური ნაკადის სქემის შესაბამის შემდეგ ფიზიკურშეფასებრივ, საინფორმაციო ევოლუციას გადის:

პროდუქცია (სასაქონლო რესურსი) - ტვირთი - საქონელი.
ამასთან ლოჯისტიკური ტექნოლოგიები უშუალოდ მონაწილეობენ

ყველა ამ

მატერიალური ნაკადის მოძრაობაში, რომელებიც წარმოადგენენ ლოჯისტიკის მთავარ
ობიექტს. ამდენად, მატერიალური ნაკადი,

წარმოების და მიმოქცევის სფეროში

საზოგადოებრივი მოთხოვნის დამოკიდებულებისამებრ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი
პროდუქტის, ტვირთის და საქონლის სახით.
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საკონტროლო კითხვები
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკა, როგორც სინერგიული საქმიანობის ერთ-ერთი სახეობა;
2. დაახასიათეთ პრაქტიკაში
უპირატესობანი;
3. დაახასიათეთ

ლოჯისტიკური

საინფორემაციო

და

ტექნოლოგიების

საკომუნიკაციო

გამოყენების

სისტემების

ადგილი

ძირითადი
და

როლი

ლოჯისტიკაში;
4. დაახასიათეთ რეგიონული და ადგილობრივი დანიშნულების ლოჯისტიკური ცენტრები;
5. დაახასიათეთ ეკონომიკაში ლოჯისტიკის გამოყენების უპირატესობაბი;
6. დაახასიათეთ საწარმოო პროცესის განხორციელებისათვის აუცილებელი ფაქტორები;
7. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის როლი ეკონომიკურ საქმინნობაში;
8. დაახასიათეთ შიდა და გარე ლოჯისტიკა;
9. დაახასიათეთ სასაქონლო რესურსი 9შრომის პროდუქტი);
10. მოახდინეთ საქონლის კლასიფიკაცია რეალიზაციის სფეროს მიხედვით;
11. დაახასიათეთ ტრანსპორტის როლი საქონლის გაცვლის პროცესში;
12. დაახასიათეთ საქონლის ტვირთად გადაქცევის პროცესი;
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16. დაახასიათეთ თხევადი, აირისებრი და სახიფათო ტვირთები;
17. დაახასიათეთ ნაყარი ტვირთები;
18. დაახასიათეთ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმეწონიანი ტვირთები.

სალექციო თემა 3. მიწოდების ჯაჭვის არსი და სტრუქტურა
გეგმა
3.1. ლოჯისტიკა ეკონომიკასა და ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში
3.2. ბიზნეს საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ლოჯისტიკური ოპერაციები
3.3. მიწოდების ჯაჭვის არსი
3.4. მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა
Lecture topic 3. The essence and structure of the supply chain
3.1. Logistics in economics and human daily activities
3.2. Logistic operations typical for business activities
3.3. The essence of the supply chain
3.4. Supply Chain Structure

3.1.ლოჯისტიკა ეკონომიკასა და ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში
ნებისმიერი

ბიზნეს-სუბიექტის

საქმიანობა

ასე

თუ

ისე

დაკავშირებულია

მატერიალური, ინფორმაციული, ფინანსური და მომსახურების ნაკადების (რესურსების,
ნედლეულის, დაუმთავრებელი წარმოების, მზა პროდუქციის, ფინანსების, ინფორმაციის
და ა.შ.) დროსა და სივრცეში გადაადგილებასთან (ტრანსპორტირებასთან). ყოველდღიურად
ეკონომიკურ გარემოში სრულდება უამრავი ოპერაცია, რაც დაკავშირებულია საქონლის,
ინფორმაციის, ფინანსური რესურსების და სხვა ტიპის ნაკადების გადაადგილებასთან.
მართლაც:
− ნებისმიერი საქონლის დამზადებისთვის საჭიროს შესაბამისი ნედლეულის, მასალების,
მაკომპლექტებლების, ენერგიის და ა.შ., შესყიდვა და წარმოებაში მოწოდება, ხოლო
წარმოებაში დამზადებული საბოლოო პროდუქტი, ანუ სამომხმარებლო თვისებების
მქონე ნივთი უნდა მიეწოდოს საბოლოო მომხმარებელს პირდაპირ ან სხვადასხვა
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შუამავლის (დისტრიბუტორების, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტების)
ჩართულობით;
− საცალო ვაჭრობის ობიექტებს საჭიროებენ რეგულარულ მომარაგებას საბითუმო
ბაზებიდან;
− სატელევიზიო საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლები მსოფლიოს სხვადასხვა
კუთხეში

აგროვებენ

ინფორმაციებს

და

აწვდიან

სატელევიზიო

გადაცემების

რედაქციებს, საიდანაც ვრცელდება სატელევიზიო სივრცეში;
− მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს დიდი ქალაქებში და მიირთმევს
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე სხვა ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქტებს.
− როდესაც მომხმარებელი უკვეთავს წიგნს ან სხვა ნივთს, კურიერი უზრუნველყოფს
აღნიშნული ნივთის სახლში მოწოდებას.
მოკლედ,

მომხმარებლის

მოთხოვნის

დაკმაყოფილება

დამოკიდებულია

იმაზე,

რამდენად ეფექტურად წარიმართება მატერიალური ნივთების (ტვირთების) დროსა და
სივრცეში გადაადგილების პროცესები მართვა, რაც წარმოადგენს მეცნიერების ახალი
დარგის - ლოჯისტიკის ამოცანას. ლოჯისტიკა პასუხისმგებელია აღნიშნული პროცესების
მართვის შედეგებზე, როგორც ტრანსპორტირებაზე გაწეული დანახარჯევბის (დროის,
ფინანსური),

ასევე

საქონლის

სამომხმარებლო

თვისებების

შენარჩუნებასა

და

უსაფრთხოებაზე. ამიტომაცაა, რომ ლოჯისტიკას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს
როგორც ბიზნესის განვითარების (მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების) საქმეში, ისე
ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. მაგ. მსოფლიოში მშპ შეადგენს 87,7 ტრილიონ აშშ
დოლარს, აქედან, აშშ-ს მშპ შეადგენს 21,4 ტრილიონ დოლარს (2019 წლის მსოფლიო ბანკის
მონაცემები2), რომლის 10% სწორედ ლოჯისტიკაში იქნმება. ამავე დროს აშშ-ს 280
მილიონიანი მოსახლეობა საშუალოდ მოიხმარს 55 000 აშშ დოლარის (2019 წლის
მონაცემები3) ღირებულების საქონელსა და მომსახურებას. მსოფლიოს 7 უდიდესი

2

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

3

0
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ეკონომიკის მქონე ქვეყანა - აშშ (მშპ- მოცულობა შეადგენს 21.4 ტრილიონ აშშ დოლარს),
იაპონია (მშპ - მოცულობა შეადგენს 5.1 ტრილიონ აშშ დოლარს), გერმანია (მშპ - მოცულობა
შეადგენს 3.8 ტრილიონ აშშ დოლარს), დიდი ბრიტანეთი (მშპ - მოცულობა შეადგენს 2.8
ტრილიონ აშშ დოლარს), საფრანგეთი (მშპ - მოცულობა შეადგენს 2.7 ტრილიონ აშშ
დოლარს), იტალია (მშპ - მოცულობა შეადგენს 2.0 ტრილიონ აშშ დოლარს) და კანადა (მშპ მოცულობა შეადგენს 1.7 ტრილიონ აშშ დოლარს.) ერთობლივი მშპ შეადგენს დაახლოებით
40 ტრილიონ აშშ დოლარს. ეს ყველაფერი, იქნება ეს ამერიკაში კოსმოსური ტექნოლოგიების
წარმოება, გერმანიაში ავტომობილების წარმოება, კანადაში ნავთობის მოპოვება, იაპონიაში
საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის წარმოება, დიდი ბრიტანეთში თვითმფრინავების
წარმოება თუ საფრანგეთში ღვინის წარმოება, არის ლოჯისტიკური საქმიანობის და
ძალისხემვის გარკვეული შედეგი. აღნიშნული ძალისხმევაში მონაწილეობას ღებულობს
მილიონობით ადამიანი და მის შესრულებაზე იხარჯება მილიარდობით დოლარი
წელიწადში.
ზოგადად, ლოჯისტიკას მომხმარებელი ყურადღებას აქცევს მაშინ, როდესაც მსგავს
სიტუაციებში

წარმოიქმნება

ყოველდღიურად

ვხედავთ

გარკვეული
სატვირთო

პრობლემები,

და

სამგზავრო

მიუხედავა
კოლონებს

იმისა,

რომ

მაგისტრალებზე,

დავდივართ სავაჭრო ცენტრებში, ვაგზავნით თუ ვღებულობთ ამანათებს. ეს ყველაფერი
ლოჯისტიკის

უზარმაზარი

ინდუსტრიის

თვალსაჩინო

მაგალიტებია.

შესაბამისად,

ლოჯისტიკურ პროცესების მართვასთან დაკავშირებული მენეჯერული გადაწყვეტილები
მოითხოვს ლოჯისტიკური პროცესების ღრმა ცოდნას.

3.2. ბიზნეს საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ლოჯისტიკური ოპერაციები
ყველა ორგანიზაცია თავის პროდუქციას (საქონელს და/ან მომსახურებას) აწვდის
მომხმარებელს. ეს ეხება როგორც მატერიალური ფორმის მქონე პროდუქტების (საქონლის)
მწარმოებელ კომპანიებს, ისე იმ კომპანიებსაც, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც
მომსახურების

გაწევაა.

რიგ

შემთხვევებში

საქონლის

მწარმოებელი

კომპანიები

ახორციელებენ როგორ საქონლის მიწოდებას, ასევე გარკვეული სახეობის მომსახურების
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გაწევასაც. მაგ. საავტომობილო კომპანიები აწარმოებენ და მომხმარებელს, პირველ რიგში,
აწვდიან თანამედროვე ავტომობილებს, თუმცა გარდა ავტომობილების მიწოდებისა ისინი
მომხმარებელს სთავაზობენ მომსახურების ფართო სპექტრსაც. მაგ. გაყიდვების შემდგომ
ავტომობილის საგარანტიო ტექნიკურ მომსახურებას, რემონტს, სხვადასხვა ფინასურ
პაკეტებს და ა.შ. მაკდონალდსი მომხმარებელს სთავაზობს როგორც სხვადასხვა სახის
საკვებ პროდუქტებს (ჰამბურგერი, ბურგერი, გამაგრილებელი სასმელები და ა.შ.), ისე
მომსახურებას - როდესაც პროდუქტებს აწვდის კონკრეტულ ადგილზე (სამსახურში,
სახლში და ა.შ.).
ამგვარად, საქონლისა და მომსახურების მომხმარებლისთვის მიწოდება ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი პროცესია ბიზნეს-საქმიანობაში. ღრნიშნული პროცესი შედგება რიგი
მოქმედებებისაგან, რომლებსაც ლოჯისტიკური ოპერაციები ეწოდება.
ლოჯისტიკურ ოპერაციებს მიეკუთვნება:
-

ტვირთების დახარისხება;

-

ტვირთების ტარაში ჩალაგება;

-

ტვირთების შეფუთვა და სატვირთო ადგილების ფორმირება;

-

სატვირთო ადგილების მარკირება;

-

ტვირთების სატრანსპორტო საშუალებებში (ავტომობილის ძარა, ვაგონი, გემის
ტრიუმი და ა.შ.) ჩატვირთვა;

-

გადაზიდვის სატრანსპორტო პროცესების მართვა;

-

სატვირთო სამუშაოების ორგანიზაცია (გადმოტვირთვა);

-

ტვირთების დასაწყობებბა;

-

ტვირთების შენახვა;

-

ტვირთების მიღება, აღრიცხვა და გაცემა;

-

და სხვა.
მომხმარებლისათვის

საქონლის

მიწოდების

პროცესი

საჭიროებს

ცალკეული

ლოჯისტიკური ოპერაციების შესრულებას, რომელთა შესრულების ხარისხი, აგრეთვე,
ლოჯისტიკურ ოპერაციების შესრულებაზე გაწეული დანახარჯები (შრომითი და დროის)
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არსებით გავლენას ახდენს კონკრეტული საქონლის, კომპანიის, დარგისა და მთლიანად
ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე.

3.3. მიწოდების ჯაჭვის არსი
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არც ერთი ორგანიზაცია არ მუშაობს იზოლირებულად.
კომპანიის

საქმიანობა

მჭიდროდაა

დაკავშირებული

სხვადასხვა

კონტრაგენტებთან

(მომწოდებლები, შუამავლები, მომხმარებლები) საქმიანი ურთიერთობების მართვასთან.
თითოეული კომპანია ცალკეულ შემთხვევებში გვევლინება მომხმარებელის როლში, როცა
ის ყიდულობს რესურსებს თავისი მომწოდებლებისგან, სხვა შემთხვევებში კი, ის
მოქმედებს როგორც მიმწოდებელი, როდესაც წარმოებულ პროდუქციას აწვდის საკუთარ
მომხმარებელს.
მაგალითად, საბითუმო მოვაჭრე, მოქმედებს როგორც მომხმარებელი (მყიდველი),
როდესაც მწარმეობლებისგან ყიდულობს შესაბამის საქონელს, ხოლო შემდეგ მოქმედებს
როგორც მიმწოდებელი (გამყიდველი), რომელიც საქონლის მცირე პარტიებს აწვდის
საცალო ვაჭრობის ობიექტებს.
კომპონენტების (საამწყობო ერთეულების) მწარმოებელი, როგორც მომხმარებელი,
თავდაპირველად ყიდულობს ნედლეულსა და მასალებს მათი მომწოდებლებისგან, შემდეგ,
მიღებული რესურსების (მასალების) ტექნოლოგიური დამუშავების და შეთანწყობის
პროცესების ორგანიზებით ამზადებს შესაბამის კომპონენტებს (საამწყობო ერთეულებს) და
თავისი

შრომის

შედეგებს,

როგორც

მიმწოდებელი

(გამყიდველი)

აწვდის

სხვა

მწარმოებლებს.
წარმოებული პროდუქტების უმრავლესობა გაივლის რიგ თავისებურ ორგანიზაციებს
(საწარმოები, საბითუმო ბაზები, საცალო ვაჭრობის ობიექტები და სხვ.) და ბოლოს
მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს. მაგალითად, შაქარი, რომელსაც ვყიდულობთ საცალო
ვაჭრობის ობიექტებში, მოძრაობას იწყებს შაქრის ლერწმის (ან შაქრის ჭარხლის)
პლანტაციებში,

გაივლის

პირველადი

გადამუშავების
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შაქარნედლეულის ფორმას, შემდეგ მთელი რიგი სატრანსპორტო საშუალებებისა და
ტერმინალების გავლით მიეწოდება შაქრის ქარხანაში, სადაც ხდება მისი გადამუშავება,
შაქრის მიღება, დაფასოება და საბითუმო სავაჭრო ცენტრებისთვის მიწოდება. შემდეგ, ისევ
სატრანსპორტო საშუალებებით მიეწოდება საცალო ვაჭრობის ობიექტებს, სადაც ხდება
საბოლოო მომხმარებლის მიერ მისი შეძენა. იგივე სიტუაციაა სხვა ნებისმიერ საქონელთან
მიმართებაშიც, იქნება ეს პირველად მოხმარების საგნები, სურსათი, ტანსაცმელი,
საყოფაცხოვრებო

ტექნიკა,

ავტომობილები,

ნავთობ

პროდუქტები

თუ

სხვა

ძვირადღირებული საქონელი.
ამგვარად,

ნებისმიერ

პროდუქტი

წარმოშობისათვის

საჭირო

ნედლეულის

პირველადი წყაროდან საბოლოო მომხმარებლამდე მიწოდების მომენტამდე გაივლის
ცალკეული ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისგან შედგენილ ე.წ. მიწოდების ჯაჭვს.
მიწოდების ჯაჭვს გააჩნია სხვადასხვა სახელწოდება. კერძოდ, როდესაც აქცენტები კეთდება
მარკეტინგზე, მაშინ მას მოიხსენიებენ „ლოჯისტიკური არხის“ სახელით, როდესაც
საუბარია დამატებით ღირებულებაზე, მას უწოდებენ „ღირებულებათა ჯაჭვს“, როდესაც
საუბარია მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, მას უწოდებენ „მოთხოვნის
ჯაჭვს“, თუმცა ყველა ამ დასახელებას აერთიანებს ზოგადი დასახელება „მიწოდების
ჯაჭვი“.

ამგავარად,

მიწოდების

ჯაჭვი

ეს

არის

სხვადასხვა

სახის

ლოჯისტიკური

საქმიანობისა და ორგანიზაციების ერთობლიობა, რომელიც კონკრეტული პროდუქტის
(საქონლის) დამზადებისათვის საჭირო ნედლეულის პირველ წყაროს წარმოების გავლით
აკავშირებს პროდუქტის საბოლოო მომხმარებელთან.
ყველა პროდუქტს გააჩნია თავისი უნიკალური მიწოდების ჯაჭვი, და ეს შეიძლება
იყოს როგორც გრძელი, ასევე რთული.
მაგალითად. ღვინის მიწოდების ჯაჭვი იწყება ყურძნის ვენახებიდან და მთავრდება
საცალო ვაჭრობის ობიექტებში ან რესტორნებში მომხმარებლისთვის მისი მიწოდებით.
შოკოლადის

მიწოდების

ჯაჭვი

იწყება

კაკაოს

მარცვლებით,

რომლებიც

იზრდება

ფერმერულ მეურნეობებში და მთავრდება ფილა შოკოლადის მიწოდებით ერთგული
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მომხმარებლებისთვის. ბამბის პერანგის მიწოდების ჯაჭვი იწყება ბამბით, რომელიც
იზრდება ბამბის პლანტაციებში და მთავრდება, როდესაც მომხმარებელი პერანგს
ყიდულობს სავაჭრო ცენტრში. მომარაგების ჯაჭვი აღწერს მასალების მოძრაობის სრულ
მარშრუტს - „ტალახიდან ტალახამდე“ („from dirt to dirt“).
საქოლემოძრაობის

პროცესში

მონაწილეობას

ღებულობენ

ნედლეულის

მომწოდებლები, მწარმოებლები, ლოჯისტიკური ცენტრები, საწყობები, მესამე მხარის
ოპერატორები, სატრანსპორტო კომპანიები, საბითუმო მოვაჭრეები, საცალო ვაჭრობის
ობიექტები და სხვა ოპერაციების შესრულებაში მონაწილეთა მთელი სპექტრი. ზოგჯერ,
მიწოდების ჯაჭვი სცილდება საბოლოო მომხმარებელს, როცა ხდება მასალების დაამატოთ
გადამუშავება და ხელახალი გამოყენება.

3.4. მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა
მიწოდების ჯაჭვის უმარტივეს

სახეს წარმოადგენს ცალკეული პროდუქტის

მოძრაობა, რომელიც მთელ რიგი ორგანიზაციების (მიწოდების ჯაჭვის რგოლების) გავლით
მიეწოდება

საბოლოო

მომხმარებელს.

ჯაჭვის

ტითეულ

რგოლში

საქონელთან

სესრულებული მოქმდებები გარკვეული მოცულობით ზრდის პროდუქტის ღირებულებას.
კონკრეტული კომპანიისადმი (ლოჯისტიკური სისტემისადმი) დამოკიდებულებით
არსებობს შემომავალი და გამომავალი მატერიალური ნაკადები. შემომავალი ნაკადი გარე
გარემოდან მიეწოდება კომპანიას, ხოლო გამომავალია ნაკადი, რომელიც მოცემული
კომპანიიდან (ლოჯისტიკური სისტემიდან) მიეწოდება გარე ორგანიზაციებს.
შემომავალი ნაკადების მოძრაობის პროცესში (კომპანიაში მოწოდების პროცესში)
მონაწილეობას

ღებულობენ

სხვადასხვა

მომწოდებლები,

რომლებიც

შეიძლება

დავაჯგუფოთ გარკვეულ იერარქიულად. კერძოდ:
− მომწოდებელი, რომელიც უშუალოდ კომპანიას აწვდის მატერიალურ რესურსებს,

ეწოდება პირველი დონის მომწოდებელი;
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− მომწოდებელი, რომელიც პირველი დონის მომწოდებელს აწვდის მატერიალურ
რესურსებს, ეწოდება მეორე დონის მომწოდებელი;
− მომწოდებელი, რომელიც მეორე დონის მომწოდებელს აწვდის მატერიალურ
ნაკადებს, ეწოდება მესამე დონის მომწოდებელი და ა.შ, პროცესი სრულდება
პირველად წყაროსთან.
ლოჯისტიკური სისტემიდან გამომავალი ნაკადები, საბოლოო მომხმარებლამდე
მიწოდების მომენტამდე ასევე გაივლის სხვადასხვა ორგანიზხაციებს 9მომხმარებლებს),
რომლებიც ასევე შეგვიძლია დავაჯგუფოდ იერარქიულად. კერძოდ:
− მომხმარებელი,

რომელიც

უშუალოდ

მწარმოებელი

კომპანიისგან

ღებულობს

პროდუქციას, ეწოდება პირველი დონის მომხმარებელი;
− მომხმარებელი, რომელიც უშუალოდ პირველი დონის მომხმარებლიდან ღებულობს
პროდუქციას, ეწოდება მეორე დონის მომხმარებელი;
− მომხმარებელი, რომელიც მეორე დონის მომხმარებლიდან ღებულობს პროდუქციას,
ეწოდება მესამე დონის მომხმარებელი;
− პროცესი

სრულდება

საბოლოო

მომხმარებლისთვის

პროდუქტის

მიწოდების

მომენტით.
მომწოდებლებისა და მომხმარებლების იერარქიული დაყოფა ნაჩვენებია სურათზე
(იხ. სურ. 3.1.)
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სურ. 3.1. მომწოდებლების და მომხმარებლების იერარქიული სქემა.
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სალექციო თემა 4. მიწოდების ჯაჭვის კლასიფიკაცია. მიწოდების ჯაჭვის
უპირსტესობანი
გეგმა
4.1. მიწოდების ჯაჭვის კლასიფიკაცია;
4.2. მიწოდების ჯაჭვის უპირატესობანი;
4.3. ლოჯისტიკის ადგილი მიწოდების ჯაჭვში
Lecture Topic 4. Supply Chain Classification. Advantages of the supply chain
4.1. Supply Chain Classification
4.2. Advantages of the supply chain
4.3. Logistics in the supply chain

59

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

4.1 მიწოდების ჯაჭვის კლასიფიკაცია
ნებისმიერი ბიზნეს-ორგანიზაცია, იქნება ეს სამრეწველო საწარმო, კომერციული
ბიზნესით დაკავებული ფირმა თუ მომსახურების სფეროს ორგანიზაციები, თავიანთ
საქმიანობას ახორციელებენ რთული სტრუქტურის მქონე გარემოში, რომელშიც, გარდა
სხვადასხვა

დონის

მომწოდებლებისა

და

მომხმარებლებისა

მოიცავს

შუამავალი

კონტრაგენტების დიდ რაოდენობას. ლოჯისტიკურ შუამავლებს მიეკუთვნება ფირმები,

რომლებიც აუტსორსინგის პრინციპით ახორციელებენ ლოჯისტიკური მომსახურებას და
აწვდიან მიწოდების ჯაჭვის ცენტრალურ კომპანიას.
არაინსტიტუციურ ლოჯისტიკურ შუამავლებს მიეკუთვნებიან:
− ექსპედიტორები;
− გადამზიდავები;
− საწყობები;
− ტერმინალები;
− საბაჟო ბროკერები;
− სადაზღვევო კომპანიები;
− აგენტები;
− სტივიდორული კომპანიები და ა.შ.

ინსტიტუციურ ლოჯისტიკურ კონტრაგენტებს მიეკუთვნება:
− საბაჟო ორგანიები (შემოსავლების სამსახური);
− კონტროლის, ზედამხედველობის და ლიცენზირების ორგანოები (სანიტარული,
ვეტერინარული, საკარნატინო სამსახურები;
− საგადასახადო სამსახურები და ა.შ.

სხვა ტიპის შუამავლებს მიეკუთვნება:
− ბანკები;
− სარეკლამო კომპანიები;
− საინფორმაციო სერვისის კომპანიები;
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− და სხვა.
რგოლების რაოდენობისა და სირთულისგან დამოკიდებულებით არსებობს სამი სახის
მიწოდების ჯაჭვი:
1. სწორხაზობრივი (პირდაპირი) მიწოდების ჯაჭვი;
2. გაფართოებული მიწოდების ჯაჭვი;
3. რთული კონფიგურაციის მიწოდების ჯაჭვი.

სწორხაზობრივი მიწოდების ჯაჭვი შედგება ცენტრალური კომპანიის (ძირითადად
სამრეწველო და სავაჭრო კომპანიები), მომწოდებლისა და მომხმარებლის/მყიდველისაგან,
რომლების მონაწილეობენ პროდუქციის, მომსახურების, ფინანსების და/ან ინფორმაციული
ნაკადების მართვის პროცესში. როგორც წესი, ცენტრალური კომპანია განსაზღვრავს
მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურას და ბიზნეს-პარტნოერებთან ურთიერთობების მართვას.

ნახ. 4.1. სწორხაზობრივი მიწოდების ჯაჭვი

გაფართოებული მიწოდების ჯაჭვი შედგება:
− ცენტრალური კომპანიისაგან,
− პირველ;ი და მეორე დონის მომწოდებლებისაგან;
− პირველი და მეორე დონის მომხმარებლებისაგან.

ნახ. 4.2. გაფართოებული მიწოდების ჯაჭვი

რთული კონფიგურაციის მიწოდების ჯაჭვი შედგება:
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− ცენტრალური კომპანიისგან;
− ყველა

დონის

მომწოდებლებისაგან

(პირველი,

მეორე

და

სხვა

დონის

მომოწოდდბლები, ნედლეულის პირველადი წყაროს ჩათვლით);
− ყველა ტიპის ლოჯისტიკური შუამავლებისგან;
− ინფორმაციული და ფინანსური შუამავლებისგან;
− ყველა

დონის

მომხმარებლებისაგან

(პირველი,

მეორე

და

ა.შ.

სხვა

დონის

მომწოდებლები, საბოლოო მომხმარებლის ჩათვლით).

ნახ. 4.3. რთული კონფიგურაციის მიწოდების ჯაჭვი

თავისი არისთ, მიწოდების ჯაჭვი, ეს არის მომწოდებლებისა და მომხმარებლების
ერთობლიობა, რომლებიც თანმიმდევრობით მონაწილეობენ სასაქონლო და სხვა ტიპის
(მომსახურების, ინფორმაციის, ფინანსური რესურსების) მიწოდების პროცესში. ამასთან,
თითეული მომხმარებელი, მართვის ობიექტის მიღების შემდეგ ასრულებს მომწოდებლის
ფუნქციას, და მიღებულ ნაკადს გადასცემს მომდევნო რგოლს. ასე გრძელდება მანამ, სანამ
წარმოებული პროდუქცია არ მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს. შესაბამისად, შეიძლება
ითქვას, რომ მიწოდების ჯაჭვი, ეს არის თავისებური „ქსელური სტრუქტურის მქონე

ორგანიზაციების ერთობლიობა, რომელშიც თითეული კომპანია (ორგანიზაცია ან
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განყოფილება) აწვდის ლოჯისტიკური ჯაჭვის შემადგენელ სხვა ორგანიზაციას სასაქონლომატერიალურ პროდუქციას ან მომსახურებას საქონელზე განსაზღრული ღირებულების
დამატებით.

4.2. მიწოდების ჯაჭვის უპირატესობები
როგორც აღვნიშნეთ, მიწოდების ჯაჭვი სტრუქტურული თვალსაზრისით შეიძლება
იყოს

სხვადასხვა

სირთულის.

ამასთან,

რაც

უფრო

რთულია

მიწოდების

ჯაჭვის

სტრუქტურა, მით უფრო რთულია მისი მართვა. შესაბამისად, კომპანიის წინაშე მდგარ
ამოცანებს შორის ერთ-ერთი მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურის გამარტივებაა. რიგ
შემთხვევაში ეს ამოცანა შედარებით მარტივია. მაგ. როდესაც წარმოებული პროდუქცია
პირდაპირ მწარმოებლისგან მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს - ხილ-ბოსტნეულის
სავაჭრო ცენტრი პროდუქციას აწვდის საბოლოო მომხმარებელს, რაიმე ნაშრომის
განთავსება პირდაპირ ინტერნეტში და ა.შ. თუმცა რიგ შემთხვევებში მიწოდების ჯაჭვი
საკმაოდ გრძელი და რთულია, ამასთან შეუძლებელია მისი შემოკლება და სტრუქტურის
გამარტივება

რიგი

მიზეზების

გამო.

მაგ

თუ

ქალაქის

მოსახლეობა

მიიღებს

გადაწყვეტილებას, რომ ფერმერულ მეურნეობაში მოწეული ბოსტნეული შეიძინოს არა
მარკეტში, არამედ მოსავლის მოწევის ადგილზე. მაშინ თითეულმა მყიდველმა უნდა
გაემგზავროს ფერმაში და შეიძინოს მისთვის საჭირო ბოსტნეული. თუმცა ეს მიდგომა
იქნება

არასწორი,

სატრანსპორტო

და

ვინაიდან
დროითი

საკმაოდ

დიდი

დანახარჯები.

იქნება
უფრო

თითეული
რაციონალური

მომხმარებლის
იქნება,

თუ

სატრანსპორტო კომპანია იზრუნებს ბოსტნეულის რომელიმე სუპერმარკეტში მიწოდებაზე,
სადაც მომხმარებლები შეძლებენ ადგილზე მის შეძენას. ასეთ შემთხვევაში იგივე
სატრანსპორტო კომპანია შეძლებს მოძრაობის მარშრუტზე არსებულ სხვა სავაჭრო
ცენტრებისთვის

პროდუქციის

მიწოდებასაც.

შესაძლებელი

იქნება

ბოსტნეულის

დასაწყობება სავაჭრო ცენტრებთან არსებულ საწყობში ან დამოუკიდებელ სასწაყობო
მეურნეობებში და გარკვეული მარაგების შექმნაც. თუ ბოსტნეული საჭიროებს დამუშავებას
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და სასაქონლო სახის მიღებას (გასუფთავება, შეფუთვა და .შ.), მაშინ შესაძლოა ბოსტნეული
ჯერ მიწოდებულ იქნას გადამამუშავებელ საწარმოში, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ცენტრებში.
სწოლრდ მსგავსი სუტუაციები განაპირობებენ მიწოდების ჯაჭვის გაფართოებას და მისი
სტრუქტურის გართულებას. წარმოდგენილი მაგალითი საშუალებას იძლევა შევაფასოთ
მიწოდების ჯაჭვის სარგებლიანობა და უპირატესობანი.
მიწოდeბის ჯაჭვის ფორმირება უზრუნველყოფს როგორც მომარაგებაში, ისე მზა
პროდუქციის მიწოდებაში „შესაძლო ჩავარდნების“ აღმოფხვრას, რაც განსაკუთრებით
აქტუალურია მაშინ, როცა მომწოდებელი და მომხმარებელი იმყოფებიან მნიშვნელოვანი
დაშორებით.

მიწოდების

ჯაჭვის

ცალკეული

რგოლები

უკეთესად

ასრულებენ

იმ

ოპერაციებს/ფუნქციებს, რომლის შესრულებაც მიწოდების ჯაჭვის სხვა რგოლებს მომოწოდებლებს და მომხმარებლებს არ შეუძლიათ. მაგ. ყავის მარცვლების მოსავალი
მოჰყავთ სამხრეთ ამერიკაში, ძირითადი მომხმარებლები კი განლადგებულნი არიან
ევროპაში

და

ჩრდილოეთ

ამერიკაში.

ელექტროსადგურები

განლაგებულნი

არიან

ქალაქებიდან შორს, ხოლო თბოსადგურები სათბობის პირველად წყაროდან მოშორებით.
მიწოდების ჯაჭვის ფორმირებისას, გარდა სასაქონლო ნაკადების დროსა და სივრცეში
გადაადგილებისა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მოთხოვნასა და მიწოდებაში არსებულ
განსხვავებებიც.

მაგ.

შაქარზე

მოთხოვნა

შედარებით

სტაბილურია

მთელი

წლის

განმავლობაში, თუმცა მიწოდება ცვალებადია და დამოკიდებულია შაქრის ლერწმის ან
შაქრის ჭარხლის მოსავლის მოცულობაზე. როდესაც მიწოდება ჭარბობს მათზე არსებულ
მოთხოვნას მარაგები თავს იყრის მიწოდების ჯაჭვის რგოლებში, საიდანაც ხდება სავაჭრო
ცენტრების სტაბილური მომრაგება მოსავლის აღების შემდეგაც. მიწოდების ჯაჭვს ასევე
შეუძლია მნიშვნელოვნად გაამარტივოს სასაქონლო ნაკადების გადაადგილება.
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ნახ. 4.4. შუამავლის მონაწილეობით მიღებული გამარტივებული მიწოდების ჯაჭვი

განვიხილოთ

სიტუაცია,

როდესა

ოთხი

მწარმოებელი

მარტივი

პირდაპირი

მიწოდების ჯაჭვით აწვდის საკუთარ პროდუქციას 8 მომხმარებელს (იხ. ნახ. 4.4.). ასეთ
შემთხვევაში ოთხი მწარმეობლის მიერ წარმოებული საქონლის 8 მომხმარებლისათვის
მისაწოდებლად საჭირო იქნება 32 სატრანსპორტო მარშრუტის ორგანიზება. სიტუაცია
იცვლება, თუ მიწოდების ჯაჭვი გართულდება და მასში ჩაერთვება ერთი შუამავალი. ამ
შემთხვევაში მიწოდების ჯაჭვის რგოლების რაოდენობა გაიზრდება, თუმცა სატრანსპორტო
მარშრუტების რაოდენობა შემცირდება 12-მდე.
ამგვარად, კარგად ორგანიზებულ მიწოდების ჯაჭვს გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:
-

კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი საწარმოო სიმძლავრეების განლაგება მათთვის
მომგებიან ადგილებში, მომხამრებლების მდებარეობისგან დამოუკიდებლად;

-

მსხვილ ორგანიზაციებში ოპერაციების კონცენტრაციით მწარმოებლებს შეუძლიათ
მიაღწიონ და მომგებიანად გამოიყენონ მაშტაბის ეფექტი;

-

სამრეწველო პროდუქციის მარაგები განთავსებულია არა საწარმოებში, არამედ
მიწოდების ჯაჭვის რგოლებში, ვინაიდან ისინი უფო ახლოს არიან განლაგებული
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მომხმარებლებთან და მოკლე დროში შეუძლიათ მომხმარებლის მოთხოვნის
დაკმაყოფილება;
-

შუამავლები

ახორციელებენ

პროდუქციის

დიდი

პარტიებში

შესყიდვებს,

ღებულობენ შესაბამის ფასდაკლებებს, რაც უმნიშვნელოდ აისახება მწარმოებლების
კუთრ ხარჯებზე;
-

მებითემეების საწყობებში განლაგებულია უამრავი მწარმოებლის პროდუქცია, რაც
საცალო მოვაჭრეებს აძლევს საქონლის შერჩევის საშუალებას;

-

საბითუმო საწარმოები განლაგებულია საცალო ვაჭრობის ობიექტებთან ახლოს, რაც
იძლევა დაკვეთის უმოკლეს დროში შესრულების საშუალებას;

-

საცალო ვაჭრობის ობიექტებს გააჩნიათ მინიმალური მარაგები, ვინაიდან საბითუმო
სავაჭრო საწარმოებს შეუძლია უმოკლეს დროში მათი საიმედო მომარაგება;

-

საცალო ვაჭრობის ობიექტებს არ ესაჭიროებათ დიდი ფართობზე განლაგებული
შენობა-ნაგებობები, ვინაიდან მცირე ზომის სამეურნეო ნაგებობების პირობებშიც მათ
შესწევთ მომხმარებელთა ოპერატიული მომსახურების უნარი;

-

მარტივდება საქონლის ტრანსპორტირების პროცესი, ვინაიდან მიწოდების მცირე
რიცხვის პირობებში შესაძლებელია დიდი რაოდენობის საქონლის მიწოდება, რაც
ამცირებს სატრანსპორტო ხარჯებს;

-

ორგანიზაციებს

ეძლევათ

დააგროვონ

მოწინავე

გამოცდილება

კონკრეტული

ოპერაციების შესრულებასთან მიმართებაში.

4.3. ლოჯისტიკის ადგილი მიწოდების ჯაჭვში
მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკის მიზანია უზრუნველყოს სასაქონლო ნაკადების
გადაადგილება და შენახვა დროისა და ფინანსური რესურსების მინიმალური დანახარჯების
პირობებში. შესაბამისად, ლოჯისტიკურ საქმიანობებს მიეკუთვნება:
-

შესყიდვების მართვა;

-

სატრანსპორტო პროცესების მართვა;
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-

მარაგების მართვა;

-

დასაწყობება და შენახვა;

-

რესურსების გაცემა;

-

შიდასაწრმოო პროცესების მართვა;

-

მზა პროდუქციის მიწოდება მომხმარებლისთვის (დისტრიბუცია);

-

ნარჩენების გადამუშავება, დაბრუნება და უტილიზაცია;

-

უკუ ნაკადების მართვა;

-

მიწოდებია ჯაჭვის რგოლების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა;

-

კომუნიმიკაცია.
შეყიდვების მართვა. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები მიწოდების ჯაჭვში

მოძრაობას იწყებს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მომხმარებელი ორგანიზაციის
შესყიდვების სამსახური მომწოდებელს მიაწვდის შესაბამის შეკვეთას. შესყიდვების
სამსახური, თავის მხრივ, შეკვეთის მიწოდებამდე ასრულებს მეტად საპასუხისმგებლო და
შრომატევად სამუშაოებს, რომელიც მოიცავს პოტენციური მომწოდებლებიდან საუკეთესო
მომწოდებლის შერჩევას, მოლაპარაკებებს და საქონლის მოწოდებაზე ხელშეკრულების, ე.წ.
კონტრაქტის

გაფორმებას.

კონტრაქტის

გაფორმებამდე

მოლაპარაკების

პროცესში

მომწოდებელი და მყიდველი (ამ შემთხვევაში შესყიდვების სამსახური) თანხმდებიან ისეთ
უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე (რაც გაიწერება კონტრაქტის შესაბამის პირობებში),
როგორიცაა, მოწოდების ვადები და თარიღი, მოწოდების სატრანსპორტო პირობები,
მოწოდების

საბაზისო

პირობები

(ე.წ.

ინკოტერმსის

პირობები),

დაზღვევისა

და

ანგარიშწორების პირობები და სხვა, რომელთა შესრულებამაც უნდა უზრუნველყოს
შესყიდული მატერიალური რესურსების მიწოდება ორგანიზაციაში.
შესყიდვების მართვას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება თანამედროვე ბიზნესში.
თუკი წარსულში შესყიდვების მართვა ითვლებოდა უბრალო საკანცელარიო საქმიანობად,
დღევანდელ ზეკონკურენტულ გარემოში შესყიდვების ეფექტური მართვა არსებითად
აისახება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულებასა და ხარისხზე, და განსაზღვრავს
წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას.
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სატრანსპორტო პროცესების მართვა. შესყიდული საქონლის დროსა და სივრცეში
გადაადგილების ფიზიკური ოპერაციები, ესაა სატრანსპორტო პროცესების მართვის
პროცესი, რომელიც მოიცავს:
- ტრანსპორტირების სახეობის (უნიმოდალური, მულტი/ინტერმოდალურის და ა.შ.)
შერჩევას;
- ტრანსპორტის სახეობის (საავტომობილო, საზღვაო, სამდინარო, საჰაერო, სარკინიგზო)
შერჩევას;
- სატრანსპორტო საშუალების შერჩევას;
- გადაზიდვის ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევას;
- გადამზიდავისა და სხვა შუამავლების შერჩევას;
- სატრანსპორტო-სასაწყობო

პროცესების

ტექნოლოგიური

მდგრადობის

უზრუნცველყოფას;
- სატრანსპორტო პროცესის პარამეტრების (ტრანსპორტირების დროის და დანახარჯების
შემცირება) ოპტიმიზაციას.
სატრანსპორტო პროცესების მართვა ასევე ითვალისწინებს საკანონმდებლო და
უსაფრთხოების წესების დაცვას, საქონლის დროულ მიწოდებას გონივრული ვადებისა და
ფასების პირობებში.
დასაწყობება და შენახვა. ორგანიზაციაში მოწოდებული საქონელი უნდა განთავსდეს
სავაჭრო სივრცეში ან საწყობებში. შესაბამისად, საქონელი საჭიროებს სატრანსპორტო
საშუალებებიდან ჩამოტვირთვას, აღრიცხვას, შემოწმებას, დახარისხებას და სავაჭრო
სივრცეში ან საწარმოო საწყობებში განთავსებას. საქონლის შენახვის პროცესში დაცული
უნდა იყის შენახვის პირობები (ტემპერატურული და ტენიანობის რეჟიმები, გარემოს მავნე
ზემოქმედებისაგან დაცვა და ა.შ.). გათვალისწინებული უნდა იქნეს ისიც, რომ საჭიროების
შემთხვევაში

შესაძლებელი

უნდა

იყოს

საწყობიდან

საქონლის

სწრაფი

მიწოდება

დამატებითი ოპერაციების შესრულების გარეშე. შენახვის დროს დაუშვებელია საქონლის
სამომხმარებლო თვისებების გაუარესება.
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მარაგების მართვა. საწყობში მიწოდებული საქონელი საჭიროებს შენახვის პირობების
დაცვით მათ შენახვას, სანამ მათზე არ იქნება შესაბამისი მოთხოვნა. განსაკუთრებულ
პირობებს საჭიროებს საშიში თვისებეის მქონე ტვირთები, მალეფუჭებადი საქონელი,
სასურსათო პროდუქცია და ა.შ. ამიტომაც, მარაგების მართვა საჭიროებს შესაბამისი
პოლიტიკის შემუშავებას, ვინაიდან მარაგების დონე პირდაპირ უკავშირდება დანახარჯებს
და სხვა პროცესებს, რომლებმაც შეიძლება ნეგატიურად აისახოს კომპანიის საქმიანობაზე
(მაგ. მარაგები ზრდის ინვესტირებული კაპიტალის მოცულობას და სხვ.).
აქედან გამომდინარე, მარაგების მართვა ითვალისწინებს მარაგების დონის, დაკვეთის
მოცულობის, დაკვეთის მოწოდების ვადების და სხვა პარამეტრების განსაზღვრას და
მართვას.
რესურსების გაცემა. საწყობებში და სავაჭრო სივრცეში განთავსებული საქონელი
გაიცემა მომხმარებლის დაკვეთის შესაბამისად. რესურსების გაცემამდე ხდება დაკვეთის
იდენტიფიცირება, შემოწმება, პროდუქციის სატვირთო ადგილების ფორმირება (შეფუთვა,
გამსხვილება, მარკირება და ა.შ.), სატვირთო ზონაში მიწოდება და სატრანსპორტო
საშუალებებში ჩატვირთვა.
შიდასაწრმოო
საჭიროებს

პროცესების

შიდასაწარმოო

მართვა.

ორგანიზაციაში

ტრანსპორტირებას.

კერძოდ,

მოწოდებული
სამრეწველო

საქონელი

საწარმოების

შემთხვევაში რესურსები და ნედლეული გადაადგილდება ცალკეულ საწარმოო ზონებში,
სადაც მათთან სრულდება ცალკეული ტექნოლოგიური ოპერაციები ( გადამუშავება, აწყობა
და გამოცდა) და საბოლოოდ მზა პროდუქციის მიღება. სავაჭრო ცენტრებში მიწოდებული
საქონელი

კი

საჭიროებს

შესაბამის

დახლებზე

ან

სავაჭრო

სივრცის

შესაბამის

განყოფილებებში განთავსებას. მსგავსი სამუშაოები, რომლებიც სრულდება წარმოების
შიგნით უნდა შესრულდეს შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენებით და უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვით. საქონლის შიდასაწრმოო გადაადგილების (ტრანსპორტირების)
დროს უზრუნველყოფილ უნდა იყოს საქონლის დაცულობა, საქონლის გადაადგილება
მინიმალური შრომითი და დროითი დანახარჯებით.
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მზა პროდუქციის მიწოდება მომხმარებლისათვის (დისტრიბუცია). მზა პროდუქციის
მომხმარებლისთვის მიწოდება წარმოადგენს ლოჯისტიკის განსაკუთრებულ სფეროს დისტრიბუციას. დისტრიბუციის მართვა გულისხმოს რთული კონფიგურაციის მქონე
სადისტრუბუციო ქსელის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს საბითუმო და საცალო ვაჭრობის
ობიექტების რაოდენობის განსაზრას, საბითუმო სავაჭრო ობიექტების ადგილმდებარეობის
განსაზღვრას. აღნიშნული გადაწყვეტილებების მიღებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას
მარკეტინგული საკითხებიც.
ნარჩენების გადამუშავება, დაბრუნება და უტილიზაცია. საბოლოო მომხმარებელზე
მზა პროდუქციის მიწოდებით არ სრულდება ლოჯისტიკური საქმიანობა. შესაძლოა
შეიქმნას მიწოდებული პროდუქციის უკან დაბრუნების საჭიროება. მაგ. მომხმარებელზე
მიწოდებული პროდუქცია შეიძლება აღმოჩნდეს გაუმართავი, სხვა ტიპის, ძალიან ბევრი და
ა.შ. ასეთ შემთხვევაში წარმოიქმნება მიწოდებული პროდუქციის უკან დაბრუნების
საჭიროება. ხშირად მზა პროდუქციის მისაწოდებლად გამოიყენება ტარა ან/და სატვირთო
ადგილების გამსხვილების საშუალებები - ქვეშები, სატრანსპორტო ყუთები, დოლები და
კონტეინერები, რომლებიც უბრუნდება მომწოდებელს შემდგომი პარტიის მიწოდებაში
მათი გამოყენების მიზნით. რიგ შემთხვევებში უკან დაბრუნებული მასალები არ
გამოიყენება ხელახალი მიწოდებისათვის და საჭირო ხდება მათი ხელახალი გადამუშავება,
მაგ. ლითონი, მინა, ქაღალდი, პლასტმასები, ზეთი და ა.შ. გარდა ამისა, არსებობს მასალები,
რომლებიც არ ექვემდებარება გადამუშავებას, მაგრამ მოითხოვს უსაფრთხო უტილიზაციას,
მაგ,

საშიში

ქიმიკატები.

მოქმედებები,

რომლებიც

სრულდება

ორგანიზაციიდან

გაგზავნილი მატერიალური ფასეულობების უკან, ორგანიზაციაში დასაბრუნებლად,

ეწოდება უკუ ნაკადების ლოჯისტიკა.
მიწოდების ჯაჭვის რგოლების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. მიწოდების ჯაჭვის
ფორმირებისას წარმოიქმნება ცალკეული რგოლების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის
აუცილებლობა, ვინაიდან რიგი ლოჯისტიკური ოპერაციები შეიძლება შესრულდეს
სხვადასხვა ადგილზე. მაგ. მზა პროდუქციის მარაგები შეიძლება განთავსდეს საწარმოო
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საწყობებში, მიეწოდის უახლოეს საწყობში, განთავსედეს საბოლოო მომხმარებლის
სიახლოვეს მდებარე საცალო ვაჭრობის ობიექტებში, გადაეცეს სხვა ორგანიზაციას
(ლოჯისტიკურ შუამავლებს) ან მიღებულ იქნას სხვა განსხვავებული ალტერნატიული
გადაწყვეტილება.

ლოჯისტიკის

სამსახურმა

უნდა

შეიმუშაოს

და

მიიღოს

სწორი

გადაწყვეტილება ლოჯისტიკური რგოლების ადგიოლმდებარეობასთან დაკავშირებით.
ასევე განსაზღვროს ლოჯისტიკური რგოლების სამეურნეო და საწარმოო ნაგებობების
რაოდენობა და ზომები. ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც არსებით
გავლენას ახდენს მიწოდების ჯაჭვის საერთო დიზაინზე.
კომუნიკაცია. მატერიალური (სასაქონლო) ნაკადების მართვის პროცესი მოითხოვს
შესაბამისი ინფორმაციული ნაკადების მართვას. ინფორმაციული ნაკადები აკავშირებს
მიწოდების

ჯაჭვის ცალკეულ

მომხმარებლის

მოთხოვნების,

რგოლებს მარაგების

გადასცემს ინფორმაციას
დონის,

პროებლემების,

პროდუქციის,
დანახარჯების,

მომსახურების დონის შესახებ და ა.შ.
ინფორმაციული ნაკადების კოორდინაცია, ეს არის ურთულესი პროცესი. ამიტომაც,
ხშირად

ლოჯისტიკის

მენეჯერები

საკუთარ

თავს

უწოდებენ

ინფორმაციის

გადამამუშავებელ მენეჯერებს და არა საქონელმოძრაობის მენეჯერებს. ეს მიდგომა
ლოგიკურია, ვინაიდან მიწოდების ჯაჭვის კონკურენტუნარიანობა დამოკიდებულია
დამატებითი ღირებულების თაობაზე ინფორმაციის გაცვლის ხარისხზე. მართლაც,
ლოჯისტიკის განმარტების თანახმად, „ლოჯისტიკა ეს არის ნედლეულის, დაუმთავრებელი
წარმოების, მზა პროდუქციისა და მათი თანმხლები ინფორციის საწყისი წყაროდან
საბოლოო მომხმარებლამდე მიწოდების პროცესების ეფექტური მართვა“.
გარდა ზემოთაღწერილი საქმიანობისა, ლოჯისტიკა მოიცავს საქმიანობის სხვა
სფეროებსაც. ზოგჯერ შეიძლება წარმოიქმნას გაყიდვების პროგნოზირების აუცილებლობა,
წარმოების დაგეგმვა, მომხმარებელთა მომსახურება, უცხოურ კომპანიებთან კავშირების
დამყარება, მესამე მხარის მონაწილეობის ოპოერაციების მართვა და ა.შ. მნიშვნელოვანია,
რომ სწორად იქნას შეფასებული კონკრეტული სიტუაცია და დადგინდეს ცალკეულ
რგოლებსა და მათ მიერ შესასრულებელ ფუნქციებს შორის საზღვრები და ერთობლივი
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კოორდინირებული მუშაობით უზრუნველყონ ნაკადური პროცესების ეფექტური მართვა.
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სალექციო თემა 5. ლოჯისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები
გეგმა
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5.1. ლოჯისტიკის განვითარების ტენდენციები მე-20 საუკუნეში და მის განვითარებაზე
მოქმედი ფაქტორები
5.2. საკომუნიკაციო სისტემების როლი ლოჯისტიკის განვითარებაში
5.3. ლოჯისტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები
Lecture topic 5. Modern development trends of logistics and supply chain
5.1. Trends in the development of logistics in the 20th century and the factors affecting its
development
5.2. The role of communication systems in the development of logistics
5.3. Modern trends in logistics development

5.1. ლოჯისტიკის განვითარების ტენდენციები მე-20 საუკუნეში და მის განვითარებაზე
მოქმედი ფაქტორები
მიუხედავალ ლოჯისტიკის განსაკუთრებული მნიშვნელობისა, მე-20 საუკუნის 80იან წლებამდე მას, როგორც სამეურნეო საქმიანობის მართვის ეფექტურ ინსტრუმენტს არ
ექცეოდა სათანადო ყურადღება. ისტორიულად ორგანიზაციები მთავარ ძალისხმევას
მიმართავდნენ პროდუქტების შექმნის პროცესში გამოყებებული ტექნოლოგიების (მანქანა
დანადგარების,

მოწყობილობების,

სამუშაო

ტექნოლოგიური

რუკების

-

სამუშაო

პროცესების და ა.შ.) დახვეწა-გაუმჯობესებაზე და ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ
საქონელმოძრაობის პროცესებს. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების აღნიშნულ
ეტაპზე მენეჯერები უპირობოდ აღიარებდნენ, რომ ტრანსპორტირება და დასაყობება იყო
აუცილებელი პროცესი, თუმცა მას განიხილავდნენ ტექნიკური პრობლემის ჭრილში,
რომელიც

არ

იმსხურებდა

განსაკუთრებულ

ყურადღებას.

ასევე

თვლიდნენ,

რომ

საქონელმოძრაობის პროცესები არის აუცილებელი დანახარჯები ბიზნესის წარმოების
პროცესში.
1920-იან

წლებამდე

გამოცემულ

ნაშრომებში

შეიმჩნევა

მზა

პროდუქციის

ტრანსპორტირებისადმი (ლოჯისტიკის ცალკეული სფეროსადმი) შედარებით ფრთხილი
მიდგომები. თუმცა 1960-იან წლებამდე მაინც ვერ მოხეხდა ლოჯისტიკის, როგორც
„ეკონომიკის ბნელი სფეროს“ აღწერა და იმის აღიარება, რომ „ლოჯისტიკა, ეს არის
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ბიზნესის ყველაზე იმედის მომცემი და, სამწუხაროდ, ყველაზე შეუმჩნეველი და
მიტოვებული სფერო“. ამ პერიოდიდან იცვლება მიდგომები ლოჯისტიკისადმი, რომლის
მთავარ

მიზეზსაც

წარმოადგენდა

ლოჯისტიკის

ადგილისა

და

როლის,

ასევე,

განსაკუთრებული ღირებულების აღიარება სამეურნეო საქმიანობაში.
1970-80-იანი წლების კვლევებში აღნიშნულია, რომ მასალების გადაადგილების და
შენახვის პროცესების რაციონალიზაციას შეუძლია დანახარჯების 15-20%-ით შემცირება.
თანამედროვე ლოჯისტიკა წარმოადგენს საქმიანობის უნიკალურ სფეროს, რომელის
საპასუხისმგებლო ცალკეული ფუნქციების (ტვირთების დახარისხება, შეფუთვა, მარკირება,
სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთვა (სატვირთო ოპერაციები), ტრანსპორტირება,
ჩამოტვირთვა, დასაწოყობება, შეხვა და სხვ.) შესრულება დაკავშირებულია საკმაოდ მაღალ
დანახარჯებთან. აღნიშნული პროცესების ეფექტური მართვის პირობებში კომმპანიებს
შესაძლებლობა ეძლევათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ საქონელმოძრაობის პროცესებთან
დაკავშირებული

დანახარჯები

კონკურენტუნარიანობა.

და

მომხმარებლები

გაზარდონ
ლოჯისტიკისგან

საკუთარი
მოითხოვენ

პროდუქციის
დანახარჯების

შემდგომ შემცირებას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. აქედან გამომდინარე
არსებითი ცვლილებები მიმდინარეობს როგორც ბიზნესის, ისე სამეურნეო საქმიანობის
ყველა

სეფროში.

არნიშნული

პროცესები

და

ქვემოთ

ჩამოთვლილი

ფაქტორები

განაპირობებს ლოჯისტიკის სფეროზე ზეწოლას:
− კონკურენციის გამწვავების პირობებში ორგანიზაციამ ყველა შესაძლებლობა უნდა
გამოიყენოს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანობა;
− ცვლილებებია მიწოდების ჯაჭვის ფორმირების საკითხში. მსხვილი სავაჭრო ქსელები
თავიანთი

მომწოდებლებისგან

ითხოვენ

ინდივიდუალურ

ლოჯისტიკურ

მიდგომებსა და გადაწყვეტილებებს;
− ცვლილებებია საცალო ვაჭრობის ბაზარზე. მომხმარებლები მოითხოვენ 24 საათიან
ვაჭრობას, პროდუქციის სახლში მიწოდებას, ინტერნეტ-მაღაზიებს;
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− იზრდება საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობა, რასაც განაპირობებს თავისუფალი
სავაჭრო

ბლოკებისა

და

რეგიონული

ეკონომიკური

გაერთიანებების

შექმნა

(ევროკავშირი, ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი სავაჭრო ზონა და სხვ.).
− ორგანიზაციები ნერგავენ უახლეს ლოჯისტიკურ ტერქნოლოგიებსა და სისტემებს
(„ზუსტად დროში“, „ზუსტი წარმოება“ და სხვა, რომელთა ძირითად პრინციპსაც
წარმოადგენს საქონელმოძრაობის დროის შემცირება, მოქნილი წარმოება (მოქნილი
საწარმოო პროცესები), ვირტუალური ოპერაციები და ა.შ.);
− რიგი ორგანიზაციები პროდუქტზე ფოკუსირებიდან (როდესაც მთავარი ძალისხმევა
საბოლოო

პროდუქციაზე

იყო

ფოკუსირებული)

გადავიდნენ

პროცესების

ფოკუსირებაზე (როდესაც ისინი ფოკუსირებული არიან პროდუქციის წარმოების
მეთოდებზე),

აღნიშნული

ტენდენციები

ახალისებს

საქონელმოძრაობასთან

დაკავშირებული ოპერაციების გაუმჯობესებას, მათ შორის ლოჯისტიკას.
− კომუნიკაციებში

მიმდინარე

არსებითი

ცვლილებები

იძლება

მონაცემთა

ელექტრონული გაცვლის, პოზიციების კოორდინაციის, ელექტრონული კომერციის,
ცოდნის ერთობლივი გამოყენების და სხვა ახალი პრაქტიკის დანერგვის საშუალებას;
− ორგანიზაციები აუთსორსინგში გასცემენ არაპროფილურ ოპერაციებს და ამით
საშუალება ეძლევათ საკუთარ ძირითად, პროფილურ ოპერაციებზე კონცენტრაციის
საშუალება.

ასეთ

პირობებში

ლოჯისტიკა,

სპეციალიზებული

კომპანიებით

წარმოადგენს სასარგებლო სფეროს სხვა გვერდითი ოპერატორებისათვის.
− ორგანიზაციები ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე
აფართოებენ თანამშრომლობას, ქმნიან ალიანსებს, საპარტნიორო და სხვა მსგავს
გაერთიანებებს.

მსგავსი

ინგეგრაციული

პროცესები

მნიშვნელოვანია

ლოჯისტიკისთვის, ვინაიდან მიწოდების ჯაჭვში სწორედ ლოჯისტიკა წარმოადგენს
ძირითად რგოლს ორგანიზაციებს შორის საქმიან ურთიერთობებში.
− წარმატებული კომპანიების მენეჯერები აღიარებენ მიწოდების ჯაჭვის სტრატეგიულ
მნიშვნელობას როგორც ცალკეული პროდუქტების, ისე მთლიანად კომპანიის
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კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და ბაზარზე მტკიცე პოზიციების დაკავებისშენარჩუნების საქმეში.
− მსოფლიო

მასშტაბით

იცვლება

დამოკიდებულება

როგორც

ზოგადად

ტრანსპორტისადმი, ისე ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ისეთი საკითხების
მიმართ, როგორიცაა სატრანსპორტო მაგისტრალების გადატვირთულობა, გარემოს
დაბინძურება და ჰაერის გაჭუჭყიანება, ეკოლოგიური პრობლემების გაღრმავებ და
სხვ. ასევე იცვლება სახელმწიფო პოლიტიკა საავტომობილო ტრანსპორტის რეალური
ღირებულებების,

სარკინიგზო

სატრანსპორტო

მომსახურების

პრივატიზაციის,

ტრანსპორტის დერეგულირების და სხვა რიგი საკითხების მიმართ.

5.2. საკომუნიკაციო სისტემების როლი ლოჯისტიკის განვითარებაში
საკომუნიკაციო
გამოწვევბის

წინაშე

სისტემების
დააყენა

განვითარება-გაუმჯობესების

ლოჯისტიკა

და

აიძულა

პროცესებმა
აღნიშნული

ახალი
სფეროს

წარმომადგენლები განახორციელონ სწრაფი ცვლილებები მიწოდების ჯაჭვის ფორმირებისა
და მართვის პროცესში. ნათელ მაგალითს წარმოადგენს საკომინიკაციო ტექნოლოგიების
ფართო

დანერგვა

და

გამოყენება

საქონელმოძრაობის

პროცესების

მართვაში.

მაგ.

შეფუთვების ელექტრონული იდენტიფიკაცია, ტვირთებზე თანამგზავრული თვალყურის
დევნება და ავტომატური ზედამხედველობა და სხვა. ცხადია, საქონელმოძრაობის
პროცესბის მართვაში მიღებული საუკეთესო ეფექტები წარმოადგენს კომუნიკაციების
დამსახურებას.
როდესაც კომპანიას სურს შეიძინიოს გარკვეული საქონელი, მან უნდა ჩაატაროს
ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო მოსამზადებელი სამუშაოები - მოამზადოს
საქონლის სპეციფიკაცია (ჩამონათვალი და მახასიათებლები), დაადგინოს მისაღები
ფასებზე არსებული მოთხოვნები, მოიძიოს და შეირჩიოს მომწოდებელი და შეატანხმოს
დაკვეთა მიწოდებაზე, მიიღოს თანხმობა დაკვეთაზე, მოამზადოს კონტრაქტის პირობები,
სატვირთო

დოკუმენტები,

ფინანსური

ხელშეკრულებები,

განსაკუთრებული პირობები, ანგარიშ-ფაქტურები და ა.შ..
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უახლოეს წარსულში ყველა ზემოთ ჩამოთვლი სამუშაო მოითხოვდა შესაბამისი
დოკუმენტების ბეჭდური ვარიანტების მომზადებას და შესაბამისი ორგანიზაციებისათვის
გადაგზავნას. ყოველივე ეს კი, ისე როგორც მარტივი ტრანზაქციის შესრულება, იყო
რთული

და

შრომატევადი.

კომუნიკაციებმა

და

კერძოდ

ტელეფონმა

არსებითად

შეამსუბუქა და გაამარტივა პროცესები. უკანასკნელ წლებში ტექნოლოგიებმა მოახდინეს
რევოლუციური ცვლილებები კომუნიკაციებში.
პროცესი დაიწყო ე.წ. ფაქსიმილიის აპარატების დანერგვით, რომლებსაც შეეძლოთ
დოკუმენტების

ელექტრონული

ასლების

წამებში

გადაგზავნა

მნიშვნელოვნად

დაშორებულ სხვადასხვა დაწესებულებებში. ფაქსიმილიის აპარატების ნაკლოვანებას
წარმოადგენდა ის ფაქტი, რომ ერთ კომპიუტერში შედგენილი დოკუმენტი მაინც
მოითხოვდა ბეჭდვას, ფაქსიმილიის აპარატში განთავსებას, სატელეფონო კავშირს იმასთან
დაკავშირებით, რომ ინფორმაცია მიიიღეს და განათავსეს საკუთარ კომპიუტერში.
1990-იან წლებში გადაიდგა ახალი ნაბიჯი - დაინერგა ინფორმაციის ელექტრონული
გაცვლის სისტემები, რომლებსაც შეეძლოთ ერთმანეთისგან დაშორებული კომპიუტერებით
მომხდარიყო ინფორმაციის გაცვლა შუამავლების გარეშე. აღნიშნული სისტემების პირველი
მოხმარებლები იყვნენ სუპერმარკეტები, რომლებმაც საკუთარი მომარაგების სისტემები
პირდაპირ დაუკავშირეს მომწოდებლების დაკვეთების დამუშავების სისტემებს.

5.3. ლოჯისტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები
თანამედროვე პორობებში ლოჯისტიკის სფეროში შეიმჩნევა შემდეგი მნიშვნელოვანი
ტენდენციები:
•

გლობალიზაცია. სატრანსპორტო სისტემებისა და კავშირგაბმულობის განვითარებამ
ფიზიკური განაწილების პროცესების გამარტივება გამოიწვია. ორგანიზაციებს
საშუელება

ეძლევათ

საკუთარი

საქმიანობა

განახორციელონ

მსოფლიო

და

გლობალურ დონეზე. შესაბამ,ისად აწარმოონ ბიზნეს-პროცესებთან დაკავშირებული
ცალკეულიმ ოპერაციები (მასალებისა და რესურსების შესყიდვები, შენახვა, მზა
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პროდუქციის წარმოება,

გადაადგილება და გავრცელება) ერთიან მსოფლიო

ბაზარზე.
შესაბამისად იზრდება საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობა და კონკურენცია.
წარსულში ორგანიზაციები კონკურენტებს ეძებდნენ ერთ ქალაქში, დღეს კი
კონკურენტები შეიძლება იმყოფებოდნენ არა მარტო სხვა ქალაქსა და ქვეყანაში,
არამედ სხვა კონტინენტზეც. ეფექტური ლოჯისტიკა მსოფლიო ბაზრებზე გასვლის
საშუალებას იძლევა. ასევე სხვა ფაქტორები, რომლებიც საერთაშორისო ვაჭრობის
განვითარების შესაძლებლობას იძლევა - ნაკლებად შეძღუდული ფინანსური
სისტემები, იმპორტულ საქონელზე მოთხოვნის ზრდა, იმპორტული კვოტებისა და
სავაჭრო ბარიერების გაუქმება, ასევე უფასო სავაჭრო ფართების ზრდა.
•

წარმოების სფეროში ეფექტურობის ამაღლება. არსებითი ცვლილებებია წარმოების
სფეროში

ეფექტურობის

ამაღლების

მიმართულებითაც.

წარმოება

ცდილობს

გამოიყენოს მასშტაბის ეკონომია, განახორციელოს წარმოების გამსხვილება და
საწარმოო

სიმძლავრეების

კონცენტრაციით

მიაღწიოს

დაბალი

საწარმოო

დანახარჯები რაიონებში. წარმოების მოცულობის ზრდა განაპირობებს დაბალ
საწარმოო დანახარჯებს, ხოლო ეფექტური ლოჯისტიკური სისტემები - მიწოდების
დანახარჯების შემცირებას. სწორედ აღნიშნული განაპირობებს ისეთ მდგომარეობას,
როდესაც ამერიკული კომოპანიები თავის საწარმოო სიმძლავრეები გადააქვთ
მექსიკაში, გერმანულ კომპანიებს - პოლონეთში, იაპონურ კომპანიებს კი ჩინეთში.
•

მომწოდებელთა რიცხვის შემცირება. წარსულში კომპანიები ნაკლებ ყუდარღებას
უთმობდნენ

მომოწოდებლებთან

ურთიერთობებს

და

ჰყავდათ

უამრავი

მომწოდებელი. ეს მდგომარეობა განაპირობებდა კონკურენციის ზრდას, მომგებიანი
ხელშეკრულებების გაფორმებას და უსაფრთხო მიწოდების უზრუნველყოფას.
თანამედროვე ტენდენციებით მცირდება მომწოდებლების რაოდენობა და საიმედო
მომწოდებლებთან

მყარდება

გრძელვადიანი

პარტნიორული

ურთიერთობები.

მომწოდებლების მცირე რაოდენობასთან პარტნიორულ ურთიერთობა იძლევა
მნიშვნელოვან სარგებელს.
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•

საკუთრების კონცენტრაცია. მსხვილ კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ მასშტაბის
ეფექტი, ამიტომაც ისინი დომინირებენ ბევრ მიწოდების ჯაჭვში. მიუხედავ იმისა,
რომ არსებობს უამრავი სავაჭრო ობიექტი და სატრანსპორტო კომპანიები, მსხვილი
კომპანიები აგრძელებენ ზრდას მცირე კომპანიების შთანთქმის ხარჯზე. შესაბამისად,
ადგილი

აქვს

საკუთრების

მუდმივ

კონცენტრაციას,

რომელიც

შეიმჩნევა

ლოჯისტიკის უამრავ სექტორში, დაწყებული საკვები პროდუქტების მებითუმეებით
და დასრულებული საკრუიზო ხაზებით.
•

აუთსორსინგი. აუთსორსინგი არის ორგანიზაციის მიერ საქმიანობის გარკვეული
სფეროების გადაცემა პროფესიული სერვისის კომპანიებისთვის. როგორც წესი, ეს
არის ის სფეროები, რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ ორგანიზაციის ძირითად
საქმიანობას.
აუთსორსინგის

საშუალებით

შემკვეთი

ორგანიზაცია

თავიდან

იცილებს

კომპეტენტური ადამიანური რესურსების მოძიებასთან, მათ მოტივირებასთან,
კვალიფიკაციის ამაღლებასთან თუ კადრების მენეჯმენტთან დაკავშირებულ სხვა
პრობლემურ საკითხებს და მთლიანად ორიენტირებულია ძირითად საქმიანობაზე.
კონკრეტული საქმიანობის შესრულებაზე კი პასუხისმგებლობას მთლიანად იღებს
პროფესიული სერვისის კომპანია, რომელიც ახორციელებს აუთსორსინგს. ასეთი
მიდგომა ორგანიზაციას აცილებს მისთვის არაპრიორიტეტულ მიმართულებებში
მუდმივი ინვესტიციების განხორციელების საჭიროებას, უმცირებს პირდაპირ და
ირიბ დანახარჯებს.
•

გადავადება. ტრადიციული საწარმოები მზა პროდუქციას საწარმოო პროცესების
ბოლო უბნიდან გადააქვთ მზა პროდუქციის საწყობში, ასწაყობებენ და ინახავ
დაკვეთის მიღებამდე. თანამედროვე პირობებში ორგანიზაციები ამცირებენ მზა
პროდუქციის მარაგებს და მათ შენახვასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს.

•

პირდაპირი მიწოდება. დღევანდელ პირობებში სულ უფრო ემტი კლიენტი ცდილობს
პროდუქტების
ალტერნატიულ

შეძენას

ინტერნეტის

მეთოდებს. მაგ.

საშუალებით

შესყიდული
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საქონლის შესყიდვა უშუალოდ მწარმოებლისგან. ყოველივე ეს ამცირებს დაკვეთის
შესრულების დროს, კლიენტის ხარჯებს, ხოლო მწარმოებლებს საშუალება ეძლევათ
პირდაპირი კომუნიკაცია დაამყარონ საკუტარ საბოლოო მომხმარებელთან და
შესთავაზონ მათ საკუტარი საქონლის უფრო ფართო ასორტიმენტი. ასეთი
მდგომარეობა
პარტიების

ლოჯისტიკისგან

სწრაფი

და

მოითხოვს

დროული

უზრუნველყოს

მიწოდება

საბოლოო

საქონლის

მცირე

მომხმარებლისთვის.

არნიშნული პროცესები კი ასტიმულირებს კურიერების და ექსპრეს-გადამზიდავების
რაოდენობის ზრდას.
•

მარაგების შემცირება. არსებითად შეცვალა მარაგებისადმი არსებული ტრადიციული
მიდგომები. ვინაიდან მარაგების შენახვა საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესია,
ორგანიზაციები ეძებენ და ნერგავენ მიწოდების ჯაჭვში მარაგების შემცირების
მეთოდებს. არსებობს მარაგების შემცირების სხვადასხვა ნეთოდები. კერძოდ,
იყენებენ „ზუსტად დროში“ კონცეფციას, რომელიც იძლევა მარაგების მინიმალურ
დონზე (ნულოვან დონეზე) შემცირების საშუალებას. ასევე არსებობს მომწოდებლის
მიერ ინვენტარიზაციის მართვა, რომლის დროსაც მოომწოდებელი აკონტროლებს
როგორც საკუთარ მარაგებს, ისე საკუტარი მომხმარებლების (ლოჯისტიკური ჯაჭვის
წვედა რგოლის) მარაგებს. კოორდინაცია საშუალებას იძლევა შემცირდეს საერთო
დანახარჯები და მიიღოს მასშტაბის ეფექტი.

•

ეკოლოგიური პრობლემების გაღრმავება. თანამედროვე გლობალურ პრობლემებს
შორის არსებითია ეკოლოგიური პრობლემები - გარემის დაბინძურება, ჰაერის
გაჭუჭყიანება, ენერგიის მოხმარების მოცულობის ზრდა, ქალაქების ზრდა და
ნარჩენების შენახვისა და გადამუშავების პრობლემები. აღნიშნული მიმართულებით
ლოჯისტიკა თამაშობს როგორც ნეგატიურ, ისე პოზიტიურ როლს.

•

მჭიდრო თანამშრომლობა მიწოდების ჯაჭვში. მიწოდების ჯაშვის ცალკეული
რგოლები (ორგანიზაციები) აცნობიერებენ იმ მდგომარეობას, რომ პროცესში
ცართული ყველა ორგანმიზაციას გააჩნია საერთო მიზანი - კმაყოფილი კლიენტი.
ამიტომაც ისინი უნდა მოქმედებდნენ არა კონკურენციის რეჯიმში, არამედ
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თანამშრომლობის რეჯიმში, იმისათვის რომ მიღწეულ იქნას საბოლოო შედეგი კმაყოფილი საბოლოო მომხმარებელი.

ლიტერატურა
1.

მამულაძე რ., გაბაიძე მ., „ლოჯისტიკა“, გამომცემლობა „აჭარა“, ბათუმი, 2013

2. ტყეშელაშვილი გ., ხმალაძე გ., „ლოგისტიკის საფუძვლები“, თბილისი 2004 წ.
3.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ვ. ბოცვაძე. „სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური და ინტეგრირებული
განაწილებითი სისტემები“ . გამომცემლობა „უნუვერსალი“. თბილისი. 2014.

4. ლ.ბოცვაძე, კ.ერაძე, ვ.ბოცვაძე, ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება, უნივერსალი,
თბილისი, 2014,
5.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. „სატრანსპორტო ლოჯისტიკა“, თბილისი
2015

6. By James B. Ayers, Handbook of Supply Chain Management, ISBN 9780849331602, Published April
24, 2006 by Auerbach Publications, 640 Pages 83 B/W Illustrations, Copyright Year 2006
7.

The Logistics Handbook A Practical Guide for the Supply Chain Management of Health Commodities, USAID |
DELIVER PROJECT John Snow, Inc. 1616 Fort Myer Drive, 11th Floor Arlington, VA 22209 USA,
http://supplychainhandbook.jsi.com/wpcontent/uploads/2017/02/JSI_Supply_Chain_Manager%27s_Handbook_Final-1.pdf

8.

Donald Waters, Logistics An Introduction to Supply Chain Management, HD38.5 .W384 2002 658.5—dc21

9.

Prof Martin Christopher , Logistics & Supply Chain Management, 2016

10. Daniel Stanton, Supply Chain Management, 2016
11. John Mangan , Chandra L. Lalwani , Global Logistics and Supply Chain Management, 2016
12. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок.М. : ЗАО Олимп-бизнес, 2001.
13. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок : пер. с англ. СПб. : Питер, 2005
14. Иванов Д.А. Управление цепями поставок.СПб. : Изд-во По- литехн. ун-та, 2009. 660 с
15. КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА . Под редакцией профессора В. И. Сергеева, Москва, ИНФРА-М, 2006
г. წ.

16. Джеимс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ,
Москва, ИНФРА-М, 2005.
17. Е.А. СМИРНОВА, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК, Учебное издание, Издательство СПбГУЭФ,
2009
18. Е.А. СМИРНОВА, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК Учебное пособие, ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 2009
19. П.П. Крылатков, М.А. Прилуцкая, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК (SCM) Учебное пособие,
Екатеринбург Издательство Уральского университета 2018,
20. Болховитинов Станислав Борисович, Логистика и управление цепями поставок, ООО «Информационные
Бизнес Системы» Россия, 127434, Москва

82

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

21. https://ru.scribd.com/document/372879025/ლოჯისტიკა-რომან-მამულაძე-მერი-გაბაიძე-RomanMamuladze-Meri-Gabaidze-LOGISTICS?fbclid=IwAR2JhsAfaZCD3OlWjRSl3vY_80h7-yrV58dDBPD4Kw73YPYMCxKPe9rl

საკონტროლო კითხვები
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მნიშვნელობისადმი მიდგომები მე-20 საუკუნის 80-იან
წლებამდე;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მნიშვნელობისადმი მიდგომები მე-20 საუკუნის 60-იან
წლებში;
3. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მნიშვნელობისადმი მიდგომები მე-20 საუკუნის 70-80იან წლებში;
4. დაახასიათეთ თანამედროვე ლოჯისტიკა;
5. ჩამოთვლილი ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ლოჯისტიკის სფეროზე
ზეწოლას:
6. დაახასიათეთ საკომუნიკაციო სისტემების როლი ლოჯისტიკის განვითარებაში;
7. დაახასიათეთ საქონლის შესყიდვების პროცესში შესასრულებელი სამუშაოები;
8. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - გლობალიზაცია;
9. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - წარმოების სფეროში
ეფექტურობის ამაღლება;
10. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია -მომწოდებელთა
რიცხვის შემცირება;
11. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - საკუთრების
კონცენტრაცია;
12. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - აუთსორსინგი;
13. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - პირდაპირი
მიწოდება;
14. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია -მარაგების შემცირება;
15. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია - ეკოლოგიური
პრობლემების გაღრმავება;
16. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სფეროში მიმდინარე ტენდენცია -მჭიდრო
თანამშრომლობა მიწოდების ჯაჭვში

83

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

სალექციო თემა 6. ლოჯისტიკური პროცესების ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
გეგმა
6.1. ლოჯისტიკური პროცესების მართვა ორგანიზაციაში
6.2. ლოჯისტიკური ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
6.3. ორგანიზაციაში ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები
6.4. მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები
Lecture topic 6. Integration of logistics processes in the organization
6.1. Management of logistics processes in the organization
6.2. Integrated logistics in the organization
6.3. Stages of logistics integration in the organization
6.4. Stages of logistics integration in the supply chain

6.1. ლოჯისტიკური პროცესების მართვა ორგანიზაციაში
როგორც წესი, ორგანიზაციაში მიწოდებულ რესურსები ექვემდებარებიან სხვადასხვა
სირთულისა და მოცულობის ტექნოლოგიურ დამუშავებას,
ურთიერთდაკავშირებული

მოქმედებების

შედეგად

მიზანმიმართულიი და

თანდათანობით

იზრდება

მათი

ღირებულება და ტექნოლოგიური დამუშავების ბოლო ეტაპზე მიიღება სამომხმარებლო
თვისებების მქონე ნივთი - მზა პროდუქციია. ტრადიციული წარმოების პირობებში
აღნიშნული მოქმდებების - ტექნოლოგიური დამუშავების პროცესების მართვა ხდებოდა
განცალკევებულად. შესაბამისად, ორგანიზაციები არსებობდა შეწმდეგი განყოფილებები:
შესყიდვების განყოფილება, სატრანსპორტო განყოფილება, საწყობი, გამანაწილებელი
ცენტრი და სხვა, რომლებიც სხვა სამუშაოებთან ერთად ასრულებდნენ ცალკეულ
ლოჯისტიკურ ოპერაციებსა და ფუნქციებს.
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საწმუხაროდ, ლოჯისტიკის ასეთი განაწილებას თან ახლავს რიგი პრობლემები,
ვინაიდან თითეული განყოფილება მოქმედებს საკუთარი ვიწრო მიზნებიდან გამომდინარე.
მაგალითად:
-

შესყიდვების განყოფილება ახდენს მომწოდებლის შერჩევას. განყოფილების მიზანია
საიმედო მომწოდებელის შერჩევა;

-

მომარაგების განყოფილება ახორციელებს მარაგების მართვას, რომლის მიზანია
მარაგების

კონტროლის

განხორციელება

მინიმალური

კუთრი

დანახარჯების

პირობებში;
-

საწყობებში მიმდინარეობს დასაწყობების პროცესების მართვა, რომლის მიზანია
სამუშაოების

სასაწყობო

ოპერაციების

შესრულება

მინიმალური

შრომითი

დანახარჯების პირობებში;
-

სატრანსპორტო განყოფილება ახორციელებს სატრანსპორტო პროცესების მართვას,
რომლის მიზანია სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება სატრანსპორტო საშუალებების
სრული დატვირთვის პირობებში და ა.შ.
ცხადია, აღნიშნული მიზნები მიღწევადია, შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილება

ერთი შეხედვით გონივრულია, ვინაიდან ყველა განყოფილება ცდილობს მართვის პროცესს
მიუდგეს მისთვის მომგებიანი პოზიციიდან.
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ნახ. 6.1. ლოჯისტიკური საქმიანობის მოკლე აღწერა

სამწუხაროდ, ასეთი მიდგომების პირობებში ძალიან მალე ორგანიზაციაში თავს
იჩენს რიგი

პრობლემები. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ცალკეული განყოფილების

მიზნები ერთმანეთთან მოვა წინააღმდეგობაში. მაგ. დასაწყობებაში მასალების მარაგების
შემცირება უზრუნველყოფს დანახარჯების შემცირებას, მაგრამ შესაძლოა თავი იჩინოს
ზოგიერთი მასალის დეფიციტმა (რამაც შეიძლება წარმოების გაჩარებაც კი გამოიწვიოს),
ასევე იზრდება დანახარჯები შესყიდული მასალების ექსპედირებაზე და ტრანსპორტისგან
მოითხოვს სწრაფ მიწოდების უზრუნვეყოფას. ანალოგიურად, შესყიდვებმა შეიძლება
შეამციროს ადმინისტრაციული დანახარჯები მომწედებლების მხრიდან დიდი პარტიებში
მოწოდებით, რაც ასეევ ამცირებს შესყიდვების რაოდენობას, მაგრამ აღნიშნული მიდგომით
იზრდება მარაგების ზომა და რესურსების შენახვაზე გაწეული დანახარჯები..
საჰაერო ტრანსპორტის ნაცვლად საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენება
სატრანსპორტო ხარჯებს, მაგრამ
ამგავარად,

ლოჯისტიკური

ამცირებს

განაპირობებს მიწოდების ჯაჭვში მარაგების ზრდას.
საქმიანობის

სხვადასხვა

სახეობები

მჭიდრო

ურთიერთკავშირშია და ერთ ნაწილში პოლიტიკის ცვლილება აუცილებლად განაპირობებს
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სხვა ოპერაციებზე გაწეული დანახარჯების ცვლილებას.
მსგავსი

პრობლემები

გარდაუვალია,

თუ

ლოჯისტიკური

გადანაწილებულია ცალკეულ განყოფილებებზე. თითეული განყოფილება

ფუნქციები
მოძრაობს

საკუთარი მიმართულებით, ხდება ცალკეული ძალიხმევების დუბლირება და რესურსების
უშედეგო

ხარჯვა.

საავტომობილო

წარმოვიდგინოთ

პარკი,

რომელსაც

მებითუმე,

მართავს

რომელსაც

გააჩნია

მატერიალურ-ტექნიკური

საკუთარი
მომარაგების

განყოფილება და რომელიც უზრუნველყოფს მასალების მიწოდებას მომწოდებლიდან და
დამოუკიდებელი საავტომობილო კომპანია, რომელსაც მართავს დისტრიბუტორი და
უზრუნველყოფს იგივე საქონლის მიწოდებას ცალკეულ მომხმარებლისათვის.
ადვილი წარმოსადგენია, რომ ორი განსხვავებული ავტოპარკის მხრიდან ადგილი
ექნება ცალკეული ძალისხმევების დუბლირებას და ფუჭ ფლანგვას. რიგ შემთხვევებში
ცალკეულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქოჰდეს სამი აქცია - ნედლეული (მასალები),
დაუმთავრებელი წარმოება და მზა პროდუქცია, ამასთან, თითოეულ მათგანს შეიძლება
მართავდეს

განსხვავებული

განყოფილებები

და

გამოიყენებოდეს

განსხვავებული

სტანდარტები და სისტემები.
მიწოდების ჯაჭვის დანაწევრება ასევე ართულებს სხვადასხვა სისტემებს შორის
საინფორმაციო ნაკადების კოორდინაციის პროცესს. დავუშვათ, საწარმოო განყოფილებამ
იცის, რომ მას არ ჰყოფნის მასალები და ესაჭიროება ახალი მოწოდება. ეს ინფორმაცია
დროულად უნდა იქნას მიწოდებული შესყიდვების განყოფილებისათვის. თუკი ეს
ინფოირმაცია ერთი განყოფილებიდან უნდა მიეწოდოს ერთი სისტემიდან მეორეს, მაშინ
გაიზრდება

შეცდომების,

განუსაზღვრელობის,

შეფერხებების

და

არაეფექტურობის

რისკები, რაც საბოლოდ გამოიწვევს შეფერხებებს რესურსების მწწოდებაში და დაეფიციტს.
მოკლედ, ლოჯისტიკიური ფუნქციების დანაწევრება, განაპირობებს:
− ორგანიზაციის შიგნით განსხვავებული და საპირისპირო მიზნების წარმოქმნას;
− ძალისხემვის დუბლირებას და მწარმოებლურობის შემცირებას;
− მიწოდების ჯაჭვის რგოლებს შორის საინფორმაციო ნაკადებისა და კომუნიკაციის
გაუარესებას;
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− მიწოდების ჯაჭვის რგოლებს შორის კოოედინაციის შემცირებას, რაც ამცირებს
ეფექტურობას, ზრდის დანახარჯებს და აუარესებს მომხმარებლების მომსახურების
ხარისხს;
− მიწოდების ჯაჭვში დანახარჯებისა და განუსაზღვრელობის ზრდას;
− რთულდება დაგეგმვის პროცესი;
− მიწოდების

ცალკეულ

ფორმირებას,

მაგ.

უბნებზე

ისეთი,

არასაჭირო

როგორიცაა

მარაგების

დაუმთავრებელი

ბუფერული
საწარმოო

ზონების
მარაგრები,

დამატებითი სატრანსპორტო და ადმინისტრაციული პროცედურები;
− უმნიშვნელოვანესი

ინფორმაციის

დაფარვა,

მაგალითად,

ლოჯისტიკის

სართო

ხარჯები;
− ორგანიზაციის შიგნით ლოჯისტიკისათვის დაბალი სტატუსის მინიჭებას.
ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია, თუ კომპანიაში
განხილული იქნება არა როგორც ცალკეული საქმიანობების ერთობლიობა, არამედ,
როგორც ერთიანი ინტეგრირებული ფუნქცია. ასეთ პირობებში ყველა განყოფილება
მუშაობს ერთად კომპანიის საუკეთესო საერთო შედეგის მისაღებად. ამიტომაცაა, რომ
თანამედროვე პირობებში კარგად დაპროექტებული ინტეგრირებული ლოჯისტიკური
სისტემა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომერციული წარმატების მისაღწევად.

6.2. ლოჯისტიკური ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
ინტეგრირებული

ლოჯისტიკა

ორგანიზაციის

ჩარჩოებში

ერთმანეთთან

დაკავშირებულ სხვადასხვა საქმიანობას აერთიანებს ერთ საერთო ფუნქციაში. კერძოდ:
−

და პასუხისმგებელია ორგანიზაციის შიგნით მასალების გადაადგილებასა და
შენახვაზე;

− ის აგვარებს ორგანიზაციაში არსებულ პრობლემებს და ეძებს საუკეთესო მოგების
მიღების გზებს.
პრაქტიკაში საკმაოდ რთულია ორგანიზაციის შიგნით მთლიანი ლოჯისტიკის
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ინტეგრირება. მიწოდების ჯაჭვი შედგება სხვადასხვა განსხვავებული საქმიანობისაგან,
სრულდება განსხვავებული ოპერაციები, გამოიყენება სხვადასხვა ადგილდებარეობის
განსხვავებული სისტემები. ჩვეულებრივ გარემოში ინტეგრაცია ვითარდება გარკვეულ
დროში. ერთი განყოფილება თანდათანობით ღებულობს საკუთარ თავზე დაკვეთებისა და
ნედლეულის მიღების ყველა ვალდებულებას. სხვა განყოფილება თანდათანობით საკუთარ
თავზე ღებულობს მზა პროდუქციის მომხმარებლისთვის მიწოდების ყველა ასპექტს
(ვალდებულებას).

რიგი

ორგანიზაციები,

მიაღწევენ

რა

ინტეგრაციის

აღნიშნულ

მდგომარეობს, აჩერებენ ინტეგრაციულ პროცესს და ასრულებენ შემდეგ ორ ფუნქციას:
- შემომავალი მასალების (ნედლეულის) მიღებისა

და მათი საწარმოო უბნებზე

მიწოდების პროცესების მართვა;
- მზა პროდუქციის ფიზიკური განაწილების პროცესების მართვა.
ასეთი მიდგომა ატარებს ურთიერთდაკავშირებული ფუნქციებისა და უწყვეტი
პროცესების ხელოვნური განცალკევების ხასიათს. ამიტომაც, მიზანშეწონილია აღნიშნული
ორი ფუნქციის (მომარაგების და განაწილების) გაერთიანება ერთ ფუნქციაში, რომელიც
პასუხისმგებელი იქნება როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ისე მის გარეთ მასალების
(ნედლეულის, დაუმთავრებელი წარმოების) მოძრაობის მართვაზე, რითაც დასრულდება
ლოჯისტიკის შიდასაწარმოო ინტეგრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ინტეგრირებულ
ლოჯისტიკის უპირატესობები ნათელი და ცხადია, რიგ შემთხვევებში მაინც არსებობს
პრაქტიკული პრობლემების წარმოქმნის ალბათობა. მაგალითად, შესაბამისი ცოდნის,
უნარების და ენთუზიაზმის მქონე კადრების მოძიება, რომელიც გაატარებს შესაბამის
ცვლილებებს.
შესაბამისად, საჭიროა უმაღლესი რგოლის ისეთი მენეჯერები, რომლებიც შეძლებენ
შესაბამისი

ცვლილებების

განხორციელების

დაწყებას

და

შეძლებენ

ცვლილებების

განხორციელებას მთლიან ორგანიზაციაში. საუკეთესო შედეგი მიიღწევა იმ შემთხვევაში,
თუ მენეჯერები შეძლებენ ისეთი კულტურული გარემოს ფორმირებას, რომელიც
დაეფუძნება გუნდურ მუშაობას და თანამშრომლობას, და არა კერძო ინტერესებს და
კონფლიქტებს.
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ლიჯისტიკის

შიდაორგანიზაციული

ინტეგრაციის

კიდევ

ერთ

ფაქტორს

წარმოადგენს ლოჯისტიკის საერთო დანახარჯების ანალიზი, რომელიც განისაზღვრება
შემდეგნაირად:
ლოჯისტიკის საერთო დანახარჯები = ტრანსპორტირების ხარჯები + სასაწყობო
ხარჯები + შენახვის ხარჯები + შეფუთვის ხარჯები + ინფორმაციის დამუშავების ხარჯები +
ლოჯისტიკის სხვა ზედნადები ხარჯები
ტრადიციული

მიდგომით,

აღნიშნული

დანახარჯები

განიხილებოდა

განცალკევებულად, თითეული მათგანის შემცირება განაპირობებდა საერთო დანახარჯების
შემცირებას.
1960-იანი

წლებიდან

დაკავშირებული

ორგანიზაციებმა

საქმიანობების

ანალიზი

დაიწყეს
და

ერთმანეთთან

ჩამოყალიბდა

ურთიერთ-

ლოჯისტიკისადმი

„სისტემური“ მიდგომის დანერგვა. ცხადია ერთი სახეობის საქმიანობის ღირებულების
შემცირება იწვევს სხვა სახობაზე გაწეული დანახარჯების გაზრდას, ხოლო ლოჯისტიკის
საერთო

დანახარჯები

შეიძლება

შემცირდეს

ცალკეულ

საქმიანობაზე

გაწეული

დანახარჯების შემცირების ხარჯზე.
მაგალითად,

საავიაციო

გადაზიდვები

გაცილებით

ძვირია

საავტომობილო

გადაზიდვებთან შედარებით, თუმცა სწრაფი მიწოდება არარ საჭიროებს საწყობებს და
ადგილობრივ მარაგებს.
6.3. ორგანიზაციაში ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები
თანამედროვე ლოჯისტიკა ნაკლებ პრიორიტეტული და ფრაგმენტული ფუნქციის
მქონე დარგიდან გარდაიქმნა სტრატეგიული და ინგერირებული ფუნქციის მქონე სფეროდ.
ეს არის მნიშვნელოვანი ცვილებები, რომელიც გაივლის შემდეგ ეტაპებს:
ეტაპი 1. ცალკეულ ლოჯისტიკურ ოპერაციებს არ ექცევა შესაბამისი ყურადღება ან არ
ექცევა შესაბამისი ყურადღება;
ეტაპი 2. იმის აღიარება, რომ ლოჯისტიკური საქმიანობის ცალკეულ სახეობები ძალიან
მნიშვნელოვანია კომპანიის წარმატების საქმეში
ეტაპი 3. ცალკლეული ფუნქციების გაუჯობესებას და თითოეული მათგანის მაქსიმალური
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ეფექტურობის უზრუნველყოფას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა;
ეტაპი 4. შინაგანი ინტეგრაცია - შიდა თანამშრომლობის უპირატესობის აღიარება და
ცალკეული ფუნქციების გაერთიანება;
ეტაპი

5.

ლოჯისტიკური

სტრატეგიის

შემუშავება

ლოჯისტიკის

გრძელვადიანი

მიმართულებების განსაზღვრისათვის;
ეტაპი 6. ბენჩმარკინგი - ლოჯისტიკის ეფექტურობის შედარება სხვა ორგანიზაციებთან,
მათი გამოცდილების გაზიარება, იმ მიმართულებების გამოკვეთა, რომლებიც
საჭიროებენ გაუმჯობესებას და მათი მიღწევის ხერხების მონახვა.
ეტაპი 7. გაუმჯობესების უწყვეტი პროცესი - იმის აღიარება, რომ შემდგომი ცვლილებები
და

ლოჯისტიკის

გარდაუვალია.

ორგანიზაციის

ბოლო

სამი

ახალი

ეტაპი

უკეთესი

გვიჩვენებს,

მეთოდების
რომ

ფუნქციები

მოძიება
უნდა

გაუმჯობესდეს.
მეხუთე ეტაპი გვიჩვენებს სტრატეგიული ხედვების აუცილებლობას. მეექვსე ეტაპი
მოითხოვს სხვა ორგანიზაციებთან შედარებას, ხოლო მე-7 ეტაპი იმის აღიარებას, რომ
ლოჯისტიკა საჭიროებს მუდმივ განვითარებას.
ეს არ არის პროცესის დასასრული, როგორც კი ორგანიზაცია მიიიღებს ეფექტურ,
ინტეგრირებულ და სტრატეგიულ ლოჯისტიკას, მან უნდა დაიწყოს ლოჯისტიკური ჯაჭვის
უფრო ღრმა ინტეგრაციისაკენ მუშაობა.

6.4. მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები
თუ მიწოდების ჯაჭვის თითეული ორგანიზაცია ზრუნავს მხოლოდ საკუთარი
ოპერაციების შესრულებაზე, მაშინ მათ შორის არსებობს შეუთანხმებელი მოქმედებები,
გართულებული ნაკადების გადაადგილების მართვის პროცესი და გაზრდილია შესაბამისი
დანახარჯებიც. შიდა ინტეგრაცია არღვევს აღნიშნულ ბარიერებს და აუმჯობესებს
მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობას.
არსებობს ინტეგრაციის სამი ეტაპი (იხ. ნახ.6.2.)
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ნახ.2.2 ლოჯისტიკური ინტეგრაციის სამი დონე

ინტეგრაციის პირველ ეტაპზე ლოჯისტიკა გვევლინება როგორც წარმოების შიგნით
არსებული ცალკეული საქმიანობები.
მეორე ეტაპი, ეს არის ლოჯისტიკის შიდა ინტეგრაციის ეტაპი, რომლის დროსაც
ლოჯისტიკური საქმიანობები გაერთიანებულია ერთ საერთო ფუნქციის სახით;
მესამე ეტაპი, ეს არის ლოჯისტიკის გარე ინტეგრაცია, როდესაც ორგანიზაციები
გამოდიან საკუტარი ოპერაციების ჩარჩოებს გარეთ და ახდენენ მიწოდების ჯაჭვის სხვა
რგოლების ფუნქციების ინტეგრაციას.
მიწოდების
თანამშროლობა,

ჯაჭვის
იმისათვის,

ჩარჩოებში
რომ

აუცილებელია

მიღწეულ

იქნს

ორგანიზაციებს

მომხმარებლების

შორის
საბოლოო

დაკმაყოფილება.
მიწოდების ჯაჩვის ჩარჩოებში კომპანიები არ უნდა გამოდიოდნენ კონკურენტების
როლში, პირიქით მათ ერთმანეთთან უნდა ააგონ პარტნიორული ურთიერთობა და საერთო
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ძალისხმევა უნდა მიმარეთონ სხვა კონკურენტი მიწოდების ჯაჭვის ორგანიზაცებისათვის
კონკურენციის გაწევას.

არაინტეგრირებული (ფრაგმენტული) მიწოდების ჯაჭვის მაგალითი.
დავუშვათ საცალო ვაჭრობის ობიექტმა შენიშნა, რომ რომელიმე პროდუქტზე
კვირეული მოთხოვნა გაიზარდა ხუთი ერთეულით. მაშინ აღნიშნული პროდუქტზე
მომდევნო დაკვეთის მოცულობას ის გაზრდის არა ხუთი, არამედ 10 ერთეულით (ვინაიდან
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მოთხოვნა გაიზარდა). ადგილობრივი მებითუმე, შენიშნავს რომ მოცემულ პროდუქტზე
მოთხოვნა გაიზარდა 10 ერთეულით, მომდევნო გაკვეთის მოცულობას გაზრდის არა 10,
არამედ 15 ერთეულით (ვინადან მოთხოვნა იზრდება და მან უნდა დააკმაყოფილოს ყველა
მოთხოვნა). რეგიონული მებითუმე, შეამჩნევს რომ მოთხოვნა გაიზარდა 15 ერთეულით,
მომდევნო დაკვეთას გაზრდის არ 15 ერთეულით, არამედ 20 ერთეულით (იმისათვის, რომ
დააკმაყოფილოს

გაზრდილი

მოთხოვნს).

პროცესი

გაგრძელდება

საბოლოო

მომწოდებლამდე (წარმოებამდე) და ცვილებები აისახება მწოდების ჭაჭვის თითოეულ
რგოლში და ერთ რგოლში დაფიქსირებული მცირე ცვილებას საკმაოდ დიდი რეზონანსით
აისახება სხვა რგოლებში მიმდინარე პროცესებზე.
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ლექცია 7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები
გეგმა
7.1. გადაწყვეტილებების ტიპები
7.2. ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლი
7.3. ლოჯისტიკური სტრატეგია
Lecture topic 7. Strategic decision-making
7.1. Types of decisions
7.2. Strategic role of logistics
7.3. Logistics strategy
7.1. გადაწყვეტილებების ტიპები
კომპანიის მართვის პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებებს განსხვავებული
მნიშვნელობა გააჩნიათ, ვინაიდან ისინი განსხვავებული ეფექტებით აისახება კომპანიის
მუშაობის

მაჩვენებლებზე.

მართლაც,

რიგ

გადაწყვეტილებებს

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა გააჩნია, ვინაიდან მათი შედეგები მრავალი წლის განმავლობაში პირდაპირ ან
ირიბ გაველანას ახდენს კომპანიის მუშაობის მაჩვენებლებზე. არის გადაწყვეტილებები,
რომლებიც ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ისინი მხოლოდ რამოდენიმე დღის ან საათის
განმავლობაში ახდენენ გავლენას კომპანიის მუშაობის მაჩვენებლებზე. აქედან გამომდინარე
მნიშცვნელოვანია

მოვახდინოთ

კომპანიის

მიერ

მიღებული

გადაწყვტილებეის

კლასიფიკაცია მათი მნიშვნელობის მიხედვით. არსებობს შემდეგი გადაწყვეტილებები:
-

სტრატეგიული

გადაწყვეტილებები.

სტრატეგიულ

გადაწყვეტილებებს

განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნიათ კომპანიისთვის, ვინაიდან, აღნიშნული
გადაწყვეტილებები

განსაზღვრავს

ორგანიზაციის

საქმიანობის

ძირითად

მიმართულებებს. სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს გააჩნიათ გრძელვადიანი ეფექტი,
საჭიროებს დიდი რესურსებს და წარმოადგენს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს;
-

ტაქტიკური

გადაწყვეტილებები.

ტაქტიკური
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სტრატეგიის

რეალიზაციას

საშუალოვადიან

პერიოდში.

ტაქტიკური

გადაწყვეტილებები მოიცავს უამრავ დეტალს, თუყმცა მოითხოვს ნაკლებ რესურსებს
და ხასიათდება ნაკლები რისკებით;
- ოპერატიული გადაწყვეტილებები. ოპერატიული გადაწყვეტილებები წარმოადგენს
დეტალურ გადაწყვეტილებებს და ეხება კომპანიის საქმიანობას მოკლევადიან
პერიოდში. საჭიროებს მცირე რესურსებს და ახლავს მცირე რისკები.
როგორც წესი, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს ღებულობენ უმაღლესი რგოლის
მენეჯერები, რომლითაც განსაზვრავენ საკუთარი ორგანიზაციის სამოქმედო კურსს.
სტრატეგიული გადაწყვეტილებები განსაზღვრავენ საშუალო რგოლის მენეჯერების
ტაქტიკური გადაწყვეტილებების მიზნებს, შეძღუდვებს და კონტექსტს, რომლებიც თავის
მხრივ წარმოადგენენ დაბალი რგოლის მენეჯერების მიერ მიღებული ოპერატიული
გადაწყვეტილებების მიზნებს, შეძღუდვებს და კონტექსტს.
ასეთია გადაწყვეტილებებისადმი არსებული ზოგადი მიდგომები, თუმცა მართვის
ახალი სტილი და ტექნოლოგიების გაუმჯობესება განაპირობებს არსებით ცვლილებებს
ტრადიციულ მიდგომებში. დღეისათვის იშვიათია შეხვდეთ ასეთ მკაცრ იერარქიას, მათ
შორის ისეთ ტრადიციულად ხისტ ორგანიზაციებში, როგორიცაა შეიარაღებული ძალები.
თანამედროვე

ორგანიზაციებში

გადაწყვეტილებები

მიიღება

შესაბამისი

განხილვებისა და შეთანხმებების საფდუძველზე. ფართოდ მკვიდრდება იმის აღიარებაც,
რომ

საუკეთესო

გადაწყვეტილებები

მიიღება

უშუალოდ

პროცესებში

ჩართული

ადამიანების თანამონაწილეობით, რომელბსაც ხშირად წარმოადგენენ არა პროცესებიდან
დაშორებული უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, არამედ პროცესებში უშუალოდ ჩართული
დაბალი რგოლის

მენეჯერები. მსგავსი ეფექტის მიღება შესაძლებელია ქვედა რგოლის

მენეჯერების (რომლებიც გადაწყვეტილებებს გადასცემენ ყველაზე დაბალ რგოლებში)
უფლებების გაფართოებისას, რაც უზრუნველყოფს მართვის სასურველი დონის მიღწევას.
არსებობს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების რამდენიმე ტიპი (იხ. ნახ. 7.1.).
ზოგადად,

გამოიყენება

სხვადასხვა

დასახელებები,

გავრცელებულია შემდეგი:
97

მაგრამ

მათ

შორის

ყველაზე
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− მისია. ორგანიზაციის უმთავრესი მიზნების ერთობლიობა;
− კორპორაციული სტრატეგია. გვიჩვენებს, რომ მრავალპროფილური კოოპერაციას
შეუძლია საკუთარი მისიის შესრულება;
− ბიზნეს სტრატეგია. რომელიც გვიჩვენებს, რომ დივერსიფიცირებულ კოოპერაციაში
თითეულ

ბიზნესს

შეუძლია

საკუთარი

წვლილი

შეიტანოს

კორპორაციულ

სტრატეგიაში;
− ფუნქციონალური სტრატეგიები. რომელიც აღწერს თითეული ფუნქციის სტრატეგიულ
მიმართულებებს, ლოჯისტიკის ჩათვლით.
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ნახ. 7.1. სტრატეგიული გადაწყვეტილებეის ტიპები

თავისი არსით, უფრო მაღალი სტრატეგიები განსაზღვრავენ ორგანიზაციის მიზნებს
და ზოგად მიმართულებებს, ხოლო ფუნქციონალური სტრატეგიები გვიჩვენებს მათი
მიღწევის გზებს. ამგვარად, ბიზნეს-სტრატეგიები გვიჩვენებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს,
ხოლო ლოჯისტიკური სტრატეგია გვიჩვენებს, რომ მიწოდების ჯაჭვი უზრუნველყოფს
(მხარს უჭერს) აღნიშნული მიზნის მიღწევას..
თუ ორგანიზაციის გააჩნია ბიზნეს-სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს საჭირო
პროდუქტების

მომწოდებლისთვის

მიწოდებას
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მინიმალური

დანახარჯებით,

მაშინ
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ლოჯისტიკურმა

სტრატეგიამ

უნდა

უზრუნველყოს

ლოჯისტიკური

დანახარჯების

მიმიმუმამდე შემცირება. თუ ორგანიზაციის ბიზნეს-სტრატეგია ითვალისწინებს სქონლის
მოკლე დროში მიწოდებას მომხმარებლისთვის, მაშინ ლოჯისტიკურმა სტრატეგიამ უნდა
უზრუნველყოს აღნიშნული მიზნების მიღწევის შესაძლებლობებს.

7.2. ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლი
არსებული გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ლოჯისტიკა ნამდვილად სტრატეგიულ
როლს თამაშობს ნებისმიერ ორგანიზაციის საქმიანობაში, მათ შორის მაშინაც კი, როცა
ორგანიზაცია ახორციელებს არამატერიალური მომსახურების გაწევას.
აღნიშნული ეხება მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც გააჩნიათ მკაფიო
სტრატეგიული გავლენა, როგორიცაა მიწოდების ჯაჭვის დიზაინი, ობიექტების განლაგება
და ზომები, ურთიერთობები სხვა ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და კავშირებთან.
ამგვარად, ლოჯისტიკა:
− წარმოადგენს ისეთი რესურსების ძირითად მომხმარებელს, როგორიცაა ტრანსპორტი
და შენახვა;
− გავლენას ახდენს ორგანიზაციულ მწარმოებლობაზე, მოგების სიდიდესა და ისეთ
ფინანსურ მჩვენებლებზე, როგორიცაა აქტივების რენტაბელობა;
− გავლენას ახდენს დაკვეთის შესრულების დროზე, პროდუქტის აღქმად ფასზე,
საიმედოობასა და მომხმარებლის მომსახურების სხვა მაჩვბენებლებზე;
− უზრუნველყოფს

საზოგადოების

მაღალ

ჩართულობას,

უკავშირდება

გარემოს

დაბინძურებისა და უსაფრთხოების საკითხებს, ახალისებს ზოგიერთ ოპერაციებს და
ზღუდავს სხვა ოპერაციებს;
გარდა ამისა, შეიძლება დავინახოთ ძალიან ბევრი დასაბუთება კომპანიის მისიაში
ლოჯისტიკის

სტრატეგიული

როლის

შესახებ,

რომელიც

პირდაპირ

უკავშირდება

მიწოდების ჯაჭვს. ამიტომაცაა, რომ კომპანიები, რომლებიც მომხმარებელს სთავაზობენ
სპეციალიზირებულ

ლოჯისტიკურ

მომსახურებას,
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თავის

მისიაში

ასახული

აქვთ
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მიწოდების ჯაჭვის მართვაც.
მაგ. ამერიკული სატრანსპორტო კომპანიის Roadway Express მისია ასეთია: ჩვენ
უზრუნველვყოფთ გარანტიას და მომხმარებლის მოთხოვნილენენის დაკმაყოფილებას
საიმედო,

ოპერატიული

და

ეფექტური

მომსახურების

გაწევით.

ჩვენს

ძირიტად

პროდუქტებს წარმოადგენს არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვას როგორც ჩრდილოეთ
ამერიკის, ისე საერთაშორისო მარშრუტებზე.
ანალოგიურია,

ევროპაში

უმსხვილესი

მიწოდების

ჯაჭვის

პროგრამული

უზრუნველყოფის მიმწოდებელი კომპანიის Mercia Software მისია - მომხმარებელს ვაწვდით
მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვისათვის საჭირო ოპტიმალურ ბიზნეს-გადაწყვეტილებებს.

7.3. ლოჯისტიკური სტრატეგია
ლოჯისტიკის სფეროში არსებული გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების საფუძველზე
ფორმირდება ლოჯისტიკური სტრატეგია. ორგანიზაციის ლოჯისტიკური სტრატეგია
მოიცავს

მიწოდების

ჯაჭვის

მართვასთან

დაკავშიტრებულ

ყველა

სტრატეგიულ

გადაწყვეტილებას, პოლიტიკას, გეგმებს და კულტურას,
ლოჯისტიკური სტრატეგია უზრუნველყოფს კავშირს მიწოდების ჯაჭვის შედარებით
აბსტრაქტულ, შედარებით მაღალ სტრატეგიულ და დეტალურ ოპერაცებს შორის.
ამავდროულად, როგორც კორპორაციული და ბიზნეს-სტრატეგიები აღწერენ ზოგად
მიზნებს, ლოჯისტიკის სტრატეგია ეხება მასალების ფაქტიურ მოძრაობას, რომელიც
აუცილებელია ამ მიზნის მისაღწევად.
უმაღლესი სტრატეგიები წარმოადგენს ლოჯისტიკური სტრატეგიების საფუძველს.
ამგვარად, ლოჯისტიკის მენეჯმენტის

სტრატეგიები

არა

მხოლოდ

რეაგირებენ

ამ

კონტექსტზე, არამედ ისინი აქტიურად განაპირობებენ მათ ფორმულირებას.
ლოჯისტიკა

გავლენას

ახდენს

დაკვეთის

შესრულების

ვადებზე,

ხელმისაწვდომობაზე, ღირებულებაზე, მომხმარებლის მხარდაჭერის პროცესსა და მისი
კმაყოფილების

დონეზე

და

ა.შ.,

ანუ
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დამოკიდებულებაზე.

ნახ. 3.2. ლოჯისტიკის მენეჯერების როლი სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში

ამგვარად,

ლოჯისტიკა

არსებით

გავლენას

ახდენს

პროდუქტის

დიზაინზე,

ხარისხზე, ღირებულების აღქმასა და მის შემდგომა წინსვლაზე. თუმცა რომელია
უმთავრესი ფაქტორები, რომლებიც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენენ პროდუქტის
კონკურენტიუნარიანობის ამაღლების საქმეში, რომელბიც გათვალისწინებულ უნდა იქნას
ლოჯისტიკური სტრატეგიის შემუშავებისას.
აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი შეგვიძლია გავცეთ მარკეტინგის პოზიციიდან,
რომელიც

გვეუბნება:

იმისათვის,

რომ

კომპანია
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კონცენტრირება უნდა გააკეთოს შემდეგ „ოთხ მდგენელზე“ (ე.წ. მარკეტინგულ მიქსზე) პროდუქტი, ადგილი, ფასი და წინწაწევა. ლოჯისტიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
მარკეტინგული მიქსის „პროდუქტი“ (ლოჯისტიკა არსებით როლს თამაშობს პროდუქტის
ზემოთ

ჩამოთვლილ

მახასიათებლებზე),

„ადგილი“

(ლოჯისტიკა

უზრუნველყოს

პროდუქტის საჭირო ადგილზე მიწოდებას) და „ფასის“ კომპონენტში (ლოჯისტიკა არსებით
გავლენას ახდენს პროდუქტის თვითღირებულების ფორმირების პროცესში). ლოჯისტიკურ
სტრატეგიაში აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ეს თავისებურებანი.
უფრო
აინტერესებთ

ფართო

გაგებით,

ღირებულება,

უნდა

გავითვალისწინოთ

ხარისხი,

მომსახურების

ისიც,

რომ

დონე,

კლიენტებს
საიმედოობა,

ხელმისაწვდომობა, მოქნილობა, მიწოდების სიჩქარე, ადგილმდებარეობა, წყაროები,
მომწოდებლებთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედება, გადამუშავება და რიგი სხვა
საკითხები. ეს ყოველივე მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ლოჯისტიკის სხვადასხვა
ასპექტებზე.
ამგვარად, განსხვავებულ გარემოებებში ლოჯისტიკის პრაქტიკულად ნებისმიერი
ასპექტი

შესაძლოა

მნიშვნელოვანი

აღმოჩნდეს

მომხმარებელთა

მოთხოვნილებების

დაკმაყოფილებაში და შეიძლება აისახოს ლოჯისტიკურ სტრატეგიებში.
პრაქტიკაში ლოჯისტიკური სტრატეგია, უპირველესად უნდა ითვალისწინებს
შემდეგს:
− ღირებულება. ორგანიზაციების დიდ ნაწილს სურთ დანახარჯების შემცირება, მათი
ნაწილი

ღებულობს

თავიანთი

ლოჯისტიკური

დანახარჯების

მინიმიზაციის

სასარგებლო სტრატეგიას და ასეთი გადაწყვეტილებებით აღწევენ ორგანიზაციის
მოგების ზრდას და მომხმარებლებისათვის ფასების შემცირებას;
− მოხმარებელთა

მომსახურება.

ლოჯისტიკა

ახორციელებს

მარაგების

დონის,

მიწოდების ვადების, მომხმარებელისათვის პასუხის გაცემის და მომსახურების სხვა
ფორმების კონტროლს. ლოჯისტიკური სტრატეგიის მომხმარებლის მომსახურებაზე
კონცენტრირებით ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიაღწიონ გრძელვადიან კონკურენტულ
უპირატესობას;
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− ვადები. როგორც წესი კლიენტებს სურთ პროდუქციის მირება უმოკლეს ვადებში.
ამიტომააც ლოჯისტიკურ სტრატეგია წარმოადგენს სწრაფი მიწოდების გარანტიას.
ვადები ასევე ნიშნავს ახალი პროდუქტების სწრაფად მიწოდებას ან დამკვეთის მიერ
მითითებულ ვადებში მიწოდებას;
− ხარისხი.

მომხმარებელი

მოითხოვს

პროდუქციის

მარალ

ხარისხს.

ერთიანი

ლოჯისტიკური სტრატეგია წარმოადგენს მომსახურების მაღალი ხარისხის გარანტიას.
მაშინაც კი, თუ ძნელია იმის თქმა, თუ რა იგულისხმება „მარალხარისხიანი
ლოჯისტიკა“.
− პროდუქრტის

მოქნილობა.

ესაა

ორგანიზაციის

უნარი

მიანიჭოს

პროდუქტს

ინდივიდუალური ტექნიკური მახასიათებლები.
− მოცულობების მოქნილობა. ბიზნესის დონის ცვლილებამ შეიძლება სერიოზული
პრობლემები მოუტანოს ლოჯისტიკას, ვინაიდან შეიძლება ნებისმიერ დიდი ქალაქში
მიწოდების

დრო

დაემთხვეს

ე.წ.

„პიკის

საათს“.

მოცულობების

მოქნილობა

ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს სწრაფი რეაგირება მოახდინოს მოთხოვნის დონის
ცვლილებაზე;
− ტექნოლოგია.

ლოჯისტიკა

კავშირგაბმულობის,

იყენებს

ტვირთების

ტექნოლოგიების

გადატვირთვისა

და

ფართო

სეპქტრს

გადაზიდვების

დროს

თვალთვალზე, გზავნილების დახარისხებისას, პროდუქტების იდენტიფიცირებისას,
მარაგების მართვისა და ა.შ. ზოგიერთ ორგანიზაციებს გააჩნიათ განვითარების
სტრატეგია და იყენებს უახლეს მოწინავე ტექნოლოგიებს.
− ადგილმდებარეობა. მომხმარებელების სურვილია შეძენილი პროდუქტების მიწოდება
მათთვის სასურველ (უახლოეს) ადგილზე. სწორედ ეს გარეოება განაპირობებს იმას,
რომ

სავაჭრო

ცემტრ6ები

განლაგებულია

ქალაქების

ცენტრალურ

რაიონებში,

მებითუმეები კი ცდილობენ საკუტარი რეგიონული ლოჯისტიკური ვენტრები
განალაგონ მსხვილი ქალაქების გვერდით.
ერთ-ერთი ლოჯისტიკური სტრატეგია მდგომარეობს მომსახურების მიწოდებას
მოხერხებულ ადგილზე. მაგალითად, ავტოსადგურები ქალაქის ცენტრში. პრინციპში,
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ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ ერთგული მომხმარებლისთვის ხარისხიანი და
მოქნილი

მომსახურების

სწრაფი

მიწოდება

დაბალ

ფასებში,

გამოიყენოს

მაღალი

ტექნოლოგიები და ა.შ.
მაგრამ პრაქტიკაში ამ მიდგომის რეალიზაცია საკმაოდ რთულია. ორგანიზაციები
ცდილობენ კომპრომისების ხარჯზე უზრუნველყონ მომსახჯურების დონისა და გაწეული
მომსახურების ღირებულების დაბალანსება.
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18. Е.А. СМИРНОВА, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК Учебное пособие, ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

ЭКОНОМИКИ

И

ФИНАНСОВ 2009
19. П.П. Крылатков, М.А. Прилуцкая, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК (SCM) Учебное пособие,
Екатеринбург Издательство Уральского университета 2018,
20. Болховитинов

Станислав

Борисович,

Логистика

и

управление

цепями

поставок,

ООО

«Информационные Бизнес Системы» Россия, 127434, Москва
21. https://ru.scribd.com/document/372879025/ლოჯისტიკა-რომან-მამულაძე-მერი-გაბაიძე-RomanMamuladze-Meri-Gabaidze-LOGISTICS?fbclid=IwAR2JhsAfaZCD3OlWjRSl3vY_80h7-yrV58dDBPD4Kw73YPYMCxKPe9rl
22.

КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА . Под редакцией профессора В. И. Сергеева,
Москва, ИНФРА-М, 2006 г. წ.

საკონტროლო კითხვები

1. დაახასიათეთ კომპანიის მართვის პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებები;
2. დაახასიათეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებები;
3. დაახასიათეთ ტაქტიკური გადაწყვეტილებები;
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4. დაახასიათეთ ოპერატიული გადაწყვეტილებები;
5. დაახასიათეთ თანამედროვე ორგანიზაციებში გადაწყვეტილებები მიიღების
პროცესი;
6. დაახასიათეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ტიპი - მისია;
7. დაახასიათეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ტიპი - კორპორაციული
სტრატეგია;
8. დაახასიათეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ტიპი - ბიზნეს სტრატეგია;
9. დაახასიათეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ტიპი - ფუნქციონალური
სტრატეგიები;
10. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლი ორგანიზაციის საქმიანობაში;
11. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მენეჯერების როლი სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში;
12. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - ღირებულება;
13. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - მოხმარებელთა
მომსახურება;
14. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - ვადები;
15. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - ხარისხი;
16. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - პროდუქრტის მოქნილობა;
17. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - მოცულობების მოქნილობა;
18. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - ტექნოლოგია;
19. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სტრატეგიის მდგენელი - ადგილმდებარეობა;

სალექციო თემა 8. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები, მისია, მიზნები და ამოცანები
გეგმა
8.1. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები;
8.2. კომპანიის ლოჯისტიკური მისია, მიზნები და ამოცანები
8.3. ლოჯისტიკა - ფირმის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ფაქტორი
Lecture topic 8. Logistics strategies, mission, goals, and tasks of companies
8.1. Logistics strategies
8.2. Logistics Mission, Goals and Objectives
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8.3. Logistics - a factor in increasing the competitiveness of the company
8.1. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები
კორპორაციული

ლოჯისტიკურ

სისტემას

გააჩნია

განსაზღვრული

იერარქიული

სტრუქტურა (იხ. ნახ. 8.1). ამ იერარქიის უმაღლეს დონეზე იმყოფება კომპანიის მისია და
ფირმის

კორპორაციული

სტრატეგია,

რომლის

საფუძველზეც

თანდათანობით

ფორმულირდება ლოჯისტიკური მისია – სტრატეგია – ტექნოლოგია–ბიზნეს-პროცესები და
კომპანიის მისია

ლოჯისტიკური მისია

კორპორაციული სტრატეგია
საწარმოო

ინფორმაციულ-კოპიუტერული მხარდაჭერა

ლოჯისტიკური
სტრატეგია

ლოჯისტიკური
კონცეფცია

მარკეტინგული

ლოჯისტიკური
ტექნოლოგია

საბაზისო (სტანდარტული)
ლოჯისტიკური სისტემები,
ქვესისტემები, მოდულები

ლოჯისტიკური ბიზნეს-პროცესები

ლოჯისტიკური ოპერაციები და ფუნქციები

ა.შ.
ნახ. 8.1. კომპანიის ლოჯისტიკური სისტემის იერარქია

კორპორაციული სტრატეგია (სპეციალიზაციისაგან დამოკიდებულებით) იყოფა
მარკეტინგულ და საწარმოო სტრატეგიებად. როგორც ცნობილია არსებობს კორპორაციული
სტრატეგიების რამდენიმე კლასი: „ზრდის“ სტრატეგია, „მოლოდინის” სტრატეგია,

“გასვლის“ სტატეგია და ა. შ. თუკი კომპანია ცდილობს ხანგრძლივად დამკვიდრდეს
ბაზარზე, მაშინ ის, როგოც წესი, იყენებს ზრდის სტრატეგიას, მაგ. კოცენტრირებული
ზდისა (საქონლის/მომსახურების ასორტიმენტის გაფართოება და გაყიდვების გეოგრაფიის
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გაფართოება),

ინტეგრირებული

ზრდა

(ბიზნესში

პარტნიორებთან

კოოპერაცია

და

ინტეგრაცია, ჰოლდინგების, კავშირების, ალიანსების შექმნა), დივერსიფიკაციის სტრატეგია
და ა. შ. ლოჯისტიკური მისია, ერთის მხვრივ, ეფუძნება კორპორაციულ მისიას, მეორეს

მხვრივ – ლოჯისტიკის მმართველობით მიდგომებს – ლოჯისტიკური კონცეფციებს,
რომლებსაც

ფირმები

ირჩევენ

თავისი

სტატეგიული

მიზნებისა

და

ბიზნესის

მდგომარეობისაგან დამოკიდებულებით. შედარებით თანამედროვეს და პროგრესულს
წაროადგენს ინტეგრირებული ლოჯისტიკის კონცეფცია, რომელსაც იყენებს მსოფლიოს
მრავალი წარმატებული კომპანია. სხვადასხვა ლოჯისტიკურ კონცეფციებს შორის შეიძლება
გამოიყოს მარკეტინგული, ინფორმაციული, დამატებითი ღირებულების კონცეფციები,
ლოჯისტიკა რეალურ დროში და ა. შ.

ლოჯისტიკური

სტრატეგიების

დანიშნულებაა

–

კომპანიის

კორპორაციული

(მარკეტინგული, საწარმოო) სტრატეგიების მხარდაჭერა, რომელიც მიიღწევა ძირითადი და
თანმხლები ნაკადების მართვისას რესურსების ოპტიმალური დანახარჯების პირობებში.
კომპანიის ძირითად ლოჯისტიკურ სტრატეგიებს შორის შეგვიძლია გამოიყოს:
•

ლოჯისტიკაზე საერთო დანახარჯების მინიმიზაციის სტრატეგია;

•

ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მინიმიზაციის სტრატეგია;

•

ლოჯისტიკური სერვისის ხარისხის დონის მაქსიმიზაციის სტრატეგია.
ერთი შეხედვით, ლოჯისტიკური სტრატეგია ბიზნესში სტრატეგიული დაგეგმვის

ისეთივე ხელოვნური ელემენტი უნდა იყოს, როგორც მარკეტინგული, ფინანსური,
საწარმოო და სხვა სახის სტრატეგიები. მაგრამ არსებობს გამონაკლისი შემთხვევებიც. მაგ.
როგორც გამოკვლევები გვიჩვენებს გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ფირმების
მხოლოდ 3%-ს გააჩნიათ და სწორად აქვთ ფორმულირებული ლოჯისტიკური სტრატეგია.
ლოჯისტიკური სტრატეგიების არ არსებობა პირველ რიგში განპირობებულია იმით,
რომ რიგი კომანიების ტოპმენეჯმენტის პერსონალი ვერ აცნობიერებს ლოჯისტიკის
უდიდეს მნიშვნელობას ფირმის მატერიალური და ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაციის
საქმეში. გარდა ამისა, კატასტროფულად არასაკმარისია სხვადსხვა დონის და სპეციალობის
კვალიფიციური ლოჯისტიკის მენეჯერები.
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როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, შერჩეული ლოჯისტიკური სტრატეგია ერთის
მხვრივ უნდა შეესაბამებოდეს კორპორაციულ სტრატეგიას, მეორეს მხვრივ უნდა
ეფუძნებოდეს ლოჯისტიკის განსაზღვრულ კონცეფციებს. მაგალითად, თუ კომპანია
კორპორაციულ

სტრატეგიას

იყენებს

კონცენტრირებული

ზრდისათვის

გასაღების

გეოგრაფიის გაზრდის ხარჯზე, მაშინ ლოჯისტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიად შეიძლება
შერჩეული

იქნეს

ლოჯისტიკურ

ინფრასტრუქტურაში

ინვესტიციების

შემცირების

სტრატეგია - ლოჯისტიკის მენეჯმენტისა და სასაქონლო ნაკადების დეცენტრალიზებული
განაწილებით. ასეთი სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებაა ლოჯისტიკური შუამავლების გამოყენება დისტრიბუციაში, რეგიონული გამანაწილებელი ცენტრების ქსელის
შექმნა,

ლოჯისტიკის

დეცენტრალიზებული

მართვა

გაყიდვებისათვის

გამოყოფილ

რეგიონებში და ლოჯისტიკის მხარდამჭერი ინფორმაციული სისტემების შექმნა.
თუკი ფირმა, მაგ. იყენებს ბაზრის კონკრეტულ სეგმენტში საქონელზე ფასების

მინიმიზაციის მარკეტინგულ სტრატეგიას, მაშინ კომპანიისათვის ბუნებრივი არჩევანი
იქნება საერთო ლოჯისტიკური დანახარჯების მინიმიზაციის სტრატეგია. როგორც ერთი,
ისე მეორე სტრატეგია შეიძლება ეფუძნებოდეს ინტეგრირებული ლოჯისტიკის პრინციპებს.

8.2. კომპანიის ლოჯისტიკური მისია, მიზნები და ამოცანები
ფირმის ლოჯისტიკური მისია არ შეიძლება განვიხილოთ ბიზნესის სტრატეგიული
მიზნებისგან ცალკე. ცნება “მისია” განსაზღვრავს ბაზარზე ფირმის ფილოსოფიას. ფირმის
მისიის განსაზღვრისას მისმა უმაღლესმა მენეჯმენტმა უნდა უპასუხოს ორ ძირითად
კითხვას: რას წარმოადგენს ფირმა თანამედროვე პირობებში და საით მიისწრაფვის ის?
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მისია – ესაა ფუნდამენტი, რომელიც განსაზღვრავს

ფირმის შემდგომ სტრატეგიულ და ტაქტიკურ მიზნებს და მათ საფუძველზე მიღებულ
გადაწყვეტილებებს. ეკონომიკის საერთაშორისო ინტეგრაციის გაღრმავებამ განაპირობა ის,
რომ დღეისათვის მომხმარებლები იმ მოლოდინის გათვალისწინებით, რომელიც მათთვის
ფორმირებული იქნა მსოფლიოში საუკეთესო კომპანიების მიერ, მოითხოვენ უფრო მაღალი
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ხარისხის საქონელსა და მომსახურებას ყველაზე დაბალ ფასში, სწრაფ რეაქციას მათ
მოთხოვნილებაზე და უშუალო ხელმისაწდომობას მათი შეძენისა და გამოყენებისათვის.
ფირმების მიერ შეთავაზებული პროდუქტის

შეფასებას ხშირად ისინი ახდენენ არა

მხოლოდ საქონლისა და მომ-სახურების ხარისხით, არამედ უშუალოდ მოხმარების
ადგილზე მზა პროდუქციის მცირე პარტიებში დროულად მიწოდების შესაძლებლობით.
ლოჯისტიკის პოტენციალი შესაძლებლობას იძლევა რეალიზებულ იქნას ფირმის
მიზნობრივი დადგენილებები მისიის ჩარჩოებში, ვინაიდან ის წარმოადგენს სტრატეგიულ
ფაქტორს

კონკურენციის

გაძლიერების

პირობებში.

აღნიშნული

თვალსაზრისით,

თანამედროვე პირობებში ლოჯისტიკური მისია განიხილება, როგორც 7R წესი, ანუ

“ლოჯისტიკურ მიქსი” (მარკეტინგული მიქსის მსგავსად) - “the right produkt, in he right
quantity and the right condition, an the right place, an the right time, for the right customer, an the
right cost”. რომელიც შეგვიძლია გადაითარგმნოს, როგორც - “უზრუნველვყოთ “მოცემული
ხარისხის” - “საჭირო რაოდენობის”- “საჭირო პროდუქტით” - “საჭირო ადგილზე” “დადგენილ დროში” - “კონკრეტული მომხმარებელი” - “საჭირო დანახაჯებით”.
7R

წესებში

ასახულია

ორგანიზაციის

ლოჯისტიკური

მისიის

არსებითი

მახასიათებლები, რომელთაგან ძირითადს წარმოადგენს ხარისხი, დრო და დანახარჯები.
ფირმებმა უნდა შეიმუშავონ ლოჯისტიკური მისიები, რომელიც შეესაბამება საერთო
მარკეტინგულ და საწარმოო სტრატეგიებს. ფირმაში ლოჯისტიკის მიზანი უნდა იყოს
მატერიალური და თანმხლები ნაკადების კოორდინაცია, რომელიც საფუძველია ბიზნესში
გრძელვადიანი წარმატებების მისაღწევად.
ფირმის ლოჯისტიკურმა მისიამ უნდა უზრუნველყოს მისი პროდუქციისა და
სერვისის, საწარმოო და მარკეტინგული საქმიანობის მაღალი ხარისხი, იგი უნდა იყოს
ფირმის კრედო და უპირატესობის გარანტი ბაზარზე და კონკურენტების მიმართ.
ლოჯისტიკის მენეჯმენტის მიერ მიზნებს წაეყენება იგივე მოთხოვნები, რაც ზოგადი
მენეჯმენტის შემთხვევაში, მათგან განსაკუთრებით Mმნიშვნელოვანია;
1. ლოჯისტიკური მიზნები უნდა იყოს მკაფიოდ ფორმულირებული, კონკრეტული
და გაზომვადი. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გაზომვად სტრატეგიულ
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ლოჯისტიკურ მიზნებს. გაზომვადობა მნიშვნელოვანია ლოჯისტიკური სტრატეგიების
განხორციელების კონტროლისათვის – უნდა განისაზღვროს მიღწეულია თუ არა მიზნები.
გარდა ამისა, გაზომვადი მიზნები – ეს ფსიქოლოგიური სტიმულია ლოჯისტიკის
მენეჯერებისათვის, რომელიც ეხმარება მათ განსაზღვრონ რამდენად წარმატებულია მათი
ძალისხმევა. მიზნები უნდა იყოს რაღაცით მეტი, ვიდრე, მაგალითად დანახარჯების
მინიმიზაცია/მოგების
კომპანიის

მაქსიმალიზაცია.

პირველხარისხოვან

დანახარჯების

სტრატეგიულ

შემცირება

მიზანს.

არ

კომპანიის

წარმოადგენს
ინტერესებშია

გრძელვადიან პერიოდზე მოგების გაზრდა, ლოჯისტიკაში ინვესტიციების მისაღები
რენტაბელობა

და

მისი

ზრდა,

თუმცა

ძირითად

მაჩვენებლებს,

რომელზედაც

ორიენტირებულია ლოჯისტიკური სტრატეგიები, წარმოადგენს:
•

საერთო ლოჯისტიკური დანახარჯების შემცირება;

•

ლოჯისტიკურ სისტემებში ინვესტიციების მინიმიზაცია;

•

ლოჯისტიკური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება.
2.

მიზნები

უნდა

შეესაბამებოდნენ

ორგანიზაციის

საქმიანობის

პირობებს,

გაითვალისწინოს მისი რეალური შესაძლებლობები. სიტუაციის ადექვატური მიზნები
ამსუბუქებენ ალტერნატივების მოძიებას, ამტკიცებს ხელმძღვანელობის ნდობას.
3. მიზნებმა უნდა შექმნან ერთიანი სისტემა, უნდა იყოს შეთავსებადი სივრცესა და
დროში, მხარს უჭერდნენ ერთმანეთს, ორგანიზაციის წევრების საქმიანობა არ უნდა იყოს
მიმართული ურთიერთსაწინააღმდეგო ქმედებებისაკენ.
მიზნების

ფორმულირებისას

აუცილებელია

განისაზღვროს

მისი

მიღწევის

სასურველი ვადები. ხშირად ამის გაკეთება ვერ ხერდხდება და განისაზღვრება შუალედური
მიზნები. გარდა ამისა, მიზნების საბოლოო ფორმულირება შეუძლებელია, ვინაიდან
მუშაობის დროს მიმდინარეობს მათი მუდმივი დაზუსტება, მათი ზოგიერთი ასპექტებზე
უარის თქმა არარეალურობის ან არასაკმარისი რესურსების გამო. ყოფნა არყოფნის ამოცანა
მოითხოვს მიზნების რეგულარულ შეხამებას გარემოს ახალ პირობებთან (საზოგადოებრივი
პირობები, საქმიანობის ფორმები და მასშტაბები, ტექნოლოგიები და სხვა).
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8.3. ლოჯისტიკა - ფირმის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ფაქტორი
თანამედროვე

ლოჯისტიკა

წარმოადგენს

ფირმის

კონკურენტუნარიანობის

ამაღლების ძირითად ფაქტორს, ვინაიდან იგი არსებით გავლენას ახდენს საქონლის
(მომსახურების) კონკურენტუნარიანობის ისეთ მაჩვენებლებზე, როგორიცაა ფასი, ხარისხი
და სერვისი.
უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ფირმებში, რომლებმაც
დაიწყეს ლოჯისტიკური კონცეფციების გამოყენება და თავიანთი სტრატეგია მის
საფუძველზე

ააგეს,

ზემოთჩამოთვლილთან

ერთად

შეიმჩნევა

ისეთი

მაჩვენებლის

მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაც, რომელიც ასახავს მომსახურების (საქონლის) გაყიდვის
შედეგად მიღებული მოგების მაჩვენებლის ფარდობას ინვესტირებული კაპიტალის
მოცულობასთან.

ლოჯისტიკის გავლენა იმ დანახარჯებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საქონლის
გაყიდვასთან, თავისთავად ცხადია. ლოჯისტიკური მიდგომის ჩარჩოებში აღნიშნულ
დანახარჯებს მიეკუთვნება დაკვეთის შესრულებაზე გაწეული დანახარჯები, რომელიც
აერთიანებს

დანახარჯებს

დაკვეთის

დამუშავებაზე,

ტვირთების

გადაზიდვასა,

დასაწყობებაზე, მარაგების მართვაზე, შეფუთვაზე და სხვა აუცულებელ საქმიანობაზე
(სათადარიგო ნაწილებით მომარაგება, გაყიდვების შემდგომი სერვისი).

არანაკლებ ცხადია ლოჯისტიკის გავლენა ბაზარზე ფირმის მდგომარეობის
გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რაც როგორც წესი, ფასდება ბაზარზე მისი წილის
გაზრდით, და დიდადაა დამოკიდებული ფირმის მიერ პროდუქციის მიწოდების
ეფექტურობასა და მომხმარებლის მომსახურების კონკურენტუნარიანობის დონეზე (იხ. ნახ
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მოგება
გაყიდული საქონლის
თვითღირებულება

ძირითადი კაპიტალი

მოგება
ინვესტირებულ
კაპიტალზე

შემისავლები
გაყიდვებიდან

მარაგები

საბრუნავი
კაპიტალი

ინვესტირებული
კაპიტალი

დებიტორულ
ი ანგარიშები
ნაღდი ფული

8.2. ).
ნახ. 8.2. ინვესტირებულ კაპიტალზე მოგების მაჩვენებლის ძირითადი ელემენტები
ლოჯისტიკის გავლენა ინვესტირებულ კაპიტალზე ხორციელდება ფირმის ბალანსში
აქტივებისა4 და პასივები5ს ძირითადი კატეგორიებით (ელემენტებით).
ბალანსის6

ისეთი ელემენტები, როგორიცაა “ნაღდი ფული” და “დებიტორული

ანგარიშები”7 , მიეკუთვნებიან საბრუნავ კაპიტალს და წარმოადგენენ ძირითად ელემენტებს
ფირმის ლიკვიდაციის თვალსაზრისით. ამ ელემენტის მნიშვნელობა საყოველთაოდაა
ცნობილი, ვინაიდან ბევრი ფირმა აწყდება ნაღდი ფულის უკმარისობის პრობელმას.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის არ ხდება იმის აღიარება, რომ ლოჯისტიკური
მდგენელი არსებით გავლენას ახდენს ბალანსის აღნიშნულ ნაწილზე, არც არავინ უარყოფს
იმ ფაქტს, რომ რაც მოკლეა

დაკვეთის შესრულების ვადები (დაკვეთის მიღების

4

aqtivebi sameurneo subieqtis ekonomikur resursebs warmoadgenen, romlebic misi sakuTrebaa, mis gankargulebaSia an mis
mier kontro-lirebadia, Rirebuleba gaaCnia da sameurneo saqmianobis gansaxor-cieleblad gamoiyeneba. aqtivebs
miekuTvneba: miwa, Senoba-nagebobebi, manqana-danadgarebi, patentebi, licenziebi, fasiani qaRaldebi, masalebi, mza produqcia,
saqoneli, fuladi saSualebebi, moTxovnebi (misaRebi angariSeb) da a.S.
5
pasivi. pasiv-i [laT. passivus vnebiTi, umoqmedo] – 1. (buxhalt.). warmoebis valebisa da valdebulebaTa erToblioba (sapirisp.
aqtivi).
6
balansi buRaltruli aRricxvis meTodis erTerTi elementia, romelic drois gansazRvruli momentisaTvis
ganzogadebulad, fuladi sazomiT asaxavs sawarmos aqtivebs, valdebulebebsa da kapitals. zogadad, balansi sawarmos
finansur poziciebs asaxavs, drois gansazRvruli momentisaTvis, gamoxatuls fuladi formiT
7
debitorebis angariSi. E. debtors' account. valebis jami, romelic klientma unda gadauxados mewarmes. es davalianeba arsad
werilobiT ar mowmdeba, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT klientebis xelmoweras angariSfaqturebsa da zednadebebze.
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მომენტიდან მომხმარებელზე საქონლის მიწოდების მომენტამდე), მით სწრაფად შეიძლება
გამოიწეროს ანგარიში. ამგვარად, დაკვეთის შესრულების სიჩქარემ შეიძლება გავლენა
იქონიოს ნაღდი ფულის ნაკადებზე, თუკი ანგარიში არ გამოიწერება მანამ, სანამ საქონელი
არ

გაიგზავნება.

ერთ-ერთი

ნაკლებად

მნიშვნელოვანი

ლოჯისტიკური

მდგენელი,

რომელიც გავლენას ახდენს დებიტორების ნაღდ და უნაღდო ანგარიშებზე, წარმოადგენს
ანგარიშების გამოწერის სიზუსტე. თუკი მომხმარებელი აღმოაჩენს, რომ მისი ანგარიშები
შეიცავს უზუსტობას, სავარაუდოდ ის არ აანაზღაურებს მას, შესაბამისად, დროის შუალედი
დაკვეთის შესრულებასა და ანაზღაურებას შორის გაიზრდება მანამ, სანამ შეცდომა არ
გამოსწორდება.

ლოჯისტიკა არსებით გავლენას ახდენს საბრუნავ კაპიტალზე, ვინაიდან იგი ამცირებს
მასალების, ნახევარფაბრიკატების, საკომპლექტაციო და მზა ნაკეთობების მარაგებს. ძალან
ხშირად ფირმა-პროდუცენტების საბრუნავი კაპიტალის 50%-ზე მეტი მოდის მარაგებზე.
ამიტომაც,

ლოჯისტიკური

ფაქტორი,

რომელიც

გავლენას

ახდენს

ინვესტირებულ

კაპიტალზე, მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კომპანიის პოლიტიკაზე მარაგების
დონის, მარაგების დონის მართვისა და კონტროლის ხარისხის მიმართ, აგრეთვე,
განაწილებაში მოთხოვნების და-გეგმვის სისტემაზე.
ცნობილია, რომ დაკვეთის ეკონომიკური ზომის ტრადიციული კონცეფცია ხშირად
სრულად ვერ ასახავს წარმოებისა და განაწილების მოთხოვნებს. რის შედეგადაც
წარმოიქმნება მარაგების ზედმეტი დონე. თავის მხვრივ, მასალებისა და ნედლეულის
შესყიდვა

მჭიდროდაა

დაკავშირებული

კრედიტორების

ანგარიშზე.

ლოჯისტიკის

თვალსაზრისით, ასეთი ანგარიშები წარმოადგენენ ფირმის ბალანსის ძირითად ელემენტებს
და გავლენას ახდენენ მათ საბრუნავ კაპიტალზე. შესაბამისად, შესყიდვებისა და წარმოების
მართვის ინტეგრაციამ, როგორც ლოჯისტიკური სტრატეგიის შემადგენელმა ნაწილმა –
შეიძლება მოგვცეს დადებითი ეფექტი, რაც დამტკიცებულია პრაქტიკულად. ფირმებში,
რომლებშიც, მარაგების ხარჯვის სტადიები შეესაბამებიან მასალებსა და ნედლეულზე
არსებულ მოთხოვნებს, მცირდება ლოჯისტიკური დანახარჯები, შესაბამისად მაღალია
ინვესტირებული კაპიტალის გამოყენების მაჩვენებელი.
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საწყობების,

სატრანსპორტო

საშუალებების

და

ლოჯისტიკური

სისტემის

სხვა

ელემენტების იჯარა მოიჯარეებისათვის წარმოადგენს მიმდინარე ხარჯებს. ძირითადი
კაპიტალის შეცვლა მიმდინარე დანახარჯებით ძირითადად მიიღწევა გადაზიდვებისა და
დასაწყობების ოპერაციების შესასრულებლად, საკუთარი საშუალებების შეძენის ნაცვლად,
მესამე მხარის (ლოჯისტიკური შუამავლის) ჩართვით. ასეთი ცვლილებები არსებით
გავლენას ახდენს სახელშეკრულებო ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს შორის
არსებულ ბალანსზე, და შესაბამისად ამ უკანასკნელისა და მოგების ბალანსზე, აგრეთვე
ნაღდი კაპიტალის მოძრაობაზე - როგორც საპროცენტო დანარი-ხების, ისე ვალის გადახდის
თვალსაზრისით. ვინაიდან ფირმის ძირითად მატერიალურ ბაზას უმეტეს შემთხვევაში
წარმოადგენს საკუთარი და არა იჯარაში აყვანილი სატრანსპორტო საშუალებები და
ნაგებობები, შესაბამისად, ლოჯისტიკას შეუძლია არსებითი გავლენა იქონიოს ფირმის
ძირითადი კაპიტალის საერთო სიდიდეზე, ასევე მოგებისა და ინვესტირებული კაპიტალის
თანაფარდობაზე.
ამგვარად, შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნათ, რომ ლოჯისტიკა გავლენას ახდენს ფირმის

მოგებისა და წაგების თითქმის ყველა ასპექტზე. ამიტომაც, ლოჯისტიკური სტრატეგიაში
შესაბამისი ცვლილებები არსებით გავლენას ახდენს ფირმის საქმიანობის ფინანსურ
შედეგებზე და თავისი წვლილი შეაქვს მათი ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობის
უზრუნველყოფაში.

ფირმებმა,

რომლებმაც

თავიანთ

შეიარაღებაში

შემოიტანეს

ლოჯისტიკური სტრატეგია, მუდმივ ანალიზს უკეთებენ მას. დაწვრილებით ანალიზს
ექვემდებარებიან აგრეთვე მოგება და ინვესტირებული კაპიტალი, იმისათვის, რომ
დავრწმუნდეთ რესურსების გამოყენების მაქსიმალურ ეფექტურობაში. თუკი შემოვიტანთ
ცვლადებს ფორმულაში, რომლის მრიცხველსაც წარმოადგენს შემოსავლების კოეფიციენტი
და

კაპიტალის

ბრუნვა,

შესაძლებელია

მნიშვნელოვანწილად

(რაოდენობრივად)

განვსაზღვროთ ლოჯისტიკის გავლენა მოგების მაჩვენებლებზე, რომელსაც ვღებულობთ
საქონლის

გაყიდვიდან

და

ინვესტირებული

კაპიტალიდან,

ვინაიდან

მოგება

ლოჯისტიკური მომსახურებისაგან და დანახარჯები ლოჯისტიკურ ოპერაციებზე შედიან
ფირმის ჯამური შემოსავლებისა და დანახარჯების ძირითად ნაწილში:
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მოგება ინვ. კაპიტალზე𝒆 =

მოგება გაყიდვებიდან
გაყიდვების ღირებულება
×
გაყიდვების ღირებულება ინვესტირებული კაპიტალი

ლოჯისტიკის სფეროში ბაზრის ფართო დიაპაზონისათვის (სასურსათო საქონლიდან კაპიტალტევად პროდუქციამდე)
პროდუცენტები

და

ჩატარებული გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ ფირმა –

შუამავლები

ფლობენ

საკმაოდ

ფართო

შესაძლებლობებს

მომხმარებლებისათვის ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად. თუმცა ეს შესაძლებლობები
შეიძლება რეალი-ზებული იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუკი ლოჯისტიკური
სისტემების

ფუნქციონირება

სრული

მოცულობითაა

ორიენტირებული

ბაზარზე.

სასურსათო საქონლის დიდი ნაწილისათვის ლოჯისტიკა, როგორც მარკეტინგის აქტიური
ინსტრუმენტი არ თამაშობს არსებით როლს. გამონაკლისს წარმოადგენს მალეფუჭებადი
ტვირთების გადატვირთვა, როდესაც მთავარ ფაქტორებია გადატვირთვის დრო და
გადაზიდვის სიჩქარე.

საინვესტიციო საქონლის ბაზარზე კუნკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორს
წარმოადგენს

გადატვირთვების

საიმედოობა.

ის

არსებითია

მომხმარებლისაგან

დამატებითი დაკვეთების, ან ყოფილი დამკვეთის რეკომენდაციით ახალი მომხმარებლებისაგან

დაკვეთის

მისაღებად.

გადატვირთვების

საიმედოობის

მნიშვნელობა

განპირობებულია იმით, რომ ის უშუალოდ აისახება მომხმარებლებთან სხვადასხვა სახის
კონკურენტულ სიტუაციებზე, მათ შორის ნაწილობრივ მშენებლობაზე, პერსონალის
დაკომპლექტებაზე, მის სწავლებაზე და ა. შ., კონკურენტუნარიანობაზე ზემოქმედება
ძალზედ

მაღალია,

ვინაიდან

განმეორებითი

დაკვეთა

წარმოებისათვის

ყველაზე

მომგებიანია ხანგრძლივი პერსპექტივის თვალსაზრისით, ვინაიდან დაბალია გაყიდვამდე
და გაყიდვის შემდგომი დანახარჯები, ასევე დანახარჯები პროდუქციის პროექტირებასა და
სტანდარტიზაციაზე.

გადატვირთვების

საიმედოობა

ასევე

წარმოადგენს

ფაქტორს,

რომელიც გავლენას ახდენს ისეთი სახეობის პროდუქციის წარმოებასა და განმეორებით
დაკვეთაზე, როგორიცაა მოწყობილობები და ხელსაწყოები.

ხანგრძლივი

სარგებლობის

საყოფაცხოვრებო

პროდუქციის

ბაზარზე

გადატვირთვების საიმედოობა უმეტეს შემთხვევაში არ წარმოადგენს მადომინირებელ
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ფაქტორს, ვინაიდან ასეთი სახეობის საქონელი, როგორც წესი, ყოველთვის არსებობენ
განაწილების ქსელში, ხოლო საიმედოობა უმნიშვნელო გავლენას ახდენს მარაგებზე.
მომხმარებლები და გამყიდველები ხშირად ადვილად თანხმდებიან განსაზღვრული
ხარისხის საიმედოობამდე ან განუსაზღვრელობამდე გადატვირთვებში მომწოდებლის ან
მარკის შეუცვლის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში ლოჯისტიკა გვევლინება მხოლოდ და
მხოლოდ

დანახარჯების

შემცირების

მთავარ

ფაქტორად,

და

არა

მარკეტინგის

ინსტრუმენტად. თუმცა მას შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს მომსახურების
ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, განსაკუთ¬რებით ლოჯისტიკური ოპერაციების
შესრულების ვადების შემცირების საქმეში, როდესაც წარმოებაში მზადდება ახალი
საქონელი.
როგორია ლოჯისტიკის როლი სამრეწველო მასალების ბაზარზე, ე. ი. პროდუქციაზე,
რომელიც მომხმრებლების მიერ გამოიყენება კომპონენტების სახით? ამ შემთხვევაში
პროდუქცია ძირითადად მზადდება მომხმარებლების სპეციფიკაციის შესაბამისად, მაგრამ
მათი შემუშავების შემდეგ ის წარმოადგენს სტანდარტულს, ხოლო წარმოება - მეორადს.
აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გადატვირთვების საიმედოობას გააჩნია დიდი
კონკურენტული უპირატესობა სხვა ფაქტორების, მაგ. სიჩქარის ან გადატვირთვების
სიხშირის მიმართ.
ამგვარად, როდესაც საქონლის მრავალრიცხოვან ბაზარზე პროდუქციის დიფერენციის
ალბათობა ხარისხობრივად ან რაოდენობრივად მცირდება, ხოლო ფირმის კორპორაციული
იმიჯი

ან

სტრატეგია

ძნელად

შესაცვლელია

მოკლევადიან

პერსპექტივაში,

მაშინ

ლოჯისტიკა წარმოადგენს კონკურენტუნარიანობის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ფაქტორს.
ასეთ პირობებში კონკურენტულ უპირატესობას
ლოჯისტიკური

საქმიანობის

შესაძლებლობების

ფირმამ შეიძლება მიაღწიოს თავისი
საფუძველზე,

რასაც

მიეკუთვნება

განსხვავება ფირმის სეგმენტაციაში, ცვლილებები ეკონომიკურ გარემოში და საბაზრო
მოთხოვნებში, აგრეთვე თავისი ან სხვისი ტაქტიკური მანევრების შეცვლით.
XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან ლოჯისტიკა გამოდის დანახარჯების შემცირებისა და
მოგების

გაზრდის

ჩარჩოებიდან.

ამიტომაც,
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კონკურენტუნარიანობის კონცეფცია მდგომარეობს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში
დამატებითი მომსახურების გაწევისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესების ხარჯზე.
გარკვეული როის შემდეგ ფირმების უმრავლესობის მიერ აღნიშნული კონცეფციების
გამოყენებისას,
საქმიანობად,

დანახარჯების
მაგრამ

უკვე

შემცირება

სხვა

შეიძლება

ფაქტორების

ისევ

აღმოჩნდეს

საფუძველზე.

უპირველეს

შესაბამისად,

ფირმის

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ლოჯისტიკის ხარჯზე – ესაა უწყვეტი და დინამიური
პროცესი.
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გეგმა
9.1. თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები და ლოჯისტიკის ადგილი
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9.2. მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ცვლილებების მართვა.
Lecture Topic 9. Configuration of supply chain logistics system
9.1. Changes in the modern business environment and the place of logistics in business
9.2. Managing the changes in the supply chain
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ბიზნესში
თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები8. თანამედროვე ბიზნესგარემოს მახასიათებელი თავისებურებებია:
კონკურენციის ზრდა. ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის პირობებში
ბიზნესის უმთავრეს მახასიათებელი თავისებურებაა მისი საერთაშორისო და გლობალური
ხასიათი, რომელიც საქონლისა და მომსახურების ბაზრებზე კონკურენციის გამწვავებას
განაპირობებს.

ვაჭრობის

ლიბერალიზაცია,

ეკონომიკური

ბარიერების

რღვევა

და

მიწოდების ეფექტური სისტემების დანერგვა კომპანიებს საშუალებას აძლევს წარადგინონ
საკუთარი პროდუქცია მსოფლიო და საერთაშორისო ბაზარზე და კონკურენციაში შევიდნენ
ბაზრის

სხვა

მონაწილეებთან.

ასეთ

პირობებში

ორგანიზაციების

წარმატება

დამოკიდებულია მის უნარზე გამონახოს ახალი შესაძლებლობები საკუტარი პროდუქციის
8

http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/STRATEGIULI/page2.html
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კონკურენტუნარიანობის

ამაღლების

მიმართულებით,

წინააღმდეგ

შემთხვევაში

წარუმატებლობა გარანტირებულია.
პროდუქციის
კონკურენციის

(საქონლის/მომსახურების)

გაღრმავების

პირობებში

ასორტიმენტის

მხოლოდ

სწრაფი

არსებული

ზრდა.

პროდუქტების

სამომხმარებლო თვისებების გასაუმჯობესებლად გადადგმული ნაბიჯები არასაკმარისია
ბაზარზე გრძელვადიანი უპირატესობის მოსაპოვებლად. ამიტომაც, კომპანიები ცდილობენ
შექმნან

და

დანერგონ

ახალი

ბიზნეს-პორტფელები,

რაც

ბაზარზე

პროდუქციის

ასორტიმენტის ზრდას და გაფართოებას განაპირობებს. ამოტამაცაა, რომ თანამედროვე
ბაზარზე,

თუნდაც

დასახელების

ლოკალურ

(ზოგჯერ

დონეზე

ათასობითაც)

ერთი

და

პროდუქციაა

იგივე

დანიშნულების

წარმოდგენილი.

ასობით

ასორტიმენტის

გაფართოება კიდევ უფრო ართულებს კონკურენტული უპირატესობისთვის ბრძოლას,
ხოლო აღნიშნულ ბრძოლაში მთავარ ფაქტორად ლოჯისტიკა და მიწოდების ეფექტური
სისტემები გვევლინება.
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარება. სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის
პირობებში ადგილი აქვს ახალი ტექნოლოგიების სწრაფ დანერგვასა და მათ ფართო
გამოყენებას
განვითარებამ

ბიზნესის

ყველა

ბიზნესის

სფეროში.

გარდა

ცალკეული

ამისა,

სფეროების

ტექნოლოგიების
დაახლოება

სწრაფმა

და

მათი

ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერება განაპირობა. ამა თუ იმ საქონლის წარმოების
პროცესში ფართოდ გამოიყენება მეცნიერებასისა და ტექნოლგიების სხვადასხვა სფეროში
მიღწეული შედეგები. მაგალითად, თანამედროვე საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში ფართოდ
გამოიყენება

კომპიუტერულ

ტექნოლოგიებში

მიღწეული

შედეგები

(ე.წ.

გონიერი

ტექნოლოგიები - გონიერი ტელევიზორი, გონიერი მტვერსასრუტი და ა.შ.). ტექნოლგიების
სწრაფმა განვითარებამ ასევე განაპირობა ცალკეულ დარგებსა და სფეროებს შორის
საზღვრების მოშლა და მათი ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერება.
ცვლილებები პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ხანგრძლივობაში. სამეცნიეროტექნიკური პროგრესის დაჩქარებამ არსებითი
სასიცოცხლო

ციკლის

ხანგრძლივობაში.

ცვლილებეი გამოიწვია პროდუქტის

კერძოდ,
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ტექნოლოგიების სწრაფმა გამოყენებამ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი მნიშვნელოვანი
შემცირება განაპირობა, რაც კიდევ უფრო ართულებს მენეჯერული გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესს. ასეთ პირობებში აუცილებელია ახალი პროდუქტების პროექტირების,
დანერგვის და ბაზარზე გასვლის ციკლის ხანგრძლივობა, რაც შესაბამისი მენეჯერული
გადაწყვეტილებეის მიღებას და მარკეტინგული ღონისძიებეის განხორციელებას მოითხოვს.
ბიზნეს-პარტნიორებთან ახალი ფორმის ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ბიზნესის
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე არსებითად შეიცვალა ურთიერთობები ბიზნესპარტნიორებს შორის. დღეს აღნიშნულმა ურთიერთობამ პარტნიორობის ფორმა შეიძინა,
ვინაიდან

ბიზნეს

სუბიექტების

საქმიანობის

შედეგებს

მნიშვნელოვანწილად

დამოკიდებულია პარტნიორების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
ლოჯისტიკის

ადგილი

თანამედროვე

ბიზნესში.

საქონლის

მოძრაობის

პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად აუცილებელია სრულად
გავითვალისწინოთ როგორც ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები, ისე მიწოდების
ჯაჭვის ადგილობრივი, რეგიონალური და გლობალური მახასიათებლები. ამ პრობლემების
მოგვარების ერთ-ერთი გზა კონკრეტული ტერიტორიის სპეციფიკური მახასიათებლების
მიმართ ინტეგრაციული ლოჯისტიკის დანერგვაა.
კომპანიების,

ორგანიზაციების

და

ფირმების

განცალკევებული

ერთეულების

ფუნქციონირებას და მართვას ხშირად ახლავს არაეფექტური შედეგები. სისტემური
ანალიზის და სისტემური მიგდომის ფართოდ გამოყენება რთული პრობლემების
გადაწყვეტისას, ხშირად გვაყენებს იმ ფაქტის წინაშე, რომ მისი მიწოდების ჯაჭვის
საბოლოო ეფექტი უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება გაცილებით აღემატებოდეს საწარმოების
ან ორგანიზაციების ცალკე მოქმედი ერთეულების ინდივიდუალური ეფექტების ჯამს.
შედეგად, სამეწარმეო საქმიანობის ცალკეული ელემენტები, რომლებიც დაკავშირებულია
საქონლის მოძრაობასთან (მომარაგება, გადატვირთვა, შეფუთვა, დასაწყობება, შეკვეთების
დამუშავება, ტრანსპორტირება) განიხილება როგორც ურთიერთდაკავშირებული და
ურთიერთდამოკიდებული.
რეზერვების შევსება და ფორმირება საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს საქონლის
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მოძრაობის სხვა ელემენტებზე. აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია ამ სისტემის
მთლიანი ოპტიმიზაცია და არა მისი ცალკეული ლოჯისტიკური ელემენტებისა. ამის
მიღწევა შესაძლებელია ახალი, ხარისხიანი მახასიათებლების და ცნებების გამოყენებით.
სხვა სიტყვებით, ცალკეული ელემენტების რაოდენობრივი შეერთება ერთ მთლიანში,
გვაძლევს

ახალ

ხარისხიან

მომსახურებას

-

ლოჯისტიკას.

ლოჯისტიკის

ფართო

გავრცელებას წინა საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში ხელი შეუწყო წამყვანი
კომპანიების, მათ შორის ტრანსნაციონალური კომპანიების, სტრატეგიულ მართვაზე
გადასვლამ, რომელიც ეფუძნება თანამედროვე მენეჯმენტის და ხარისხის მართვის
პრინციპებს,

რომლებიც

თავის

მხრივ

თანამედროვე

სტანდარტების

საფუძველზეა

შემუშავებული.
ხშირად არსებობს დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო რესურსებზე, ტრანსპორტზე,
ტვირთების ექსპედირებაზე, საბაჟო ბროკერებზე, დილერებზე, მიწოდებაზე, წარმოებაზე,
რეალიზაციაზე, სასაწყობო და შეფუთვით ოპერაციებზე, მაგრამ არასაკმარისი წარმოდგენა
გვაქვს მათ კავშირებზე საქონელბრუნვის პროცესში.
ამიტომ, თანმხლები ანალიტიკური, გრაფიკული და სტრუქტურული მოდელების
დამუშავება, რომელიც საქონელბრუნვაში მონაწილე ზემოთხსენებულ ელემენტებსაც
ითვალისწინებს, გვაძლევს ამ პროცესში თითოეული მათგანის როლის განსაზღვრის და
განსაკუთრებით

რაციონალური

ლოჯისტიკური

გადაწყვეტილებების

მისაღებად

სამეცნიერო საფუძვლის ჩაყრის საშუალებას. ეს ყველაფერი სრულად ვრცელდება
საინფორმაციო სისტემებზეც. სინამდვილეში ეს სასაქონლო და ინფორმაციული ნაკადების
მართვის პრობლემის

გადაწყვეტის

სპეციფიკურობაა,

რომელიც

საბოლოოდ

ყველა

მონაწილის ურთიერთქმედების წყალობით, ხარჯების შემცირების საშუალებას იძლევა, რაც
თავისთავად ზრდის კომპანიის კონკურენტუნარიანობას საბაზრო ფასების ფორმირების
პროცესში.
პრაქტიკაში გამოყენებული ლოჯისტიკური ტექნოლოგიების და მასზე დაფუძნებული
მომსახურების გამოყენება გვაძლევს შემდეგ ძირითად უპირატესობებს:
-

ზეგავლენა შექმნილი პროდუქტის თვითღირებულების ფორმირებაზე;
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-

დისტრიბუტორების და ოპერატორების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა;

-

როგორც სამეწარმეო, ისევე საქონელბრუნვის სფეროში საქონლის მოძრაობის
რაციონალური მარშრუტის შერჩევის შესაძლებლობა.

ლოჯისტიკაში
ელექტრონული,

საინფორმაციო

რიგ

და

შემთხვევებში

საკომუნიკაციო

ვირტუალურად

სისტემების

წოდებული,

დანერგვა,

საშუალებების

გამოყენების შესაძლებობას გვაძლევს. ეს ცვლის დიდი რაოდენობის მივლინებებს,
ხელშეკრულებებს, ანგარიშფაქტურებს, ზედნადებებს, სხვა ამგვარ დოკუმენტებს და მასთან
დაკავშირებულ მაღალ ხარჯებს, გაღებულს მომსახურე პერსონალზე. სხვათაშორის
საინფორმაციო ნაკადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ერთდროულად, ასევე
გარკვეული შუალედით, შეფერხებით ან წინსწრებით მოძრავ მატერიალურ ნაკადთან
მიმართებაში. სისტემა უზრუნველგვყოფს არასტანდარტული საქონლის მწარმოებელთან ან
საქონლის

მფლობელთან

დაბრუნებას

ინფორმაციით.

გარდა

ამისა,

აღნიშნული

საინფორმაციო სისტემა საქონლის სწრაფად გადამისამართების საშუალებას გვაძლევს.
ლოჯისტიკის დანერგვამ სტიმულირება გაუწია მონაცემთა და საინფორმაციო
სტრუქტურების შეცვლას, საქონლის ბრუნვის პროცესში ყველა მონაწილის, მათ შორის
სადაზღვევო კომპანიების და ბანკების, ინტეგრირებისთვის. ეს საბოლოო ჯამში ხელს
უწყობს ფირმების მუშაობის ეფექტურობის ზრდას.
ლოჯისტიკური ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს

ავტომატიზირებული

სასაწყობო სისტემების შექმნას, რომლებიც უზრუნველყობენ საქონლის უსაფრთხოებას,
შენახვას, გადამუშავებას და ტვირთის პარტიების გადაზიდვას შტრიხკოდების სკანირების
მოწყობილებების გამოყენებით, რაც ამცირებს საქონლის საწყობში ყოფნის დროს.
რეგიონალური

ან

ადგილობრივი

მასშტაბის

ლოჯისტიკური

ცენტრის შექმნა

(სასურსათო ბაზების, ჰიპერმარკეტების, სატვირთო ტერმინალების მონაწილეობით),
მთლიანი შემოსავლის სხვადასხვა დონით განსხვავებული საწარმოების და ფირმების
გარკვეული

ჯგუფების

მომსახურებისათვის,

გვაძლევს

მიწოდება-რეალიზაციის,

სადაზღვევო, საბაჟო და უსაფრთხოების რიგი ფუქციების საკუთარ თავზე აღების
საშუალებას,

რაც

მთლიანობაში

ცალკეული
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უზრუნველყოფს, ზემოთაღნიშნული ოპერაციების განხორციელებისას. ასეთი ცენტრები
შეიძლება შეიქმნას ცალკეული სამრეწველო დარგების და ტრანსნაციონალური კომპანიების
მიერაც.

საწარმოებსა

კონტროლის

და

ორგანიზაციებში

განყოფილებები,

არამედ

უნდა

იქმნებოდეს

ლოჯისტიკური

არა

ტრანსპორტის

ქვედანაყოფები.

რეგიონების

ლოჯისტიკური ცენტრებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა სატრანსპორტო-ეკონომიკური
ბალანსის შედგენაში და დაარეგულირონ საბაზრო მიწოდებები წარმოების რიტმის
შესაბამისად. ასევე შესაძლებელია გადაიჭრას რეგიონალური პრობლემები: მოხდეს
სხვადასხვა პროდუქციის ან საქონლის ადგილზე წარმოება ან შესყიდვა.
ლოჯისტიკის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი სარგებელი გამომდინარეობს იმაში,
რომ უზრუნველყოფს მომხმარებელს მატერიალური და ინფორმაციული რესურსებით და
გამორიცხავს მათ დეფიციტს ცალკეულ რეგიონებსა და ქალაქებში.

9.2. მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ცვლილებების მართვა
ნებისმიერი სამეურნეო სისტემა, მათ შორის ყველაზე სრულყოფილი სისტემაც,
საჭიროებს მუდმივ კორექტირებას, რაც განპირობებულია ორგანიზაციის შიდა და გარე
გარემოში მიმდინარე ცვლილებებით.

ორგანიზაციის შიდა გარემო, ესაა ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც
ყალიბდება ორგანიზაციის შიგნით მიღებული ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების
შედეგად. მას მიეკუთვნება: ორგანიზაციული სტრუქტურა, მიზნები და ამოცანები,
ტექნოლოგიები

(სამუშაობის

კომპონენტებისგან

საბოლოოო

ერთობლიობა,

რომელიც

უზრუნველყოფს

პროდუქტის

მიღებას),

პერსონალი,

ცალკეული

კორპორაციული

კულტურა და ა.შ.

ორგანიზაციის

გარე

გარემო.

გარე

გარემო

არსებობს

ორგანიზაციისგან

დამოუკიდებლად და ორ ჯგუფად იყოფა:
- ზოგადი გარემო, რომელსაც მიეკუთვნება საერთაშორისო, სოციალური, კულტურული,
ეკონომიკურ და პოლიტიკური ფაქტორები;
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- მიზნობრივი
სხვადასხვა

გარემო,

რომელსაც

კონტრაგენტები

მიეკუთვნება

(შუამალები),

მომხმარებლები,

რომლებიც

კონკურენტები,

გარკვეული

ფორმით

სარგებლობენ ან იყენებენ კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქტებით (საქონლით
და/ან მომსახურებით).
შიდა გარემო, რომლის ჩარჩოებშიც მიწოდების ჯაჭვი ახორციელებს საკუთარ
საქმიანობა, მუდმივად იცვლება ისეთი ფაქტორების გავლენის შედეგად, როგორიცაა:
-

საბაზრო კონიუქტურის ცვლილება;

-

ინოვაციური ცვლილებები;

-

სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესისა და ახალი ტექნოლოგიების გავლენა და ა.შ.
გარდა ამისა, არსებობს სხვა ტიპის შინაგანი ცვლილებები, როგორიცაა:

− მიწოდების ჯაჭვის მონაწილეების ცვლილება;
− მიწოდების ჯაჭვის მონაწილეებს შორის არასებული ურთიერთობების კორექტირება;
− ინფორმაციული ტექნოლოგიების სრულყოფა;
− ახალი პროდუქტების შემუშავება და სხვა,
რომლებიც ასევე განაპირობებენ მიწოდების ჯაჭვში ორგანიზაციული ცვლილებების
განხორციელების აუცილებლობას.
იმისათვის,

რომ

მიწოდების

ჯაჭვი

პასუხობდეს

აღნიშნულ

ცვლილებებს,

აუცილებელია ლოჯისტიკური სისტემების პროექტირებისა და სისტემური დაგეგმვის
მეთოდოლოგიის გამოყენება, რომელიც საშუალებას იძლევა გათვალისწინებულ იქნას
შექმნილი მდგომარეობა და სწორად შეფასდეს მოვლენების მომავალი განვითარების
ალტერნატივები.
სისტემის ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელება, რომელიც შედგება
მთელი როგო ორგანიზაციებისაგან, საკმაოდ მასშტაბური მოცულობის საქმიანობაა,
რომელიც საჭიროებს დეტალურ დამუშავებას და შესაბამისად, საჭიროებს დროს საკმაოდ
დიდ მონაკვეთს და სერიოზულ ფინანსურ დანახარჯებს.
მიუხედავად

ამისა,

მიწოდების

ჯაჭვში

მიმდინარე

პროცესების

უწყვეტი

გაუმჯობესება წარმოადგენს კონკურენტულ ბაზარზე ბიზნეს-საქმიანობის აუცილებელ
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სტრატეგიას. მიწოდების ჯაჭვში ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა შეიძლება
განხორციელდეს ოთხი ძირითადი მიდგომის საფუძველზე:
1. გადაწყვეტილებების სწრაფი ანალიზის მეთოდი (FAST).
2. პროცესების ბენჩმარკინგი;
3 პროცესების რეპროექტირება;
4. პროცესების რეინჯირინგი.
გადაწყვეტილებების სწრაფი ანალიზის მეთოდი წარმოადგენს მიდგომას, რომელიც
უზრუნველყოფს

ჯგუფის

ყურადღების

კონცენტრირებას

ცალკეულ

პროცესებზე,

იმისათვის, რომ განისაზღვროს მეთოდი, რომლებიც უზრუნველყოფენ აღნიშნული
პროცესების გაუმჯობესებას. თავდაპირველად განისაზღვრება პრობლემა (როგორც წესი, ეს
მეთოდები გამოიყენება დანახარჯების, ციკლის ხანგრძლივობის და შეცდომების დონის 515%-ით შესამცირებლად მოკლე პერიოდში (სამ თვემდე პერიოდში), შემდეგ იკრიბებიან
სპეციალისტების ჯგუფი, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში შეიმუშავებენ
პროცესების განზოგადებული ბლოკ-სქემას და ღონისძიებების გეგმას, რაც უზრუნველყოფს
პროცესის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.
იმ შემთხვევაში, როცა ჯგუფის მუშაობა ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, დაიწყება
წინადადების რეალიზაცია.
ბენჩმარრკინგი. ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის განსხვავებულ მიდგომას
წარმოადგენს ბენჩმარკინგი. ბენჩმარკინგი ესაა საკუთარ ორგანიზაციაში მიმდინარე
პროცესების მაჩვენებლების შედარება სხვა ორგანიზაციის ანალოგიური პროცესების
მაჩვენებლებთან, ანუ სხვა ორგანიზაციის საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენება. როგორც წესი,
ბენჩმარკინგი უზრუნველყოფს დანახარჯების, ლოჯისტიკური ციკლის და შეცდომების
დონის შემცირებას 20-50%-ით, 4-6 თვის განმავლობაში.
ბიზნეს-პროცესების ბენჩმარკინგის დროს მიმდინარეობს ძირითადი პროცესების
იდენტიფიკაცია, საუკეთესო ეკვივალენტურ პროცესების გამოვლენა და მათთან შედარება
არასასურველი განსხვავებების (გადახრების) გამოვლენის მიზნით.
როგორც

წესი,

შედარებითი

ანალიზის
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ორგანიზაცია,

რომლებიც

ორგანიზაციასთან

ფუნქციონირებენ

შედარებით.

შემდეგ

უკეთესად

მიმდინარეობს

მოცემულ,

აღნიშნული

საკვლევ
(შერჩეული)

ორგანიზაციების ბიზნეს-პროცესების შეფასება, იმისათვის, რომ გამოვლინდეს აღნიშნული
(შერჩეული) ორგანიზაციების უკეთ ფუნქციონირების მიზეზები.
აღნიშნული მონაცემები გამოიყენება გაუმჯობესებული პროცესების შემუშავებისა
და დანერგვისათვის. უმეტეს შემთხვევაში მსგავსი (შემუშავებული) პროცესები უფრო
შედეგიანი, ანუ პროდუქტიულია, ვიდრე მათ მიერ ადრე შესწავლილი ნებისმიერი
პროცესი.
რეპროექტირება.

რეპროექტირება

უმეტეს

შემთხვევაში

ხორციელდება

ისეთ

შემთხვევებში, თუკლი არსებობს უკვე ფუნქციონირებადი პროცესების გაუმჯობესების
აუცილებლობა და ძირითადად გამოიყენება ისეთი პრცესებისათვის, რომლებიც საკმაოდ
წარმატებულად

მუშაობენ

მოცემულ

მომენტშიც.

პროცესების

რეპროექტირება

უზრუნველყოფს დანახარჯების, ციკლის ხანგრძლივობის და შეცდომების რაოდენობის
შემცირებას 30-60%-ით.
რეპროექტირების

გამოყენება

მიზანშეწონილია

ისეთ

შემთხვევებში,

თუკი

ორგანიზაციის საქმიანობის მაჩვენებლების 30-60%-ით გაუმჯობესება უზრუნველყოფს მის
კონკურენტულ უპირატესობას. პროცესების რეპროექტირების დროს უნდა აიგოს (შეიქმნას)
კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობის იმიტაციური მოდელი, რომლის რეალიზაციის
დროსაც განხორციელდება პროცესების მოდერნიზაცია ავტომატიზაციის, მექანიზაციის და
ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე.
პარალელურად მიმდინარეობს დუბლირებული ფუნქციების აღმოფხვრამეთოდების
გამარტივება და სტანდარტიზაცია, მცირდება ციკლის ხანგრძლივობა და პროცესების დაცვა
შეცდომებისაგან.
პროცესების რეინჯირინგი. პროცესების რეინჯერინგი, ესაა ორგანიზაციის ბიზნესპროცესების

გაუმჯობესების

ერთ-ერთ

მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს ახალი

პროცესების შემუშავებას და წარმოადგენს ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების
საფუძველზე სტრუქტურული ცვლილებების დაგეგმვის შედარებით რადიკალურ მეთოდს.
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პროცესების

რეინჯირინგის

წარმატებით

განხორციელება

უზრუნველყოფს

დანახარჯებისა და ციკლის ხანგრძლოვობის შემცირებას 60-90%-ით, ასევე შეცდომების
რაოდენობის 40-70%-ით შემცირებას.
აღნიშნული

მეთოდი

გამოიყენება

იმ

შემთხვევაში,

როდესაც

პროცესების

მოძველების გამო მიზანშეუწონილია მისი შენარჩუნება. პროცესების რეინჯირინგი
საშუალებას

იძლევა

განხორციელება

უზრუნველვყოთ

საჭიროებს

დროისა

მაქსიმალური
და

გაუმჯობესება,

ფინანსური

რესურსების

თუმცა

მისი

მნიშვნელოვან

დანახარჯებს, ასევა მას თან ახლავს საკმაოდ მაღალი რისკები, რომლებმაც შეიძლება
გამოიწვიონ ორგანიზაციისათვის დამანგრეველი შედეგები.
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არსებული მიდგომები და დაახასიათეთ პროცესების ბენჩმარკინგი;;
13. ჩამოთვალეთ

მიწოდების

ჯაჭვში
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არსებული მიდგომები და დაახასიათეთ პროცესების რეპროექტირება;
14. ჩამოთვალეთ

მიწოდების

ჯაჭვში
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არსებული მიდგომები და დაახასიათეთ პროცესების რეინჯირინგი;
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არსი
გეგმა
10.1. მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის მიზანი და ამოცანები
10.2. მიწოდების ჯაჭვის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და პროექტირების არსი
Lecture Topic 10. Strategic planning and design of the supply chain
10.1. Purpose and objectives of supply chain planning
10.2. Strategic planning and design of the supply chain
10.1.

მიწოდების

მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების მიზანი და ამოცანები

ჯაჭვის

დაგეგმარება

წარმოადგენს

პროცესების

მართვისა

და

რეგულირების ერთ-ერთ უმნივნელოვანეს ფორმას, რომელიც მიმდინარეობს ცალკეული
მიწოდების ჯაჭვის ჩარჩოებში და ითვალისწინებს აღნიშნული პროცესების დროებითი
პარამეტრების შემუშავებას, რომლებიც გვიჩვენებს ესა თუ ის პროცესი სად, და როგორ
უნდა შესრულდეს.
არსებობს მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სამი დონე:
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1. დაგეგმარების სტრატეგიული დონე, ე.წ. გრძელვადიანი დაგეგმარება (10-15 წლის
ხანგრძლოვობით);
2. დაგეგმარების ტაქტიკური დონე, ე.წ. საშუალო ვადიანი (ხუთწლიანი) დაგეგმარება;
3. დაგეგმარების ოპერატიული დონე, ე.წ. მიმდინარე მოკლევადიანი დაგეგმვა (თვიური,
კვარტალური, წლიური).
დაგეგმარების

თითეული

დონისათვის

განისაზღვრება

შესაბამისი

მიზნები.

კერძოდ:
- დაგეგმარების სტრატეგიული დონის შესაბამისი სტრატეგიული დონის მიზნები;
- დაგეგმარების ტაქტიკური დონის შესაბამისი ტაქტიკური დონის მიზნები;
- დაგეგმარების ოპერატიული დონის შესაბამისი ოპერატიული დონის მიზნები.
მიწოდების
გადაწყვეტილებების

ჯაჭვის

დაგეგმვა

მიღებით.

იწყება

კერძოდ,

ჯერ

უმაღლეს

დონეზე

ყალიბდება

სტრატეგიული

მისია,

შემუშავდება

კორპორატიული სტრატეგია და ბიზნეს-სტრატეგიები. შემდეგ, მიღებული სტრატეგიული
ლოჯისტიკური

გადაწყვეტილებების

ჩარჩოებში

ყალიბდება

ფუნქციონალური

და

ლოჯისტიკური სტრატეგიები.
ტაქტიკური დონის გადაწყვეტილებების მიღებისას შემუშავდება განზოგადებული
გეგმები და არსებული სიმძლავრეების გეგმები, აიგება ძირითადი გრაფიკები.
ოპერატიული

ლოჯისტიკური

გადაწყვეტილებების

დონეზე

მიღებული

გადაწყვეტილებები შეესაბამება მოკლევადიანი გრაფიკების შემუშავებას.
მიწოდები ჯაჭვში დაგეგმარებისადმი არსებული მიდგომები სქემატურად შეიძლება
წარმოვიდგინილია სქემაზე (იხ. ნახ. 10.1.).
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მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემა

მისია
უმაღლესი დონის
ლოჯისტიკური
გადაწყვეტილებები

კორპორაციული სტრატეგია
ბიზნეს-სტრატეგია

ფუნქციონალური სტრატეგია

სტრატეგიული
ლოჯისტიკური
გადაწყვეტილებები

ლოჯისტიკური სტრატეგია

სიმძლავრეების გამოყენების
გეგმა

ტაქტიკური
ლოჯისტიკური
გადაწყვეტილებები

განზოგადოებული გეგმები
ძირითადი გრაფიკები

ოპერატიული
ლოჯისტიკური
გადაწყვეტილებები

მოკლევადიანი გრაფიკები

ნახ 10.1. მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემა

როგორც

გამოცდილება

აჩვენებს,

მოწინავე

კომპანიები

გრძელვადიანი

დაგეგმარების პროცესში აყალიბებენ საკუთარ მისიას, ხედვას და სტრატეგიულ მიზნებს.
კომპანიის

მისია

შესაბამისობაში

და

კავშირშია

ლოჯისტიკურ

მისიასთან,

რაც

ითვალისწინებს კომპანიის პროდუქციის საბოლოო მომხმარებლისათვის ეფექტური
მიწოდებას.
ზოგადი მისიის ჩარჩოებში განისაზღვრება საშუალოვადიანი მიზნები (როგორც
წესი ორ წელზე). შემდეგი დონე

- ესაა ამოცანები, რომლებიც შეიძლება გაიყოს ორ

ნაწილად - შიდა და გარე.
შიდა ამოცანები მიმართულია მყიდველზე - მომხმარებლის მომსახურების
ხარისხის

ამაღლება,

სადისტრიბუციო

(განაწილების
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განვითარება, მომწოდებლებთან სერვისი გაუმჯობესება და სხვცა.
შიდა ამოცანებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ორი მთავარი ამოცანა. პირველი ლოჯისტიკაში დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის ამაღლება,
მეორე ამოცანაა რეგიონული ლოჯისტიკის განვითარება. თითეული ამოცანა ფასდება
შესაბამისი კონკრეტულ მაჩვენებელით.
მაგალითის

სახით

შეგვიძლია

განვიხილოთ

ერთ-ერთი

გარე

ამოცანის

ჩამოყალიბების პროცესი - მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის ამაღლება. აღნიშნული
ამოცანა

იყოფა

დისტრიბუტორების

რამდენიმე

ქგეამოცანად.

მომსახურების

ხარისხის

პირველი
95%-მდე

-

ე.წ.

გაზრდა.

არაგამჭვირვალე
არაგამჭვირვალე

დისტრიბუტორები არიან ის დისტრუბუტორები რომელთა საწყობებში პროდუქციის
მარაგების კონტროლი ვერ ხორციელდება. მეორე - გამჭვირვალე დისტრიბუტორების
მეორადი გაყიდვების კლიენტების მომსახურების 96% დონეზე გასვლა. ეს არის ახალი
ტექნოლოგია, რომლის საფუძველზეც მწარმოებელი განსაზღვრავს დისტრიბუტორების
საწყობებში არსებულ მარაგებს. შემდეგ მწარმოებელი განსაზღვრავს ასორტიმენტის
პოლიტიკას, ვინაიდან მან იცის, რა უნდა გაყიდოს. მესამე ამოცანა - პირდაპირი
გაყიდვების, მათ შორის სავაჭრო ქსელების მომსზახურების 98% დონეზე გასვლა.
წრფივი მოდელირების მოდელები და მათი ოპტიმიზაციის მეთოდები მთავარ
როლს თამაშობს მიწოდების ჯაჭვის მართვის ყველა ტიპის ამოცანების გადაწყვეტაში.
საწარმოო დაგეგმარების ამოცანების გადაწყვეტისას გათვალისწინებული უნდა იყოს
მოთხოვნის, წარმოების და პროდუქციის შენახვის დინამიკა.
წრფივი პროგრამირების მეთოდის გამოყენებისას მსგავსი ამოცანები აღიწერება
შემდეგი სახით:
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სადაც, n – გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობაა;
m - გამოყენებული
aij -

საწარმოო რესურსების რაოდენობაა;

ერთეული j პროდუქციის გამოშვებისათვის დახარჯული რესურსების
რაოდენობაა;

cj –ერთეული j

პროდუქციის გამოშვებისა და რეალიზაციისგან მიღებული

მოგებაა;
bi - ხელთ

არსებული i რესურსების რაოდენოიბა;

xj - გამოშვებული j პროდუქციის რაოდენობაა;

იმისათვის, რომ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის პროცესი იყოს მაქსიმალურად
ეფექტური, საჭიროა ნათლად წარმოვიდგინოთ ის გარემოება, თუ რა და როგორ უნდა
მივიღოთ საბოლოო შედეგში. , ანუ უნდა გვქონდეს გარკვეული წარმოდგენა ე.წ. „
იდეალური“ მოდელზე, რომელიც უკვე არსებობს და გამოიყენება მიწოდების სხვა ჯაჭვის
ამა თუ იმ მოდელებში (საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენება) ან უკვე დაპროექტირებულია
ლაბორატორიულ პირობებში, რომლის მუშაობის შესაბამისი პარამეტრების მისაღწევადაც
უნდა იყოს მიმართული მოცემული მცდელობა.
„იდეალური“

მოდელის

შემუშავება

პრაქტიკაში

საკმაოდ

რთულია,

ბევრ

შემთხვევაში კი საერთოდ შეუძლებელია, რაც განპირობებულია იმით, რომ შეუძლებელია
მაღალი სიზუსტის ისეთი პირობების შექმნა, რომელშიც ფუნქციონირებს უკვე არსებული
„იდეალური“

მოდელი

მიწოდების

სხვა

ჯაჭვში,

და

კიდევ

უფრო

რთულია

ლაბორატორიულ პირობებში მოდელირებული „იდეალური“ მოდელის პრაქტიკული
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რეალიზაცია, რაც განპირობებულია იმით, რომ შეუძლებელია გათვალისწინებულ იქნას
საბაზრო ეკონომიკის ყველა რეალური პარამეტრი, რაც გავლენას ახდენს მიწოდების ჯაჭვის
მუშაობის პარამეტრებზე.

10.2. მიწოდების ჯაჭვის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და პროექტირების არსი
ლოჯისტიკური სისტემების, მათ შორის მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების დროს
გამოიყენება კვლევითი პროცესების ზოგადი სქემა, რომელიც შედგება სამი ეტაპისაგან (იხ.
სქემა 10.2.)
1. პრობლემის განსაზღვრა და პროექტის დაგეგმარება;
2. მონაცემების შეგროვება და ანალიზი;
3. პროექტის დანერგვისა და რეალიზაციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება.

პროექტირების პირველ ეტაპზე მიმდინარტეობს პრობლემების გამოვლენა და
ორგანიზაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების შეფასება. მისი რეალიზაცია
შედგება შემდეგი საფეხურებისაგან:
-

პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;

-

ანალიზის კონცეპტუალური სქემის შემუსავება;

-

დანახარჯებისა დფა შემოსავლების შეფასება.

მიწოდების ჯაჭვის პროექტირება და დაგეგმვა იქწყება არსებული მდგომარეობისა
და იმ ცვლილებების შეფასებით, რომლებიც განიცადა სისტემამა შიდა და გარე ფაქტორების
ზემოქმედების შედეგად.
შეფასების

მსგავს

პროცესს

ეწოდება

პროექტის

ტექნიკურ-ეკონომიკური

დასაბუთება, ის მოიცავს:
-

სიტუაციურ ანალიზს;

-

პროექტის ანალიზის კონცეპტუალური სქემების შემუშავებას;

-

დანახარჯებისა და მოგების მაჩვენებლების შეფასებას.
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ეტაპი 1. პრობლემის განსაზღვრა და პროექტის დაგეგმარება

პროექტის დაგეგმვა

პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთება

− სიტუაციური ანალიზი;
− ანალიზის კონცეპტუალური სქემის
შემუშავება;

− დანახარჯებისა

და

მოგების

შეფასება

−
−
−
−
−

მიზნების განსაზღვრა;
შეზღუდვების განსაზღვრა;
შედეგების შეფასების სტანდარტები;
ანალიზის ტექნიკა;
საპროექტო ამოცანის შემუშავება

ეტაპი 2. მონაცემების შეგროვება და ანალიზი

წინასწარი მონაცემების შერჩევა
და მონაცემთა შეგროვება

ანალიზი

− ანალიზის მეთოდებისა და
ტექნიკის განსაზღვრა;
− წინაპირობების განსაზღვრა და
ანალიზი;
− მონაცემთა წყაროების განსაზღვრა
− საკონტროლო მონაცემების
შეგროვება

− კითხარების (საკითხების) სედგენა;
− პირველადი ანალიზის მართებულობის
შემოწმება და დასრულება;
− ალტერნატივების რული ანალიზი;
− მგრძნობელობის სრული ანალიზი

ეტაპი 3. პროექტის დანეტრგვისა და რეალიზაციის რეკომენდაციების
შემუშავება

რეკომენდაციების შემუსავება

− სააუკეთესო ალტერნატივების
გამოვლენა;
− დანახერჯებისა და მოგების
შეფასება;
− პროექტის წარდგენა

დანერგვა

−
−
−
−

დანერგვის გეგმის შედგენა;
რეალიზაციის გრაფიკები;
მისაღები კრიტერიუმების შემუსავება
რეალიზაცია

ნახ. 10.2. მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვისა და პროექტირების ეტაპები
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-

პროექტის დაგეგმარების პროცესში განისაზღვრება ორგანიზაციის მიზნები და
ამოცანები, შეირჩევა სავარაუდო შედეგების შეფასების სტანდარტები.

მიზნებში უნდა აღიწეროს ბაზარი ან დარგი, ან მათი ცალკეული სეგმენტები,
დროის პერიოდები და საქმიანობის კონკრეტული პარამეტრები, რომლებიც, როგორც წესი,
წარმოადგენენ სერვისის დონის მახასიათებლებს. ორგანიზაციის მიზნებისა და ანალიზის
მეთოდების განსაზღვრისას აუცილებელია მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს საკუტარი სასტარტო
პოზიციები და დაგეგმარების პერსპექტივები.
შემდგომში

უნდა

შწმუსავდეს

საპროექტო

ამოცანა,

დაწესდეს

მისი

რეეალიზაციისათვის საჭირო რესურსები და ვადები.

მეორე ეტაპის ამოცანაა მონაცემების შეგროვება და ანალიზის ჩატარება, რისთვისაც
აუცილებელია:
-

ანალიზის მეთოდებისა და ტექნიკის შერჩევა;

-

მონაცემების შესაგროვებლად წყაროების განსაზღვრა;

-

მონაცემების შეგროვება.

ანალიზის ძირითადი მეთოდებია - იმიტაციური (მოდელირება), ოპტიმიზაციისა

და ანალიტიკური მეთოდები. სიტუაცისაგან დამოკიდებულებით შეიძლება შერჩეულ და
გამოყენებულ იქნას მონაცემთა ანალიზის ესა თუ ის მეთოდი. მას შემდეგ, რაც
დავრწმუნდებით ანალიზის შერჩეული მეთოდის საიმედოობაში, შეიძლება ვარიანტების
შეფასებაზე გადასვლა.
ამისათვის
პროექტის
9

მირებული

პირველადი

მონაცემების

ანალიზი,

ანალიზის

მგრძნობელობის

საფუძველზე

ანალიზი9

და

ხორციელდება

ალტერნატივების

მგრძნობელობის ანალიზი აწესებს რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის შედეგების (წმინდა მიმდინარე

ღირებულების (NPV), ან ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის(CEA) შემთხვევაში წმინდა მიმდინარე ხარჯის
(NPC)) მგრძნობელობის ხარისხს საკვანძო საწყისი პარამეტრების ღირებულებების ცვლილებისადმი,
როგორიცაა კაპიტალური ხარჯები, მომავალი მოთხოვნა ან განხორციელების პერიოდის ხანგრძლივობა.
წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ხელახლა გამოითვლება მნიშვნელოვანი ცვლადებისთვის ნაკლებად
ოპტიმისტური 44 ღირებულებების მნიშვნელობის საფუძველზე ან ნაკლებად კრიტიკული ვარაუდების
გამოყენებით. როგორც წესი, აღნიშნული მოიცავს ხარჯების მნიშვნელოვანი ელემენტების გაზრდას, ან
მნიშვნელოვანი სარგებლის შემცირებას განსაზღვრული პროცენტების და წმინდა მიმდინარე ღორებულებაზე
(NPV) ზემოქმედების მიხედვით. აგრეთვე, წმინდა მიმდინარე ღორებულების (NPV) შეფასების საიმედოობის
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ანალიზი.

მესამე ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტის დანერგვის რეკომენდაციების და მისი
რეალიზაციის საბოლოო გეგმის შემუშავება. როგორც წესი, დანახარჯების საბოლოო
შეფასება და შერჩეული პროექტის რისკების ანალიზი.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუსავდება პროექტის დანერგვასთან
დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუსავება, რომლის დროსაც გადაწყდება შემდეგი
ამოცანები:
-

საუკეთესი ვარიანტის გამოვლენა;

-

არნიშნული ვარიანტის შემოსავლებისა და მოგების შეფასება;

-

შერჩელი ვარიოანტის დანერგვასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება.

ტიპიური რისკებიდან შეიძლება გამოიყოს შემდეგი:
-

მოთხოვნის განუსაზღვრელობა და ცვალებადობა;

-

ადამიანური ფაქტორი (კონკურენტების გაუგებრობა ქცევის თვალსაზრისით,
შრომის მწარმოებლურობის არასტაბილურობა);

-

მიწოდების ჯაჭვის ცალკეული მონაწილეების მიერ სტრატეგიების შეცვლა;

-

რესურსბტან წვდომის ცვალებადობა.

აღნიშნული

რისკების

მართვის

განხორციელებისთვის

საჭიროა

მათი

რაოდენობრივი და თვისობრივი შეფასება.

შემოწმება ხელს უწყობს მგრძნობიარობის ანალიზში იმ ცვლადების იდენტიფიცირებას, რომლებიც ყველაზე
მნიშვნელოვანია პროექტის წარმატებისთვის.
წყარო: http://www.parliament.ge/uploads/other/134/134998.pdf
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საკონტროლო კითხვები
1. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების დონეები და დაახასიათეთ

დაგეგმარების სტრატეგიული დონე;
2. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების დონეები და დაახასიათეთ

დაგეგმარების ტაქტიკური დონე;
3. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების დონეები და დაახასიათეთ

დაგეგმარების ოპერატიული დონე;
4. დაახასიათეთ უმაღლესი დონის ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები
5. დაახასიათეთ სტრატეგიული ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები
6. დაახასიათეთ ტაქტიკური ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები
7. დაახასიათეთ ოპერაციული ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები
8. დაახასიათეთ მოწინავე კომპანიების გრძელვადიანი დაგეგმარების პროცესი;
9. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების წრფივი მოდელირების მოდელები

და მათი ოპტიმიზაციის მეთოდები
10. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის „იდეალური“ მოდელის შემუშავები ს პროცესი;
11. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების ეტაპები და დახასიათეთ

პროექტირების პირველი ეტაპი;
12. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების ეტაპები და დახასიათეთ

პროექტირების მეორე ეტაპი;
13. ჩამოთვალეთ მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების ეტაპები და დახასიათეთ

პროექტირების მესამე ეტაპი;
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სალექციო თემა 11. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელები
გეგმა
11.1. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა და მისი აგების პრინციპი
11.2. SCOR-მოდელის კონცეფციის ინტეგრაცია ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგთან,
ბენჩმარკინგთან და საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენება
Lecture topic 11. Supply chain SCOR-models
11.1. The structure of SCOR-models of the supply chain and its principles
11.2. Integrate the SCOR model concept with business process reengineering, benchmarking, and
best practices
11.1. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა და მისი აგების პრინციპი
საერთაშორისო ორგანიზაცია - მიწოდების ჯაჭვის საბჭომ (The Supply-Chain CouncilSCC) მოახდინა მიწოდების ჯაჭვის მართვის (SCM) კონცეფციის მოწინავე გამოცდილების
სინთეზი და მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების, პროექტირებისა და უფრო ეფექტური
ანალიზის მიზნით შეიმუშავა SCOR-მოდელი, რომელსაც ეწოდება „მიწოდების ჯაჭვში

ოპერაციების სარეკომენდაციო მოდელი“ - SCOR-მოდელი, SCOR-მოდელი, ეს არის
რეფერენტული მოდელი, რომელშიც მოცემულია მარტივი განმარტებები მიწოდების
ჯაჭვის მონაწილეებს შორის ურთიერთობების ასაღწერად.
SCOR-მოდელში გამოიყენება მიწოდების ჯაჭვში მუშაობის ეფექტურობის შეფასების
სისტემა და ტიპიური ბიზნეს-პროცესების აღწერა. SCOR-მოდელის დახმარებით შეიძლება
შეიქმნას

მიწოდების

ჯაჭვის

ფარგლებში

ბიზნეს-პროცესების

შეფასების

ერთიანი,

შედარებითი და მოხერხებული მეთოდები. მოდელში განსაზღვრულია სხვადასხვა სფეროს
ტიპიური ბიზნეს-პროცესები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კავშირები და ბიზნესწესები.

SCOR-მოდელი საშუალებას იძლევა კომპლექსურად შევაფასოთ მიწოდების ჯაჭვში
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მატერიალური ნაკადების (ტვირთების) მოძრაობის პროცესები. მოდელის ერთ-ერეთ

ძირითად

მომენტს

წარმოადგენს

მიწოდების

ჯაჭვის

ტიპოლოგიის

გრაფიკული

წარმოადგენა, რაც საშუალებას იძლევა გვქონდეს ნათელი წარმოდგენა კომპანიის რთული
ქსელური სტრუქტურის შესახებ. გარდაც ამისა, SCOR-მოდელი წარმოადგენს მიწოდების
ჯაჭვის

დიაგნოსტიკის

ეფექტურ

ინსტრუმენტს,

რომელიც

საშუალებას

იძლევა

გამოვავლინოთ როგორც ე.წ. „ვიწრო ადგილები“, ისე მკაფიოდ ვაჩვენოთ კომპანიის
ლოჯისტიკური სისტემის აგების შესაძლო ალტერნატიული ვარიანტები.
SCOR-მოდელი ეფუძნება მიწოდების ჯაჭვის მართვის პროცესების სტანდარტულ
აღწერას და სტანდარტული მახასიათებლებისა და ფუნქციების წარმოების წესებს, აგრეთვე,
ბიზნეს-პროცესების მონაწილეებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების სტანდარტიზაციას.
გარდა ამისა, SCOR-მოდელის დანერგვას საფუძვლად უდევს მიწოდების ჯაჭვის
მართვის პრაქტიკის გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო შედეგების
მიღწევას, ხოლო სტანდარტული გაზომვები საშუალებას იძლევა გავზომოთ და შევადაროთ
პროცესების

ეფექტურობის

მაჩვენებლები.

წარმოდგენილია ნახაზზე (იხ. ნახ. 11.1.).
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ნახ.11.1. მიწოდებია ჯაჭვში ოპერაციების სარეკომენდაციო მოდელი (SCOR -მოდელი)
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11.2. SCOR-მოდელის კონცეფციის ინტეგრაცია ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგთან,
ბენჩმარკინგთან და საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენება
როგორც წესი მიწოდების ჯაჭვის მონაწილეები SCOR-მოდელის გამოყენებისას

ასრულებენ ხუთ საბაზისო ბიზნეს-პროცესს:
1. დამზადება (Make) - ესაა ბიზნეს-პროცესის ოპერაცია, რომელიც დაკავშირებულია
საქონლის (ფიზიკური პროდუქტის ან მომსახურების) წარმოებასთან.
2. მომარაგება (Source) - ესაა ბიზნეს-პროცესის ოპერაცია, რომელიც უკავშირდება
პროდუქტის წარმოების ან გაყიდვისათვის საჭირო რესურსებით მომარაგებას.
3. მიწოდება (Deliver) - ესაა ბიზნეს-პროცესის ოპერაცია, რომელიც ითვალისწინებს
მომხმარებლისათვის საქონლის მიწოდებას როგორც ფოკუსური კომპანიის საკუთარი
ქვეგანყოფილებებით, ისე მიწოდების ჯაჭვის სხვა კონტრაგენტების დახმარებით;
4. დაბრუნება (Return), ესაა ბიზნეს-პროცესების ოპერაციები, რომლებიც დაკავშირებულია
დაბრუნებულ მატერიალური ნაკადების მართვასთან - დაწუნებული საქონლის
მომწოდებლისთვის დაბრუნება, საბრუნავი ტარა, ნარჩენების უტილიზაცია და სხვა.
5. დაგეგმვა (Plan), ესაა ბიზნეს-პროცესების ოპერაცია, რომელიც უზრუნველყოფს
მიწოდების ჯაჭვის ყველა მონაწილის საქმიანობების კოორდინაციას, მათ გაერთიანებას
და წარმოადგენს მოდელის ინტეგრირების ელემენტს.
SCOR-მოდელის

ძირითადი

ბიზნეს-პროცესების/პარამეტრების

დეტალური

მახასიათებლები მოყვანილია ცხრილში (იხ. ცხ.11.1.).
SCOR-მოდელის ძირითადი ბიზნეს-პროცესების ეფექტურობის შესაფასებლად
შემუშავებულია გაზომვის სისტემა, რომელიც ეფუძნება ე.წ. „ოთხდონიან პირამიდას“,
რომელსაც საფუძვლად უდევს იერარქიულობის პრინციპი: მაღალი დონის საზომებიდან
ფორმირდება დაბალი დონის საზომები.
პირველი დოონის საზომებით განისაზღვრება რეფერენტული მოდელის ჩარჩოები
და შინაარსი, რომელიც საშუალებას იძლევა პრიორიტერულ მიმართულებებში შეფასდეს
კონკურენტული უპირატესობების წარმატებით მიღწევის შესაძლებლობები.
პირველი დონის საზომები წარმოადგენენ მარალი რიგის საომებს, ისისნი არ
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მიეკუთვნებიან კონკრეტულ - პროცესებს და გამოიყენებიან მიწოდების ჯაჭვის მთლიან
კონფიგურაციაში..
პირველი დონის საზომებისაგან განსხვავებით, რომლებიც გამოიყენებიან მთლიანი
ორგანიზაციისათვის, მეორე და მესამე დონის საზომები განისაზვრებიან კონკრეტული
პროცესებისათვის და შესაბამისი დონის მოდელების ელემენტებისათვის.
მეოთხე

დონის

საზომები

განსაზღვრავენ

კომპანიის

სრულყოფილი

(გაუმჯობესებული) მიწოდების ჯაჭვის დანერგვის პროცედურებს.
ცხრილი 11.1.
SCOR-მოდელის ძირითადი ბიზნეს-პროცესების/პარამეტრების დეტალური მახასიათებლები

SCOR-მოდელის

საბაზო ბიზნეს-პროცესების მახასიათებლები

შენიშვნა

ბიზნეს-პროცესები
1.

დაგეგმვა

დაგეგმვის

(plan)

განისაზღვრება
იხილება

(plan)

და

პროცესის
მოწოდების

ზუსტდება

პრიორიტეტული
მარაგების

ჩარჩოებში ამოცანა
წყაროები, „დავამზადოთ

მომხმარებლების თუ

მოთხოვნები,

დაგეგმარება,

წარმოებს შევისყიდოთ?“

განისაზღვრება (Make or Buy?)

სადისტრიბუციო სისტემისადმი არსებული დეტალურად
მოთხოვნები,

აგრეთვე,

მოცულობის,
მოწოდების

წარმოების იქნება

ნედლეულის/მასალების განხილული
და

მზა

პროდუქციის შემდეგ

მოცულობები
პროცესის

სალექციო

ჩარჩოებში

ასევე

განიხილება თემაში

ამოცანა „დავამზადოთ თუ შევისყიდოთ?“
(Make or Buy?). აღნიშნულ სტადიაზე ასევე
მიიღება

ისეთი

რომლებიც

გადაწყვეტილებები,

კავშირშია

ყოველგვარი

რესურსების, სიმძლავრეების დაგეგმვასთან
და

საქონლის

სასიცოცხლო
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მართვასთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან
2.

მომარაგება

მომარაგების (source) ეტაპზე განისაზღვრება

(source)

მომარაგების

მართვის

ძირითადი

ელემენტები.

განისაზღვრება

პროცედურები,

როგორიცაა მომწოდებლის

შეფასება

და

რესურსების

ისეთი

შერჩევა,

მოწოდებული

ხარისხის

შემოწმება,

მომწოდებლებთან კონტრაქტების გაფორმება.
აღნიშნულ
ყველა

პროცესთან

დაკავშირებულია

პროცედურა,

მასალების

რომელიც

მიღებას:

ტრანსპორტირებას,

ეხება

შესყიდვას,
შემომავალი

მასალების/რესურსების კონტროლს, შენახვას
და სხვ.
3.

აღნიშნულ პროცესს მიეკუთვნება წარმოება,
წარმოება
(დამზადება)
(make)

რომელიც სრულდება
„წარმოების“

და კონტროლდება

სტრუქტურული ელემენტების

მიერ.
განისაზღვრება

წარმოების

სპეციფიკური

ელემენტები: საწარმოო პროცედურები და
ციკლები, ხარისხის კონტროლი, შეფუთვა,
შენახვა

და

პროდუქციის

გამოშვება

(შიდასაწარმოო ლოჯისტიკა).
„წარმოების“

სტრუქტურულ

ელემენტებს

მიეკუთვნება ტექნოლოგიური ცვლილებები,
საწარმოო სიმძლავრეების (მოწყობილობები,
საწარმოო

შენობა-ნაგებობები
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საწარმოო ციკლები, პროდუქციის ხარისხი,
საწარმოო ცვლების გრაფიკები
4.

მიწოდება
(deliver)

მიწოდების

(deliver)

დაკვეთების,

პროცესი

საწყობების

ოპერაციების)

და

მოიცავს
(სასაწყობო

ტრანსპორტირებას

(სატრანსპორტო პროცესების) მართვას,
დაკვეთების
ფორმირებას

მართვა
და

ფორმირებას,

მოიცავს

დაკვეთების

რეგისტრაციას,

საქონლის

ფასების

კონფიგურაციის

შერჩევას.
მომხარებელთა ბაზის შექმნას და წარმოებას,
საქონლისა და მათი ფასების შესახებ ბაზების
შექმნას და განახლებას, დებიტორებისა და
კრედიტორების

მართვა

ასევე

შედის

აღნიშნულ სფეროში
პროცესი ასევე მოიცავს საწყობების მართვას,
„მიწოდების“

«deliver»

ჩარჩოებში

საქმიანობას

(ოპერაციებს)

ისეთ

როგორიცაა

საქნლის შერჩევა, კომპლექტაცია, შეფუთვა,
მარკირება და ჩატვირთვა.
ტრანსპორტირებისა და მიწოდების მართვა
ხორციელდება ისეთი წესებით, როგორიცაა
მიწოდების
დაკვეთის

არხების
მართვის

მართვის
წესები,

წესები,
საქონლის

მიწოდების მართვისა და ხარისხის მართვის
წესებით.
5.

დაბრუნება

დაბრუნების (return) პროცესის ჩარჩოებში
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მიმდინარეობს
(return)

ჭარბი,

პროდუქციის

პროდუქცია,

(დეფექტური,

რომელიც

საჭიროებს

რემონტს და ა.შ.) დაბრუნების

პროცესის

დიფერენციაცია,
პროცესიდან

როგორც

„დავამზადოთ“

„წყაროს“ მიმართულებით, ისე

„მიწოდების“ პროდესიდან:
აქვე

განისაზღვრება

მდგომარეობა,

პროდუქტის,

პროდუქტის
დაბრუნების

გრაფიკების მდგომარეობა, განადგურების და
გადამუშავებნის მიმართულება

ბიზნეს-პროცესების რეფერენტულ მოდელის სტანდარტულ ტერმინებში აღწერის
შემდეგ შესაძლებელია მათი ცალსახა იდენტიფიცირება.
ყველა ელემენტარული ინფორმაცია და მათი თანამიმდევრობა გახდება გაზომვადი,
მართვადი და კონტროლირებადი. ამგვარად, შესაძლებელი ხდება პროცესების გამოყენება
კონკურენტული უპირატესობის მისაღწევად, ან მათი მოქნილი ცვლილება კონკრეტული
ამოცანების შესაბამისად, SCOR--მოდელის გამოყენება საწარმოებს საკუთარი მოდელების
შემუშავების შესაძლებლობას აძლევს.

151

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემა

რეინჟირინგი

ბენჩმარკინგი

საუკეთესო
პრაქტიკა

ბიზნეს-პროცესების
აღწერა
«as-is»
(„როგორც
არის")
პროექტირებიდან „«to-be» („როგორიც უნდა იყოს“) სასურველ
მდგომარეობამდე. რეინჟირინგი ითვალისწინებს პროცესების
არსებით რესტრუქ-ტურიზაციას, რომლის საფუძ-ველზეც
მიიღწევა როგორც პროდუქციის მახასიათებლების (ხარისხი,
თვითღირებულება), ისე მთლიანად კომპანიის მუშაობის
მაჩვენებლების (ბრუნვა, მოგება) არსებით გაუმჯობესებას

ანალოგიური კომპანიების ოპერაციული მაჩვენებლების ანალიზი
და შიდა მიზნების დასახვა, რომელიც დაეფუძნება «best-in-class»
(კლასში საუკეთესო) მაჩვენებლებს. ბენჩმარკინგის პროცესი
ითვალისწინებს
კომპანიის
მუშაობის
მაჩვენებლების
(მახასიათებლების) შედარებას მოწინავე კომპანიების ანალოგიურ
მაჩვენებლებთან (მახასიათებლებთან), აღნიშნული ინფორმაციის
ანალიზის საფუძველზე ახდენენ ობიეტური თვითშეფასებას

მართვის
საუკეთესო
პრაქტიკის
აღწერა,
რომელიც
უზრუნველყოფს ანალოგი-ური კომპანიების ოპერაციული მაჩვენებლების განსაზღვრა და შიდა მიზნების დასახვა, რომელიც
დაეფუძნება «best-in-class» (კლასში საუკეთესო) მაჩვენებლების
მიღწევას

«as-is» („როგორც არის") პროექტირებული ბიზნეს-პროცესების
და «to-be» („როგორიც უნდა იყოს“) მდგომარეობის აღწერა

რეფერატული
მოდელი

ანალოგიურ კომპანიებში ოპერაციული მაჩვენე-ბლების
განსაზღვრა და შიდა მიზნების დასახვა, რომელიც
ფორმირებულია მაჩვენებლებზე

მართვის
საუკეთესო
პრაქტიკის
აღწერა,
უზრუნველყოფს „მაჩვენებლების მიღწევას

რომელიც

ნახ 11.2. ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის, ბენჩმარკინგის და საუკეთესო პრაქტიკის ინტეგრაცია
SCOR-მოდელში
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4. დაახასიათეთ SCOR-მოდელის დანერგვის საფუძველი;
5. აღწერეთ მიწოდებია ჯაჭვში ოპერაციების სარეკომენდაციო მოდელი (SCOR -მოდელი);
6. ჩამოთვალეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები და დაახასიათეთ
7.
8.
9.
10.

მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესი - დამზადება (Make);
ჩამოთვალეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები და დაახასიათეთ
მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესი - მომარაგება (Source);
ჩამოთვალეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები და დაახასიათეთ
მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესი - მიწოდება (Deliver);
ჩამოთვალეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები და დაახასიათეთ
მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესი - დაბრუნება (Return);
ჩამოთვალეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები და დაახასიათეთ
მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესი - დაგეგმვა (Plan);

11. აღწერეთ
12. დაახასიათეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესის - დამზადების
13.
14.
15.
16.

მახასიათებლები;
დაახასიათეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესის - მომარაგების
მახასიათებლები;
დაახასიათეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესის - მიწოდების
მახასიათებლები;
დაახასიათეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესის - დაბრუნების
მახასიათებლები;
დაახასიათეთ SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესის - დაგეგმვის
მახასიათებლები;

17. აღწერეთ ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის ინტეგრაცია SCOR-მოდელში;
18. აღწერეთ ბიზნეს-პროცესების ბენჩმარკინგის ინტეგრაცია SCOR-მოდელში;
19. აღწერეთ ბიზნეს-პროცესების საუკეთესო პრაქტიკის ინტეგრაცია SCOR-მოდელში.
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სალექციო თემა 12. SCOR-მოდელის გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის
გასაზომად
გეგმა
12.1.ლოჯისტიკური სისტემის ეფექტურობის შეფასება;
12.2. SCOR-მოდელის გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის გასაზომად;
12.3. “დავამზადოთ თუ შევისყიდოთ”
Lecture topic 12. Using the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain
12.1. Evaluation of logistics system efficiency
12.2. Using the SCOR model to measure supply chain efficiency
12.3. "To buy or to produce"

12.1. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასება
მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის ცნება. მიწოდების ჯაჭვის მუშაობის ეფექტურობის
ძირითადი მაჩვენებელია საერთო ლოჯისტიკური დანახარჯებისა და ლოჯისტიკური
საქმიანობის

შედეგების

როგორც

აბსოლუტური,

ისე

ფარდობითი

მაჩვენებლების

მნიშვნელობები. უმეტეს შემთხვევაში, მიწოდების ჯაჭვის ორგანიზაციის ძირითად მიზანს
წარმოადგენს

საერთო

ლოჯისტიკური

დანახარჯების

მინიმუმამდე

დაყვანა

მომხმარებელთა მომსახურების მაქსიმალური დონის პირობებში.
შესაბამისად,

მიწოდების

ჯაჭვის

ეფექტურობის

შეფასების

სისტემის

ფორმირებისთვის მიზანშეწონილია მისი ფუნქციონირება განხილული იქნას როგორც
შემდეგი ორი ძირითადი ფუნქციის რეალიზაციის პროცესი:
− საწარმოო ფუნქციის რეალიზაციის პროცესი;
− კომერციული ფუნქციის რეალიზაციის პროცესი.
მიწოდების ჯაჭვის საწარმოო ფუნქციაში იგულისხმება მისი შესაძლებლობები
მოცემული პარამეტრების მინიმალური გადახრების პირობებში განახორციელოს საწარმოო
ან ფიზიკური გადაადგილების (გადაზიდვების) პროცესები
ხარისხიანი პროდუქციის დამზადების პროცესში.
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მიწოდების ჯაჭვის საწარმოო ფუნქციის რეალიზაციისათვის აუცილებელია შემდეგი

პირობები:
− საწარმოო პოტენციალის არსებობა - მანქანები, მექანიზმები, მოწყობილობები,
სატრანსპორტო საშუალებები, აგრეთვე მათი შენარჩუნება გამართულ და მუშაობის
უნარიან მდგომარეობაში;
− ორგანიზაციულ-ტექნოლოგიური
ტექნოლოგიური

პროცესი,

პოტენციალის
ეფექტური

არსებობა

ორგანიზაციული

-

ეფექტური
სტრუქტურა,

კვალიფიკაციური პერსონალის არსებობა;
− რესურსული პოტენციალის არსებობა - აუცილებელი ნედლეულით, მასალებით და
მაკომპლექტებლებით უზრუნველყოფა.
მიწოდების ჯაჭვის კომერციული ფუნქციაში იგულისხმება ბრუნვის (განაწილების)
სფეროში მატერიალური და ფინანსური რესურსების მოძრაობის პროცესი.
მიწოდების ჯაჭვის კომერციული ფუნქციის რეალიზაციის ძირითად პირობას
წარმოადგენს:
•

მომარაგებისა და განაწილების სისტემების ეფექტურობა;

•

სატრანსპორტო-სასაწყობო სისტემების ეფექტურობა;

•

მიწოდების ჯაჭვის რგოლებში მატერიალური ნაკადების მოძრაობის ეფექტური
ტექნოლოგია;

•

მიწოდების ჯაჭვის ელემენტების დამაკმაყოფილებელ ფინანსური მდგომარეობაში
შენარჩუნების შესაძლებლობა;
აღნიშნული ორი ფუნქციის არსებობა საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ დასკვნები

იმის თაობაზე, რომ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა შეიძლება განისაზღვროს საწარმოო და
კომერციული საქმიანობის ეფექტურობით, რომლებსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ მიწოდების

ჯაჭვის საერთო ეფექტურობის ფუნქციონალური მდგენელები.
გარდა ამისა, ეფექტურობა ითვალისწინებს ყველა კონტრაგენტის დაბალანსებულ
მუშაობას, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული მიზნების მიღწევას - მომხამრებელთა
მომსახურების მაღალი დონის მიღწევა, მთლიანად მიწოდების ჯაჭვისა და მისი ცალკეული
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მონაწილეების განვითარება და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.
ამგვარად, მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული
ფუნქციონალური ქვესისტემების (საწარმოო და კომერციული) ეფექტურობის კომპლექსებს.
მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა შეგვიძლია შევაფასოთ დამოკიდებულებით, ე.წ.
ეფექტურობის ფუნქციით:
Z(t)=f (Хსაწ., Хკომ.)
სადაც, Z(t) - t პერიოდის განმავლობაში ეფექტურობის შეფასებაა;
Хსაწ.

-

მიწოდების

ჯაჭვის

საწარმოო

პარამეტრული

მაჩვენებლებია

(მწარმოებლურობა, მატერიალური რესურსების მარაგების დონე, წარმოების სფეროში
კუთრი დანახარჯები, პროდუქციის ხარისხი და ა.შ>);
Хკომ. —მიწოდების ჯაჭვის კომერციული პარამეტრული მაჩვენებლებია (ბრუნვის
სფეროს

ლოჯისტიკური

დანახარჯები,

საქონელბრუნვა,

გამტარუნარიანობა,

მზა

პროდუქციის მარაგების დონე, მომსახურების ხარისხი და ა.შ.).
მიწოდების

ჯაჭვის

ეფექტურობის

შესაფასებლად

უნდა

განისაზღვროს

მაჩვენებლების სისტემა, რომელთა მიხედვითაც მოხდება მისი ძირთადი ფუნქციონალური
მდგომარეობის დახასიათება.
ვინაიდან

მიწოდების

ჯაჭვის

ძირითად

სისტემის

წარმომქნელ

ფაქტორს

წარმოადგენს მიზანი, ხოლო სისტემის შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ საბოლოო
შედეგებით, ამიტომაც, მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა შეიძლება განისაზღვროს დროში
დასრულებული სისტემების ერთობლიობით ან ცალკეული პროცესების და ნაკადებით
„ზუსტად დროში“ ინტერვალით Тმიწ.
კომპლექტურობით Qმიწ.
ლოჯისტიკური

ჯაჭ.

ჯაჭ,

, პროდუქციის მოცემული ხარისხით Кმიწ.

ჯაჭ.

და

თითეული კონკრეტული მომხმარებლისათვის, საერთო

დანახარჯებით

(წარმოების

მომზადება

და

საწარმოო

პროცესების

განხორციელება ერთიან კომპლექსში ტავის მომარაგებით, განაწილებით, ვაჭრონბით და
ლოჯისტიკური სერვისით) Зმიწ.

ჯაჭ.

, აგრეთვე მიწოდების ჯაჭვის რგოლების საკუთარი

ეფექწტურობის მახასიათებლებით — Z მიწ. ჯაჭ.
ამგვარად, მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა t პერიოდის განმავლობაში შეგვიძლია
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წარმოვადგინოთ შემდეგი სახით:
სადაც, Тმიწ.

ჯაჭ,

Z(t)=f (Тმიწ. ჯაჭ, Кმიწ. ჯაჭ.Qმიწ. ჯაჭ. З მიწ. ჯაჭ. Z მიწ. ჯაჭ. )
Кმიწ. ჯაჭ.Qმიწ. ჯაჭ. З მიწ. ჯაჭ. Z მიწ. ჯაჭ. როგორც ცვლადები, წარმოადგენენ

აგრეგირებულ მაჩვენებლებს, რომლებიც თავის მხრივ ითვალისწინებენ რიგ ლოკალურ
მაჩვენებლებს, რომლებიც ახასიათებენ თითეული i -ური კონტრაგენტის საქმიანობას.
უნდა აღინიშნოს, რომმ მოცემული ფორმულის თითეული წევრი საჭიროებს
შესაბამისი პირობების ბლოკის ფორმირებას მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების
მიზნით.

12.2. SCOR-მოდელის გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის გასაზომად
SCOR-მოდელი წარმოადგენს ერთგვარ კომუნიკაციას, რომელიც უზრუნველყოფს
ბიზნეს-პროცესების ზუსტი აღწერის შესაძლებლობას. გაზომვის სისტემა საშუალებას
იძლევა რაოდენობრივად აღიწეროს მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ყველა ელემენტარული
ოპერაციული პროცესი.
გაზომვის სისტემა წარმოადგენს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ანალიზისა
და კომუნიკაციის საშუალებას, აგრეთვე განსაზღვრავს შედეგიანობის მიზნობრივი
ოპერაციული მაჩვენებლების ეტალონურ მნიშვნელობებს.
ამგვარად,

SCOR--მოდელი

ბიზნეს-პროცესების

ეფექტურობის

დინამიკაში

შეფასების საშუალებას იძლევა. მაჩვენებლების სისტემის გარეშე შესაძლებელია მიწოდების
ჯაჭვში SCOR--მოდელის პროცესების ეფექტურობის შეფასება და გაზომვა.
არსებული
მმართველობითი

მდგომარეობით, კომპანიების
აღრიცხვის

მეთოდებს

უმრავლესობა

(ისეთებს,

იყენებს ან

როგორიცაა

ზოგადი

ბალანსირებული

მაჩვენებლების სისტემა, ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზი), ან ორიენტირებულნი
არიან მიწოდების ჯაჭვის კონტროლინგის სპეციალურად შემუშავებულ მოდელებზე.
ერთ-ერთ ასეთ მოდელს წარმოადგენს SCOR--მოდელი. აღნიშნული მოდელი
თანამედროვე ეტაპზე აღიარებულია დაგეგმვის, კონტროლინგის და მიწოდების ჯაჭვის
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მართვის დარგთაშორის საერთასორისო სტანდარტად.
მიწოდების
ეფექტურობის

ჯაჭვში

შეფასება

ლოჯისტიკური

(კონტროლინგი)

ბიზნეს-პროცესების

ეფუძნება

მოდელის

მაჩვენებლების

პირველი

დონის

ფუნქციონირების მაჩვენებლების გამოყენებაზე, კერძოდ, მაღალი დონის საზომებზე,
რომლებსაც შეუძლიათ განაზოგადონ რიგი ლოჯისტიკური პროცესები (იხ. ცხრ. 12.1.).
ცხრილში (ცხრ. 12.1.) მოყვანილი გაზომვის სისტემები და საბაზო

სისტემა

აახასიათებს როგორც მიწოდების ჯაჭვის გარე პროცესებს (რომელიც მიმართულია
მომხმარებელზე),

ისე

მიწოდების

ჯაჭვში

ლოჯისტიკური

ბიზნეს-პროცესების

ეფექტურობასთან დაკავშირებულ შიდა პროცესებს.
ამასთან, ლოჯისტიკური საქმიანობის საზომები უნდა შემუშავდეს იმგვარად, რომ
გათვალისწინებულ იქნას ლოჯისტიკის გავლენა ოპერაციულ დანახარჯებზე, საბრუნავ
კაპიტალსა და მიწოდების ჯაჭვის გრძელვადიან მიზნებზე.
ცხრილი 12.1.
მიწოდების ჯაჭვის ფუნქციონირების პარამეტრები და SCOR--მოდელის პირველი დონის
მაჩვენებლები

ლოჯისტიკის

ფუნქციონირების

ფუნქციონირების

ატრიბუტების განსაზღვრა

ძირითადი მაჩვენებლები

ატრიბუტები
1.

− მიწოდები

− მიწოდების

ჯაჭვის − მიწოდების

ჯაჭვში

ფუნქციონირება

გადაზიდვების

გადაზიდვისას:

საჭირო − მომხმარებლის

საიმდეოობა

პროდუქტი

საჭირო

კმაყოფილების

საჭირო

კოეფიციენტი;

ადგილზე

-

გრაფიკების

შესრულება;

დროს - საჭირო ხარისხის − მომხმარებლის კმაყოფილება
(საჭირო მდგომარეობაში

„შესრულებული დაკვეთის“

და საჭირო შეფუთვაში) -

პოზიციიდან

საჭირო რაოდენობაში საჭირო

მომხმარებელს

სწორად

გაფორმებული

დოკუმენტებით
2.

− მიწოდების
ჯაჭვის სწრაფი

− სიჩქარე,

რომლითაც − დაკვეთის

ლოჯისტიკა

დრო;
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რეაქცია

უზრუნვეყოფს საქონლის − ლოჯისტიკური
მიწოდებას

ციკლის

ხანგრძლივობა

მომხმარებლისათვის
3.

− მწარმოებლურობ

− ლოჯისტიკის

- სასაწყობო

ა/ლოჯისტიკური

სატრანსპორტო,

სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურ

სასაწყობო

ის

ინფორმაციული

მოწყობილობების

რესურსუკუგება

ინფრასტრუქტურის

მწარმოებლურობა;

და

ტექნოლოგიური

უზრუნველყოს

საშუალებების

კლიენტის მოთხოვნების

მწარმოებლურობა;

და − საინფორმაციო

დაკმაყოფილება

− დანახარჯები

და

− სატრანსპორტო

შესაძლებლობა

4.

ამწე-

სისტემების

კონკურენტული

გამტარუნარიანობა/მწარმოე

უპირატესობა

ბლურობა

− მიწოდების

ჯაჭვში − საქონლის

გაყიდვასთან

მიწოდების

ლოჯისტიკურ

დაკავშირებული

ჯაჭვში

ოპერაციებთან

დანახარჯები;

საერთო

− მიწოდების ჯაჭვის მართვის

დაკავშირებული
დანახარჯები

საერთო დანახარჯებბი;
− რესურსუკუგება;
− საქონლის დაბრუნებასა და
ნარჩენების

მართვასთან

დაკავშირებული
დანახარჯები
5.

− მიწოდების

− ლოჯისტიკის

− ფულადი

ჯაჭვში

ეფექტურობა მოთხოვნის

ლოჯისტიკური

დასაკმაყოფილებლად

აქტივების

საჭირო

მართვის

მართვაში.

ეფექტურობა

ითვალისწინებს
აქტივის

აქტივების

ბრუნვის ციკლის დრო;
− მარაგების

მართვას:

ძირითადი
(ლოჯისტიკის ძირითად
ინფრასტრუქტურის
აქტივები) და საბრუნავი
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კაპიტალი

12.3. “დავამზადოთ თუ შევისყიდოთ”
სამრეწველო საწარმოებში ამოცანის - “რა შევისყიდოთ” არსებობა დამოკიდებულია
ორი

ალტერნატიული

გადაწყვეტილებიდან

ერთ-ერთის

მიღებაში

-

დავამზადოთ

მაკომპლექტებელი ნაკეთობები (თუკი ეს პრონციპში შესაძლებელია) საკუთარი ძალებით ან
შევისყიდოთ

სხვა

სამრეწველო

აღნიშნული

ამოცანა

საწარმოებისაგან.

ცნობილია

ინგლისურენოვან

სახელწოდებით

Make-or-Buy

ლიტერატურაში

Problem

(ამოცანა

“დავამზადოთ თუ შევისყიდოთ”), ან შემოკლებით - MOB ამოცანა, რომლის გადაწყვეტაც
დამოკიდებულია სხვადასხვა გარე ფაქტორებზე, ასევე თვით საწარმოში არსებულ
პირობებზე.
ფართო გაგებით ამოცანა “დავამზადოთ თუ შევისყიდოთ” (MOB) - ესაა საწარმოს მიერ
წარმოების

პროცესში

საკუთარი

საშუალებების

ეფექტური

გამოყენების

შესახებ

დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას
როგორც საკუთარი შრომის საშუალებების (საკუთარი ტრანსპორტი, საწყობები, ტექნიკა,
მოწყობილობები), ასევე

საკუთარი შრომის საგნების გამოყენების შესახებაც, ანუ

ნამზადების, ნახევარფაბრიკატების, საკომპლექტაციო ნაკეთობების დამზადება საკუთარი
ძალებით. ალტენატიულ გადაწყვეტილებას კი წარმოადგენს:
− ტრანსპორტის დაქირავება;
− მოწყობილობების ლიზინგი;
− საწყობების იჯარაში აღება;
− აგრეთვე ნახევარფაბრიკატებისა და მაკომპლექტებელი ნაკეთობების შესყიდვა.
ლოჯისტიკის

თვალსაზრისით

მნიშვნელოვან

გარე

ფაქტორს

წარმოადგენს

ეკონომიკაში ლოჯისტიკის გამოყენების ხარისხი. მაკომპლექტებლების დამოუკიდებელი
წარმოება ამცირებს წარმოების დამოკიდებულების ხარისხს საბაზრო კონიუქტურის
ცვლილებაზე. წარმოებას შეუძლია მდგრადი ფუნქციონირება ბაზარზე ჩამოყალიბებული
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სიტუაციისაგან დამოუკიდებლად (იგულისხმება დადგენილ ზღვრებში). მეორეს მხრივ,
მაღალი ხარისხისა და დაბალი თვითღირებულების მქონე მაკომპლექტებლებით მომარაგება
შეუძლია

სპეციალიზირებულ

საწარმოებს,

რომლებიც

აწარმოებენ

აღნიშნულ

მაკომპლექტებლებს. ამიტომაც, მაკოპლექტებლების საკუთარი ძალებით წარმოებაზე უარის
თქმა და
მიღებით

სპეციალიზირებული მომწოდებლებისგან მათ შესყიდვაზე გადაწყვეტილების
წარმოებას

თვითღირებულება,

საშუალება

თუმცა

დამოუკიდებულობის

ეძლევა

ხდება

ხარისხის

გარე

აამაღლოს

ხარისხი

ეკონომიკურ

გარემოზე

შემცირებით

გამოწვეული

და

შეამციროს

დამოკიდებული.

რისკებით

მიღებული

დანაკარგები იქნება მით უფრო მცირე, რაც უფრო მაღალია მოწოდების საიმედოობა და რაც
უფრო განვითარებულია ლოგისტიკური კავშირები ეკონომიკაში. ამგვარად, რაც უფრო
მაღალია ლოჯისტიკის განვითარების დონე საზოგადოებაში, მით “მშვიდად” ამბობს უარს
მაკომპლექტებლების წარმოებაზე და გადასცემს აღნიშნულ ამოცანას სპეციალიზირებულ
საწარმოს.
გარე

გარემოში

შექმნილი

სიტუაციისაგან

დამოკიდებულების

გარდა,

თვით

საწარმოშიც შეიძლება მოქმედებდეს ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება განაპირობონ
საკუთარ წარმოებაზე უარის თქმა. მაკომპლექტებლების შეძენაზე გადაწყვეტილების მიღება
და შესაბამისად საკუთარ წარმოებაზე უარის თქმაზე გადაწყვეტილება მიღებული უნდა
იქნას იმ შემთხვევაში, თუკი:
− მაკომპლექტებლებზე მოთხოვნა უმნიშვნელოა;
− წარმოებას არ გააჩნია მაკომპლექტებლების წარმოებისათვის საჭირო საწარმოო
სიმძლავრეები;
− წარმოებას არ ჰყავს საჭირო კვალიფიკაციის კადრები.
შესყიდვების საწინააღმდეგო და შესაბამისად საკუთარ წარმოების სასარგებლოდ
გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას იმ შემთხვევაში, როდესაც:
− წარმოებაში მაკომპლექტებლებზე მოთხოვნა საკმარისად დიდი და სტაბილურია;
− მაკომპლექტებლების

წარმოება

შესაძლებელია

მოწყობილობებით.
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სალექციო თემა 13. მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვის ფორმირების სტრატეგიები
გეგმა
13.1. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორები;
13.2. საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები;
13.3. საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების უმსხვილესი მონაწილეები;
13.4. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას ორგანიზაციების მიერ შერჩეული სტრატეგიები.
Lecture topic 13. Strategies for the formation of an international supply chain
13.1. Factors affecting the company entering the international market
13.2. Strategies for entering international markets
13.3. Largest participants in international logistics transactions
13.4. Strategies selected by organizations when entering the international market

13.1. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორები
საერთაშორისო

ბაზარზე

გასვლასთან

დაკავშირებით

კომპანიები

იღებენ

გადაწყვეტილებას მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის:
-

ბაზრის პოტენციალი;

-

გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია;

-

საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბე და უპირატესობების არსებობა

ხელსაყრელი

პოზიციის (ეკონომიურობა მცირე დანახარჯების, მუშაკთა სწავლების (სწავლების
მრუდის ეფექტი) და მასშტაბის ეკონომიის) გამო;
-

ნაციონალურ

ბაზარზე

პროდუქციის

სიახლოვე

სასიცოცხლო

ციკლის

დასასრულთან;
-

ახალი პროდუქტებისა და იდეების წყარო;

-

მწვავე კონკურენცია ნაციონალურ ბაზარზე უცხოური კომპანიების მხრიდან.

დამატებითი მიზეზები, რის გამოც კომპანია იღებს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის
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გადაწყვეტილებას - ეს არის ნედლეულის, კომპონენტების ან საამწყობო ერთეულების
სორსინგი. მაგალითად, ნედლეულის გარკვეულ სახეობას, როგორებიცაა, ნავთობი,
ბოქსიტები, ურანი და ზოგიერთ სასურსათო საქონელს, აქვს შეზღუდული გეოგრაფიული
წვდომა. ორგანიზაციებს შეუძლიათ, გამოყენების მიზნით, საკუთარი ქვეგანყოფილებების
შექმნა სხვა ქვეყანაში ან

საჭიროებისამებრ მათი იმპორტირება თავიანთ ქვეყანაში,

ამგვარად ისი ერთვებიან საერთაშორისო ოპერაციებში.

13.2. საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები
ორგანიზაციებს, რომლებიც ერთვებიან საერთაშორისო ბაზრების მუშაობაში ამისათვის
გააჩნიათ მრავალი შესაძლებლობა:
-

ექსპორტირება;

-

ლიცენზირება;

-

ერთობლივი საწარმოების შექმნა;

-

ქონებაზე საკუთრების უფლების შეძენა;

-

იმპორტირება;

-

შემხვედრი ვაჭრობა და ბაჟის დაბრუნება.

აღნიშნული სტრატეგიებიდან ახალ ბაზარზე გასვლის ერთის ან რამდენიმეს შერჩევა
თავის თავში მოიცავს რიგი ფაქტორების გაანალიზებას, მათ შორის ორგანიზაციის
მზადყოფნას განავითაროს საერთაშორისო მიმართულება, რისკის სახეებისა და დონის,
საერთაშორისო ოპერაციებზე კონტროლის სასურველი ხარისხის და მოგების პოტენციალის
განსაზღვრას.
ცხრილი 13.1.
ეროვნული და საერთაშორისო ლოჯისტიკის შედარება

დანახარჯები
ტრანსპორტის
სახეობა

მარაგები

ეროვნული ლოჯისტიკა
საერთაშორისო ლოჯისტიკა
აშშ-ს მეპ-ს დაახლოებით 10%
მსოფლიო მშპ-ის დაახლოებით 16%
ძირითადად საავტომობილო ძირითადად საოკეანო და საჰაერო
და სარკინიგზო ტრანსპორტი გადაზიდვები.
მათი
ძირითადი
ნაწილი
მოდის
ინტერმოდალურ
გადაზიდვებზე
შედარებით ნაკლები
ხანგრძლივ პერიოდში შეკვეთების
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აგენტები

მარაგები, ასახავენ
მოკლევადიას შეკვეთებს,
დროსთან მიმართებაში
შეკვეთების შესრულებაზე
მაღალი მოთხოვნები და
კარგი სატრანსპორტო
შესაძლებლობები
შეზღუდული გამოყენება,
ძირითადად მოქმედებს
რკინიგზაზე

ფინანსური რისკები

მინიმალური

ტვირთების
გადაზიდვასთან
დაკავშირებული
რისკები

მინიმალური

სამთავრობო
სააგენტოები

ძირითადად არეგულირებენ
საშიში ტვირთების
გადაზიდვას, წონით
შეზღუდვებს და
უსაფრთხოების საკითხებს,
აგრეთვე ადგენენ ზოგიერთ
სატარიფო მოთხოვნებს
საჭირო (მოთხოვნადი)
დოკუმენტების მინიმალური
რაოდენობა (მაგალითად,
შესყიდვაზე შეკვეთა,
კონსამენტი,
ანგარიშფაქტურა)

ადმინისტრაციული
ფუნქცია

კომუნიკაციები

ხმოვანი, ქაღალდის გარეშე
კომუნიკაციური სისტემების,
ელექტრონულად მონაცემთა
მიმოცვლის მზარდი
გამოყენება
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შესრულების შედარებით მაღალი
დონე, რაც განპირობებულია
მოთხოვნისა და ტრანსპორტირების
ვადების განუსაზღვრელობით

აქტიური ურთიერთმედება
ექსპედიტორებთან აგენტებთან,
რომლებიც ახდენენ სატვირთო
პარტიების კონსოლიდაციას, აგრეთვე
სააბჟო ბროკერებთან
მაღალი - ვალუტებში, ინფლაციის
ტემპებსა და დეფოლტის
დაუშვებლობისათვის გამოყოფილი
რესურსების მოცულობებში
განსხვავებულობის გამო
მაღალი - შედარებით ხანგრძლივი და
რთული გადაზიდვების,
ტვირთგადამუშავების სიხშირის და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
განსხვავებული დონის გამო
მრავალი სააგენტოს მონაწილეობა
(მაგალითად, საბაჟო, კომერციული,
სასოფლო სამეურნეო,
სატრანსპორტო)

საჭირო (მოთხოვნადი)
დოკუმენტების უაღრესად დიდი
რაოდენობა; აშშ-ს ვაჭრობის
სამინისტროს შეფასებით ამ ტიპის
დოკუმენტაციის მომზადებაზე
გაწეული ხარჯები საშუალო ზომის
პარტიის გაგზავნისათვის შეადგენს
250 $
ქაღალდისა და ხმოვანი ფორმის
კომუნიკაციების გამოყენება
ძვირადღირებულია და ხშირად
არაეფექტურია; მიუხედავად იმისა,
რომ მიმდინარეობს ელექტრონულ
ურთიერთქმედებაზე გადასვლა,
სტანდარტებში განსხვავებულობა

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

კულტურული
მომხმარებელთა შედარებითი
განსხვავებულობები
ჰომოგენურობა მოითხოვს
პროდუქციის მცირე ზომით
მოდიფიცირებას

ართულებს მის ფართო გამოყენებას
კულტურული განსხვავებულობები
მოითხოვს მნიშვნელოვან საბაზრო და
სასაქონლო ცვლილებებს, აგრეთვე
მათთან ადაპტირებას

13.3. საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების უმსხვილესი მონაწილეები
ყოველი სტრატეგიის ფარგლებში არსებობს რამდენიმე ცალკეული ვარიანტი. ნახ. 13.1
ნაჩვენებია მატერიალურ და საინფორმაციო ნაკადებში საერთაშორისო ლოჯისტიკური
ტრანსაქციების

ზოგიერთი

მსხვილი

მონაწილე.

ზოგიერთი

სტრუქტურები

განსაკუთრებულად მწიდროდაა დაკავშირებული ლოჯისტიკასთან (მაგალითად, შიდა
სატვირთო გადამზიდველები,საერთაშორისო გადამზიდველები), მაშინ როცა სხვები
ზემოქმედებენ მხოლოდ ლოჯისტიკური პროცესის ცალკეულ მონაკვეთბზე (მაგალითად,
საზღვარგარეთული ბანკები, საზღვარგარეთული სამთავრობო სააგენტოები).
მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვში სხვადასხვა სახის ლოჯისტიკური საქმიანობის
წარმატებულად განხორციელება განაპირობებს გლობალური ბაზრების განვითარებას, ამის
მიღწევა შესაძლებელია რამდენიმე ხერხით. მაგალითად, „კარიდან კარამდე“ რეჟიმში
სატრანსპორტო

მომსახურებები,

რომლებიც

უზრუნველყოფენ

სწრაფ

და

საიმედო

მიწოდებას, ხელს უწყობენ შეკვეთის გაცხადებული დროის თანხვედრას ფაქტიურ
დროსთან. ლოჯისტიკა ასევე ეხმარება კომპანიებს მიწოდების დანახარჯების შემცირებაში
ტვირთების კონსოლიდაციის ხარჯზე, ახალ მსოფლიო ბაზრებზე გასვლაში, რომლებიც
ადრე მათთვის მიუწვდომელი იყო, ასევე უზრუნველყოფს საერთაშორისო ბაზრებზე
გაყიდვისშემდგომი მომსახურებების დასაბუთებულ მიწოდებას ან საქონლჩანაცვლებით
პოლიტიკას. მიუხედავად აქტიური კონკურენციისა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლით
ორგანიზაციას შეუძლია იქ დამკვიდრება და თავისი საქმიანობის გაფართოვება, რისი
მიღწევაც

შესაძლებელია

მომხმარებელთათვის

მაღალი

დონის

შეთავაზებითა და კარგი ლოჯისტიკური მომსახურების არსებობით.
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ეროვნული
გამყიდველი
ორგანიზაცია

ეროვნული ბანკი

საექსპორტო
შუამავლები

ეროვნული
სამთავრობო
სააგენტოები

შიდა სატვირთო
გადამზიდი

ეროვნული პორტი
ან გამგზავრების
ტერმინალი

საერთაშორისო
გადამზიდი (საჰაერო,
სანაოსნო)

დანიშნულების
ტერმინალი

უცხოური
სამთავრობო
სააგენტოები

უცხოური შიდა
სატვირთო
გადამზიდი

უცხოური
ბანკი

უცხო

ნახ. საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების ძირითადი მონაწილეები
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ექსპორტირება
საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობის ყველაზე ზოგად ფორმას წარმოადგენს
ექსპორტირება. იგი ყველაზე ნაკლებად მოითხოვს დამატებით ცოდნას და ძალისხმევას,
რადგანაც სტრატეგიის აღნიშნული ვარიანტის გამოყენებით მცირდება რისკები, ვინაიდან
ნაციონალური კომპანია ლოჯისტიკური და მარკეტინგული ფუნქციების განხორციელების
უფლებას გადასცემს საერთაშორისო ექსპედიტორს, დისტრიბიუტორს, სავაჭრო კომპანიას
ან რომელიმე სხვა ორგანიზაციას.
ექსპორტირების უპირატესობები. სხვა საერთაშორისო სტრატეგიებთან შედარებით,
ექსპორტირებას ახასიათებს მრავალი უპირატესობა, მაგალითად უფრო მაღალი მოქნილობა
და შედარებით დაბალი რისკი. ამავდროულად არ მოითხოვს არანაირ დამატებით
საწარმოო მოწყობილობებსა თუ ინვიესტიციებს ლოჯისტიკურ აქტივებში უცხოურ
ბაზრებზე, რამდენადაც კომპანია პროდუქციას აწარმოებს საკუთარ ქვეყანაში ხოლო მისი
დისტრიბუციის უფლებას საზღვარგარეთ გადასცემს საექსპორტო შუამავალს.
რამდენადაც ექსპორტირების დროს კომპანია არ აბანდებს პირდაპირ უცხოურ
ინვესტიციებს სხვა ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობა მას ნაკლებად აღელვებს; მას
არ აღელვებს საკუთარი საწარმოების ნაციონალიზაციის საშიშროება სხვა ქვეყააში. გარდა
ამისა, თუ უცხოური ბაზარი არ აკმაყოფილებს კომპანიის მოლოდინს მომგებიანობის
მაჩვენებლის ან/და გაყიდვების მოცულობის მიხედვით, ექსპორტირება იძლევა აღნიშნული
ბაზრიდან შედარებით იოლად გასვლის საშუალებას. ამავდროულად, ეს ხერხი იძლევა
საჭირო გამოცდილების დაგროვების, აგრეთვე საწარმოო და მარკეტინგული ოპერაციების
გაფართოვებამდე ბაზრის შემოწმების საშუალებას.
ექსპორტირების

ნაკლოვანებები.

ამასთანავე,

ექსპორტირებას

გააჩნია

თავისი

ნაკლოვანებებიც. ზოგჯერ რთულია უცხოურ ბაზარზე არსებული სხვა კომპანიებისათვის
მეტოქეობის გაწევა. თანაც საექსპორტო პროცესსზე შესაძლოა უარყოფითად მოქმედებდეს
ტარიფები (ბაჟი), საიმპორტო კვოტა (საქონლის შეზღუდული მოცულობა, რომელიც
შესაძლებელია გატანილ იქნეს ბაზარზე), ან არახელსაყრელი გაცვლითი კურსები). გარდა
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ამისა, ნაციონალი კომპანია შეიძლება ძალიან სუსტად აკონტროლებდეს ფასწარმოქმნის,
პროდუქციის წინწაწევის ან დისტრიბუციის

საკითხებს ექსპორტირების შემდგომ.

გასაგებია, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე წარმატება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული
საექსპორტო შუამავლების პროფესიონალიზმზე.
კომპანიების ხელმძღვანელები ზოგჯერ რწმუნდებიან იმაში, რომ საექსპორტო
პროცესი არც ისე მარტივია, როგორც ეს პირველი შეხედვით ჩანს: შუამავლების
დახმარებით ან მათ გარეშე, ნებისმიერ შემთხვევაში თვით კომპანია არის პასუხისმგებელი
გაგეგმვზე, შეფუთვის დიზაინზე, გაყიდვის პირობებთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე,
ფინანსურ

მონიტორინგზე,

საბანკო

მომსახურებებზე,

დაზღვევაზე

და

სხვადასხვა

დოკუმენტაციის წარმოებაზე. ყველა აღნიშნულ პროცესში საწყისი წერტილიდან ანუ
დაგეგმვის ეტაპიდანვე ორგანულად უნდა იყოს შერწყმული ლოჯისტიკა. ექსპორტით
დაკავებული კომპანია ხშირად უნდა ურთიერთქმედებდეს სხვადასხვა საექსპორტო
მომსახურებების შემომთავაზებელ შუამავლების დიდ რაოდენობასთან.
ლიცენზირება. ლიცენზირება10 წარმოადგენს კონკრეტულ სფეროში პროფესიული
მოღვაწეობისათვის

ოფიციალური

ნებართვის

მინიჭებას.

იგი

გულისხმობს

ხელშეკრულების გაფორმებას ლიცენზიარსა და ლიცენზიატს შორის, რომლის საფუძველზე
ერთ ქვეყანაში მყოფ კომპანიას (ლიცენზიატი) ეძლევა „საწარმოო ცოდნის, პროცესების,
სავაჭრო ნიშნის, ნოუ-ჰაუს, ტექნიკური დახმარების და მერჩენ დაიზინგის, აგრეთვე
უნარებისა და გამოცდილების გამოყენების უფლება, რომელსაც სთავაზობს სხვა ქვეყანაში
მყოფი კომპანია (ლიცენზიარი).“
ლიცენზირების

უპირატესობები. ლიცენზირება ნაციონალურ კომპანიას

აძლევს

საკუთარი პროდუქციის დისტრიბუციაზე უფრო მეტი კონტროლის განხორციელების
შესაძლებლობას,

რამდენადაც,

ჩვეულებრივ,

უცხოელ

პარტნიორთან

შეთანხმების

პირობების წინასწარი განხილვის დროს ერთ-ერთ შემადგენელ საკითხს წარმოადგენს მისი
პროდუქციის განაწილების სტრატეგია. ასეთი შეთანხმების

გაფორმებისას ცალკეულ

ლოჯისტიკურ ფუნქციებს ასრულებს ლიცენზიატი, რისთვისაც იგი იყენებს უცხოურ
10

საქართველოში დადგენილია საქმიანობის ლიცენზიის 84 სახე და მათგან 4 ეხება საგანმანათლებლო
საქმიანობას
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ბაზარზე თავისი დისტრიბუციის სისტემას.
ლიცენზირება ჰგავს ექსპორტირებას იმით, რომ იგი არ მოითხოვს მსხვილ
კაპიტალდაბანდებებს, რის ხარჯზეც მცირდება ბიზნესის წარმართვის რისკები და
იზრდება მისი მოქნილობა. ლიცენზირება - ეს არის სტრატეგია, რომელსაც ხშირად
მიმართავენ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები და ეს ვარიანტი შესაძლოა ძალიან
მიმზიდველი იყოს მაშინ, როცა უცხოურ ბაზარზე არსებობს მაღალი სატარიფო ბარიერები
ან მკაცრი საიმპორტო კვოტები. ლიცენზიატი, როგრც წესი, უხდის ლიცენზიარს
ფიქსირებულ როიალტს ან პროცენტს გაყიდვებიდან.
ლიცენზირების

ნაკლოვანებები.

მიუხედავად

იმისა,

რომ

ლიცენზირება

ნაციონალურ კომპანიას ანიჭებს უფრო მეტ მოქნილობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
სალიცენზიო შეთანხმების გაწყვეტა შესაძლებელია ეგრევე, როგორც კი ამის საჭიროება
დადგება. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ლიცენზიანტთან შეთანხმება ითვალისწინებს
მოქმედების შეჩერების ან შეწყვეტის პუნქტებს, ჩვეულებრივ მაინც არსებობს დროის
პერიოდი თანამშრომლობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებასა და
მის ფაქტიურად განხორციელებას შორის, და, როგორც წესი, დროის ეს მონაკვეთი
მნიშვნელოვნად აჭარბებს ექსპორტირებისათვის ანალოგიურ მაჩვენებელოს.
ლიცენზირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაკლოვანებად შეიძლება ჩაითვალოს ის
ფაქტიც, რომ დროთა განმავლობაში ლიცენზიატი შესაძლოა გახდეს თქვენი კონკურენტი.
ლიცენზიატის მიერ გამოცდილების დაგროვებასთან და საკუთარი ნოუ-ჰაუს შექმნასთან
ერთად სულ უფრო ნათლად იკვეთება ლიცენზირების შეთანხმების შეწყვეტის მიზეზები,
რის შემდეგ ლიცენზიატი იწყებს ლიცენზიართან პაექრობას.
ერთობლივი

საწარმოები.

თუ

ორგანიზაციას

სურს

თავის

საერთაშორისო

ოპერაციებზე დააწესოს უფრო მეტი კონტროლი, ვიდრე ეს შესაძლებელია სალიცენზიო
შეთანხმებებით, და ამასთანავე არ სურს საზღვარგარეთულ ბაზარზე დამოუკიდებელი
საწარმოს ან სხვა სტრუქტურის შექმნა, მას შეუძლია ერთობლივი საწარმოს შექმნა.
ასეთი მიდგომით რისკები იზრდება, ხოლო მოქნილობა მცირდება, ვიდრე
ექსპორტირების ან ლიცენზირების დროს, რადგან კაპიტალდაბანდებების მნიშვნელოვანი
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წილი

მოდის

მნიშვნელოვანი

საზღვარგარეთელ
წვლილის

შეტანა

პარტნიორზე.
უცხოური

ნაციონალურ
საწარმოს

კომპანიას

მიწოდების

შეუძლია

ჯაჭვისა

და

ლოჯისტიკური სტრატეგიების მართვაში, საკუთარი ფინანსური ბერკეტების გამოყენების
საფუძველზე. რა თქმა უნდა, მართვის საკითხებისადმი ყურადღების გამახვილება
ნაციონალური კომპანიითვის დამატებით ტვირთს წარმოადგენს, ანუ მათ მოეთხოვებათ
უფრო სიღრმისეული ცოდნა უცხოური ბაზრის შესახებ, რომლის მომსახურებასაც აპირებს.
ასევე, ეს ვარიანტი დაკავშირებულია ნაციონალური ეკონომიკისთვის უფრო მაღალ
რისკებთან, თუმცა, ამავდროულად, უზრუნველყოფს მისთვის უფრო მეტ სიკეთეებსაც
(მაგალითად, უფრო მეტ მოგებას).
თუ კომპანიის ხელმძღვანელობას სურს უცხოურ ბაზარზე ჰქონდეს თავისი
პროდუქციის დისტრიბუციაზე უფრო მეტი კონტროლის უფლება, ერთობლივი საწარმო
შეიძლება აღმოჩნდეს აღნიშნულ კონკრეტულ ბაზარზე გასვლის ერთადერთი შესაძლო
მეთოდი. ეს განსაკუთრებით გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ქვეყნის
კანონმდებლობა კრძალავს უცხოური შვილობილი კომპანიების მოქმედებას ამ ქვეყნის
ტერიტორიაზე. ასეთ შეზღუდვებს ხშირად ვხვდებით ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში,
რამდენადაც მათი მთავრობები ცდილობენ საკუთარი სამრეწველო საწარმოებისა თუ
სავაჭრო ინფრასტრუქტურის განვითარების მოტივირებას, რითაც უპირატესობას ანიჭებენ
ამ სტრატეგიას და არა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას.
საკუთრების ფლობა. საკუთრების ფლობასთან დაკავშირებულია ყველაზე მაღალი
ჯილდო და მაქსიმალური რისკი.
უცხოური შვილობილი სტრუქტურების ფლობა ნაციონალური კომპანიებისგან
მოითხოვს მაღალი ხარისხის კონტროლის განხორციელებას საერთაშორისო, მარკეტინგულ
და ლოჯისტიკურ სტრატეგიებში. საკუთრების ფლობა შესაძლებელია როგორც საქმიანობის
გაფართოვების, ასევე ახალი სტრუქტურის შეძენის შეთხვევაში. ახლის შეძენა გაცილებით
მიმზიდველი

სტრატეგიაა,

რამდენადაც

მას

ახასიათებს

საერთაშორისო

ბაზარზე

საქმიანობის მინიმალურ სასტარტო დანახარჯები (მაგალითად, მოხერხებული ადგილის
მოძიება, დანახარჯები მშენებლობაზე, მუშაკთა დაქირავება, ურთიერთობების დამყარება
173

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

მიწოდების ჯაჭვის მონაწილეებს შორის). თუმცა, საზღვარგარეთულ ბაზარზე გასვლის სხვა
ფორმებთან შედარებით, საკუთრების ფლობა მოითხოვს საერთაშორისო ბაზრის კარგ
ცოდნას; ამასთან, ეს არის შედარებით სარისკო ვარიანტი, რამდენადაც კომპანიას
დაეკისრება

სრული

პასუხისმგებლობა

თავისი

საქონლის

მარკეტინგზე

და

დისტრიბუციაზე. საზღვარგარეთულ ბაზარზე საკუთრების ფლობა ორგანიზაციას აძლევს
უფრო ეფექტური საფასო კონკურენციის გაწევის საშუალებას, რადგან მას არ ეკისრება
ტრანსპორტირების

დანახარჯები,

რომლებიც

სავალდებულოა

ნაციონალური

საწარმოებიდან სხვა ქვეყანაში პროდუქციის მიწოდებისას. აგრეთვე, უგულვებელყოფილია
იმპორტთან დაკავშირებული საბაჟო და სხვა გადასახადები.
საკუთრების

ფლობასთან

დაკაშირებული

სირთულეები.

საკუთრების

ფლობის

ნაკლოვან მხარეს, პირველ რიგში, წარმოადგენს მოქნილობის დაკარგვა, რამდენადაც
კომპანია ამ ვარიანტის რეალიზების დროს მცირე პერიოდით რჩება უცხოურ ბაზარზე.
გაყიდვების მოცულობის ან მომგებიანობის შემცირების, კონმკურენციის გამწვავების ან
სხვა ნეგატიური ფაქტორების ზემოქმედების შემთხვევაში შეძენილი შენობა-ნაგებობების
და მანქანა-დანადგარების გაყიდვა სწრაფად ვერ ხერხდება.
მეორე ნაკლოვანება, რაც ყველაზე მეტად ვლინდება პოლიტიკურად არასტაბილურ
ქვეყნებში - ეს არის ქვეყნის მთავრობის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილი
საკუთრების ნაციონალიზაციის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ვალუტის კურსის მერყეობამ
შესაძლოა გამოიწვიოს უცხოური ინვესტიციების შეფარდებითი ღირებულების შემცირება,
რადგანაც ეს ინვესტიციები ხშირად ფასდება არა სათაო (დედა) კომპანიის, არამედ,
ადგილობრივი ქვეყნის ვალუტით.

13.4. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას ორგანიზაციების მიერ შერჩეული სტრატეგიები
როგორც წესი, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის დროს ორგანიზაციები არ
შემოიფარგლებიან მხოლოდ ერთი სტრატეგიით. რამდენადაც ბაზრები, საპროდუქტო
ხაზები, ეკონომიკური პირობები და პოლიტიკური ატმოსფერო დროთა განმავლობაში
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იცვლება, საზღვარგარეთულ ბაზარზე გასვლის ოპტიმალური სტრატეგიები ასევე უნდა
შეიცვალოს. უფრო მეტიც, ბაზარზე გასვლის სტრატეგია, რომელიც სრულიად მიესადაგება
ერთ ქვეყანას, შესაძლოა საერთოდ არ აღმოჩნდეს წარმატებული მეორე ქვეყანანაში.
ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ ექსპორტირების, ლიცენზირების, ერთობლივი
საწარმოების შექმნის სტრატეგიებს, ესაჭიროებათ თითოეული შესაფასებელი ვარიანტის
მიხედვით ფორმალური პროცედურების შემუშავება. სხვა სიტყვებით, ბაზარზე გასვლის
ყველა სტრატეგია უნდა იქნეს შეფასებული კომპანიის ხელმძღვანელის მიერ დადგენილი
კრიტერიუმების მიხედვით. აღნიშნული კრიტერიუმების შემუშავებაში და წარმოდგენილი
ვარიანტების შეფასებაში უნდა მონაწილეობდეს ბიზნესის ყველა ფუნქციონალური
მიმართულებები

(მაგალითად,

ბუღალტერია,

წარმოება,

მარკეტინგი,

ლოჯისტიკა).

ბაზარზე გასვლის მხოლოდ ყველა სტრატეგიის სრული ანალიზის შემდეგ შეუძლია
ორგანიზაციას

საერთაშორისო საქმიანობაში საკუთარი მონაწილეობის, მისთვის ყველაზე

ხელსაყრელი ხერხის არჩევა.

იმპორტირება
იმპორტირება11 - ეს არის საქონლის შემოტანა საზღვარგარეთიდან. შესაძლებელია
იმპორტირებული საქონლის მყისიერად გამოიყენება საწარმოო პროცესში, მზა სახით მისი
მიყიდვა მყიდველზე, დაგაზიდვა სხვა პორტებში, საბაჟო საწყობებში შენახვა (სადაც
ინახება გატანის ბაჟის გადახდამდე) ან განთავსება თავისუფალ სავაჭრო ზონებში (სადაც
იგი გათავისუფლებულია საბაჟო გადასახადებიდან მანამ, სანამ არ მოხდება შემდგომი
გამოყენებისათვის ან გაყიდვისათვის მისი გადაზიდვა)
მრავალი კომპანია, რომელიც აშშ-ს ტერიტორიაზე ახდენს საქონლის იმპორტირებას,
იყენებს

საბაჟო

ბროკერების

მომსახურებებს.

საბაჟო

ბროკერები

მათ

ეხმარებიან

იმპორტირებული პროდუქტების გადაადგილებაში, უზრუნველყოფენ იმპორტირებული
ტვირთისათვის საჭირო საბუთების სისრულისა და სიზუსტის გარანტიას. საბაჟო
ბროკერებს გააჩნიათ აშშ-ს ორგანიზაციულად შემავალი საბაჟო სამსახურის მიერ გაცემული

11

საქონლის შემოტანა საზღვარგარეთიდან (ექსპორტის საპირისპირო ცნება).
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ლიცენზიები. მრავალი ბროკერი ეხმარება კლიენტებს ტრანსპორტირების ხერხებისა და
შესაფერისი გადამზიდების შერჩევაში, ასევე დახმარებას უწევენ იმპორტიორებს ყველაზე
საუკეთესო მოსახერხებელი მარშრუტების

არჩევაში, მონაწილეობენ საერთო ხარჯების

შეფასებაში (მიწოდების ჩათვლით), გადასახადების გადახდაში საგადახდო დავალებების
შესრულებით, აკრედიტივის12 დაზღვევაში, ტვირთების განაწილებაში, როდესაც გარიგება
მოიცავს დანიშნულების ერთზე მეტ პორტს.

შემხვედრი ვაჭრობა და ბაჟის დაბრუნება
შემხვედრი ვაჭრობა13 (countertrade) - აღნიშნულ ტერმინს იყენებენ მოთხოვნასთან
მიმართებაში, რომელიც ითვალისწინებს ვალდებულებებს, რომ კომპანიამ მოახდინოს
რაიმე სახის პროდუქციის იმპორტირება იმ ქვეყნიდან, სადაც ყიდის თავის საქონელს.
შემხვედრ

ვაჭრობაში

აგრეთვე

იგულისხმება

ნებისმიერი

ტრანსაქცია,

როდესაც

გადასახდელის ნაწილის გადახდა ხდება ხდება არა ფულით, არამედ სხვა საქონლით.
შემხვედრი

ვაჭრობის

აუცილებლობა

განპირობებულია

ცალკეული

ქვეყნების

საგადმხდელო ბალანსის პრობლემებით, სამამულო პროდუქციაზე დბალი მოთხოვნით.
შემხვედრი ვაჭრობისათვის პოტენციურ კანდიდატად გვევლინება ქვეყნები, რომლებიც
გამოირჩევიან უცხოური ვალუტის ნაკლებობით ან სავაჭრო ნაკადების დაფინანსებისათვის
აუცილებელი კრედიტების შეზღუდულობით. ასეთ პირობებში ქვეყანა ცდილობს თავისი
ექსპორტის გაფართოვებას ან თავისი პროდუქციის ახალი სახეებისათვის ბაზრების
განვითარებას.

შემხვედრი ვაჭრობის ფორმები
შემხვედრი ვაჭრობის ძირითად ხუთ ფორმას წარმოადგენს ბარტერი, გამოსყიდვა
12

საბანკო ანგარიშის სახეობა, რომელიც კონტრაგენტს აძლევს შესაძლებლობას სააკრედიტივო დავალებაში
მითითებული პირობების დაცვით საქონლის (მომსახურების, სამუშაოს) მიწოდების ვალდებულების
შესრულებისთანავე, მიიღოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასამრჯელო;
13
გადახდის მეთოდი, რომლის დროსაც გამყიდველი იღებს მყიდველისგან საქონელსა ან მომსახურებას
საქონლის ღირებულების სანაცვლოდ (ონლაინ ლექსიკონი)
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(ადრე გაყიდული საქონლის ყიდვა (buyback)), საკომპენსაციო გარიგება, შემხვედრი
გარიგებები და საქონლის გაყიდვა რომელიმე ქვეყანაში სხვა ქვეყნიდან. ბარტერი (barter) შემხვედრი ვაჭრობის ყველაზე მარტივი ფორმაა. მას ადგილი აქვს მაშინ, როცა ხდება
ერთნაირი ღირებულების საქონლის გაცვლა და ფულადი ოპერაციები ამ დროს არ
ხორციელდება.

გამოსყიდვის

შეთანხმების

პირობაში

გამყიდველი

კომპანია

უზრუნველყოფს მთლიანი ქარხნის ან მოწყობილობების მიწოდებას და თანხმდება ამ
დანადგარებით ან აღნიშნული ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის გარკვეული
ნაწილის შეძენას. მრავალი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა დაჟინებით მოითხოვ ასეთი
შეთანხმების

გაფორმებას,

რადგან

იგი

ერთდროულად

იძლევა

დასავლეთის

ტექნოლოგიებისა და ახალი პროდუქციისათვის სტაბილური ბაზრების

წვდომის

საშუალებას. თუ ბარტერი დამყარებულია გარიგებაში მონაწილე საქონლთა ფასების
თანაფარდობაზე, მაშინ ასეთ ვარიანტს ეწოდება საკომპენსაციო შეთანხმება (compensation
arrangement).
შემხვედრი შესყიდვის (counter purchase) ვარიანტი ითვალისწინებს ტრანსაქციაში
დიდი

მოცულობის

ნაღდ

ფულს,

ნაკლები

რაოდენობის

საქონელს,

რომელიც

მულტინაციონალურ კორპორაციას მიეწოდება დროის უფრო მოკლე პერიოდში, აგრეთვე,
იმ საქონლის გამოყენებას, რომელიც არ იყო კავსირში პირველად გარიგებასთან. რომელიმე
ქვეყანაში საქონლის გაყიდვა სხვა ქვეყნიდან (switch) - ეს არის ტრანსაქცია, რომლის დროს
გარიგებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ხელს უწყობს სულ მცირე ერთი ქვეყანა - გარიგების
ინიციატორი.

შემხვედრი

ვაჭრობის

დროს

რეალიზებული

საქონელი

და

მულტინაციონალური კომპანიების პროდუქცია მიემართება მესამე ქვეყნიდან მყარ
ვალუტაში გასაყიდად ან დისტრიბუციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შემხვედრი
ვაჭრობის შეთანხმებები გამოიჩევიან სირთულით, ისინი იძლევიან მიწოდების იაფი
წყაროების გამოყენების კარგ შესაძლბელობებს მსოფლიო ბაზარზე. ზოგიერთ შემთხვევაში
იგი შესაძლოა

კომპანიისთვის წარმოადგენდეს უცხოურ ბაზარზე გასვლის ერთადერთ

წყაროს.
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ბაჟის უკან დაბრუნების სუსტი მხარეები
ორგანიზაციები,
იმპორტირებას

ან

რომლებიც

ახდენენ

ახორციელებენ

წარმოებაში

პროდუქტების

გამოსაყენებელი

ექსპორტირებას,

საქონლის
რომლებშიც

გამოყენებული იყო იმპორტირებული მატერიალური რესურსები, ზოგჯერ ღებულობენ
ადრე იმპორტი-რებულ შემადგენლებზე გადახდილ ბაჟს (duty drawback). როგორ ნახ. 13.2
ვხედავთ, ბაჟის დაბრუნება ითვალისწინებს მრავალი ნაბიჯის გავლას და მოითხოვს
შედარებით მეტ დროს. ეს პროცესი, როგორც წესი, ავტომატიზებულია, თუმცა მრავალი
ორგანიზაცია ისევ ხელით ამუშავებს დოკუმენტებს, რომლებიც მოეთხოვება ბაჟის
დაბრუნებას. აშშ-ს საგადასახადო ორგანოებში ყოველწლიურად დაახლოებით 3 მილიარდ
დოლარამდე თანხის დაბრუნებაზე არ შეაქვთ განაცხადი, რადგან განმცხადებლები არ
წარუდგენენ საბაჟო ორგანოებს საჭირო დოკუმენტებს. თუმცა, ორგანიზაციებს, რომლებსაც
შესწევთ

აღნიშნული

ვარიანტის

უპირატესობის

გამოყენების

უნარი,

შეუძლიათ

მნიშვნელოვნად შეამცირონ დანახარჯები.
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ლექცია 14. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
გეგმა
14.1. გლობალური ბაზარის არაკონტროლირებადი ელემენტები
14.2. გლობალური ბაზრის არაკონტროლირებად გარე გარემოებათა დახასიათება
14.3. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
Lecture Topic 14. Economic Aspects of the Global Supply Chain
14.1. Uncontrollable elements of the global market
14.2. Characterization of the uncontrolled external environment of the global market
14.3. Economic aspects of the global supply chain
14.1. გლობალური ბაზარის არაკონტროლირებადი ელემენტები
საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის ყველა ფორმა მოითხოვს ღრმა და მკაფიო ცოდნას
იმ ფაქტორებისა, რომლებიც გამოვლინდება ორგანიზაციის ლოჯისტიკური სისტემის
მუშაობაზე. ლოჯისტილაზე პასუხისმგებელ ხელმძღვანელობას შეუძლიათ აკონტროლონ
ზოგიერთი ფაქტორი, მაგრამ სამწუხაროდ, არა ყველა. ამასთან, გათვალისწინებულ უნდა
იქნეს

ე.წ. არაკონტროლებელი ფაქტორები, წარმოქმნილი საერთაშორისო მარკეტინგის

არეალში ნებისმიერი პროცესის დროს. ნებისმიერი გამოვლინება და პროცესები იმ
კომპანიების ლოჯისტიკური სტრატეგიის შერჩევისას, რომლებიც ჩართულნი არიან
საერთაშორისო ბაზარზე და რომელთა ხელმძღვანელი - პასუხისმგებელი ლოჯისტიკაზე,
ვერ შეძლებს უშუალოდ გააკონტროლოს იგი და შესაძლებელია განიხილოს, როგორც
არაკონტროლირებადი ელემენტი.
181

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

ძირითად
სამართლებრივი

არაკონტროლირებად
სისტემები,

ელემენტებს

რომლებიც

მიეკუთვნება

განსაზღვრავენ

პოლიტიკური

საზღვარგარეთის

და

ბაზრების

მუშაობას, ეკონომიკურ პირობებს, კონკურენციის სიმწვავეს, ტექნოლოგიების არსებობას ან
მათზე წვდომას, საზღვარგარეთის ბაზრის გეოგრაფიულ სტრუქტურას, ასევე სხვადსხვა
დანიშნულების ბაზრების სოციალურ და კულტურულ ნორმებს.

14.2. გლობალური ბაზრის არაკონტროლირებად გარე გარემოებათა დახასიათება
არაკონტროლირებადი

გარე

გარემოსთვის,

უპირველესად,

დამახასიათბელია

განუსაზღვრელობა, ანუ აქ ძალიან ხშირად შეინიშნება გაურკვევლობა (უწესრიგობის,
შეუსაბამობის) მაღალი მაჩვენებლები.
კომპანიის
გადაწყვეტილება
ვარიანტის

ლოჯისტიკაზე
ამ

ხარჯებისა

პასუხისმგებელმა

გარემოებათა
და

ხელმძღვანელმა

განსაკუთრებულობის

მომსახურებების

აღწერისა

გაანალიზებით,

ასევე,

უნდა

მიიღოს

კომპრომისული
მომხმარებელთა

მომსახურების პროგრამების დამუშავებითა და რეალიზებით და მთელი ლოჯისტიკური
პროცესის ზედმეტი ხარჯის სხვადასხვა კომპონენტების გათვლით.
ჩვენს მიზანს არ წარმოადგენს გლობალურ ლოჯისტიკაში არსებული თითოეული
არაკონტროლირებადი ფაქტორის ანალიზი, იმდენად, რამდენადაც ეს ელემენტები უკვე
არის დაწვრლებით გაანალიზებული მთელ რიგ სახელმძღვანელოებში, რომლებიც
საერთაშორისო მარკეტინგსა და მენეჯმენტს მიეძღვნა.
აქ საკმარისია აღინიშნოს,

როგორ ზეგავლენას ახდენს არაკონტროლირებადი

ელემენტები კომპანიის ლოჯისტიკაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელის მოქმედებაზე და
ვისწავლოთ მოქმედების დაგეგმარებისას გლობალური ქსელის ჯაჭვით მომარაგება
ორგანიზაციის მუშაობისა და კონტროლის განხორციელებისათვის.

14.3. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები. ეკონომიკური გარემოს
გავლენა ლოჯისტიკაზე
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არსებულ გარე გარემოებათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური გარემო.
გლობალური მასშტაბით, ეკონომიკური მოქმედება ხორციელდება დღეში 24 საათის,
კვირაში 7 დღის განმავლობაში. ინფორმაცია გადაეცემა თანამგზავრის მეშვეობით
კომპიუტერული ტექნოლოგიის დახმარებით, ამიტომ არავითარი შეზღუდვა არ გვხვდება,
როგორსაც წარსულში ნაციონალური საზღვრების არსებობისას ვაწყდებოდით.
ქვემოთ მოცდემულია ზოგიერთი მაგალითი ლოჯისტიკაზე ეკონომოკური გარემოს
ზემოქმედებისა:
•

მცდელობამ, საკუთარ პროდუქციაზე ფასების მატებისა, შესაძლოა, კომპანიას
უბიძგოს სიძნელეებისკენ, ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ შინაგან
ეფექტურობას,

მათ

შორის

ლოჯისტიკური

დანახარჯების

ზეგავლენას

ეფექტურობაზე.
•

ზოგიერთი

ბაზრის

ზრდის

ნელი

ტემპები

ლოჯისტიკაზე

პასუხისმგებელ

ხელმძღვალებს აიძულებს ჯერ კიდევ დაგეგმარების ეტაპზე მეტი ყურადღება
მიაქციოს

ლოჯისტიკაზე

გამოყოფილ

თითოეული

დოლარის

მაქსიმალურ

მიმოქცევას.
•

ინფლაციის პირობებში სწრაფი სესხის საპროცენტო განაკვეთების მაღალ ნიშნულს,
დამყარებულს ფულადი საშუალებების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისთვის,
ხშირად მივყავართ ლოჯისტიკაში არსებულ ვიწრო ადგილებისადმი ყურადღების
გამახვილებამდე.

•

არასახარბიელო

საინვესტივიო

კლიმატი

ზოგიერთ

ქვეყანაში

და

თითქმის

მსოფლიოს მთელ როგ რეგიონებში, მოითხოვს მოგებს მაღალ მაჩვენებლებს, რაც
აუცილებელია როგორც დაუნაწევრებელი მოგების მიღებისთვის, მიმართულს
რეინვესტირებისათვის, ასევე, გარე ინვესტიციების მოზიდვისათვის, რომელიც
ზოგჯერ ჩნდება თუნდაც არასახარბიელო პირობებში.
•

სავაჭრო ბლოკების შექმნამ შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ლოჯისტიკის ყველა
ასპექტზე.
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•

გადაწყვეტილების მიღების დროს სირთულეები წარმოიშობა გაცვლითი კურსის
რყევების გამო.
ცხრილი 14.1.

ძირითადი საერთაშორისო სავაჭრო ბლოკები
სავაჭრო ბლოკები

მონაწილე ქვეყნები

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია

ასოციაცია

დაფუძნდა 1960 წელს შვიდი ქვეყნის მიერ. ეს
ქვეყნებია: ავსტრია, დანია, ნორვეგია, პორტუგალია, შვედ
ეთი, შვეიცარია და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

(ფრანგ. Association européenne de libreéchange; გერმ. Europäische

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპულ ასოციაციას პირველი

Freihandelsassoziation; ისლ. Fríverslunars
amtök Evrópu; იტალ. Associazione

ასოციაცია სხვადასხვა დროს დატოვეს დიდი

scambio; რეტორმ. Associaziun europeica
da commerzi liber; ნორვ. Det europeiske
frihandelsforbund) — საერთაშორისო
სამთავრობათაშორისო ორგანიზაცია,
რომლის ძირითადი მიზანია წევრ
ქვეყანათა შორის სავაჭრო

ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
წევრ

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულმა
სამეფომ, დანიამ (1972 წ.), პორტუგალიამ (1985 წ.), ავსტრი
ამ, ფინეთმა, შვედეთმა (1995 წ.) და ევროკავშირში
გაწევრიანდნენ. ამჟამად თავისუფალი ვაჭრობის
ევროპული ასოციაციის წევრები არიან

ურთიერთობებისა და ეკონომიკური

საბაჟო

შეუერთდა ფინეთი, მომდევნო წლებში კი –
ისლანდია (1970 წ.) და ლიხტენშტაინი (1991 წ.).

europea di libero

ასოციაციის

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო. 1961 წელს

ქვეყნებს

მაღალგანვითარებული
ქვეყნები: ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცა

შორის რია.

გადასახადები გაუქმებულია,

მაგრამ საგარეო სავაჭრო ტარიფები
მესამე ქვეყნებთან შენარჩუნებულია.
მერკოსური (ესპ. Mercado Común del Sur, პორტ. Mercado

მერკოსური
ორგანიზაციის

მიზანია თავისუფალი Comum do Sul, გუარ. Ñemby Ñemuha) — სუბ-რეგიონული

ვაჭრობისა ხელშეწყობა

და

ხალხის, ბლოკი სამხრეთ
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საქონლისა და ვალუტის თავისუფალი შედიან არგენტინა, ვენესუელა, ბრაზილია, ურუგვაი და პა
მოძრაობა.

ოფიციალური რაგვაი.

ენებია ესპანური, პორტუგალიური და
გუარანი.[3] დაარსების

ასოცირებული

ქვეყნებია ჩილე, ბოლივია, კოლუმბია, ეკვადორი და პერუ.

დღიდან, დამკვირვებელი

სახელმწიფოებია ახალი

ორგანიზაცია მრავალჯერ განახლდა, ზელანდია და მექსიკა
შესწორდა და შეიცვალა. ამჟამად ის
სრული საბაჟო კავშირი და სავაჭრო
ბლოკია.

მერკოსური

და ანდების

საზოგადოება სამხრეთ
ინტერგრაციის
ძირითადი

უწყვეტი

ამერიკის
პროცესის

კომპონენტებია,

ორივე

მათგანს კი სამხრეთ ამერიკის ერთა
კავშირი აერთიანებს.
სამხრეთ ამერიკის ერთა კავშირი

სამხრეთ ამერიკის ერთა კავშირი (ესპ. Unión de Naciones
Suramericanas, პორტ. União de Nações SulAmericanas, ინგლ. Union of South American Nations, ნიდ.
Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, აკრონიმი Unasur და
Unasul) — ეროვნებათშორისი და სამთავრობათშორისი
კავშირი, რომელიც აერთიანებს ორ არსებულ
თავისუფალი ვაჭრობის ორგანიზაციას —
მერკოსურსა და ანდურ თანამეგობრობას — სამხრეთ
ამერიკის ინტეგრაციის პროცესის ფარგლებში.
გაერთიანება ეფუძნება ევროპის კავშირის მოდელს.
კავშირის ადმინისტრაციული ცენტრები მდებარეობს
ქალაქ კიტოსა და კოჩაბამბაში.

ცენტრალური

აფრიკის

ქვეყნების

ეკონომიკური თანამეგობრობა

ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური
თანამეგობრობა (ინგლ. Economic Community of Central
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African States, ECCAS; ფრანგ. Communauté économique des
États de l’Afrique centrale, CEEAC) — ცენტრალური
აფრიკის ქვეყნების რეგიონალური სავაჭრო-ეკონომიკური
გაერთიანება.
დაარსდა 1994 წელს ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების
სასაზღვრო და ეკონომიკური თანამეგობრობის ბაზაზე.
თანამეგობრობის დაარსების ძირითადი მიზანი იყო
ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკის
ჰარმონიზაციის საფუძველზე რეგიონალური ინტეგრაცია.
თანამეგობრბის რამდენიმე ქვეყანაში
(გაბონი, კამერუნი, კონგოს რესპუბლიკა, ცენტრალური
აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, ეკვატორული გვინეა)
მოქმედებს ერთიანი ვალუტა - ცენტრალური აფრიკის
ფინანსური თანამშრომლობის ფრანკი.

• ეკონომიკური

პირობების

საერთაშორისო

გაუმჯობესებამ

ვაჭრობაზე

(მაგ.

შესაძლოა,

ცხოვრების

შესამჩნევად

სტანდარტებზე)

იმოქმედოს

განსაკუთრებით

განვითარებულ ქვეყნებში.
• როგორც

კომპანიებმა,

დამოკიდებულებები

ისევე

ქვეყნებმა,

ბარტერული

შეიძლება

გაცვლებისა

შეცვალონ
და

თავიანთ
მომგებიანი

ურთიერთვაჭრობისადმი.
• მოგებაზე ეკონომიკური ვარდნით და ინფლაციით გამოწვეულ გრძელვადიან ზეწოლას
ხშირად მივყავართ იქამდე, რომ კორპორაციები უფრო მეტ ყურადღებას იჩენენ
ხარჯების შემცირებასა და მოგების გაზრდაზე.
თუ ვსაუბრობთ გავლენის მოხდენაზე, მაშინ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს
ინფლაცია წარმოადგენს. ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ გარემოებათა შემცვლელი
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ფაქტორი ხშირად განსაზღვრავს, როგორც მთლიანი ორგანიზაციის საქმიანობას, ასევე მისი
ლოჯისტიკის მართვის ნაწილშიც. ინფლაციის კონკრეტული ზემოქმედება ლოჯისტიკაზე
დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:
1.

ბიზნესის ტიპი. აქტივებიდან ბანკში შენატანების ნაწილი, გენერირებული ნაღდი

ფულის სახით, მიღების ქვითრებით, სათადარიგო და გრძელვადიანი აქტივებით,
განისაზღვრება ბიზნესის სახეობით. მაგ: ზოგიერთი ბიზნესის სახეობა, რომლისთვისაც
აუცილებელია

დიდი

კაპიტალდაბანდება

(კომუნალური

მეურნეობა,

მეტალურგია,

ქიმიური და ქაღალდის წარმოება) მოითხოვს გრძელვადიან აქტივებში მნიშვნელოვან
ინვესტიციას.

საბანკო

შენატანების

მიხედვით

თუ

შევადარებთ

პროდუქციის

მწარმოებლებელ კომპანიებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც გადასულნი არიან ფინანსურ
მომსახურებზე, დავინხავთ, რომ მათ გააჩნიათ შედარებით მოკრძალებული მოთხოვნები
გრძელვადიან აქტივებზე.
2. მარაგის შეფასების მეთოდი. ზოგიერთი ორგანიზაციისათვის შეიძლება ძალიან
მნიშვნელოვანი იყოს შეფასების მეთოდები: „ბოლო შევიდა - პირველმა ისარგებლა“. (LIFO)
ან „პირველმა შევიდა - პირველმა ვერ ისარგებლა“ (FIFO). ეკონომიკებში, სადაც ინფლაციის
მაღალი ტემპებია, საჭიროა სწრაფად შეირჩეს შეფასების მეთოდი, რადგანაც ეს არსებითად
მოქმედებს კომპანიის მოგების სიდიდეზე. ასეთ პირობებში ყველაზე შესაფერისი მეთოდი
შეიძლება აღმოჩნდეს მეთოდი LIFO, იმდენად, რამდენადაც საქონლის თვითღირებულება
ფასდება მაჩვენებლებით, რომლებიც მეტად პასუხისმგებელია მიმდინარე ხარჯების
ანაზღაურებაზე. მეორეს მხრივ FIFO-ს მეთოდი ხელს უწყობს იმას, რომ მიღებულ იქნას
მოგების უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე მედოთი LIFO-ს შემთხვევაში. ასე რომ, მსგავს
შემთხვევაში წინა დანახარჯები უპირისპირდება მიმდინარე ხარჯს.
3. ბიზნესისა

და

აქტივების

მოქმედების

ვადები.

გასაგებია,

რომ

ბიზნესის

ხანგრძლიოვობა მოქმედებს გამოყენებული აქტივების ასაკზე და აუცილებელია ფონდებში
რეინვესტირება.
აღჭურვილობა

ასე

მაგალითად,

შეძენილია

არცთუ

თუ

დაწესებულების

დიდი

ხანია,

მაშინ

დიდი

ნაწილი

ინფლაცია,

და

მისი

ჩვეულებრივ

უმნიშვნელოდ ზემოქმედებს. ინფლაცია ნაკლებად მოქმედებს ახალი სახეობის ბიზნესის
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შემოსავალსა და ბიზნესის ზრდის ტემპებზე მისი არსებობის დასაწყისში. სამაგიეროდ
ინფლაციას შეუძია მნიშვნელოვნად დააზარალოს, შეარყიოს ძველი სახეობის ბიზნესის
შემოსავლები, რაც გამოვლინდება სხვადასხვა ფორმითა და საშუალებებით, იმისდა
მიხედვით
აქტივებზე.

თუ რა დონით მოეთხოვება კომპანიას ზარალის ანაზღაურება ხანგრძლივ
ზოგიერთი ძველი სახეობის ბიზნესი (მაგ: ფოლადმსხმელი საწარმოები,

კომუნალური მომსახურების წარმომადგენლები) მოითხოვენ მსხვილ რეინვესტირებას.
მსგავს კომპანიათაგან ბევრს გააჩნია უზარმაზარი მარაგი დაძველებული, ხანგრძლივი
გამოყენების აქტივებისა, ამიტომ ინფლაციის ზემოქმედება მათ შემოსავლებზე მკვეთრად,
შესამჩნევად აისახება. სხვა დაწესებულებები (მაგ: ქვანახშირის მაღაროები) რესურსების
ამოწურვის შემთხვევაში, შესაძლოა საერთოდ გავიდნენ ბიზნესიდან, რასაც მოჰყვება
ფასების კორექცია ან უკვე უაზრო საქმიანობის გასავლების აღრიცხვიანობის ამორტიზაცია,
მოშლა.
4. დანახარჯების სტრუქტურა. აქსიომად ითვლება, რომ ინფლაცია სხვადასხვაგვარად
მოქმედებს

დანახარჯების

სხვადასხვა

ფორმაზე.

ზოგიერთი

ორგანიზაციისათვის

დანახარჯები ენერგიაზე, შრომაზე, გარე გარემოს დაცვაზე იზრდება საოცარი სიჩქარით,
ასევე საოცრად იზრდება სამომხმარებლო ფასების ინდექსიც და პირიქით, ტექნოლოგიური
სრულყოფილების, კომპიუტერული და ინფორმაციული სისტემების დანერგვის შედეგად,
ხარჯები, სხვადასხვა გამოანგარიშებით, პროდუქციის ერთეულზე კლებულობს. ამიტომ
შედეგების დამახინჯების ხარისხი ბევრად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ტიპის
ხარჯს სწევს ორგანიზაცია და ინფლაციის ტემპი რა ხარისხით ახდენს გავლენას თითოეულ
ასეთ გასავალზე.
5. კაპიტალის სტრუქტურა. ორგანიზაციისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
კაპიტალის

სტრუქტურას;

ორგანიზაციები

განსაკუთრებით

ძლიერ

ზარალდებიან

ინფლაციისგან, თუ მისი ფულადი აქტივები აჭარბებს ვალდებულებებს, და პირიქით
საწარმო თეორიულად მოგებული რჩება კიდევაც ინფლაციისგან, თუ მისი ფულადი
ვალდებულება აჭარბებს მათ აქტივებს.
ჯამში, ეკონომიკური რესურსები საწარმოსთვის წარმოადგენს შეზღუდვებს, რაც
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ნიშნავს, რომ ინფლაციის და ეკონომიკური ვარდნის პირობებში ეკონომიკური რესურსების
არსებობა და ღირებულება ზღუდავს საწარმოს შესაძლებლობებს და განსაზღვრავს, რისი
რეალიზება

შეუძლიათ

და

რისი

არა.

მაგ.

ლოჯისტიკური

მომსახურების

უზრუნველყოფისას წარმოიქმნილმა ხარჯებმა შესაძლოა, საწარმო მიიყვანოს თავისი
წარმოების სახეობების შეზღუდვამდე ან გასავლების შემცირებამდე, ყველგან, სადაც ეს
შესაძლებელი იქნება, თუ მისი შემოსავალი არ იზრდება ისე სწრაფად, როგორც ხარჯები.
ხოლო უფრო მეტი საპროცენტო გადახდები ზრდის მარაგების შენახვის ხარჯებს, რაც
უზრუნველყოფს მომხმარებლის მომსახურების დონის შენარჩუნებას წინა დონემდე;
პროდუქციის უფრო მეტი მარაგისა და გაყიდვისთვის ხელმისაწვდომობის, ასევე უფრო
ძვირად ღირებული პროდუქციის შექმნის ხარჯზე.
6. ქვეყნებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებები და ეკოლოგიური ფაქტორების
ზემოქმედება. მუდმივად საგულისხმოა, რომ ეკონომიკური გარემო ზემოქმედებს სხვა
გარეგან კომპონენტებზე და თავის დროზე, თავადაც ღებულობს მათგან ზემოქმედებას.
მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს მსგავს ურთიერთდამოკიდებულებაზე.
• ტექნოლოგიური

დამუშავებები

(მაგ.

საწვავის

სინთეტიკური

სახეობების

შემოთავაზება, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ძირითადი რესურსები, ხარჯები, ან უფრო
სარწმუნოა, შეცვალოს მატერიალური ფასეულობების ტიპები;
• სამართლებრივი და რეგულირებადი გარემოებების შეცვლას (მაგ; მთავრობის ახალი
ხელმძღვანელის არჩევა, ცვლილება საფინანსო- ფულად პოლიტიკაში ან ახალი კანონების
მიღება სადაგასახადო სისტემაში), შეუძლია შეცვალონ ინფლაციის ტემპები ან ფულის
ფაქტიური ღირებულება.
• დემოგრაფიული ხასიათის ცვლილებებს (ვთქვათ, საპენსიო ასაკის პიროვნებათა
რიცხვის ზრდა) შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს ფედერალურ საშუალებათა დაყოფაზე.
• სოციალურ ცვლილებებს (მაგ. ეკოლოგიურ პრობლემებთან დამოკიდებულების
ცვლილება) შეუძლია ზემოქმედება იქონიოს იმასზე, თუ როგორ ასახება ეკოლოგიური
კანონები პროდუქციის დისტრიბუციაზე, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევია ლოჯისტიკური
საქმიანობისათვის.
189

სალექციო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“

7. კონკურენცია. ორგანიზაციები თავიანთ თავზე სცდიან უფრო და უფრო მზარდ
ზეწოლას სხვადასხვა მოწინააღმდეგებისგან. აშშ-ს სხვადსხვა საწარმოების მეწარმეები
აზიასა და ევროპაში შეეჩეხნენ მეწარმეებს, რომლებიც განიცდიან კონკურენტულ
ჩამორჩენას

ბიზნესის

ანალოგიურ

სტრუქტურებთან,

მაგალითად,

მიკროტალღური

ღუმელების ბაზარი, ანუ პროდუქტი, რომელიც წარმოებულია აშშ-ში 1945 წელს და
კომერციული თვალისაზრისით მომხმარებელზე მიწოდებულია 1955 წელს, ფაქტიურად
აღმოჩნდა იაპონელი მეწარმეებისგან წართმეული, მითვისებული; აშშ-ში გამოშვებული
კომპიუტერების ნაციონალური ბაზრის წილი, ასევე მკვეთრად დაეცა. ანალოგიური
ტენდენცია

შეინიშნება

ნახევარგამტარებზე,

ინსტრუმენტებზე,

ტანსაცმელზე,

მანქანათმშენებლობის ნაწარმზე, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობაზე და სატელეფონო
მოწყობილობებზე.

გლობალური გადაწყვეტილება
Wal-Mart ევროპაში
გლობალური მასშტაბის გაყიდვებით, ფულადი გაანგარიშებით
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გადაჭარბებით (2000 წ) Wal-Mart-ი ითვლება მსოფლიოს საცალო ვაჭრობის ქსელის უმსხვილეს
კომპანიად. კომპანიაში შედის: მაღაზიები Wal-Mart, ასევე მაღაზიათა ქსელი - Supercenters და Sam’s
Club. ამ კომპანიის ტიპის მაღაზიაში 40% გაყიდვებისა მოდის ელექტრო საყოფაცხოვრებო
ტექნიკაზე, 20 % - ტანსაცმელზე, 25% - საბაყლო გასტრონომიულ საქონელზე და 15 % - ახალ საღ
პროდუქციაზე.
მაღაზია Wal-Mart-ში ინახება 10 ათასი დასახელების კვების პროდუქცია და 80 ათასი
ერთეული სხვა კატეგორიის პროდუქტი.
2000 საფინანსო წლისათვის Wal-Mart-ის საერთაშორისო გაყიდვები გაიზარდა 23 მლრდ.
დოლარამდე.
2005 წლის შეფასებით Wal-Mart-ის საერთო შემოსულობებიდან საერთაშორისო გაყიდვებზე
მოდის 20 % .
მოქმედი მაღაზიები აღირიცხება ათასობით და, მათ შორის, მარტო აშშ-ში 3000 -ზე მეტია.
ხოლო ამ ქვეყნის საზღვრებს მიღმა 3000 -ზე მეტია, ისინი მუშაობენ : მექსიკაში, კანადაში, პუერტორიკოში, არგენტინაში, ბრაზილიაში, დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში, ჩინეთსა და სამხრეთ
კორეაში. საერთაშორისო გაფართოება ხდება ახალი მაღაზიების აშენებითა და გახსნით და სხვა
ქსელებში არსებული

მაღაზიების შესყიდვით. (ჰიპერმარკეტები

Wertkauf

და Interspar-ი

გერმანიაში ან დისკონტური უნივერმაღების Woolco - კანადაში ) შეძენის ხარჯზე.
რატომ ახორციელებს

და ახერხებს Wal-Mart-ი თავისი საქმიანობის საერთაშორისო

გაფართოებას ასე აქტიურად? ფინანსური მიღწევები მოწმობენ, რომ ამ კითხვის პასუხი დევს
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საერთაშორისო ბაზარზე ამ ბიზნესის ზრდის პოტენციალში.
Wal-Mart-ის ასეთი წარმატების მიზეზთა შორის შეიძლება დასახელდეს შემდეგი:
1. სემ უოლტონის (Sam Walton) შთამაგონებელი ლიდერობა
2. ორგანიზაციის სტრუქტურა ფოკუსირებული ასოციაციის ფორმირებაზე
3. კომპანიის გაძლიერებული ორიენტაცია მომხმარებელთა მომსახურებაზე;
4. პროდუქციის შენახვასთან დაკავშირებული ოპერაციები
5. დაბალი ხარჯების სტრატეგია;
6. სიმძლავრეების არსებობა, რომლების შესაძლებელს ხდის, რომ კომპანია დაკავდეს
ინოვაციებითა და გამოგონებებით;
7. ბრენდების მუდმივი მერჩენდაიზინგი;
8. მარაგების მაქსიმალური ბრუნვადობის მიღწევისადმი სწრაფვა;
9. გამსაღებელ კომპანიებთან პარტნიორობა
10. სუპერ ეფექტური ლოჯისტიკური სისტემის არსებობა;
11. გაფართოებული შიდა კომუნიკაციები
12. ურთიერთქმედება მომხმარებლებთან, რომლებიც მიუთითებენ Wal-Mart-ის დომინირებაზე
ადგილის, ფასისა და პროდუქციის ასორტიმენტის არჩევისას.
მართალია, Wal-Mart-მა მიაღწიალ წარმატებას საერთაშორისო სარბიელზე, მაგრამ ეს არ
ნიშნავს იმას, რომ კომპანიას პრობლემები არა აქვს. მას უპირისპირდებიან სერიოზული
ევროპული მოწინააღმდეგეები: Carret Metro AG, Ahold Sainsbury da Tesco. ესენი ბიზნესის
მსხვილი სტრუქტურებია, რომელსაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი.
Wal-Mart-ის შესაძლებლობები, შექმნას გლობალური ბრენდები, აძლევს მას

საშუალებას

გავიდეს წარმატების ისეთ დონეზე, როგორსაც მიაღწიეს მსხვილმა კომპანიებმა - Coca-Cola-მ და
Mc-Donanald’s-მა,
რაც
დამახასიათებელია,
ზოგადად,
სხვადასხვა
განვითარებული
ქვეყნებისათვის.
მართალია, გლობალურ ბაზარზე Wal-Mart-ი ეჯახება მზარდ კონკურენციას, მისი ისტორია
მოწმობს, რომ კომპანია სავსებით მზადაა ასეთ თანამშრომლობისათვის.
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ლექცია 15. რისკების მართვა მიწოდების ჯაჭვში
გეგმა
15.1. მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების კლასიფიკაცია
15.2. მიწოდების ჯაჭვში რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები
15.3. მიწოდების ჯაჭვში რისკების შეფასება და ზარალის განსაზღვრა
Lecture Topic 15. Risk Management in the Supply Chain
15.1. Classification of risks in the supply chain
15.2. Risk minimization in the supply chain
15.3. Assessing risks in the supply chain and determining losses
15.1. მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების კლასიფიკაცია
მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური ფუნქციების მიხედვით არსებობს შემდეგი რისკები:

ა. რისკები, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული კონკრეტული სატრანსპორტო
საშუალებებით ტვირთების ტრანსპორტირებასთან. ესენია:
− ხანძარი;
− საგზაო-სატრანსპორტო შეთხვევა;
− სატრანსპორტო საშულების გატაცება, დაკარგვა ან აფეთქება;
− დატვირთვის, დასაწყობების, გადმოტვირთვის ან საქონლის მიღების დროს ტვირთების
დაზიანება;
− ტარისა და შეფუთვის დაზიანება ან დაკარგვა;
− დოკუმენტების დაკარგვა ან არასწორი გაფორმება;
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− პერსონალის გულგრილობით გამოწვეული რისკები და ა. შ.

ბ. რისკები, რომლებიც წარმოიქმნება ტვირთებზე გარე ფაქტორების ზემოქმედების
შედეგად:
− საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა;
− კლიმატური პირობებით გამოწვეული ზარალი (ტვირთების დაზიანება, მიწოდების
დაგვიანება და სხვ.);
− ხელისუფლების მიერ მიღებული აკრძალვები ან შეზღუდვები;
− მეიჯარეების გადახდისუუნარობა ან ბანკროტი;
− ანაზღაურების პროცედურებში და/ან დოკუმენტების გაფორმებისას დაშვებული
შეცდომები;
− ტვირთების ტრანსპორტირების პროცესში წარმოქმნილი შეფერხებები;
− გადაზიდვის, შენახვის, დასაწყობების ან სხვა ოპერაცი-ების შესრულებისას ტვირთების
დაკარგვა ან დაზიანება;
− ტვირთების მაღალი კონცენტრაცია;
− მუშახელის კვალიფიკაციის დაბალი დონე.

გ. რისკები, რომლებიც წარმოიქმნება ტვირთების გარე ობიექტებზე ზემოქმედების
შედეგად:
− ავარიის მსხვერპლი;
− უბედური შემთხვევა;
− ლოჯისტიკური ოპერაციის შესრულების დაგვიანება;
− მეიჯარის საკუთრების დაზიანება;
− სხვისი ქონების დაზიანება;
− საბაჟო რისკები და ა. შ.

დ. სხვა რისკები:
− სატრანსპორტო შემთხვევის ლიკვიდაციის ხარჯები;
− სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;
− სიურვეიერული, იურიდიული მომსახურების და სხვა ხარჯები.
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15.2. მიწოდების ჯაჭვში რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები
ლოჯისტიკურ
ორგანიზაციული

სისტემაში
და

წარმოქმნილი

ეკონომიკური

რისკების

ხასიათის

მინიმიზაცია

ღონისძიებებს,

ეფუძნება
რომლებიც

მიზანმიმართულად და პრევენციულად ამცირებენ რისკების წარმოქმნის ალბათობას.
ესენია:
1. ინფორმაციის ფლობა – ინფორმაცია უნდა იყოს სარწმუნო, დროული და სრული;
2. ლოჯისტიკურ სისტემაში მიღებული სწორი მმართველო-ბითი გადაწყვეტილებები,
რომლებიც შეამცირებენ რის-კების წარმოქმნის ალბათობას და მათ ნეგატიურ შედეგებს;

3. ნორმატიული მასალების გამოყენება, რომლებიც საჭიროა სარისკო სიტუაციების
წარმოქმნისას სწორი რეაგირებისათვის;
4. განვითარებული ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის არსებობა (სატრანსპორტო და
საინფორმაციო);
5. ტრანსპორტირების, დასაწყობების და ტვირთგადამუშავების პროცესების დაზღვევა;
6. რისკებისაგან მიღებული ზარალის აღკვეთა.
მაგალითი. ლოჯისტიკური რისკების მართვის ერთ-ერთ მეთოდს წარ¬მოადგენს მიწოდების საბაზისო
პირობების – INCOTERMS სწორად გამოყენება (იხ. პარ. 7.20). რისკების მიღების შესაფასებლად, რომლებიც
წარმოიქმნება მიწოდების ამა თუ იმ საბაზისო პირობის გამოყენებისას, საჭიროა მათი ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ანალიზი, ე.ი. პოტენციური ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიცირება და რაოდენობრივი
შეფასება.
დავუშვათ, მიწოდების საბაზისო პირობების ანალიზით, მიმწოდებელი მივიდა დასკვნამდე, რომ DAP
საბაზისო პირობით გათვალისწინებული შესაძლო რისკები მისთვის მიუღებელია მყიდველის ქვეყანაში
არასტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობის გამო. გამყიდველი კომპანიის ექსპერტებმა განსაზღვრეს ამ
რისკების გამო ტვირთების დაკარგვის ალბათობა და დაადგინეს, რომ ის 0,35-ის ტოლია. ამ შემთხვევაში,
ტვირთების შენახვადობისათვის საჭიროა რისკების დაზღვევის არეალის გაფართოება, მაგრამ ბევრი რისკი
უბრა¬ლოდ არ ექვემდებარება დაზღვევას. ამ შემთხვევაში, გამყიდველს არა აქვს ისეთი ღონისძიებების
განხორციელების საშუალება, რომლებიც მიმართული იქნება რისკების შემცირებისაკენ. გამყიდველი არჩევანს
აკეთებს ნაკლებად სარისკო მიწოდების საბაზისო პირობაზე – DAT-ზე და მას განიხილავს რისკების
შემცირების ახალ შესაძლებლობად.
ვთქვათ, გამყიდველმა მოიძია სადაზღვევო კომპანია, რომელიც მზადაა გამოყოს სადაზღვევო თანხა
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120 ათასი დოლარის ფარგლებში, თუმცა, შესაბამისად, მოითხოვს მაღალ სადაზღვევო პრემიას – 25%-ს. აქ
აუცილებელია

შევაფასოთ

ასეთი

დაზღვევის

მიზანშეწონილობა,

ე.ი.

განვსაზღვროთ

გარიგებაზე

დანახარჯების გაზრდის მიზანშეწონილობა. ასეთი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასების უმარტივეს
მეთოდს

წარმოადგენს

დაზღვევაზე

გაწეული

დანახარჯების

შედარება

დანაკარგების

შემცირების

სიდიდესთან, რომელსაც ის უზრუნველყოფს.
აღნიშნულ შემთხვევაში, სადაზღვევო პრემია შეადგენს 30 ათას დოლარს, (120 000 ხ 0,25 = 30 000).
გამყიდველის შესაძლო დანაკარგები დაზღვევისას შემცირდა 120 ათასი დოლარით (ე.ი. ანაზღაურდება
ტვირთის თვითღირებულება, შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა და საექსპორტო საბაჟო გაფორმებების
ხარჯები), შესაბამისად, ასეთი დაზღვევა შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტურად. გარდა ამისა, შესაძლებელია
საშუალო მოსალოდნელი მოგების შეფასება ორი ვარიანტით:
−

მიწოდება დაზღვევის გარეშე;

−

მიწოდება დაზღვევით.

ტვირთების დაზღვევის გარეშე გარიგება შედგება 0,65-იანი ალბათობით და გამყიდველი მიიღებს
დაგეგმილ შემოსავალს 80 ათასი დოლარის ფარგლებში; 0,35-იანი ალბათობით, ტვირთები დაიკარგება და
გამყიდველის ზარალმა შეიძლება შეადგინოს 130 ათასი დოლარი (თვითღირებულება, დანახარჯები
შეფუთვაზე, ტრანსპორტირებაზე, საექ-სპერტო-საბაჟო გაფორმებაზე + ჯარიმა ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობაზე). ამგვარად, საშუალო მოსალოდნელი მოგება ტოლია 6,5 ათასი დოლარის (0,65 ხ 80000 0,35 ხ 130000 = 6500).
ტვირთების დაზღვევის შემთხვევაში, 0,65-იანი ალბათობით, გამ¬ყიდ¬ველი მიიღებს 50 ათასი
დოლარის მოგებას (80 ათასი დოლარი – დანახარჯები დაზღვევაზე) 0,35-იანი ალბათობით – წაგებას
ხელშეკრულების პირობების დაუცველობაზე ჯარიმების გამო – 10 ათასი დოლარი (იმ პირობით, რომ
სადაზღვევო თანხა სრულად ანაზ-ღაურდება). შესაბამისად, საშუალო მოსალოდნელი მოგება შეადგენს 29
ათას დოლარს (0,65 ხ 50 000 - 0,35 ხ 10 000 = 29 000).
ამგვარად, სარისკო მოვლენების დადგომის ალბათობის მოცემული მნიშვნელობების და დაზღვევის
მოცემული ღირებულების პირობებში, გამყიდველმა უნდა მიმართოს დაზღვევას. გარდა ამისა, ტვირთების
დაზღვევისას, გამყიდველმა შეიძლება არ დაკარგოს და¬გეგმილი მოგების ნაწილი, თუკი მყიდველი თანახმაა
აანაზღაუროს

ტვირთის

ის

ღირებულებაც,

რომელიც

გაიზარდა

სადაზღვევო

პრემიის

სიდიდით.

მომწოდებლისათვის მიზანშეწონილია ხელშეკრულებაში სპეციალური შენიშვნების ჩართვა, რომლებიც
ითვალისწინებს მყიდველის გათავისუფლებას საჯარიმო სანქციებისაგან, განსაკუთრებული მდგომარეობების
წარმოქმნისას.
აღნიშნული ღონისძიებების გამოყენება უზრუნველყოფს გამყიდველის რისკების მინიმიზაციას, რასაც
უზრუნველყოფს მიწოდებას DDU პირობა.

ამგვარად,

მიწოდების

საბაზისო

პირობების

სწორ

შერჩევაზე

დიდადაა

დამოკიდებული საგარეო სავაჭრო გარიგებების ეფექტური განხორციელება. ბუნებრივია,
ყოველი მხარე მიისწრაფვის ხელშეკრულებაში დააფიქსიროს თავისთვის ყველაზე
მომგებიანი პირობები. მყიდველისათვის ყველაზე `უსაფრთხოა~ მიწოდება DDU პირობით,
ამასთან, გარიგების ფასი იქნება მაქსიმალური. ხშირად მყიდველი უპირატესობას ანიჭებს
მიწო¬დებისათვის უფრო სარისკო პირობებს. გამყიდველები, რომლებიც ესწრაფვიან
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ლოჯისტიკური

სერვისის

მაქსიმალური

დონის

უზრუნველყოფას,

მიწოდებას

ახორციელებენ D ჯგუფის პირობებით (რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ მყიდველი მზადაა
გადაიხადოს უფრო მაღალი ფასი). ლოჯისტიკის პოზიციიდან, ლოჯისტიკური სისტემის
რგოლებს შორის ურთიერთობის ეფექტურობა შეიძლება განხილული იქნას საერთო
დანახარჯებისაგან განცალკევებულად, რომელთა ოპტიმიზაციაც განაპირობებს მიწოდების
ჯაჭვის სტაბილურობას. ამასთან კავშირში რისკების დაყოფის საკითხს აქვს პრინციპული
ხასიათი: მთლიანი მიწოდების ჯაჭვში მაქსიმალური ეფექტის მიღწევა შესაძლებელია
მხოლოდ

იმ

შემთხვევაში,

როდესაც

ლოჯისტიკური

ფუნქციები

მიწერილია

ლოჯისტიკური სისტემის ამა თუ იმ რგოლზე, რომლებსაც შეუძლიათ მათი საუკეთესოდ
შესრულება მინიმალური დანახარჯებით. ასე, მაგალითად, თუკი მყიდველი ფლობს
ტრანსპორტორების ორგანიზაციისა და შესაბამის რისკებზე კონტროლის საუკეთესო
შესაძლებლობებს, მაშინ ლოჯისტიკური სისტემისათვის ყველაზე მომგებიანი იქნება
მიწოდების

ისეთი

პირობა,

რომლის

დროსაც

მყიდველს

ექნება

მინიმალური

ვალდებულებები მიწოდებაზე

15.3. მიწოდების ჯაჭვში რისკების შეფასება და ზარალის განსაზღვრა

რისკების მართვა, ე. ი. ზარალის აღკვეთა და შემცირება, შესაძლებელია რისკების ხასიათის
გამოვლენისა და მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასების შემდეგ.
რისკების შეფასებისას გამოიყენება რამდენიმე ძირითადი მიდგომა და უამრავი მეთოდი.
თეორიული მიდგომის თანახმად, რისკები გამოითვლება:
− ლოჯისტიკური

განსჯის

საფუძველზე,

ემპირიულად

–

წარსული

სიტუაციების

ექსტრაპოლაციის და მომავალში მათი პროგნოზირების გზით;
− სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე – დანაკარგების დონისა და წარმოქმნის სიხშირის
დადგენით (დანაკარგების სტატისტიკის შესწავლის გზით);
− ექსპერტიზით – ექსპერტისგან მიღებული შეფასებებისა და ინფორმაციების საფუძველზე;
− საანგარიშო-ანალიტიკური მეთოდით – დანაკარგების განაწილების ალბათობის მრუდის აგების
გზით.
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რისკის შეფასების მეთოდის შერჩევა ყველაზე ხშირად უკავშირდება ხელშეკრულებების,
შეთანხმებებისა და სხვა ოპე-რაციების შეუსრულებლობის გამო მიღებული ზარალის (მოგების)
ზუსტად შეფასების აუცილებლობასა და სხვა გარე-მოებებს.
რისკების
ორიენტირებულია

შეფასების
არსებულ

მრავალფეროვანი
სიტუაციაზე)

-

მეთოდები,
თანამედროვე

უმარტივესიდან
მათემატიკურ

(რომელიც

მეთოდებამდე,

საშუალებას იძლევა მივიღოთ ზუსტი რაოდენობრივი შეფასება პროგნოზირებული დინამიკით.
1. რისკების შეფასების უმარტივეს მეთოდს წარმოადგენს მისი შეფასება სტატისტიკური

მიდგომის საფუძველზე..
1.1. რისკის კოეფიციენტის განსაზღვრა:
Kრ = Y/C
სადაც,
Kრ – რისკის კოეფიციენტია;
Y - ზარალის მაქსიმალური მნიშვნელობაა (ფულად ერთე¬ულებში, ლარი);
C - საკუთარი ფინანსური რესურსების მოცულობაა არსებული შემოსავლების გათვალისწინებით.
1.2. რისკის აბსოლუტური სიდიდის შეფასება:
P= Y × P(Y),
სადაც,
P - რისკის რეალური სიდიდეა, ლარი;
Y – მოსალოდნელი ზარალი, ლარი;
P(Y) – ზარალის ალბათობა.
2. მეთოდები, რომლებიც ეფუძნება სტატისტიკის, სოციოლოგიის, მათემატიკის, ფინანსური

მათემატიკის და ალბათობის თეორიის თანამედროვე აპარატებს:
2.1. პრობლემაზე ორიენტირებული ცხრილები;
2.2. სოციოლოგიის მეთოდები – “სცენარი”, “გადაწყვეტილებათა ხე”, “დელფის მეთოდი”14 ;
2.3. ფინანსური მათემატიკის მეთოდები – მგრძნობიარობის ანალიზი, მდგრადობის შემოწმება,
წაუგებლობის ანალიზი, პარამეტრების კორექტირება;
2.4. ეკონომიკური მეთოდები – გადახდისუნარიანობის, ლიკვიდურობისა და ფინანსური
14

საექსპერტო გამოკითხვის ერთ-ერთ ვარიანტს წარმოადგენს ,,დელფის მეთოდი”, რომლის დროსაც თავდაპირველად ხდება
ექსპერტთა მიერ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პუნქტებზე პოზიციათა დაფიქსირება და აზრთა თანხვედრის დონის გამოვლენა,
პირველი ექსპერტიზის შემდეგ კი გამოთქმული შეფასებების მოწეს-რიგება სარწმუნოობის, ალბათობის, უტყუარობის,
პრიორიტეტულობის დონის მიხედვით.
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დამოუკიდებლობის შეფასება;
2.5. მათემატიკური სტატისტიკისა და ალბათობის თეორიის მეთოდები – სევიდჯის, გურვიცის,
ვალდის - მინიმაქსისა და მაქსიმინის კრიტერიუმები; თამაშის თეორიის მეთოდი; ფარდობითი
რისკების ანალიზი; ფირმის საქმიანობის რისკების ალბათობის განაწილების მრუდების აგება.
რისკების შეფასების ზემოთ ჩამოთვლილი და მოდიფიცირებული მეთოდებით შესაძლებელია
მიღებული იქნას ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლოჯისტიკური
რისკების შემცირების, აღკვეთის ან კომპენსაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას. ასეთ
ღონისძიებებს მიეკუთვნება:
1. დივერსიფიკაცია – ლოჯისტიკურ სისტემაში ინვესტიციების გადანაწილება ისეთ სხვადასხვა
ობიექტებს შორის, რომლებიც არ იმყოფებიან უშუალო ურთიერთკავშირში, რაც განაპირობებს
რისკებისა და დანაკარგების შეცირებას;
2. რისკების გადაცემა (რისკების შემცირება) – გადამცემი მხარე რისკს გადასცემს მიმღებ მხარეს
(ტრანსფერი) კონტრაქტის დადების საფუძველზე. ფართოდ გამოიყენება იჯარის, ლიზინგისა
და სამშენებლო კონტრაქტების დადებისას. ასევე, საქონლის შენახვის, გადაზიდვის, გაყიდვის,
მომსახურების, მომარაგების, მინდობილობის, ფაქტორინგის15 და საბირჟო გარიგებების
ხელშეკრულებებში;
3. ლიმიტირება – ხარჯების, გაყიდვების, კრედიტების და ა.შ. ზღვრული თანხების დადგენა.
გამოიყენება ბანკების მიერ სესხების გაცემის, საწარმოების მიერ საქონლის კრედიტში გაყიდვის
და ინვესტორების მიერ დასაბანდებელი კაპიტალის მოცულობის განსაზღვრისას. ლიმიტირება
ასევე შეიძლება განხილული იქნას, როგორც რისკების შეზღუდვის მეთოდი;
4. დაზღვევა – სხვადასხვა პირს შორის გადაცემა ან გადანაწილება რისკებისა, რომლებიც
წარმოექმნება ერთ პიროვნებას. სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობასთან შე-

15

ფაქტორინგი - სავაჭრო-კომისიური ოპერაციების სახესხვაობა, რომელიც შეხამებულია კლიენტის საბრუნავი კაპიტალის
დაკრედიტებასთან; მოიცავს კლიენტის დებიტორული დავალიანების ინკასირებას, დაკრედიტებას და საკრედიტო და სავალუტო
ბაზრებისაგან გარანტიას. ბიზ¬ნესის ენციკლოპედიური ლექსიკონის მიხედვით, საბანკო ოპერაციის სახეობაა, რომლის მეშ-ვეობითაც
მომწოდებლების წინაშე ვალდებულებებს სრულად ან განსაზ-ღვრული ვადით იღებს ფაქტორი (ფაქტორინგული კომპანია), რომელიც
ყიდულობს რომელიმე კომპანიის მოთხოვნებს და შემდეგ თვითონ იღებს მასზე გადასახდელს. ამასთან, როგორც წესი, საქმე ეხება
მიმოქცევაში მყოფ იმ მოკლევადიან მოთხოვნებს, რომლებიც წარმოიშობა სასაქონლო მიწოდებიდან. კლიენტის სურვილის მიხედვით,
ფაქტორი სამი სახის მომსახურებას ეწევა:
• საგარეო სავაჭრო გარიგებების დაფინანსება • sakredito riskebidan dacva;
sxva momsaxureba - movalis sabuRaltro angariSebis warmoeba, operaciebi inkasoze, savaWro statistika da a.S.
profesorebis s. babiCeevis, a. labzenkos da a. podlesnovis ganmar-tebiT, faqtoringi inglisuri warmoSobis
sityvaa da niSnavs agents, Suamavals, komisioners.. is aris dafinansebis sistema valis gadaxde-vinebis uflebis
gayidvis saxiT, romlis drosac specializebuli kom-pania (faqtorkompania) Seisyidis klientis debitorul davalianebas, raTa SemdgomSi movales azRvevinos igi damoukideblad. profesorebis _ SoTa da levan qistaurebis
ganmartebiT, faqtoringi valebis amoRebis uf-lebis gadasinjvas warmoadgens .
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