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ნაშრომი შესრულებულია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების, მე-
ნეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივ დეპარტამენტში. 
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელები:          

რეზო მანველიძე - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. 
ბადრი გეჩბაია - ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 
უცხოელი შემფასებელი: 

სერგეი შკარლეტი - (ეკონომიკის) მეცნიერებათა დოქტორი, ჩერნიგორის 
ეროვნული ტექნოლოგიური ინსტიტუტის რექტორი, პროფესორი 

 
შემფასებლები:  

ირმა ჩხაიძე - ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,  ბათუმის შოთა რუს-
თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
კახაბერ ერაძე-  ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ბიზნესის აკადემიის 
პროფესორი 
ბაგრატ დევაძე - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის სახელ-
მწიფო საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი 

 
დისერტაციის დაცვა შედგება 2017 წლის 9 დეკემბერს, 12 საათზე, ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ-
ტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ შექმნილ სადისერტაციო კომისიის სხდომა-
ზე. 
მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35. აუდ. №430. 
 
 
სადისერტაციო საბჭოს მდივანი 
ბიზნესის მართვის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი: ლეილა ცეცხლაძე 
 
 
სადისერტაციო ნაშრომის გაცნობა შესაძლებელია ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსისტეტის ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკაში (ქ.ბათუმი, ნი-
ნოშვილის №35). 
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შესავალი 

თემის აქტუალობა.  დანახარჯების შემცირებას საქონლისა და  მომსა-
ხურების უშუალო მომხმარებლამდე დაყვანის პროცესში ეკონომიკის განვი-
თარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. კონკურენციის გამწვავებამ და 
ეკონომიკური ინტეგრაციის დაჩქარებულმა პროცესებმა დღის წესრიგში დაა-
ყენა ლოჯისტიკური პოტენციალის ოპტიმიზაციის მნიშვნელოვანი ცვლი-
ლებების აუცილებლობა. ეკონომიკური ზრდა ქვეყანათა მთავარი მისწრა-
ფებაა, მისი წინაპირობა კი სრულყოფილი ბაზარია, რაშიც გადამწყვეტ როლს 
სწორედ ლოჯისტიკა თამაშობს. 

 ლოჯისტიკის, როგორც მეცნიერების ცალკეული დარგის მნიშვნე-
ლობა საგრძნობლად გაიზარდა გლობალიზაციის პირობებში. მსოფლიო ეკო-
ნომიკის გლობალიზაციამ აუცილებელი გახადა ლოჯისტიკის თანამედროვე 
მეთოდების გამოყენება, რომელიც გამოიხატება საქონლის მოძრაობის სის-
ტემაში მონაწილე მხარეთა კონსოლიდირებით და მისი მიზანი არის საქონ-
ლის მოძრაობის შეუფერხებლობა და უწყვეტობა. დღეს ლოჯისტიკა წარმო-
ადგენს მიწოდების ჯაჭვის მთავარ ხერხემალს, რომელიც განაპირობებს ინ-
ფორმაციისა თუ პროდუქტის/სერვისის ეფექტურ, სარფიან და სანდო მიმოც-
ვლას.  

საკითხის აქტუალობას ზრდის ისიც, რომ მსოფლიოში მიმდინარე 
გლობალიზაციის ფონზე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება პირდაპირ კავ-
შირშია ლოჯისტიკური სისტემის და მაშასადამე, მიწოდების ჯაჭვის ყველა 
პროცესის გამართულ ფუნქციონირებასთან. თანამედროვე საბაზრო ეკონო-
მიკაში კომპანიების მიერ მოგების მაქსიმიზაციისა და კონკურენტუნარია-
ნობის შენარჩუნების ერთ-ერთი საშუალება ეფექტური ლოჯისტიკური სის-
ტემის დანერგვასა და მიწოდების ჯაჭვში გაწეული დანახარჯების მინიმი-
ზაციაში მდგომარეობს. 

ნებისმიერი ორგანიზაციის ოპერაციული სისტემა საქმიანობისათვის 
საჭიროებს სხვადასხვა სახის ნედლეულსა და საწარმოო დანიშნულების მომ-
სახურებას, რომელსაც მას სხვა კომპანიები აწვდიან. 2013 წელს, ერთ-ერთი 
უმსხვილესი აუდიტორული კომპანიის Pricewaterhouse Coopers (PwC)-ის მიერ 
ჩრდილოეთ ამერიკის, აზიისა და ევროპის 503 კომპანიაში საერთაშორისო 
მიწოდების ჯაჭვზე ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მიწო-
დების ჯაჭვის მართვის მიდგომები საგრძნობლად განსხვავდება ეკონომიკუ-
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რად განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ 
კარგად დაგეგმილი და მოწესრიგებული მიწოდების ჯაჭვის მქონე კომპანი-
ებს უკეთესი ფინანსური მაჩვენებლები გააჩნიათ. მიწოდების ჯაჭვი მათი 
სტრატეგიული მართვის იარაღია. 

ლოჯისტიკის სფეროში ქართული კომპანიების მცირე გამოცდილება 
და შესაბამისი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის არარსებობა მნიშვნელოვ-
ნად უშლის ხელს ადგილობრივ ბაზარზე საცალო ვაჭრობასა და მომსახუ-
რების სექტორში მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების ჩართვას, რომლებსაც 
აქვთ ინტერესი საქართველოში შექმნან მათი მსხვილი სადისტრიბუციო ცენ-
ტრები, ითანამშრომლონ როგორც კავკასიის, ასევე ცენტრალური აზიის ბიზ-
ნესსტრუქტურებთან. ამავე მიზეზებით უკიდურესად ფერხდება ექსპორტის 
შესაძლებლობები.   

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა 
ქმნის წინაპირობას საქართველოს გლობალურ ლოჯისტიკურ ქსელში ინტეგ-
რირების, მის მსოფლიო ბაზრებთან ეფექტური დაკავშირებისა და ლოჯის-
ტიკურ ჰაბად (რეგიონული ცენტრი) გადაქცევისათვის.  

საკვლევი  თემის  აქტუალობაზე  მეტყველებს  ისიც, რომ  საბაზრო 
ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად აშკარა გახდა ის მოთხოვნები, რომ-
ლებსაც მომხმარებელი უყენებს მომწოდებელსა თუ მწარმოებელს. საქარ-
თველოს შემთხვევაში, ეს მოთხოვნები განსაკუთრებით გაძლიერდა ევრო-
კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების  დადების შემდეგ. ერთ-ერთი მოთ-
ხოვნა სწორედ ლოჯისტიკური სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან მიახ-
ლოებასა და მიწოდების ხარჯების შემცირებას გულისხმობს.  შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია მიწოდების ჯაჭვის ისე დაგეგმვა, რომ მოხდეს საჭირო პრო-
დუქტის საჭირო დროსა და ადგილზე  მიტანა, რაც ბიზნესის უსაფრთხო-
ებისა და წინსვლის წინაპირობა გახდება. 

გლობალიზაციის პირობებში აქტუალურია საწარმოო ლოჯისტიკური 
სისტემის ოპტიმიზაციისკენ სწრაფვა. დადგენილია, რომ საწარმოო ლოჯის-
ტიკის გაუმჯობესებით, დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში ვაჭრობა შე-
საძლებელია გაიზარდოს 15%-ით. აქედან 10% იქნება ფირმების და მომხმა-
რებელის სასარგებლოდ, რომლებიც მიიღებენ დაბალ ფასებში უკეთეს მომ-
სახურებას. ამასთანავე, საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ეფექტიანობის 
ზრდა გარკვეულწილად უზრუნველყოფს ეროვნული მეურნეობის ეკონომი-
კური მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.  
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კონკურენტულ ბრძოლაში გადარჩენისა და ბაზარზე საკუთარი პოზი- 
ციების განმტკიცებისთვის საწარმო მიისწრაფვის თავისი ოპერაციების ეფექ-
ტურობის მაქსიმიზაციისკენ მისი საქმიანობის სარგებლიანობის გაზრდის 
მიზნით. ეკონომიკის განვითარებისა და ბაზარზე ახალი ტექნოლოგიების გა-
მოჩენის შედეგად წარმოიქმნება ახალი ასპექტები, რომლებიც საჭიროა გა-
ვითვალისწინოთ ოპტიმალური ლოჯისტიკური ჯაჭვის აგებისას.  

   გამომდინარე აქედან, ჩვენ გადავწყვიტეთ აჭარის ავტონომიურ რეს-
პუბლიკაში არსებულ კომპანიათა საწარმოო ლოჯისტიკური მდგომარეობის 
შეფასებისა და მართვის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მოდელებისა და მე-
თოდების კვლევა-დამუშავება. სწორედ აღნიშნული ნაშრომი წარმოადგენს 
მიწოდების ჯაჭვისა და ლოჯისტიკური  მართვის თავისებურებების შესწავ-
ლის მოკრძალებულ მცდელობას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგა-
ლითზე და მიწოდების ხარჯების მინიმიზაციისა და საწარმოო ლოჯისტიკუ-
რი პოტენციალის სრულყოფის სტრატეგიების დასახვას, რაც არა მხოლოდ 
ცალკეული ბიზნესის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნე-
ლოვან ფაქტორს წარმოადგენს.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები. წინამდებარე კვლევის მიზანია ბიზ-
ნესის (აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მაგალითზე) საწარმოო ლოჯის-
ტიკური სისტემის შესწავლა და პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი ფორ-
მირებისა და განვითარების სტრატეგიების დასახვა, მიწოდების  ხარჯებზე 
მოქმედი ფაქტორების გაანალიზება და ხარჯების  მინიმიზაციის მექანიზ-
მების შემუშავება, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური სიძლიერის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან ალტერნატივას წარმოადგენს. შესაბამისად, კვლევის  
ამოცანაა: 

- ლოჯისტიკური სისტემის არსის თაობაზე არსებული შეხედულებებისა 
და უცხოური გამოცდილების ანალიზი; 

- გლობალიზაციის პროცესების გავლენის დადგენა მიწოდების ტექნო-
ლოგიებზე და მიწოდების პროცესების ადმინისტრირების თავისებუ-
რებების განსაზღვრა გლობალურ ბიზნესში; 

- საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემის შესწავლა აჭარის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის მაგალითზე და შედარებითი ანალიზი ევროკავში-
რის წევრი ქვეყნის ლოჯისტიკურ სისტემასთან (საფრანგეთის მაგალით-
ზე); 

- საწარმოთა ლოჯისტიკური სისტემის ბიზნესპროცესების „მიწოდების  
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ჯაჭვის სარეკომენდაციო მოდელის“(SCOR1) მიხედვით  გაანალიზება; 
- საწარმოო ლოჯისტიკურ სისტემაში არსებული პრობლემებისა და მი-

წოდების ხარჯების ზრდის გამომწვევი ფაქტორების დადგენა; 
- საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფისა და მიწოდების ხარ- 

ჯების მინიმიზაციის სტრატეგიების შემუშავება. 
კვლევის საგანი. საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის მართვის სრულ- 

ყოფისა და პროექტირების თეორიული საკითხები და მეთოდური მიდგომე-
ბი. 

კვლევის ობიექტი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საწარმოების 
ლოჯისტიკური სისტემები. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. ქართველი მკვლევარების მიერ 
ნაკლებად არის შესწავლილი მიწოდების ჯაჭვი, როგორც საბაზრო ეკონომი-
კაში  ფირმათა საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, ლოჯის-
ტიკის დარგი კვლავ ახალ სფეროდ რჩება. ქვეყნის დონეზე არასაკმარისადაა 
შესწავლილი ლოჯისტიკური შესაძლებლობები, მწირია და არაზუსტია სტა-
ტისტიკური მონაცემები, მცირეა პუბლიკაციები, რომლებიც ნათელ სურათს 
შეგვიქმნის ქვეყანაში არსებულ ლოჯისტიკურ მდგომარეობაზე და ამომ-
წურავ ინფორმაციას მოგვაწვდის მიწოდების ჯაჭვის პროცესის თითოეულ 
რგოლზე. არ არსებობს კონკრეტული მეთოდიკა იმ ფაქტორების გამოვლე-
ნისა და შესწავლისათვის, რომლებიც ხელს უწყობს ამ მიმართულების ფორ-
მირებას და განვითარების სტრატეგიების შემუშავებას.   

ლოჯისტიკის  დარგის  განვითარების  თეორიული  და  გამოყენებითი  
პრობლემები გამოკვლეულია უცხოელ მკველვართა მიერ. მათ შორის აღსა-
ნიშნავია ტ. ბლეკერის, ჯ. ბლოვენსის, დ.ჯ. ბაუვერსოკის, ჯ.ჯ. კოელის, ს. 
კოჰენისა და ჟ. რუსელის, ა. ჰარისონისა და სხვათა ნაშრომები.  

ზემოთ ჩამოთვლილი ავტორები, იკვლევდნენ რა მიწოდების ჯაჭვის 
პროცესსა და პრობლემებს, მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ „მიწოდების ჯაჭვის 
მართვა არის გადამწყვეტი ფაქტორი ფირმათა კონკურენტუნარიანობაში, ის 
არის კომპანიის ხერხემალი“2. უცხოელი ექსპერტები, როგორც თეორიულად 
ისე პრაქტიკული მაგალითების დახმარებით გვასწავლიან, თუ  რაზე  უნდა  
გავამახვილოთ ყურადღება  მიწოდების  ჯაჭვის  ოპტიმალური  სტრატეგიის 

                                                           
1 SCOR – ინგ.Supply Chain Operations Reference 
2 Cohen S. ; Roussel J., “ Strategic Supply Chain Management: The Five Core Disciplines 
for Top Performance, 2nd editon, 2013, New York  
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შერჩევის მომენტში.  
რაც შეეხება საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდების ჯაჭ-

ვის, როგორც კომპლექსური პროცესის აქტუალობა ჩვენს ქვეყანაში გან-
პირობებულია ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობით, ქვეყნის დონეზე 
თითქმის შეუსწავლელია მიწოდების ჯაჭვში არსებული პრობლემების მექა-
ნიზმი. ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს შორის, მხოლოდ რამ-
დენიმე ეხება ლოჯისტიკის დარგს. ქართველ მეცნიერთაგან ლოჯისტიკის 
სფეროს კვლევასა და განვითარებაში  წვლილი შეიტანეს ლ. ბოცვაძემ, მ. ვეშა-
პიძემ, კ.ერაძემ, მ. ზუბიაშვილმა, გ. ტყეშელაშვილმა, ო. გელაშვილმა, ლ. ოსა-
ძემ, ა. დევაძემ, ქ. გოლეთიანმა, რ. მამულაძემ, მ. გაბაიძემ და სხვებმა. თუმცა, 
აღსანიშნავია, რომ ქართველი მეცნიერები თავიანთ ნაშრომებში ძირითადად 
ლოჯისტიკის დარგის თეორიულ ასპექტებს გვაცნობენ და ვერ იძლევიან 
ამომწურავ ინფორმაციას მიწოდების ჯაჭვის პროცესის თითოეულ რგოლზე. 

სწორედ  მიწოდების  ჯაჭვის  პრობლემატური  საკითხების  გააზრე-
ბისა და მისი განვითარების  სტრატეგიების ოპტიმალური ვარიანტების შე-
მუშავებისადმი მისწრაფებამ განსაზღვრა საკვლევი თემის მიზნები და ამო-
ცანები.  

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ნაშრომის 
შესასრულებლად გამოყენებულ იქნა, როგორც კვლევის ემპირიული, ისე თე-
ორიული მეთოდები. მიწოდების ჯაჭვის შესწავლის მიზნით ჩატარებული 
სხვადასხვა სახის კვლევების, გამოკითხვების, გამოქვეყნებული ქართული 
თუ უცხოური პუბლიკაციების, სამეცნიერო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშ-
რომების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა სიღრმისეულად შეგვესწავლა მი-
წოდების ჯაჭვის კონცეფცია და  გამოგვეკვლია ამ სფეროში არსებული პრობ-
ლემები. მრავალი ინფორმაციული წყაროს საშუალებით - ქვეყნების სტატის-
ტიკის ეროვნული სამსახურის, ლოჯისტიკოსთა ასოციაციისა და სამთავ-
რობო ორგანოების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების ანალიზი დაგვეხმარა 
დაგვენახა მიწოდების ჯაჭვის მნიშვნელობის ზრდა ბოლო წლების განმავ-
ლობაში; პრაქტიკული და სამეცნიერო კვლევებისა და მათ შედეგად შემუ-
შავებული რეკომენდაციების (მარაგების მართვასთან, სატრანსპროტო ხარ-
ჯებთან, საბაჟო რეჟიმებთან და მიწოდების დროსთან დაკავშირებით) გა-
მოყენებით შევძელით გაგვეანალიზებინა ყველა შესაძლებელი და პრაქ-
ტიკაში უკვე განხორციელებული მიდგომა, რომლებიც კომპანიებს საშუალე-
ბას მისცემს შეიმუშავონ მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმალური სისტემა და სტრა- 
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ტეგიები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.      
მეცნიერული სიახლე. ნაშრომის გამოკვლევების სიახლეს წარმოად- 

გენს ლოჯისტიკის დარგის შემადგენელი ნაწილის, კერძოდ მიწოდების ჯაჭ-
ვისა და საწარმოო ლოჯისტიკის ოპტიმიზაციის სტრატეგიების შემუშავება 
და დანერგვა. მათ შორის აღსანიშნავია შემდეგი: 

- წარმოდგენილია წარმოებისა და ლოჯისტიკის ურთიერთკავშირის 
განვითარების ეტაპები და მათი ძირითადი თავისებურებები;  

- ლოჯისტიკის ორი განსხვავებული მიდგომის საფუძველზე ჩამოყალი-
ბებულია ლოჯისტიკის, როგორც დარგისა და მეცნიერების  ჩვენეული, 
თანამედროვე ხედვა; 

- განხილულია ლოჯისტიკური სისტემის ტრადიციული მოდელები და 
შემოთავაზებულია ლოჯისტიკის ახალი მიმართულება - ვირტუალუ-
რი ლოჯისტიკა, როგორც თანამედროვე ლოჯისტიკური სისტემის შე-
მადგენელი ელემენტი; 

- განსაზღვრულია ლოჯისტიკური სისტემის განვითარების ეტაპები სა-
ქართველოში და მათი თავისებურებები; 

- წარმოდგენილია მიწოდების ჯაჭვის ეფექტური ფუნქციონირების მე-
ქანიზმები  გლობალიზაციისა და მზარდი კონკურენციის პირობებში; 

- დადგენილია საქართველოს ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გამო-
ყენების ხელისშემშლელი ფაქტორები და განსაზღვრულია სახელმწი-
ფოს როლი და მნიშვნელობა დარგის სრულყოფისა და არსებული პო-
ტენციალის ათვისების საქმეში; 

- შესწავლილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოქმედ საწარმო-
ებში სასაქონლო-მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადების მარ-
თვის მეთოდები, გამოვლენილია საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის 
პრობლემები და შეფასებულია არსებული სისტემა; 

- წარმოდგენილია საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ანალიზი „მიწო-
დების ჯაჭვის სარეკომენდაციო მოდელის“ მიხედვით და კომპანიათა 
ლოჯისტიკური ოპერაციები შეფასებულია ეფექტურობის  მთავარი  
მაჩვენებლების  ნაკრების (ინგ. key performance indicators, KPI) მიხედ-
ვით; 

- ქართული და უცხოური გამოცდილების შედარებითი ანალიზის სა-
ფუძველზე შემუშავებულია კონკრეტული რეკომენდაციები და  სტრა-
ტეგიები საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის გაუმჯობესებისათვის; 
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- შემუშავებულია მიწოდების დანახარჯების შემცირებისა და საწარმოო 
ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფის მიმართულებები, რომლებიც 
მოიცავს – პრიორიტეტული პროდუქციის დადგენას, სარეზერვო მარა-
გების შექმნას, საწარმოო გეგმის შემუშავებასა და საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიების დანერგვას;  

- ცვლადი მოთხოვნის პირობებში შემუშავებულია წარმოების დაგეგ-
მვის პრინციპები ABC ანალიზის გამოყენებით; 

- ოთხი განსხვავებული სტრატეგიის შედარების საფუძველზე და-
საბუთებულია მარაგების პერიოდულად შევსების მიდგომის უპირა-
ტესობა ქართულ რეალობაში;  

- საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფისა და მიწოდების და-
ნახარჯების მინიმიზაციის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად 
დადგენილია ლოჯისტიკურ საკითხებზე ბიზნეს სუბიექტების ცნობი-
ერების ამაღლება და დასაბუთებულია ამ კუთხით სახელმწიფოს ჩარ-
თულობის აუცილებლობა. 
ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. აღნიშნულ გა-

მოკვლევას აქვს, როგორც თეორიული, ასევე, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული 
ღირებულება. მისი ჩართვა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების რეა-
ლიზაციაში გააუმჯობესებს სწავლების ხარისხს, სტუდენტებს მისცემს სა-
მამულო და უცხოური გამოცდილების, პოტენციალის არსებობისა და მისი 
ეფექტური გამოყენების გაცნობიერების შესაძლებლობებს. 

ნაშრომში  წარმოდგენილი  ანალიზი,  შეფასებები  და  დასკვნები სა-
ყურადღებო ინფორმაცია იქნება შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებისა 
და დარგობრივი ხელმძღვანელი რგოლებისთვის რეგიონულ დონეზე, ასევე, 
ბიზნეს კომპანიებისა და მეწარმეებისთვის ლოჯისტიკის პოტენციალის ოპ-
ტიმალური გამოყენების  სტრატეგიების განსაზღვრაში. 

ნაშრომის სტრუქტურა და შინაარსი. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 
195 გვერდს და შედგება შესავლის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, დასკვნებისა 
და წინადადებებისაგან, 5 ნახაზის, 5 დიაგრამისა და 19 ცხრილისგან, გა-
მოყენებული ლიტერატურისა და დანართებისგან. 
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სტრუქტურა 
 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
თავი  I. მიწოდების დანახარჯების ეკონომიკური არსი, სტრუქტურა და 
თეორიული ასპექტები 

1.1 წარმოებისა და მომსახურების მობილური ფაქტორები, ძირითადი 
ეკონომიკური მახასიათებლები 
1.2 ლოჯისტიკური კონცეფციები და ევოლუციური ტენდენციები 
1.3 მიწოდების ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი ეკონომიკური 
მახასიათებლები 

 
თავი  II. მიწოდების ტექნოლოგიებისა და ლოჯისტიკური პოტენციალის 
მართვის თავისებურებები 

2.1 მიწოდების ტექნოლოგიების ადმინისტრირების თავისებურებები 
გლობალურ ბიზნესში 
2.2 ლოჯისტიკური სისტემის მართვის უცხოური გამოცდილება 
2.3 ლოჯისტიკური პოტენციალისა და მიწოდების პროცესების მართვის 
ეკონომიკური და ორგანიზაციული სრულყოფის შესაძლებლობები 

 
თავი  III. საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფისა და მიწოდების 
ხარჯების ოპტიმიზაციის სტრატეგიები გლობალურ ბიზნესში 

3.1 საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფის მიმართულებები 
SCOR მოდელის მიხედვით 
3.2 მიწოდების დანახარჯების მინიმიზაციისა და საწარმოო ლოჯისტიკუ-
რი სისტემის ოპტიმიზაციის სტრატეგიები 
3.3 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული სისტემე-
ბის როლი საწარმოო ლოჯისტიკის სრულყოფაში 

დასკვნები და წინადადებები 
გამოყენებული ლიტერატურა 
დანართები 
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

ნაშრომის პირველი თავი „მიწოდების დანახარჯების ეკონომიკური 
არსი, სტრუქტურა და თეორიული ასპექტები“ შედგება სამი ქვეთავისგან. 
პირველ ქვეთავში „წარმოებისა და მომსახურების მობილური ფაქტორები, 
ძირითადი ეკონომიკური მახასიათებლები”  წარმოდგენილია წარმოებისა და 
მომსახურების არსის შესახებ უცხოელი და ქართველი ავტორების, საერთა-
შორისო ორგანიზაციების ექსპერტების განსაზღვრებები, წარმოდგენილია 
წარმოებისა და მომსახურებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები.  

ამავე ქვეთავში გამოყოფილი გვაქვს წარმოების განვითარების ეტაპები. 
წარმოებისა და მომსახურების კონცეფციების მიმოხილვის საფუძველზე გავ-
მიჯნეთ წარმოების ტრადიციული და თანამედროვე კონცეფციები. მიგვაჩნია, 
რომ  წარმოების ტრადიციული კონცეფცია მისაღები იყო „გამყიდველის ბაზ-
რის“ პირობებში, რომლის დროსაც მეტი ძალაუფლება გამყიდველებს ენიჭე-
ბათ, თანამედროვე კონცეფცია მისაღებია „მყიდველის ბაზრის“ პირობებში, 
სადაც უფრო დიდი ყურადღება ექცევა მომსახურების ფაქტორებს.  

წარმოებისა და მომსახურების განვითარების ეტაპების შესწავლის სა-
ფუძველზე დავასკვენით, რომ წარმოების განვითარებამ ხელი შეუწყო ლო-
ჯისტიკის დამოუკიდებელ მეცნიერებად და დარგად ფორმირებას, ხოლო 
მომსახურების ფაქტორის წინ წამოწევამ დიდი როლი ითამაშა ლოჯისტიკის 
შემდგომ განვითარებაში. 

თუკი მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრამდე წარმოება ვაჭრობასთან  ასო-
ცირდებოდა და ხასიათდებოდა მწარმოებელსა და მომხმარებლის პირდაპი-
რი კონტაქტით, მექანიზაციის დაბალი დონით, შეკვეთით წარმოებითა და 
პერსონალიზებული პროდუქციით, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მატე-
რიალური რესურსებით მომარაგებასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, მა-
სალების მიმოქცევასთან, მაგარების შენახვასა და პროდუქციის ტრანსპორტი-
რებასთან ასოცირებული დანახარჯების შემცირების აუცილებლობამ ხელი 
შეუწყო წარმოების განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას: სპეციალიზი-
რებული წარმოების მასობრივი წარმოებით ჩანაცვლებას, მარაგების მინიმუ-
მამდე დაყვანასა და მომსახურების ფაქტორის წინ წამოწევას. ამ ყველაფერმა 
კი განსაკუთრებული მოთხოვნა დააყენა ლოჯისტიკაზე, როგორც სამეწარმეო 
საქმიანობის ეფექტიანობისა და მართვის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე.  

ნაშრომის მეორე ქვეთავში „ლოჯისტიკური კონცეფციები და ევოლუ- 
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ციური ტენდენციები“ შესწავლილია სწორედ ის არსებითი წინაპირობები, 
რომლებმაც დასაბამი დაუდო ლოჯისტიკის თანამედროვე მეცნიერებად ჩა-
მოყალიბებას. ლოჯისტიკის დარგის განვითარების შესწავლისადმი მიძ-
ღვნილი უცხოური და ქართული ლიტერატურის ფართოდ მიმოხილვის სა-
ფუძველზე ლოჯისტიკის ევოლუციის ეტაპები წარმოვადგინეთ სქემის სახით 
და აღვნიშნეთ, ლოჯისტიკის განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონია მეწარ-
მოების დარგში მომხდარმა რევოლუციებმა, მატერიალური რესურსებით მო-
მარაგების პრობლემების გამოჩენამ, მომხმარებელთა მოთხოვნების ცვლილე-
ბამ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ, სავაჭრო ბარიერების 
გაქრობამ და გლობალიზაციამ.  

სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებებისა და ამ საკითხისადმი განსხვა-
ვებული მიდგომების გათვალისწინებით ჩამოვაყალიბეთ ლოჯისტიკის ჩვე-
ნეული თანამედროვე ხედვა, რომლის თანახმადაც: 
         - ლოჯისტიკა მიწოდების ჯაჭვის შემადგენელი რგოლია, კომპლექსური 
ცნებაა და შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მეცნიერება ტრანსპორტირების, 
მატერიალური, შრომითი, ფინანსური, ინფორმაციული ნაკადებით მომარა-
გების, დასაწყობების, გასაღებისა და სხვა მატერიალური და არამატერია-
ლური ოპერაციების დაგეგმვის, კონტროლისა და მართვის შესახებ; 

- მიწოდების ჯაჭვის მართვა არის და რჩება ლოჯისტიკად, მაგრამ გან-
ვითარების ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე. 

აქვე განვმარტეთ ლოჯისტიკის ზოგადი ამოცანა, რომელიც მდგომა-
რეობს იმაში, რომ მოხდეს მომხმარებელთა მომსახურების დასახული დონის 
მიღწევა მინიმალური დანახარჯებით და განვსაზღვრეთ ლოჯისტიკის ის  ძი-
რითადი წესები, რომლებიც ლოჯისტიკური ფუნქციების ეფექტიანი რეალი-
ზაციის კრიტერიუმებად გვევლინება.   

გამომდინარე იქედან, რომ ლოჯისტიკური ფუნქციების რეალიზაცია 
ლოჯისტიკური სისტემაში შემავალ ქვესისტემებზეა დამოკიდებული საჭი-
როდ ჩავთვალეთ მიმოგვეხილა ლოჯისტიკური სისტემაში შემავალი თითო-
ეული ქვე-სისტემა. გრაფიკულად წარმოვადგინეთ ლოჯისტიკის ტრადიცი-
ული სისტემა და აღვნიშნეთ, რომ მსხვილი კორპორაციების, ერთიანი ინ-
ფორმაციული სისტემებისა და საერთო მონაცემთა ბაზის შექმნამ, დიდი რაო-
დენობით სარეკლამო პროექტების, ინტერნეტ ქსელის ფართო გამოყენებამ 
(როდესაც ქსელში მუშაობენ არამარტო საწარმოები, არამედ დამკვეთები) 
ხელი შეუწყო ლოჯისტიკაში ახალი მიმართულების ჩამოყალიბებას, რომელ-
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საც ვირტუალური ლოჯისტიკა შეიძლება ვუწოდოთ. შემოთავაზებულია 
ვირტუალური ლოჯისტიკის  ჩვენეული ხედვა, რომლის თანახმადაც ეს არის 
ელექტრონულ სისტემაზე დაფუძნებული ლოჯისტიკა, რომელიც კოორდი-
ნაციას უწევს მატერიალური და საინფორმაციო ნაკადების, ვირტუალურ გა-
რემოში დაგროვილი გამოცდილებისა და ინფორმაციული სისტემების გამო-
ყენებას. 

ჩვენ ვეთანხმებით მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ლოჯისტიკა წარ-
მოებასთან ერთად განვითარდა. სწორედ ამ მოსაზრებით ავხსენით საქარ-
თველოში ლოჯისტიკის განვითარების დონე. თავის დასაწყისში ლოჯისტი-
კის განვითარების სამი ეტაპი გამოვყავით: ფრაგმენტაცია, ნაწილობრივი ინ-
ტეგრაცია (კონსოლიდაცია) და სრული ინტეგრაცია. ჩვენი აზრით, საქარ-
თველო ლოჯისტიკური სისტემის განვითარების საწყის ეტაპზე იმყოფება და 
ჩვენი ქვეყნის ლოჯისტიკური ბაზარი ფრანგმენტირებულია, რაც მე-20 საუ-
კუნეში საქართველოში გაბატონებულ საბჭოურ რეჟიმს დავუკავშირეთ. ლო-
ჯისტიკის განვითარება საქართველოში 1991 წლიდან დაიწყო და მასზე დი-
დი გავლენა იქონია ლოჯისტიკური სისტემის რგოლების საკუთრებისა და 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ცვლილებამ, აღნიშნული რგო-
ლების ფუნქციონირების მიზნებმა, მათ მიერ დანერგილი ტექნოლოგიური 
საშუალებების მიღწევებმა და სხვ.  

ლოჯისტიკის ევოლუციის ტენდენციებზე, მიზნებსა თუ ამოცანებზე 
სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებების განსჯის შემდეგ შევთანხმდით, რომ 
ლოჯისტიკის მნიშვნელობა თანაბარია ეკონომიკის ყველა დარგში. ლოჯის-
ტიკური კონცეფციის რევოლუციური ხასიათი მჟღავნდება იმაში, რომ გარ-
დაქმნები ხდება სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სტადიის მი-
ხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე კი დავასკვენით, რომ ლოჯისტიკის 
გამოყენების ხარისხი ასახავს საზოგადოების განვითარების ირიბ კრიტერი-
უმს. 

მესამე ქვეთავში „მიწოდების ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ძირითა-
დი ეკონომიკური მახასიათებლები“ განვიხილავთ იმ ფაქტორებს, რომლებიც 
გავლენას ახდებს მიწოდების ჯაჭვის ხარისხზე და განსაზღვრავს მის ეფექ-
ტურობას. არ ემთხვევა ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა შეხედულება აღ-
ნიშნულ საკითხზე. ქართველი მეცნიერების ნაშრომებში მიწოდების ხარისხი 
განისაზღვრება მიწოდების საიმედოობით, მიწოდების დროით, როგორც სა-
ქონლის პარტიაზე შეკვეთის მიღებიდან მიწოდებამდე, ასევე შეკვეთის გან-



14 
 

ხორციელებაზე დახარჯული დროით; არსებული მარაგების რაოდენობითა 
და კრედიტის შეთავაზების შესაძლებლობით (შემდგომი გადახდა). უცხოე-
ლი მკვლევარები კი ძირითადად მათემატიკურ მეთოდებს იყენებენ, რომლე-
ბიც მოიცავს შესყიდვების, წარმოების, ტრანსპორტირების, მარაგების მარ-
თვის, პროდუქციის შეფუთვისა და კლიენტთა სერვისის  ხარისხის ეფექტი-
ანობის განმსაზღვრელ პარამეტრებს. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია 
ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მეთოდებზე, როგორებიცაა შეკვეთის ხა-
რისხის, შეკვეთის ციკლის (პროდუქციის შეკვეთიდან მიწოდებამდე დრო), 
სატრანსპორტო დოკუმენტაციის სიზუსტესა და სისწორის (უხარვეზო დო-
კუმენტაციის პროცენტული წილი), ერთ ცალ პროდუქტზე მოსული ტრან-
სპორტირების ხარჯისა და დროული მიწოდების კოეფიციენტის გაზომვა. 
ჩვენი შეხედულებით, აღნიშნული მიდგომები პრაქტიკაში უფრო ზუსტი მაჩ-
ვენებლის მომცემი იქნება.  

გამომდინარე იქედან, რომ მომხმარებლის მოლოდინია საჭირო საქონ-
ლის სასურველ ვადებსა და ფასში მიღება სამამულო და უცხოური მიდგომე-
ბის შეჯამების შედეგად მივიჩნევთ, რომ მიწოდების ეფექტიანობის განმსაზ-
ღვრელი პირველ რიგში ეს არის მოქნილობა, მინიმალური დანახარჯები, მა-
ღალი ხარისხი და რაციონალურობა. აღნიშნული მახასიათებლები ნაშრომში 
დეტალურად არის განხილული სხვადასხვა ლოჯისტიკური ქვესისტემის 
ჭრილიდან. მიგვაჩნია, რომ ზემოთ მოყვანილი ფაქტორები მიწოდების ეფექ-
ტიანობის დონის განმსაზღვრელი ოთხი ძირითადი მახასიათებელია, თუმცა 
ტექნოლოგიური მიღწევების, კონკურენციის გამწვავებისა და თავისუფალი 
სავაჭრო ურთიერთობების წინ წამოწევის პირობებში აღნიშნული მახასია-
თებლები დროში გაცვეთილია და მათ უკან იმალება ისეთი ფაქტორები, 
რომლებიც ერთი შეხედვით მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ რეალურად მარ-
თლაც მიწოდების ეფექტიანობის განმსაზღვრელ თანამედროვე ეკონომიკურ 
მახასიათებლებს წარმოადგენს. შესაბამისად, მიწოდების ეფექტიანობის და-
სადგენად მნიშვნელოვანია ახლებური და პროგრესული მიდგომის შემუშა-
ვება. 

ქვეყნების მიწოდებათა ჯაჭვის ეფექტიანობა დამოკიდებულია მათი 
ეკონომიკის ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე.  მიწოდების ეფექტიანობის 
ახლებური მიდგომის განსაზღვრისთვის საჭიროდ მივიჩნიეთ გვეხსენებინა 
მსოფლიო ბანკის მიერ განხორციელებული პროექტის - ლოჯისტიკური ეფექ-
ტიანობის ინდექსის (LPI) კრიტერიუმები. გამომდინარე იქედან, რომ ლო-
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ჯისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი გვიჩვენებს, თუ რამდენად კარგია ქვეყ-
ნების დაკავშირება გლობალურ ქსელებში, შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ მი-
წოდების ეფექტიანობის განმსაზღვრელი სწორედ იმ 6 კრიტერიუმში მიღწე-
ული შედეგია, რომლითაც  ფასდება  ლოჯისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი. 

გლობალიზაციისა და მძაფრი კონკურენციის პირობებში, კომპანიათა 
თვითგადარჩენა და საბაზრო პოზიციების განმტკიცება მთლიანად მომხმა-
რებელზეა დამოკიდებული. აღნიშნულ თავში გამოყენებული სხვადასხვა 
ლიტერატურა და საინფორმაციო წყაროები, საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, 
რომ ორგანიზაციები არათუ ვალდებულნი, არამედ იძულებულები არიან 
ეძიონ მოქნილი გადაწყვეტილებები ახალ მომხმარებელთა მოზიდვისა და 
არსებულ კლიენტთა ლოიალობის გაზრდის მიზნით, რაც შეუძლებელია 
სრული საწარმოო პროცესისა და მიწოდების სისტემის სრულყოფის გარეშე.  

გლობალიზაცია რთული და შრომატევადი პროცესია. სპეციალისტები 
აღიარებენ, რომ გლობალიზაციის პირობებში მსხვილი კორპორაციების 
გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობა ემყარება მათ უნარს, გააერთიანონ 
დაქსაქსული საწარმოები მთლიან სისტემად საერთო ამოცანებითა და განვი-
თარების მიზნებით და დაგეგმონ ინტეგრირებული მიწოდების სტრატეგია. 
მაშინ როდესაც ეფექტური ლოჯისტიკური სისტემა მნიშვნელოვანია შიდა-
სახელმწიფოებრივი მიწოდების ჯაჭვის ფორმირებაში, იგი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია გლობალური მიწოდების, წარმოებისა და მარკეტინგის პი-
რობებში. სწორედ ამიტომ ნაშრომის მეორე თავში „მიწოდების ტექნოლო-
გიებისა და ლოჯისტიკური პოტენციალის მართვის თავისებურებები“ გან-
ხილულია გლობალიზაციის გავლენა მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურასა და 
სტრატეგიების შემუშავებაზე, დეტალურად არის შესწავლილი გლობალურ 
მიწოდების ჯაჭვში ჩართული ქვეყნის ლოჯისტიკური სისტემის განვითარე-
ბის ტენდენციები, გამოცდილება და მიდგომები ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
- საფრანგეთის მაგალითზე, შესწავლილია საქართველოს ლოჯისტიკური 
სისტემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე, წარმოდგენილია 
შედარებითი ანალიზი საფრანგეთის ლოჯისტიკურ სისტემასთან, შეფასებუ-
ლია ჩვენი ქვეყნის ლოჯისტიკური პოტენციალი და განხილულია ის ხელის-
შემშლელი ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს აღნიშნული პოტენციალის გა-
მოყენებას.  

ნაშრომის მეორე თავის პირველ ქვეთავში „მიწოდების ტექნოლოგი-
ების ადმინისტრირების თავისებურებები გლობალურ ბიზნესში“ წარმოდ-
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გენილია მიწოდების ჯაჭვის განსაზღვრებები, გამიჯნულია და მარტივი შე-
დარების მიზნით სქემატურად არის წარმოდგენილი ეროვნულ დონეზე მოქ-
მედი და ტრანსნაციონალური კომპანიების მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა 
და განხილულია მიწოდების სტრატეგიები და ის ფაქტორები, რომელთა 
გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია მიწოდების სტრატეგიის შერჩევისთვის.  

მიწოდების ჯაჭვი კომპლექსური სისტემაა და მის თავისებურებას წარ-
მოადგენს ის, რომ სისტემის კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს მთლია-
ნი სისტემის მუშაობის ერთობლივი შედეგი, ძირითად შემთხვევაში ეს არის 
მიწოდების დრო, ფასი და საიმედოობა. ტვირთმფლობელისთვის არავითარი 
მნიშვნელობა არ აქვს მიწოდების ჯაჭვის ან ლოჯისტიკური სისტემის რომელ 
რგოლში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა აღნიშნული მახასი-
ათებლის გაუმჯობესება თუ გაუარესება. ის სისტემას მხოლოდ საბოლოო შე-
დეგით აფასებს. სწორედ ეს განაპირობებს სისტემის სპეციფიკურობასა და 
სირთულეს. 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ეროვნულ დონეზე მოქმედი კომპანი-
ები ფოკუსირებას ახდენენ ქვეყნის შიდა დისტრიბუციაზე, დასაწყობებაზე 
და ცდილობენ ხელი შეუწყონ ერთიანი მიწოდების ჯაჭვის ფორმირებას ეკო-
ნომიკურად და პოლიტიკურად მდგრად გარემოში. საერთაშორისო ასპარეზ-
ზე გასულ კომპანიებს კი მიწოდების პროცესში უწევთ მრავალი რისკფაქტო-
რის გათვალისწინება და სხვადასხვა პრობლემებთან ჭიდილი, როგორიცაა 
მანძილი, განსხვავებული ეროვნება, რელიგიური აღმსარებლობა, კულტურა, 
პოლიტიკა, გემოვნება, საერთაშორისო ვაჭრობის რეგულაციები და სხვა. აღ-
ნიშნულზე დაყრდნობით გამოვყავით მიწოდების ოთხი სტრატეგია: ეროვ-
ნული; მულტილოკალური; გლობალური და ტრანსნაციონალური სტრატე-
გიები. ზემოთ ჩამოთვლილი სტრატეგიები ცხრილის სახით სინთეზურად 
წარმოვადგინეთ მარკეტინგულ სტრატეგიასთან, მენეჯმენტის სტრატე-
გიასთან და ადამიანური რესურსების მართვასთან მიმართებაში, რამაც ცხად-
ყო, რომ ტრანსნაციონალური სტრატეგიის შემთხვევაში უფრო დიდია სი-
ნერგიულობა სერვისის, მარკეტინგის, ოპერაციულ და სხვა დეპარტამენტებს 
შორის, ამასთანავე უფრო მაღალია მენეჯმენტსა და ადამიანურ რესურსებთან 
დაკავშირებული გამოწვევები. რაც უფრო დიდ მასშტაბებზე გადის კომპანი-
ის მიერ პროდუქციის მიწოდება, მით უფრო კომპლექსურია კომპანიის ბიზ-
ნესსტრატეგიები და ორგანიზაციული სტრუქტურა.  

მიწოდების სტრატეგიების  მიმოხილვის საფუძველზე ნაშრომში შედა- 
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რებულია ეროვნული და საერთაშორისო სტრატეგიები და განსაზღვრულია 
მიწოდების ის 5 ფაქტორი, რომალთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია 
გლობალურ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად.  აღნიშნუ-
ლი ფაქტორებია: მიწოდების ციკლის სტრუქტურა, ტრანსპორტირება, ოპერა-
ციული ფაქტორები, ინფორმაციული სისტემის ინტეგრირება და სტრატეგი-
ული ალიანსები.  

გლობალიზაციის მთავარი გამოწვევაა კომპანიებმა მიიღონ სარგებელი 
ინტეგრირებული მიწოდების სტრატეგიების შემუშავებით. მიწოდების სტრა-
ტეგიების განვითარება ქვეყანაში არსებულ ლოჯისტიკურ პოტენციალსა და 
სისტემაზეა დამოკიდებული. განვითარებული ქვეყნებისა და წარმატებული 
კომპანიების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ლოჯისტიკას სტრატეგიულად 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თანამედროვე ბიზნესში. ევროპის ქვეყნები 
ამ მხრივ მოწინავე ადგილს იკავებენ. სწორედ ამ მიზნით, შემდეგ ქვეთავებში 
წარმოდგენილია ევროკავშირის წევრი ქვეყნის - საფრანგეთისა და განვი-
თარებადი ქვეყნის, საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემის ანალიზი, რათა 
წარმოდგენა შეგვექმნას თუ რა განსხვავებაა გლობალურ ბიზნესში სრულად 
ინტეგრირებული ქვეყნისა და გლობალიზაციისკენ სწრაფვადი ქვეყნის ლო-
ჯისტიკურ სისტემებს შორის. 

ნაშრომის მეორე თავის მეორე ქვეთავის - „ლოჯისტიკური სისტემის 
მართვის უცხოური გამოცდილება“- მიზანია ევროპის ლოჯისტიკური სის-
ტემის გაცნობა საფრანგეთის ლოჯისტიკური სისტემის მაგალითზე და იმ 
მიდგომებისა და მეთოდების განსაზღვრა, რომელთა დანერგვაც შესაძლებე-
ლი და მიზანშეწონილი იქნება ქართულ რეალობაში. 

 საფრანგეთისთვის ლოჯისტიკა არის ეკონომიკის კონკურენტუნარი-
ანობის განმსაზღვრელი ფაქტორი და დარგის შემოსავალმა 2015 წელს საფ-
რანგეთის ეკოლოგიის, მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკის სამინის-
ტროს მონაცემების თანახმად შეადგინა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 
10%. დღეს საფრანგეთის 1,8 მილიონი მოსახლე, რაც შეადგენს დასაქმებულ-
თა 9%-ს სწორედ ლოჯისტიკის მიმართულებით მუშაობს. თანამედროვე სა-
ბაზრო ეკონომიკის პირობებში ლოჯისტიკა მე-3 ყველაზე მნიშვნელოვანი 
დარგია ეკონომიკის, რასაც ერთი მხრივ საფრანგეთის გეოგრაფიული მდება-
რეობა და ამის შედეგად ქვეყანაში ყველა ტიპის სატრანსპორტი სისტემის გან-
ვითარება განაპირობებს. 

უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში გლობალიზაციის დაჩქარებული 
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პროცესებისა და ინფორმაციულო სისტემების ფართოდ დანერგვის კვალდა-
კვალ განვითარდა ლოჯისტიკის დარგი საფრანგეთში: 

- საბაზრო  ურთიერთობის  სისტემების  გართულებამ  და  განაწილების  
პროცესის ხარისხის მახასიათებლებისადმი ამაღლებულმა მოთხოვ-
ნებმა განაპირობა მოქნილი საწარმოო სისტემების შექმნა; 

- გაიზარდა ფირმათა რაოდენობა, რომლებიც ქირაობს ლოჯისტიკის 
დარგში სპეციალიზირებულ კომპანიებს სხვადასხვა ლოჯისტიკური 
სერვისების შესასრულებლად; 

- ფართოდ დაინერგა ინფორმაციო სისტემები, კერძოდ ERP (ინგ. 
Enterprise Resource Planning - კომპანიათა რესურსების დაგეგმვა); 

- გაიზარდა მოთხოვნა კვალიფიციულ მუშახელზე. სულ უფრო მეტი 
დამქირავებელი ანიჭებს უპირატესობას ლოჯისტიკური განათლების 
მქონე კანდიდატებს, რის შედეგადაც გაიზარდა ლოჯისტიკური მი-
მართულებების ინტეგრირება სასწავლო დაწესებულებებში. 
საჯარო უწყებებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების მეშვეობით მი-

ღებული ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე ნათლად წარმოვაჩენთ 
საფრანგეთის ლოჯისტიკური სისტემის განვითარების ტენდენციებს, პრაქ-
ტიკულ მიდგომებს, რომლებიც ლოჯისტიკური სისტემის ოპტიმიზაციისკენ 
არის მიმართული. აღნიშნული მიდგომები დასკვნის სახით შემდეგნაირად 
ჩამოვაყალიბეთ: 

1. ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ლოჯისტიკური 
სისტემის სრულყოფის ერთ-ერთი გასაღებია.  მას  სისტემატიური  ხა-
სიათი აქვს, როგორც  კერძო, ასევე საჯარო სექტორში; 

2. ლოჯისტიკური სერვისების დივერსიფიკაცია მნიშვნელოვანია ქვეყნის 
ლოჯისტიკური პოტენციალის გაზრდისთვის. პორტები, აეროპორ-
ტები მრავალფეროვან ლოჯისტიკურ სერვისებს სთავაზობენ მომხმა-
რებელს, რაშიც თანამედროვე ლოჯისტიკური პლატფორმები ეხმარე-
ბათ; 

3. სამრეწველო ფირმებში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა წარმოების 
სწორად დაგეგმვას,რისთვისაც კომპანიები იყენებენ სხვადასხვა ლო-
ჯისტიკურ მეთოდებს, რომელთაგან ყველაზე ფართოდ გამოყენებუ-
ლი ABC ანალიზია;  

4. გაიზარდა საინფორმაციო ლოჯისტიკის მნიშვნელობა. ყოველწლიუ-
რად იზრდება კომპანიათა რიცხვი, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა სა-
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ინფორმაციო ლოჯისტიკურ პროგრამებს. გლობალიზაციისა და ტექ-
ნოლოგიების დანერგვის ფონზე, საფრანგეთში ლოჯისტიკის სფერო 
ავტომატიზირებული გახდა; 

5. მარაგების მართვა დანახარჯების მინიმიზაციის ერთ-ერთ მეთოდად 
ითვლება. ბოლო 6 წლის განმავლობაში სულ უფრო გამოყენებადია 
ისეითი საინფორმაციო ლოჯისტიკური პროგრამები, რომლებიც აიო-
ლებს მარაგების მართვის პროცესს; 

6. ერთი მხრივ, იზრდება ლოჯისტიკური სერვისების აუთსორსინგი. 
ტრანსნაციონალურ კომპანიებში ლოჯისტიკური ალიანსები მიწოდე-
ბის ჯაჭვის ოპტიმიზაციის საშუალებად მიიჩნევა. მეორე მხრივ,  სულ 
უფრო მეტი კომპანია ისწრაფვის თავად გახდეს საკუთარი ფირმის-
თვის ლოჯისტიკური სერვისის მომწოდებელი და ამ გზით დაზოგოს 
ლოჯისტიკური დანახარჯები; 

7. გაიზარდა ლოჯისტიკური სერვისების გეოგრაფიული მოფანტულობა. 
მონოცენტრული მიდგომა ჩაანაცვლა პოლიცენტრულმა, რის შედეგა-
დაც მოხდა ინდუსტრიული ზონების ლოჯისტიკურ ცენტრებად გა-
დაქცევა; 

8. კომპანიებმა გაითავისეს დროული მიწოდების მნიშვნელობა, შესაბამი-
სად გაიზარდა მომხმარებელთა ბაზრებთან ახლომდებარე ლოჯისტი-
კური საწყობების რიცხვი; 

9. ლოჯისტიკური კომპეტენციის ამაღლების იზნით განათლების დარ-
გში გაჩნდა ახალი მიმართულება - ლოჯისტიკა; 

10. ხელისუფლება  აქტიურად  არის  ჩართული ლოჯისტიკის დარგის 
განვითარებაში, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის, ასევე კონკრეტუ-
ლი მიმართულებების დასახვით. ამის ნათელი მაგალითია ახალი ლო-
ჯისტიკური სტრატეგია “საფრანგეთის ლოჯისტიკა 2025“. 
საფრანგეთის ლოჯისტიკური პოტენციალი, კომპანიათა მიერ აწ უკვე 

დანერგილი ლოჯისტიკური მიდგომები, თუმცა მიწოდების ჯაჭვის სრულ-
ყოფისკენ მუდმივი და დაუოკებელი სწრაფვა, ხელისუფლების მხრიდან და-
გეგმილი ღონისძიებები და მრავალი სხვა ფაქტორი ქმნის იმის წინაპირობას, 
რომ ინვესტიციების თვალსაზრისით ლოჯისტიკის დარგი შემდეგ წლებშიც 
ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ დარგად დარჩეს საფრანგეთში. 
დარგში განხორციელებული ინვესტიციები თავის მხრივ ხელს შეუწყობს 
ლოჯისტიკის განვითარებას, ბაზრის მოცულობის ზრდასა და ახალი ლო-
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ჯისტიკური მიდგომების დანერგვას. აღნიშნულ ქვეთავში წარმოდგენილი  
ანალიზი სრულყოფილ სურათს გვიქმნის ზოგადად  ევროპის  ლოჯისტიკურ 
სისტემაზე, ევროპულ სტანდარტებზე და შესაძლებლობას აძლევს ისეთ  ქვე-
ყანას, როგორიც საქართველოა გაითავისოს, იხელმძღვანელოს და ქართულ 
რეალობას მოარგოს  საფრანგეთის გამოცდილება და ლოჯისტიკის სფეროში 
დანერგილი მიდგომები.  

მესამე ქვეთავში „ლოჯისტიკური პოტენციალისა და მიწოდების პრო-
ცესების მართვის ეკონომიკური და ორგანიზაციული სრულყოფის შესაძლებ-
ლობები“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე დაწვრილებით 
არის შესწავლილი საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემა, პარალელია გავ-
ლებული მეზობელი ქვეყნების - თურქეთისა და აზერბაიჯანის ლოჯის-
ტიკურ გამოცდილებასთან, გაანალიზებულია საქართველოს სატრანზიტო 
პოტენციალის ეფექტურად გამოყენების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებისათვის, განხილულია ხელისუფლების მხრიდან გატარებულ 
რეფორმები და ის ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს ლო-
ჯისტიკური პოტენციალის ათვისებასა და საქართველოს ლოჯისტიკური 
სისტემის სრულყოფას.  

საქართველოსთვის გლობალური ლოჯისტიკური (სავაჭრო, სატრან-
სპორტო და საინფორმაციო) სისტემის განვითარებას აქვს პირველხარისხო-
ვანი და სასიცოცხლო მნიშვნელობა, რადგანაც საშუალებას იძლევა დაჩქარ-
დეს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკურ და საინფორმაციო 
სივრცეში. საქართველოს ლოჯისტიკურ ბაზარზე განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომელიც თავისი მდებარეო-
ბით და სატრანზიტო ტვირთბრუნვის გაზრდის შესაძლებლობებით სხვა რიგ 
ფაქტორებთან ერთად საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს ქვეყნის ლოჯისტიკურ 
განვითარებაში.  

აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის ლოჯისტიკური პოტენციალის ანა-
ლიზმა ცხადყო, რომ აჭარას თავისი გეოგრაფიული მდებარეობა საკმაოდ 
დიდ ლოჯისტიკურ შესაძლებლობებს სთავაზობს, განსაკუთრებით რეგიო-
ნულ სატრანზიტო ცენტრად გადაქცევისთვის. თუმცა, გამოკვლევამ ისიც ნა-
თელყო, რომ რეგიონის დონეზე არ ხდება არსებული პოტენციალის სრულად 
ათვისება, რაზეც მეტყველებს სარკინიგზო, საზღვაო თუ საავტომობილო 
ტრანსპორტით გადაზიდული ტვირთბრუნვის დინამიკა. აღნიშნულის მი-
ზეზად  საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემის არსებული მდგომარეობა, 
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არაკონკურენტული ტარიფები, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ხელი-
სუფლების მხრიდან გატარებული ღონისძიებების არაეფექტურობა შეიძლება 
დავასახელოთ. 

გასათვალისწინებელია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რო-
ლი დიდია ნავთობის გადაზიდვის კუთხით. როგორც ბათუმის პორტს, ასევე, 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარკინიგზო კვანძს დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება საქართველოს გავლით ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების 
ტრანსპორტირების საკითხებში. აშშ-ს ენერგოინფორმაციის ადმინისტრაცი-
ის EIA-ს (ინგ. Energy Information Administration) მიერ გაკეთებული ნავთობის 
მოპოვების პროგნოზის თანახმად მოპოვებული ნავთობის საერთო მოცულო-
ბა საგრძნობლად გაიზრდება 2040 წლამდე და 4,66 მილიონ ბარელს მიაღ-
წევს. ამ რაოდენობის ნავთობის გატარება კი შეუძლებელია დღეს არსებული 
ნავთობსადენებით და მოსალოდნელია მათი ნაწილის, რკინიგზის გავლით 
საქართველოს საზღვაო პორტებიდან გატანა. თუ საქართველოს საზღვაო და 
სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა აღნიშნული პროცესებისათვის მზად არ აღ-
მოჩნდა (კონკურენტუნარიანი ტარიფები, მომსახურების სიმარტივე, საიმე-
დოობის მაღალი დონე, გადაზიდვების სიჩქარე) ტვირთები სხვა ალტერნა-
ტიულ მიმართულებებზე გადანაწილდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
სარკინიგზო, საავტომობილო და საზღვაო ტრანსპორტის კომპლექსური მუ-
შაობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ლოჯისტიკური 
კლასტერების ჩამოყალიბებით შესაძლებელი იქნება ტრანსპორტის სხვადა-
სხვა სახეობებს შორის კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა. ამას-
თანავე, ნაშრომში წარმოვადგინეთ კლასტერის ფუნქციონირების უპირატე-
სობები და აღვნიშნეთ, რომ იგი წარმოადგენს დანახარჯების ოპტიმიზაცი-
ისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ეფექტურ ინსტრუმენტს, რომე-
ლიც განაპირობებს საინფორმაციო ნაკადების მიმოცვლის გაუმჯობესებას, 
ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაციას, ინოვაციური საქმიანობის წახალისებას, 
მონაწილე მხარეთა ლოჯისტიკური დანახარჯების შემცირებასა და მომსა-
ხურების გაუმჯობესებას. ეს კი თავის მხრივ აამაღლებს აჭარის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის  საინვესტიციო მიმზიდველობას,  ხელს შეუწყობს ლო-
ჯისტიკური სისტემის სრულყოფასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
გლობალურ ლოჯისტიკურ ქსელში ინტეგრირებას. 

ამავე  თავში,  დეტალურად  განვიხილეთ ის  პროექტები,  რომლებმაც 
დადებითი გავლენა უნდა იქონიოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლო- 
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ჯისტიკური შესაძლებლობების გამოყენებაზე. მათ შორის გამოვყავით, „აბრე-
შუმის გზის“, „ტრასეკას“, „სტამბიოლის არხის“ მშენებლობის, „საქართველოს 
რკინიგზის მოდერნიზაციის“, „თბილისი-ბაქო-ყარსის“ რკინიგზის პროექ-
ტები.  

უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში, ეკონომიკის საბაზრო ურთიერ-
თობებზე გადასვლამ და რადიკალურმა ეკონომიკურმა რეფორმება დღის 
წესრიგში დააყენა ქვეყანაში საინვესტიციო პოლიტიკის ტრანსფორმაციისა 
და შესაბამისი გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამის ფორმირების საკით-
ხი. ამასთანავე, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წინაშე აღებული ვალ-
დებულებების შესაბამისად, საქართველოში განხორციელდა რიგი რეფორმე-
ბისა, რომლებიც მიზნად ისახავდა რეორგანიზაციას, ლიბერალიზაციასა და 
სავაჭრო რეგულირების გამარტივებას. ინსტიტუციური ცვლილებების შედე-
გად საქართველოს სავაჭრო საზღვრები კიდევ უფრო გაიხსნა, გამარტივდა 
ექსპორტ-იმპორტის პროცედურები, შემცირდა გადასახადის განაკვეთი და 
სახეები, გამარტივდა სატარიფო და არასატარიფო რეგულირება, განხორცი-
ელდა სავაჭრო ურთიერთობების დივერსიფიცირება თავისუფალი სავაჭრო 
ხელშეკრულებების დადებით რეგიონულ და მთავარ სავაჭრო პარტნიორებ-
თან, გაუმჯობესდა საინვესტიციო გარემო, შემცირდა თავისუფალი ვაჭრობის 
ბარიერები საბაჟოს, ლიცენზირების და ნებართვების, საკუთრების რეგის-
ტრაციის გამარტივებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ქვეყნის პოლიტიკური 
და ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებისკენ იყო მიმართული. მათი გან-
ხორციელების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ქვეყნის სამრეწველო სექტორის 
ხელშეწყობა და საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდა იყო, მაგრამ უნდა ვა-
ღიაროთ, რომ აღნიშნულ რეფორმებს არაპირდაპირი გავლენა უნდა მოეხ-
დინა ეკონომიკის სხვა სფეროების განვითარებაზეც, მათ შორის ლოჯისტი-
კაზე.  

ამავე ქვეთავში დეტალურად მიმოვიხილავთ საერთაშორისო ორგანი- 
ზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევების შედეგებს. შედარებულია საქარ-
თველოს პოზიციები საერთაშორისო რეიტინგებში საფრანგეთისა და მეზობე-
ლი თურქეთის პოზიციებთან. აღნიშნული მონაცემები საშუალებას გვაძლევს  
დავასკვნათ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ პრობლემურ საკითხებად რჩება 
სასაზღვრო პროცედურები, სატარიფო პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურის ხა-
რისხი, მომსახურების კომპეტენცია. შეგვიძლია ვაღიაროთ, რომ უკანასკნელ 
წლებში მაჩვენებლების გაუარესება ამ კომპონენტებში გამოწვეულია ხარ-
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ვეზებით ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სატრანსპორტო სისტემის აქტივე-
ბისა და ქსელის ოპტიმიზაცია, ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობებს შორის 
კოორდინირებული მუშაობა, მარკეტინგული ეფექტიანობა, ოპერაციების 
მწარმოებლურობა, ადამიანური რესურსების სტრატეგიული დაგეგმვა და 
მართვის ქმედითობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების მხრიდან 
ხდება გარკვეული მიდგომების შემუშავება და ცალკეული ღონისძიებების 
გატარება დარგის სრულყოფის მიზნით, ეფექტი საკმაოდ დაბალია და რეა-
ლურად საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემის განვითარება ერთ დონეზეა 
გაჩერებული.  

წინამდებარე თავში წარმოდგენილი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ქვეყა-
ნაში არ არის შექმნილი კონკურენტული გარემო, რომელიც წაახალისებს ინო-
ვაციებისა და  მწარმოებლურობის ზრდას  კერძო სექტორში და თავის მხრივ 
ხელს შეუწყობს ლოჯისტიკური სისტემის განვითარებას. განვითარებული 
და განვითარებადი ქვეყნების ლოჯისტიკური სისტემები სრულად განსხვავ-
დება ერთმანეთისგან. განსხვავებულია მეზობელი ქვეყნების ლოჯისტიკური 
სისტემებიც. საქართველო და აზერბაიჯანი ლოჯისტიკური სისტემის გან-
ვითარების თითქმის ერთ დონეზე არიან, მაშინ როდესაც თურქეთი განვითა-
რების დონით თითქმის საფრანგეთის ლოჯისტიკურ სისტემას უტოლდება. 
ლოჯისტიკის დარგის განვითარება საკმაოდ ნელი ტემპებით მიმდინარეობს, 
რაც ერთი მხრივ, განპირობებულია ხელისუფლების მხრიდან ლოჯისტიკის 
დარგში არასათანადო პოლიტიკის გატარებით, ხოლო მეორე მხრივ წარმოე-
ბის დაბალი დონით, ვინაიდან წარმოების განვითარება ზრდის მოთხოვნას 
ლოჯისტიკურ სერვისებზე, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ლოჯისტიკის 
განვითარებას. მაშასადამე, დასკვნის სახით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ლო-
ჯისტიკა არის იმ საკითხების ერთობლიობა, რომლებიც საჭიროებს მუდმივ 
ფუნდამენტურ კვლევებს და რომლის სრულყოფასაც სისტემური მიდგომა 
სჭირდება. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში „საწარმოო ლოჯისტიკური 
სისტემის სრულყოფისა და მიწოდების ხარჯების ოპტიმიზაციის სტრა-
ტეგიები გლობალურ ბიზნესში“ ჩატარებულია აჭარის ავტონომიურ რეს-
პუბლიკაში მოქმედ კომპანიათა საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის კვლევა, 
დეტალურად არის განხილული  საწარმოში მიმდინარე სასაქონლო-მატერია-
ლური და ინფორმაციული ნაკადები, შეფასებულია მართვის ორგანიზაცი-
ულ-ეკონომიკური მოდელები, კვლევის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია 
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დამუშავებულია მიწოდების ჯაჭვის სარეკომენდაციო მოდელის - SCOR (ინგ. 
Supply Chain Operations Reference) მიხედვით და შემოთავაზებულია მიწოდე-
ბის დანახარჯების მინიმიზაციისა და საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის 
სრულყოფის წინადადებები. 

მესამე თავის პირველი ქვეთავში „საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის 
სრულყოფის მიმართულებები SCOR მოდელის მიხედვით“ გაანალიზებუ-
ლია კომპანიათა საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ბიზნესპროცესები 
SCOR მოდელის 5 მაჩვენებელზე დაყრდნობით: დაგეგმვა, შესყიდვა, წარმო-
ება, მიწოდება და უკან დაბრუნება და საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის 
ეფექტურობა შეფასებულია ეფექტურობის მთავარი მაჩვენებლების ნაკრების 
- KPI (ინგ. key performance indicators) მიხედვით. შევეცადეთ შედეგები საშუა-
ლო არითმეტიკულისა და სტანდარტული გადახრის მიხედვით დაგვეჯგუ-
ფებინა, რათა გვეჩვენებინა როგორია შეფასების მიმოფანტულობის დონე 
სხვადასხვა სიდიდის, გამოცდილებისა და სფეროს კომპანიებში.   

უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ SCOR მსოფლიოში აღია-
რებული მეთოდია, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს საწარმოო 
ლოჯისტიკური სტრატეგია რიგი ოპერატიული მიზნების სახით, რომლებიც 
განაპირობებს მის ქცევას ბაზარზე და ფინანსურ კეთილდღეობას. აღნიშნული 
მეთოდი განსაზღვრავს ეფექტურობის მთავარი მაჩვენებლების ნაკრებს (KPI), 
რომლებიც შეაფასებს ბიზნესპროცესების ეფექტურობას, მიზნების მიღწევისა 
და საწარმოს, მისი ქვეგანყოფილებებისა და თითოეული თანამშრომლის მუ-
შაობის ხარისხს. 

კვლევის მეთოდოლოგია დაფუძნებული იყო ემპირიული მონაცემების 
მოპოვებაზე ნახევრად-სტრუქტურირებული კითხვარის დახმარებით. ჯამში 
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში მოღვაწე, განსხვავებული სიდიდისა და ფი-
ნანსური მაჩვენებლების მქონე 32 კომპანია გამოვიკითხეთ. 

კვლევამ ცხადყო, რომ დაგეგმვის პროცესები მეტნაკლებად ყველა კომ-
პანიაშია  წარმოდგენილი,  თუმცა  მას  არაკოორდინირებული  ხასიათი აქვს. 
ამის ძირითადი მიზეზი დაგეგმვის მეთოდებისა და მოდელების ნაკლები ან 
არგამოყენებაა. კომპანიათა 85% შესყიდვებისა თუ წარმოების პროცესებსი 
დაგეგმვისას ბოლო წლების გაყიდვების მაჩვენებელს აქცევს ყველაზე დიდ 
ყურადღებას და პროდუქციას პარტიებად აწარმოებს. აღნიშნული მიდგომა 
წინააღმდეგობაში მოდის თანამედროვე ლოჯისტიკურ კონცეფციასთან, რაც 
მარაგების მინიმუმამდე დაყვანას გულისხმობს.  
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იმ შემთხვევაში თუ გვინდა, კომპანიაში დაგეგმვის პროცესი SCOR მო-
დელისა და KPI-ის მაჩვენებლებთან თანხვედრაში მოდიოდეს მნიშვნელოვა-
ნია დაგეგმვის პროცესი გახდეს კოორდინირებული და ეფუძნებოდეს მომ-
ხმარებლის მოთხოვნას. დაგეგმვის სიზუსტე კი ინფორმაციული ტექნოლო-
გიების გამოყენებით იქნება მიღწეული.   

შესყიდვა SCOR მოდელის მეორე მაჩვენებელია, რომელიც ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული იარაღია, რომელიც განსაზღვრავს კომ-
პანიის წარმატებას. დაგეგმვის პროცესის კრიტერიუმების სტანდარტული გა-
დახრის მაჩვენებლებისგან განსხვავებით შესყიდვების პროცესში სტანდარ-
ტული გადახრის მაჩვენებელი უფრო მცირეა, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ 
შესყიდვების ერთნაირი პრაქტიკა უფრო მეტ კომპანიაშია, ვიდრე დაგეგმვის 
ტაქტიკა. აღნიშნული მაჩვენებლის ეფექტურობაში დიდი როლი ენიჭება 
მომწოდებლის შერჩევის პროცესს. კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ აჭა-
რის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედ კომპანიათა უმეტესობას, არ აქვს 
მომწოდებლის შერჩევის წინასწარ განსაზღვრული სტრატეგია და კრიტე-
რიუმები. რესპოდენტთა უმრავლესობა ნედლეულის შესყიდვას ახორციე-
ლებს როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. იმპორტის შემთხვე-
ვაში, კომპანიები აღიარებენ, რომ საკმაოდ რთულია სანდო და იაფი მომწო-
დებლის შერჩევა, ამიტომ ცდილობენ საკონტროლო შესყიდვების განხორციე-
ლებას, რაც განაპირობებს მარაგების საკმაოდ დიდ ნაშთებს კომპანიებში. 
ამასთანავე, გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ  მომწოდებელსა და კომპანიას შო-
რის გაბმული ჯაჭვი წლების  განმავლობაში  მოპოვებულ  ნდობის  ფაქტორ-
ზეა დაფუძნებული.  

SCOR მოდელისა და KPI-ს მაჩვენებლების თანახმად ლოჯისტიკური 
სისტემის ოპტიმიზაციისთვის მნიშვნელოვანია მომწოდებლის შერჩევის 
კრიტერიუმების შემუშავება. ჩვენ შემთხვევაში ეს კრიტერიუმები შეიძლება 
იყოს ფასი, ხარისხი, მიწოდების ვადები, წინა გამოცდილება, ნდობის ფაქტო-
რი და მომწოდებლის რეპუტაცია. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, მომწოდე-
ბელსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობა ხელშეკრულებით იყოს გან-
საზღვრული, რათა თავიდან ავიცილოთ რისკები და გაუთვალისწინებელი 
ხარჯები.  

წარმოება SCOR მოდელის მესამე მაჩვენებელია. კვლევის შედეგები სა-
შუალებას გვაძლევს აღვნიშნოთ, რომ კომპანიათა 78%-ში წარმოების გადაწ-
ყვეტილებას მენეჯერი იღებს. 90% წარმოების ორგანიზებისას „ბიძგის“ სის-
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ტემას იყენებს, რაც გულისხმობს რომ საწარმოო მონაკვეთზე მასალების მი-
წოდება განისაზღვრება ცენტრალიზებულად შემუშავებული გრაფიკით. აღ-
ნიშნული მიდგომა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, კომპანიები წარ-
მოების ტრადიციულ მიდგომას იყენებენ და ლოჯისტიკის განვითარების 
დონე დაბალია.  

ნაშრომში ყურადღება გავამახვილეთ კვლევის დროს გამოვლენილ 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, რაც არის მანქანა-დანადგარებისა და 
მუშახელის დატვირთულობის საკითხი. ზოგადად წარმოებაზე მოქმედებს 
ისეთი შიდა ფაქტორები როგორებიცაა: დანადგარის ექსპლუატაციის ვადა, 
ტექნოლოგიის დახვეწილობა, ტექნოლოგიური ინსტრუქციების ან ტექნო-
ლოგიების დაცვა, გეგმიურ-პროფილაქტიკური რემონტის ჩატარების ეფექ-
ტურობა და სხვა. მხოლოდ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედ 
მსხვილ კომპანიებში შეიმჩნევა საწარმოო ინფრასტრუქტურაში ინვესტი-
ციების ჩადების მიმართულებები. მცირე საწარმოებში ძირითადად მთელი 
შრომა მუშახელზე მოდის და ასეთ კომპანიებში შევხვდებით 25-30 წლისა და 
უფრო ძველ საწარმოო მანქანებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს 
განახლებას და მათი ექსპლუატაცია დამატებით სარემონტო ხარჯებთანაა 
დაკავშირებული, რაც ზრდის წარმოების ხარჯს. 

SCOR მოდელის მეოთხე ინდიკატორი მიწოდებაა. დღეს, პროდუქციის 
მიწოდება და კლიენტთა მომსახურება კომპანიის კონკურენტუნარიანობაზე 
მოქმედი ფაქტორებია. კომპანიათა 60% იყენებს მესამე მხარის ლოჯისტიკურ 
სერვისებს საზღვაო და საავტომობილო გადაზიდვებისთვის. ამასთან, კომ-
პანიათა 7%-მა აღნიშნა, რომ მიწოდების პროცესზე ყოველგვარ რისკსა და 
ვალდებულებას მომხმარებელი იღებს საკუთარ თავზე და მიწოდება საერ-
თაშორისო კომერციული ტერმინის EXW (ქარხნიდან მიწოდება) პირობებით 
ხდება. აღნიშნული მიდგომა ძირითადად ისეთ კომპანიებში შეიმჩნევა, რო-
მელთაც თავიანთი პროდუქტი რუსეთში, ყაზახეთში, სომხეთში, ბელორუ-
სეთსა და თურქეთში გააქვთ. დანარჩენი კომპანიები საავტომობილო გა-
დაზიდვებს ძირითადად DAP (მიტანის ადგილი), ხოლო საზღვაო გადა-
ზიდვებს СIF (ხარჯები, დაზღვევა და ფრახტი) პირობებით ახდენენ.  

SCOR მოდელის მეხუთე ინდიკატორად უკან დაბრუნება გვევლინება, 
რომელიც ასახავს საქონლის უკუმიწოდების (მომხმარებლიდან მომწოდებ-
ლამდე) პროცესებს. რესპოდენტ კომპანიათა მესამედისთვის უცხოა პრო-
დუქციის დაწუნებისა და უკან მობრუნების შემთხვევები. კვლევაში გამოვ-
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ლინდა, რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედ საწარმოთა 88%-ს 
არ აქვს გაწერილი პროცედურა პროდუქტის უკან მობრუნების პროცესზე, 
შესაბამისად მათთვის უცნობია უკუ-ლოჯისტიკის პრინციპებიც.  

SCOR მოდელისა და KPI-ს მაჩვენებლების თანახმად საწარმოო ლო-
ჯისტიკური სისტემის ოპტიმიზაციისთვის მნიშვნელოვანია კომპანიას და-
ნერგილი ჰქონდეს უკუ-ლოჯისტიკის კონცეფციები, რაც ხელს შეუწყობს და-
ნახარჯების სწორად აღრიცხვას, უკან დაბრუნებული პროდუქციის მაჩვე-
ნებლის წინასწარ პროგნოზირებასა და უკან დაბრუნების შემთხვევაში შესა-
ბამისი ბიზნესოპერაციების წარმართვას.  

ზოგადად SCOR მოდელისა და KPI-ს მაჩვენებლების გათვალისწინება 
ლოჯისტიკის თითოეულ ქვესისტემაში ხელს უწყობს ამ ქვესისტემის სრულ-
ყოფას. მიუხედავად იმისა, რომ SCOR მოდელის 3 მაჩვენებელი წარმოება, 
შესყიდვა და მიწოდება ცალკეულ ლოჯისტიკურ ქვესისტემებად გვევლინე-
ბიან, უნდა აღინიშნოს რომ თითოეული მათგანის შესრულების დონე გავლე-
ნას ახდენს ერთი მეორეზე. SCOR მოდელით გათვალისწინებულ წარმოების 
დონეს ვერ მივაღწეთ, თუ დანარჩენ მაჩვენებლებს არ სრულვყოფთ.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ოპტიმიზაცია მრავალ ფაქტორზეა 
დამოკიდებული. საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის ოპტიმიზაცია შესაძ-
ლებელია საწარმოო სისტემის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მოქნილო-
ბის პირობებში. ხარისხობრივი მოქნილობა მიიღწევა მოქნილი წარმოებისა 
და ფართო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის პირობებში. მაქსიმალური რა-
ოდენობრივი მოქნილობა შეიძლება მიღწეულ იქნას სხვადასხვა მეთოდით, 
როგორიცაა სამუშაო ძალის რეზერვი, მოწყობილობების რეზერვი და მრავა-
ლი სხვა. 

ნაშრომში შევეცადეთ კვლევის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებებზე 
დაყრდნობით მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის  სახით ჩამოგვეყალიბებინა სა-
წარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფის მიმართულებები (იხ. ცხრი-
ლი №1, გვ. 28). 
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ცხრილი  1: საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფის მიმართულებები 

# გამოვლენილი 
პრობლემები 

 

მიზეზი 
 

შედეგი 
სრულყოფის 

მიმართულება 
1 არ ხდება 

წარმოების 
დაგეგმვა 
მომხმარებლის 
მოთხოვნის 
მიხედვით 

წარმოების გეგმა 
დაფუძნებულია წინა 

წლის გაყიდვებზე 

მარაგების დიდი 
რაოდენობა ზედმეტ 

დანახარჯებთან 
არის 

დაკავშირებული; 
დიდი მარაგების 
გამო სასაწყობო 

ფართი 
არაეფექტურად 

გამოიყენება 

გამოვლინდეს ყვე-
ლაზე მოთხოვნადი 

პროდუქტები 
სხვადასხვა ლოჯის-
ტიკური მიდგომე-
ბის საშუალებით 

2 წარმოებისთვის 
საჭირო ნედლე-
ულის შესყიდვა 
ხდება დიდი 
რაოდენობით და 
წინასწარ 

კომპანიები ცდი-
ლობენ თავიდან აი-
ცილონ მიწოდების 

დაყოვნებითა და ვა-
ლუტის კურსის ცვა-
ლებადობით გამოწ-
ვეული დანახარჯე-

ბი 

შეიქმნას სარეზერ-
ვო მარაგები და 

ნედლეულის შეს-
ყიდვა მოხდეს 

სარეზერვო 
მარაგების დონის 

მიხედვით 

3 მანქანა-დანად-
გარების ტექნი-
კური მაჩვენებ-
ლები საკმაოდ 
დაბალია 

ინვესტიციები 
ინფრასტრუქ-
ტურაში დიდ 

ხარჯებთან არის 
დაკავშირებული 

მანქანა-დანადგართა 
უმეტესობა სრულად 

ამორტიზირებუ-
ლია, წარმოების 

პროცესი დროში გა-
წელილია 

შემუშავდეს საწარ-
მოო გეგმა და წარ-
მოება დაიგეგმოს 
პრიორიტეტული 
საქონლის პარტი-

ების მიხედვით  
4 საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 
გამოყენების  
დონე დაბალია 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

დანერგვა ასოცირ-
დება მაღალ ხარ-

ჯებთან; 
ვერ აცნობიერებენ 

აუცილებლობასა და 
დადებით ეფექტებს. 

ლოჯისტიკური სის-
ტემა არ არის ოპტი-
მიზირებული, ხში-
რია სხვადასხვა ინ-
ფორმაციის ხელით 

შეყვანის დროს დაშ-
ვებული შეცდომე-
ბი, რაც დამატებით 

ხარჯებს იწვევს 

დაინერგოს საინ-
ფორმაციო ტექნო-

ლოგიები, რათა 
ლოჯისტიკური 
სისტემა გახდეს 
ავტომატიზირე-

ბული 

5 წარმოების 
თანამშრომელთა 
დრო არაფექტუ-
რად გამოიყენება 

საწარმოში ადგილი 
აქვს თანამშრომელ-
თა ზეგანაკვეთურ 

მუშაობას 

წარმოების თანამ-
შრომლები არ არიან 
მოტივირებულნი და 
შედეგზე ორიენტი-

რებულნი  

შეიქმნას წარმოების 
თანამშრომელთა 

მოტივაციის სისტემა 

6 ლოჯისტიკური 
სისტემა ფრაგ-
მენტირებულია 

მუშახელის 
კვალიფიკაციის 
დაბალი დონე 

უცხოა ლოჯის-
ტიკური სისტემის 

ოპტიმიზაციის 
მიმართულებები 

შემუშავდეს კვალი-
ფიკაციის ასამაღ-
ლებელი სატრე-

ნინგო მოდულები 
წყარო:  შემუშავებულია ავტორის მიერ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
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ზემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულ პრობლემებს არაოპტიმიზი-
რებული საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემისა და მიწოდების დანახარჯების 
ზრდისკენ მივყავართ. ვინაიდან, კვლევაში მონაწილე კომპანიებში წარმოება 
მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე არ იგეგმება და მზა პროდუქციის 
მარაგები საკმაოდ დიდია, შესაბამისად, არარაციონალურად არის გამოყენებუ-
ლი სასაწყობო ფართი და გაზრდილია მარაგების მართვასთან დაკავშირებული 
ხარჯები; მწყობრიდან გამოსული და თითქმის სრულად ამორტიზირებული 
მანქანა-დანადგარების გამოყენება იწვევს წარმოების პროცესის დროში გაწელ-
ვას; ინფორმაციის ხელით შეყვანას კი თან სდევს შეცდომების ხშირი დაშვება, 
რომელთა გამოსწორებაც დამატებით ხარჯებს იწვევს; თანამშრომელთა კვალი-
ფიკაციის დაბალი დონე და ამასთან სამუშაო გრაფიკის არაეფექტური დაგეგმვა 
კომპანიის დაბალი პროდუქტიულობის გამომწვევი მიზეზებია. ამ პრობლემე-
ბის საპასუხოდ ჩვენ დავსახეთ შესაბამისი ღონისძიებები, რომლებიც საწარმოო 
ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფისა და დანახარჯების შემცირებისკენ არის 
მიმართული, კერძოდ:  

- მნიშვნელოვანია, წარმოების პროცესში გამოყენებულ იქნას საწარმოო 
ლოჯისტიკის თანამედროვე კონცეფციები, რაც გულისხმობს შემოსავლების 
თვალსაზრისით პრიორიტეტული პროდუქტის გამოვლენას;  

- წარმოებისთვის უნდა შემუშავდეს საწარმოო გეგმა, რომელიც პრიორი-
ტეტული საქონლის პარტიების მიხედვით გაიწერება;  

- აუცილებელია სარეზერვო მარაგების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს შეს-
ყიდვის პროცესისა და მარაგების მოცულობის ოპტიმიზაციას;  

- საყურადღებოა კომპანიაში, საინფორმაციო ლოჯისტიკის სრულყოფა, 
რაც ნიშნავს ლოჯისტიკური ტექნოლოგიების დანერგვას, რომელიც მინიმუმამ-
დე  დაიყვანს  ლოჯისტიკური  ოპერაციების  შესრულებაზე   დახარჯულ დრო-
სა და მასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს; 

- ზემოთ მოცემული ღონისძიებები შედეგს ვერ გამოიღებს, თუ არ მოხდე-
ბა ბიზნესპროცესებში ლოჯისტიკური კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის ჩარ-
თვა და თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება, სწორედ ამიტომ მნიშვნელო-
ვანია ფირმამ იზრუნოს თანამშრომელთა მოტივაციის სისტემის შექმნაზე და 
დასაქმებულთა კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებაზე. 

SCOR მოდელის გამოყენება კომპანიებს სხვადასხვა უპირატესობას სთავა-
ზობს. კერძოდ, აღნიშნული მოდელი საშუალებას იძლევა შევაფასოთ მიწოდე-
ბის ჯაჭვის ხარისხი, გამოვავლინოთ სუსტი რგოლი, შევიმუშავოთ შესაბამისი 
ღონისძიებები სისუსტის აღმოსაფხვრელად და შედეგად შევამციროთ წარმოე-
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ბის დრო და ხარჯი; ამასთანავე, SCOR მოდელის პრინციპების დანერგვა გაამარ-
ტივებს კომპანიის ინტეგრირებას გლობალურ მიწოდების ჯაჭვში. აქედან გამომ-
დინარე, ზემოთ ჩამოთვლილი მიმართულებებისადმი სისტემური მიდგომით 
შესაძლებელია კომპანიის ბიზნესოპერაციების სრულყოფა, დანახარჯების მინი-
მიზაცია, ფირმის პროდუქტიულობის, კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავ-
ლის ზრდა.  

მეორე ქვეთავში „მიწოდების დანახარჯების  მინიმიზაციისა და  საწარ-
მოო ლოჯისტიკური სისტემის ოპტიმიზაციის სტრატეგიები“ გაანალიზებუ-
ლია კვლევაში მონაწილე კომპანიათა ლოჯისტიკური დანახარჯების მართვის 
ძირითადი ტენდენციები, ყურადღება გამახვილებულია მიწოდების დანახარ-
ჯების შემცირების აუცილებლობაზე და შემოთავაზებულია შესაბამისი წინა-
დადებები. 

ზოგადად ლოჯისტიკური სისტემა კომპლექსური სისტემაა, სადაც რთუ-
ლია ზუსტი დანახარჯების წინასწარ განსაზღვრა, ვინაიდან მთლიანი ლოჯის-
ტიკური დანახარჯები აერთიანებს ცხად და ფარულ ხარჯებს. კომპანიას კონ-
კურენტუნარიანობის ასამაღლებლად უნდა ჰქონდეს დაანგარიშებულ მთლია-
ნი ლოჯისტიკური დანახარჯები და დადგენილი უნდა ჰქონდეს ზღვარი, რო-
მელსაც დანახარჯებმა არ უნდა გადააჭარბოს.  

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი ბიზნესების შემთხვევაში, 
ერთ-ერთი პრობლემა რაც კვლევის დროს გამოვლინდა არის სწორედ ლოჯის-
ტიკური დანახარჯების კონტროლის მექანიზმის არარსებობა. ლოჯისტიკური 
ხარჯების გადანაწილების სამამულო გამოცდილება შედარებულია აშშ-სა და ევ-
როპის კომპანიათა გამოცდილებას და წარმოდგენილია დიაგრამის სახით (იხ. 
დიაგრამა №1, გვ. 30).  

დიაგრამა 1: ლოჯისტიკური ხარჯების კლასიფიკაცია 

 

 

 

 

 
წყარო: შემუშავებულია ავტორის მიერ კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით 
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თუკი აშშ-სა და ევროპის კომპანიებში ლოჯისტიკური დანახარჯები ოთ-
ხი მიმართულებით ნაწილდება ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ 2 ხარჯი ფიგური-
რებს, ეს არის წარმოების ხარჯი და ტრანსპორტირების ხარჯი, რასაც ზემოთ 
წარმოდგენილი დიაგრამაც ცხადყოფს. აღნიშნული პრობლემა საკმაოდ მნიშვნე-
ლოვანია, ვინაიდან ქართული კომპანიები მარაგების მართვასთან დაკავშირე-
ბულ ხარჯებსა და სასაწყობო ხარჯებს წარმოების ხარჯებთან აიგივებენ. ლო-
ჯისტიკური დანახარჯების მართვა მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ლოჯის-
ტიკის მენეჯერის მიერ, თუმცა ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა, რომ ლოჯის-
ტიკის მენეჯერის პოზიცია თითქმის არ არსებობს და კომპანიათა უმრავლესობა 
ლოჯისტიკური დანახარჯების აღრიცხვას არ აწარმოებს. კვლევაში გამოკით-
ხულთა მხოლოდ 20% აკონტროლებს ლოჯისტიკურ დანახარჯებს, რაც ხსნის 
ზემოთ წარმოდგენილ დიაგრამას. შესაბამისად, ქართულმა კომპანიებმა არ იცი-
ან ლოჯისტიკური ჯაჭვის რომელ რგოლზე მოდის უფრო დიდი დანახარჯი და 
არ შეუძლიათ ხარჯების მინიმიზაციის რაციონალური გადაწყვეტილებების მი-
ღება. 

მიგვაჩნია, რომ საქონლის ღირებულებაში ლოჯისტიკური დანახარჯების 
მაღალი წილი გვიჩვენებს, რომ მატერიალური ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცი-
აში სამეურნეო სუბიექტისა და ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების 
კუთხით არსებობს უდიდესი რეზერვები. ზოგადად წარმოებული პროდუქციის 
პარტიის მოცულობა ახდენს გავლენას წარმოების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, 
ამიტომ ერთი მხრივ მიზანშეწონილი არის გარკვეული ინტერვალის მანძილზე 
ისეთი მოცულობის პროდუქციის წარმოება, რომელიც აღემატება მის მოთხოვნას 
ამ ინტერვალის განმავლობაში და ამ ნამატის შენახვა მომდევნო ინტერვალების 
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თუ კომპანიას აქვს სასაქონლო მარაგები, მა-
შინ ამ საქონელში ჩადებული კაპიტალი გაყინულია და დროთა განმავლობაში 
კარგავს ღირებულებას. გარდა ამისა, მარაგები, განსაკუთრებით მალფუჭადი 
პროდუქტების, მოითხოვს შენახვის სპეციალური პირობების შექმნას. ამისთვის 
საჭიროა გარკვეული ფართობის გამოყოფა, პერსონალის დაქირავება, რაც დაკავ-
შირებულია დამატებით ეკონომიკურ დანახარჯებთან. მეორე მხრივ, რაც უფრო 
დაბალია მარაგების დონე, მით მეტია დეფიციტის წარმოშობის ალბათობა, რამაც 
შეიძლება შედეგად გამოიწვიოს დანაკარგი კლიენტების დაკარგვის, საწარმოო 
პროცესის გაჩერების და სხვათა გამო. დაბალი დონის მარაგების დროს უფრო 
ხშირად გვიწევს საქონლის ახალი პარტიის წარმოება, რაც ზრდის საწარმოო 
პროცესის ტექნიკური მოსამზადებელი სამუშაოების დანახარჯებს. ძლიერ კომ-
პანიას უნდა შეეძლოს წარმოების დანახარჯების შემცირება წარმოების ოპტიმა-
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ლური მიდგომების დანერგვის, ხოლო წარმოების პროდუქტიულობის ზრდა მა-
რაგების ეფექტური გამოყენების გზით. შესაბამისად, საწარმოს მიზანია მოთხოვ-
ნასა და დანახარჯებს შორის ბალანსის გამოძებნა წარმოების ისეთი გეგმის შემუ-
შავებით, რომელიც განაპირობებს წარმოების, დასაწყობებისა და სხვა ლოჯის-
ტიკურ ოპერაციებზე მოსული დანახარჯების მინიმუმამდე დაყვანას მომხარე-
ბელთა მოთხოვნების დროულად დაკმაყოფილების პირობებში. 

იმისათვის, რომ მოხდეს საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაცია და მიწოდე-
ბის დანახარჯების შემცირება მნიშვნელოვანია ლოჯისტიკურ პროცესებში ფარ-
თოდ გამოიყენებოდეს ოპტიმიზაციის სხვადასხვა მეთოდები. რამდენიმე მე-
თოდს შორის, როგორებიცაა პარეტოს ანალიზი, Poke-yoke, მიზეზ-შედეგობრი-
ვი ანალიზი  („ე.წ. თევზის ფხა“), ABC ანალიზი და სხვა მრავალი დისერტა-
ციაში ყურადღება ABC ანალიზზეა გამახვილებული, როგორც მარაგების ოპტი-
მიზაციისა და დანახარჯების მინიმიზაციის ყველაზე ოპტიმალურ მეთოდზე. 
ABC ანალიზი ან ე.წ. კლასიფიკაციის მეთოდი ერთ-ერთი უმარტივესი, მაგრამ 
ამავდროულად ეფექტური მეთოდია, რომელიც საშუალებას იძლევა დავადგი-
ნოთ კომპანიის მარაგებიდან რომელი პროდუქტი აგენერირებს ყველაზე მაღალ 
დანახარჯს, რომელი პროდუქტის მარაგების ქონა არის კომპანიის ფინანსური 
კეთილდღეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის  და გვეხმარება პრიორიტე-
ტული პროდუქციის ჯგუფების გამოვლენაში. 

ნაშრომში კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე არის შემუშავებული ABC 
ანალიზი, რომელიც მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: პროდუქციის ნომენკლატურის 
განსაზღვრა; ცალკეული საქონლის მიხედვით შემოსავლების გამოთვლა; ცალკე-
ული საქონლის ეფექტურობის დადგენა (გაყიდული რაოდენობის კუმულა-
ციური წილის განსაზღვრა); საქონლის რანჟირება (პროდუქციის დაჯგუფება შე-
მოსავლის კუმულაციური წილის კლებადობის მიხედვით) და მათი კლასიფი-
კაცია პრიორიტეტულობის მიხედვით. ABC ანალიზი შევიმუშავეთ 1 კონკრე-
ტული სასაქონლო ჯგუფისთვის, რომელიც 12 სხვადასხვა პროდუქტისგან შედ-
გება. პროდუქციის გაყიდული რაოდენობისა და მისგან მიღებული შემოსავლის 
დაანგარიშების შემდეგ მოვახდინეთ მიღებული თანხების დალაგება კლების მი-
ხედვით, განვსაზღვეთ ცალკეული სახის საქონლის წილი კომპანიის გაყიდვე-
ბის მოცულობაში და გამოვითვალეთ ცალკეული საქონლის წილი დაგროვები-
თი ჯამით. რის შედეგადაც გამოვავლინეთ პროდუქციის 3 ჯგუფი (იხ. ცხრ.№ 2, 
გვ.33): 

1. A ჯგუფი - აერთიანებს იმ პროდუქტებს, რომელიც ყველაზე მოთხოვ- 
ნადია. აღნიშნულ სასაქონლო ჯგუფზე მასზე მოდის მოგების 70-80% და მარა- 
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გების მართვაზე მოსული დანახარჯების 10-20%;  
2. B ჯგუფი - აერთიანებს საშუალოდ მოთხოვნად პროდუქციას, რომელ-

თა წლიური მოგება წარმოადგენს 15-25%-ს. ამ სასაქონლო ჯგუფზე მოდის მა-
რაგების საერთო დანახარჯების 30%; 

3. C ჯგუფი - ნაკლებად მოთხოვნადი პროდუქცია 5%-ანი მოგების წი-
ლით, რომელთა წილიც საკმაოდ მაღალია მარაგების მართვის დანახარჯებში და 
შეადგენს 50%-ს. 

ცხრილი  2: ABC ანალიზის შედეგი 

ABC 
 რანჟირე-

ბა 

გაყი-
დული  

რ-ბა 

შემოსა-
ვალი 

კონკრეტული პრო-
დუქტისგან  მიღებული 

შემოსავლის % წილი 
მთლიან   შემოსავალში 

შემოსავლის 
კუმულა-
ციური- 

წილი (%) 

კლასი 

X8 47 129 565 548 21,7% 21,7% 

 
A 

X3 27 000 453 600 17,4% 39,1% 
X7 31 879 255 032 9,8% 48,9% 
X1 15 746 188 952 7,3% 56,2% 
X6 9 298 167 364 6,4% 62,6% 
X2 7 344 161 568 6,2% 68,8% 
X4 15 552 155 520 6% 74,8% 
X12 12 669 152 028 5,8% 80,6% 

 

B X10 9 024 151 603 5,8% 86,4% 
X11 14 988 149 880 5,8% 92,2% 
X5 5 748 114 960 4,5% 96,7%  

C X9 12 277 85 939 3,3% 100% 

წყარო: შემუშავებულია ავტორის მიერ 

როგორც №2  ცხრილიდან ჩანს, პირველი 7 პროდუქტი (X8, X3, X7, X1, X6, 
X2, X4)  უზრუნველყოფს 80%-ან მოგებას,  შემდეგი სამი პოზიცია (X12, X10, X11) - 
15%-ან მოგებას, ხოლო ბოლო ორი (X5, X9) მოგვცემს 5%-ან სარგებელს გაყიდვე-
ბიდან.  

ჩვენ მიერ საქონლის დაჯგუფების ჩატარების შედეგად კომპანიამ მიიღო 
ანალიტიკური ანგარიში იმის შესახებ, თუ რომელი საქონელი უზრუნველყოფს 
ძირითად ფულად შემოდინებას. სამომავლო მიზანს წარმოადგენს A ჯგუფიდან 
მიზნობრივი საქონლის გაყიდვების გაზრდა. ვინაიდან, კვლევაში მონაწილე 
კომპანიებისთვის ძირითად შემთხვევაში ნედლეულის წყაროდ ჩინეთი და 
თურქეთი რჩება, ზუსტად დროში წარმოება საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის 
დაკავშირებული დროის ფაქტორის გამო. გასათვალისწინებელია, რომ ქართუ-
ლი კომპანიები ახორციელებენ საკონტროლო შესყიდვებს, ძირითადად წელი-
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წადში 2-3 ჯერ. გამომდინარე იქედან, რომ A ჯგუფის პროდუქციის წილი საკ-
მაოდ მაღალია კომპანიის შემოსავლებში, დაუშვებელია მათი დეფიციტი. შესა-
ბამისად, მივიჩნევთ, რომ რეკომენდირებულია A კლასის პროდუქციისთვის 
გარკვეული მარაგების შექმნა და სარეზერვო/ბუფერული მარაგის დონის დად-
გენა;  B პროდუქტისთვის პარტიული შეკვეთების განხორციელება საჭიროე-
ბიდან გამომდინარე; ხოლო ვინაიდან შემოსავალი C ჯგუფის პროდუქციას ძა-
ლიან დაბალი მოგება,  თუმცა მარაგების მართვის მაღალი დანახარჯები ახლავს 
ისინი უნდა იწარმოებოდეს ზუსტად-დროში პრინციპით, აქედან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილი იქნება C ჯგუფის პროდუქციისთვის საჭირო ნედლეულის   ად-
გილობრივი მომწოდებლის მოძიება. 

კომპანია ვერ უზრუნველყოფს საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციას, თუ 
მას არ ექნება დანერგილი ნედლეულის მიწოდების შესაბამისი სტრატეგია. წარ-
მოება და შესყიდვა (სორსინგი) ეს არის მედლის ორი მხარე, რომლებიც ცალ-
ცალკე არ განიხილება. საწარმოებელი პროდუქტის ABC ანალიზმა სრულყოფილ 
შედეგამდე რომ მიგვიყვანოს, მნიშვნელოვანია, კომპანიამ სწორად განსაზღვროს 
შესასყიდი ნედლეულის რაოდენობა. შესყიდვების 4 მიდგომა გამოვყავით ნაშ-
რომში: 1. შესყიდვის თარიღი, ასევე შესყიდვის მოცულობა წინასწარ არის გან-
საზღვრული; 2. არც შესყიდვის თარიღი არის წინასწარ განსაზღვრული და არც 
შესყიდვის მოცულობა; 3. შესყიდვის თარიღი წინასწარ განსაზღვრულია, ხოლო 
შესყიდვის მოცულობა არა; 4. წინასწარ განსაზღვრულია შესყიდვის მოცულობა, 
მაგრამ დაუდგენელია შესყიდვის დრო.  

ვფიქრობთ ყველაზე ოპტიმალური სტრატეგია ქართულ რეალობაში, სა-
დაც ადგილი აქვს მზა პროდუქციის დიდი რაოდენობით წარმოებასა და დასაწ-
ყობებას სწორედ უკანასკნელი მეთოდის დანერგვა, რომელიც გულისხმობს მი-
ნიმალური მარაგის რაოდენობის განსაზღვრას და მარაგების აღნიშნულ მაჩვე-
ნებელზე ჩამოცდენის შემთხვევაში მის შევსებას წინასწარ განსაზღვრული რაო-
დენობით. ნაშრომში წარმოდგენილია აღნიშნული მეთოდის გამოყენება კონ-
კრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით (იხ. ცხრ. №3, გვ. 35). გავითვალისწინოთ, 
რომ კომპანია ნახევრად მზა პროდუქტს შეისყიდის თურქეთში; თურქეთიდან 
ნედლეულის მიწოდებას 10-14 დღე სჭირდება, ხოლო მზა პროდუქციის წარ-
მოებას - 2-3 დღე; გამომდინარე იქედან, რომ საწარმოს მიზანია დროულად უპა-
სუხოს მომხმარებლის მოთხოვნას კომპანიას მარაგში აქვს 3000 ერთეული მზა 
პროდუქცია.  
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ცხრილი 3: მარაგების შევსების მეთოდი 
 

 

კვირა 
მომხმარებლის 

შეკვეთა 

 

საჭიროება 
 

მარაგები 
შეკვეთა 

მომწოდებელს 
მიწო-
დება 

კვირა 1 80   80  
კვირა 2 40 120  40  
კვირა 3 70 110   200 80 
კვირა 4 114 184  200 40 
კვირა 5 83 67  100 200 
კვირა 6 126  7 100 200 
კვირა 7 62  45 100 100 
კვირა 8 75  125 70 100 
კვირა 9 105  120 70 70 

კვირა 10 93  97 70 70 
კვირა 11 130  37 100 70 

წყარო:  შემუშავებულია ავტორის მიერ 

გავაკეთოთ იმის დაშვება, რომ კომპანიამ პირველ კვირაში მიიღო შეკვე-
თა 80 პროდუქტზე, ხოლო მეორე კვირაში 40 პროდუქტზე. გამომდინარე იქე-
დან, რომ საწარმოს არ აქვს სარეზერვო მარაგები, საწარმოს აქვს დეფიციტი 120 
ერთეულის ოდენობით. მომწოდებელი ნედლეულს მიაწოდებს 2 კვირაში, მაშა-
სადამე, წარმოებაც 2 კვირის შემდეგ დაიწყება. შესაბამისად, კომპანიის დეფი-
ციტი გაიზრდება იმ შემთხვევაში, თუ ფირმა შესაბამის ღონისძიებებს არ მიმარ-
თავს, რაც გულისხმობს, რომ მესამე კვირიდან ფირმამ უნდა დაიწყოს  სარე-
ზერვო მარაგების შექმნა. ჩვენი შეთავაზებაა მომდევნო ორი კვირა ფირმამ შე-
უკვეთოს 200 ერთეული პროდუქტი, ხოლო შემდეგში მიჰყვეს მიწოდების შემ-
დეგ სტრატეგიას: 

1. თუ მზა პროდუქციის მარაგი 50 ერთეულზე ნაკლებია, საწარმო მომწო-
დებელს შეუკვეთავს 100 ერთეულის საწარმოებლად საჭირო ნედლე-
ულს; 

2. თუ მარაგში არის 50-100  ერთეული პროდუქტი, შეკვეთის მოცულობა  
შეადგენს 70 ერთეულს; 

3. თუ საწყობში დაგროვდა 100-150 ერთეული მზა პროდუქტი, შეკვეთა 
განხორციელდება 50 ერთეულზე; 

4. თუ მზა პროდუქციის მარაგი 150 ერთეულზე მეტია, შეკვეთა არ გან- 
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ხორციელდება; 
5. თუ მარაგი 0-ზე ჩამოვა, საწარმო შეუკვეთავს 200 ერთეულ ნედლეულს. 

შეკვეთები განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე, შეკვეთის მო-
ცულობა იქნება ფიქსირებული დარჩენილი მარაგებიდან გამომდინარე. ახალი 
სტრატეგია კომპანიას დაეხმარება უპირველეს ყოვლისა გააუმჯობესოს წარ-
მოების მანქანა-დანადგარების მუშობის გეგმა, მარაგების მართვა, მუშახელის 
პროდუქტიულობა და შეამციროს დიდ მარაგებთან დაკავშირებული დანახარ-
ჯები.   

გამომდინარე იქედან, რომ დანახარჯების მართვა ესაა:  
- იმის ცოდნა, სად, როდის და რა რაოდენობით იხარჯება საწარმოს რე-

სურსები, 
- იმის პროგნოზი სად, რისთვის და რა რაოდენობითაა საჭირო  დამატები-

თი ფინანსური რესურსები, 
- რესურსების გამოყენების მაქსიმალურად მაღალი დონის უკუგების უზ-

რუნველყოფის უნარი, 
შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ABC ანალიზის გამოყენებისა და მარაგების პერი-
ოდული შევსების მეთოდი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მოქმედ კომ-
პანიებს ხელს შეუწყობს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების შესრულებაში. 
მთლიანობაში, კომპანიას შესაძლებლობა ექნება აწარმოოს ის პროდუქტი, რაც 
უფრო დიდ შემოსავალს მოუტანს; აკონტროლოს ცალკეული სახეობის პროდუქ-
ტის წარმოების დანახარჯები და მიიღოს დასაბუთებული და ეფექტური მმარ-
თველობითი გადაწყვეტილებები. 

მართვის ყველა ასპექტი თანამედროვე ეპოქაში ეყრდნობა ინფორმაციას. 
აშკარაა, რომ ინფორმაცია არის ძირითადი რესურსი, რომელიც ავითარებს და-
ნარჩენ რესურსებს. მიგვაჩნია, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გარეშე, კომ-
პანიებს არ გააჩნიათ ორგანიზაციის ხედვა, კერძოდ, მოიკოჭლებს ფინანსური და 
მენეჯერული აღრიცხვიანობის ფუნქციონალობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ  ანა-
ლიტიკურ შესაძლებლობებზე. შედეგად, ყველაფერს ამას კომპანია მიჰყავს და-
ბალ შემოსავლიანობამდე, სუსტ ფინანსურ და რისკების მართვამდე. ნაშრომის 
მესამე ქვეთავი, „ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული 
სისტემების როლი საწარმოო ლოჯისტიკის სრულყოფა“, დეტალურად მი-
მოიხილავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლსა და შესაძლებლობებს სა-
წარმოო  ლოჯისტიკის  ოპტიმიზაციისა და  მიწოდების ხარჯების შემცირებაში. 

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიე-
ბის ამოცანებზე, როგორებიცაა მარაგების დეტალური მართვა; წარმოების პრო-
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ცესის დაგეგმვა; ტრანსპორტირების პროცესების მართვა; ტვირთის გადარჩევა, 
მათი დაკომპლექტება, გაგზავნილი ტვირთის აღწერა და სხვ. აღნიშნულია, რომ 
ზემოხსენებული ამოცანების ცალკეული გადაჭრა შესაძებელია მრავალი გზით, 
თუმცა მათი ერთიანად გადაჭრა, ინტეგრირებული გზით, მხოლოდ და მხოლოდ 
ERP-იარპი (ინგ.Entreprise Resource Planning - საწარმოო რესურსების დაგეგმვა) 
სისტემის გამოყენებით არის შესაძლებელი.  

იარპი სისტემების ძირითადი გამოყენების სფეროა წარმოება. საწარმოო 
ლოჯისტიკური სისტემის კვლევამ აჩვენა, რომ ქართულ კომპანიებში საკმაოდ 
დაბალია ლოჯისტიკური საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის დონე. 
კვლევის შედეგად შესაძლებელი გახდა კომპანიათა 3 ჯგუფის გამიჯვნა:  

1. კომპანიათა 65%-ს არ აქვს ინფორმაცია იარპი სისტემების შესახებ. მათი 
მოსაზრებით სავსებით საკმარისია ექსელის დოკუმენტის წარმოება და მა-
რაგებისა თუ გაყიდვების მასში აღრიცხვა; 

2.  25%-ს  ჩაწერილი  აქვს  საბუღალტრო  პროგრამა  ორის  მენეჯერი,  1С ან 
ინფო და აღნიშნული პროგრამის დახმარებით ხდება საწარმოში არსე-
ბული მარაგების მართვა. აღნიშნული 25%-დან 40%-ს აქვს ინფორმაცია 
იარპი სისტემის შესახებ, თუმცა არ აქვს შესაბამისი ფინანსური რესურსი, 
რომ მოახდინოს მისი შესყიდვა; 

3. კომპანიათა 10%-ს დანერგილი აქვს ავტომატიზირებული სისტემები, რო-
გორიცაა აპექსი და SAP (ინგ. System Analysis and Program Development) 
პროგრამა. აღნიშნულ 10%-ს ფინანსურად ძლიერი კომპანიები წარმოად-
გენენ, რომელთა სათავო ოფისიც თბილისში მდებარეობს და აჭარის ავ-
ტონომიურ რესპუბლიკაში ფილიალები აქვთ გახსნილი.  
საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემის კვლევამ ცხადყო, რომ კომპანიებში 

შესყიდვების, გაყიდვებისა და წარმოების დეპარტამენტებს შორის ადგილი აქვს 
იმ ინფორმაციის გაბნეულობასა და სიმცირეს, რის საფუძველზეც კეთდება შეკ-
ვეთა და შესაბამისად, იგეგმება წარმოება. არასწორად ფორმირებული შეკვეთა 
და დაგეგმილი წარმოება კი საჭირო რესურსების არაეფექტურად გამოყენებას 
იწვევს. აღნიშნული საინფორმაციო ლოჯისტიკური სისტემის გამოყენების და-
ბალი დონით ავხსენით, რაც გამოწვეულია იმით, რომ კვლევაში მონაწილე კომ-
პანიათა უმრავლესობამ არ იცის იარპი სისტემის მნიშვნელობა, ხოლო ისინი, 
ვისაც აქვთ მცირეოდენი წარმოდგენა აღნიშნულ სისტემაზე მისი დანერგვის მა-
ღალ ხარჯებსა და არაკომპეტენტურ სპეციალისტებზე მიუთითებენ. შესაბა-
მისად ორი მიმართულებით არის სამუშაო: 1.ადგილობრივ მეწარმეთა ცნობი-
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ერების ზრდა საინფორმაციო ლოჯისტიკური სისტემების მნიშვნელობაზე;        
2. ძვირადღირებული იარპი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტების მოძიება. 

მივიჩნევთ, რომ ცნობიერების ზრდის ამოცანაში იკვეთება აჭარის სავაჭ-
რო-სამრეწველო პალატასთან არსებული აჭარის ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა 
და გადამზიდავთა ასოციაციის როლი. მიგვაჩნია, რომ საინტერესო იქნება ევრო-
პის ლოჯისტიკოსთა ასოციაციის მაგალითის გადმოღება. ევროპაში მოქმედი 
ლოჯისტიკოსთა ასოციაციები თავის წევრებს სხვა მრავალ სერვისთან ერთად 
სთავაზობენ ცოდნის ასამაღლებელ ტრეინინგებს ისეთი მიმართულებებით, რო-
გორებიცაა ლოჯისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის დიზაინი, წარმოების და-
გეგმვა, სასაწყობო ლოჯისტიკა, სატრანსპორტო ლოჯისტიკა, საინფორმაციო 
სისტემების დანერგვა, მოთხოვნისა და დისტრიბუციის დაგეგმვა, სამედიცინო 
ლოჯისტიკა და სხვ. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანი და ამასთანავე აუცილებელია 
მსგავსი სერვისების დანერგვა აჭარის ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა და გადამ-
ზიდავთა ასოციაციაშიც. რაც ერთი მხრივ ხელს შეუწყობს ასოციაციაზე ცნობი-
ერების ამაღლებასა და წევრთა მიზიდვას, ხოლო მეორე მხრივ ადგილობრივ მე-
წარმეებში ლოჯისტიკური ცოდნის ზრდას, ლოჯისტიკური კონცეფციების და-
ნერგვასა და შედეგად ლოჯისტიკური ხარჯების შემცირებას.  

ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ იმ შემთხვევაშიც თუკი ადგილობრივ მე-
წარმეებში ავამაღლებთ ცნობიერებას საინფორმაციო სისტემებისა და ავტომა-
ტიზირებული ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე, აქტუალური დარჩება აღნიშ-
ნული სისტემების დანერგვის ღირებულების პრობლემა. საქართველოში მოქმე-
დი საკონსულტაციო კომპანიები ადგილობრივ მეწარმეებს ძირითადად სთავა-
ზობენ მსოფლიოში აღიარებული და წამყვანი იარპი სისტემების დანერგვას, რო-
გორებიცაა SAP, DirecOne, Oracle, SQL, Microsoft Dynamics NAV და სხვა.  მათი 
წლიური ლიცენზიის ფასი 5 000 აშშ დოლარიდან იწყება, ამას ემატება ღი-
რებულება ერთ მომხმარებელზე რაც  1 500 აშშ დოლარიდან 4 000 აშშ დო-
ლარამდე მერყეობს მოდულებიდან გამომდინარე. ნაშრომში შემოთავაზებული 
გვაქვს ფრანგული კომპანია Cegid-ის მიერ შექმნილი Cegid Manufacturing PMI-ს 
დანერგვის წინადადება, რომლის სტანდარტული ფასი 1 სამუშაო ადგილზე       
2 000 ევროდან იწყება და იზრდება მოდიფიკაციის დონის შესაბამისად, გაანა-
ლიზებულია ის უპირატესობები, რაც აღნიშნულ პროგრამას გააჩნია სხვა პროგ-
რამებთან შედარებით და განხილულია პროგრამის მუშაობის პრინციპი. 

ნაშრომის ბოლოს აღნიშნულია, რომ ქართულ კომპანიებში იარპი სისტე-
მის დანერგვით ლოჯისტიკური ოპერაციები ავტომატიზირებული გახდება და 
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დეტალურად არის წარმოდგენილი ის ბენეფიტები, რომლებსაც კომპანია მიაღ-
წევს, კერძოდ: 

- კლიენტის შეკვეთის გაფორმების დროს მოთხოვნა ნედლეულის შესყიდვა-
ზე ავტომატურად აისახება შესყიდვების, ხოლო მოთხოვნა საბოლოო პრო-
დუქტზე საწყობის მოდულში და ამ ყველაფერზე დაიხარჯება მხოლოდ 1 
წუთამდე; 

- ნედლეულის შეკვეთა გაკეთდება ანალიზის საფუძველზე, შეკვეთა განხორ-
ციელდება ზუსტად იმ საქონლისა და იმ რაოდენობის, რამდენიც არის სა-
ჭირო. ეს ბევრად შეამცირებს საწყობში საქონლის დეფიციტს ან ჭარბი რაო-
დენობით არსებობის ალბათობას და შესაბამისად ხარჯებს;  

- მარაგების მართვა და კონტროლი გახდება მარტივი და ეფექტური, შეკვე-
თის გაკეთება, დაგეგმვა განხორციელდება ერთხელ და ეს ინფორმაცია იქნე-
ბა ხელმისაწვდომი, როგორც დირექტორისთვის ასევე ბუღალტრისთვის;  

- შესყიდვების შედეგად საქონლის მიღება საწყობში, მისი შედარება და ბუ-
ღალტერიაში ასახვა მოხდება ავტომატურად, საჭირო არ იქნება ზედმეტი მუ-
შახელის დაქირავება აღნიშნული ოპერაციების შესასრულებლად, შესაბამი-
სად კომპანია გააკეთებს დანახარჯების ეკონომიას; 

- ტრანსპორტირების ოპტიმალური სქემების შემუშავება შეამცირებს დანახარ-
ჯებს საწვავზე და ამასთანავე, ხელს შეუწყობს პროდუქციის მინიმალურ  ვა-
დებში მიწოდებას; 

- მინიმუმამდე შემცირდება საბუთების შექმნის დრო და მასთან დაკავშირე-
ბული შეცდომები, გაუმჯობესდება ინფორმაციის დროული და  ხარისხიანი 
მიმოცვლა სხვადასხვა ლოჯისტიკურ ქვესისტემებს შორის, რაც გამჭვირვა-
ლეს გახდის ბიზნესოპერაციებს; 

- მოხდება მუშახელის შრომის ჩანაცვლება, შედეგად კომპანია შეძლებს შრო- 
მით რესურსებზე დაზოგილი თანხები გამოიყენოს სხვა მიმართულებით და 
იზრუნოს ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების სხვადა-ხვა 
მიმართულებებზე და თანამშრომელთა პროდუქტიულობის ზრდაზე; 

- იარპი სისტემის დანერგვით ერთ პროგრამაში მოხდება ყველა ბიზნეს-ოპე-
რაციის ინტეგრირება, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიას არ დასჭირდება 
ცალკეული პროგრამების შესიდვა საბუღალტრო, ადმინისტრაციული, სა-
საწყობო თუ სხვა ოპერაციების სამართავად; 

- მართვის ავტომატური  სისტემის ტექნოლოგიების გამოყენება საშუალებას 
მისცემს კომპანიას დაჩქარდეს ორგანიზაციის მმართველობითი გადაწყვე-
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ტილებების მიღება და მოხდეს მათი ოპტიმიზაცია ვირტუალური ლოჯის-
ტიკის გამოყენებით. 

ამასთანავე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 
 ლოჯისტიკური ფუნქციების შესრულებაზე დანახარჯების 1%-ით შემცი-

რებას აქვს იგივე ეფექტი, რაც გასაღების მოცულობის 10%-ით გაზრდას; 
 საწარმოო ლოჯისტიკური დანახარჯები  მთიანი  ლოჯისტიკური დანა-

ხარჯების 8-10%-ია; 
 მატერიალური მარაგების კონტროლით შესაძლებელია მარაგებისა და 

მასთან დაკავშირებული ხარჯების 30-50%-ით შემცირება; 
 მიწოდების ეფექტიანობის 20-30%-ით გაუმჯობესება (დანახარჯების შემ-

ცირებით) შესაძლებელია სასაწყობო ლოჯისტიკური ფუნქციების ეფექ-
ტური მართვით; 

 შესყიდვების ლოჯისტიკის გაუმჯობესებით, რომელიც მზა პროდუქცი-
ის თვითღირებულების 55%-ს შეადგენს, შესაძლებელია პროდუქციის 
თვითღირებულების შემცირება 

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული წინადადებების პრაქტიკაში გამოყენება საგ-
რძნობლად შეამცირებს მიწოდების დანახარჯებს..  

საქართველოს საწარმოო ლოჯისტიკური სისტემა ჯერ კიდევ შორსაა გან-
ვითარებული ქვეყნების შესაბამისი სტანდარტებისაგან. ჩვენი აზრით, ზემოთ 
წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინება მნიშვნელოვნად გააუმჯო-
ბესებს არსებულ მდგომარეობას და უზრუნველყოფს სისტემის ეფექტიანობის 
ამაღლებას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოო ლოჯისტიკა ეს არის მიწო-
დების ჯაჭვის შემადგენელი ერთი რგოლი და იმ შემთხვევაში თუ გვსურს 
მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაცია, მნიშვნელოვანია სხვა შემადგენელი 
რგოლების სრულყოფა. 
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დასკვნები და წინადადებები 
 

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ არაერთი დასკვნის გამოტანისა და რე-
კომენდაციისა და წინადადების შემუშავების საშუალება მოგვცა, მათ შორის გა-
მოვყოფთ რამოდენიმეს:  
1. წარმოების განვითარებამ და მომწოდებელთა (მწარმოებელთა) და მომხმა-

რებელთა ურთიერთობების წინ წამოწევამ საფუძველი დაუდო ნედლეუ-
ლის, საბოლოო პროდუქციისა და მომსახურების ნაკადების სისტემურ მარ-
თვას, რამაც აუცილებელი გახდა სასაქონლო წარმოების მაღალ დონეზე 
უზრუნველყოფა, რაც შეუძლებელია მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგე-
ბის, წარმოებისა და გასაღების სხვადასხვა ვარიანტების შემუშავების 
გარეშე. ამ ყველაფერმა განსაკუთრებული მოთხოვნა წარმოშვა ლოჯისტი-
კაზე, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტიანობისა და მართვის მნიშ-
ვნელოვან ინსტრუმენტზე. საქართველოში ლოჯისტიკა განვითარების ად-
რეულ ეტაპზე იმყოფება და ქვეყნის ლოჯისტიკური ბაზარი ფრაგმენტი-
რებულია. ლოჯისტიკის სისტემის განვითარების შეფერხება საბჭოურ რე-
ჟიმს დავუკავშირეთ, ხოლო მის განვითარების ფაქტორად 1991 წლის შემ-
დეგ ატიურად მიმდინარე საბაზრო პრინციპების დანერგვა, მათ შორის  
პრივატიზაციის პროცესები მივიჩნიეთ;  

2. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი საწარმოებისთვის უცხოა 
ლოჯისტიკის თანამედროვე კონცეფციები და ლოჯისტიკა ახალ და შეუს-
წავლელ  სფეროდ რჩება. ლოჯისტიკის დარგის განვითარება საკმაოდ ნე-
ლი ტემპებით მიმდინარეობს საქართველოში, რაც ერთი მხრივ, განპირო-
ბებულია არასაკმარისი სახელმწიფო რესურებითა და არასათანადო პოლი-
ტიკის გატარებით, კონკურენციის მაღალი დონით, ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და წარმოების დაბალი მაჩვენებლით. შესაბამისად, სა-
ქართველოს მიწოდების სისტემა დავახასიათეთ საქონლის წინსვლის შე-
დარებით დაბალი სიჩქარით მწარმოებლიდან მომხმარებლისაკენ, საიმე-
დობის დაბალი ხარისხით და დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნის მაღალი 
დონით;  

3. მნიშვნელოვანია უცხოური გამოცდილების გაზირება. კერძოდ, საფრანგე-
თის ლოჯისტიკური სისტემის ანალიზმა დაგვანახა, რომ განვითარებულ 
ქვეყნებში ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ლოჯისტი-
კური სისტემის სრულყოფის ერთ-ერთი გასაღებად ითვლება; ლოჯისტი-
კური სერვისების დივერსიფიკაცია მნიშვნელოვანია ქვეყნის ლოჯისტი-
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კური პოტენციალის ზრდისთვის; მარაგების მართვა დანახარჯების მინი-
მიზაციის ერთ-ერთ მეთოდია; იზრდება საინფორმაციო ლოჯისტიკის რო-
ლი ბიზნესში; გაიზარდა ლოჯისტიკური სერვისების გეოგრაფიული არეა-
ლი და ადგილი აქვს ინდუსტრიული ზონების ლოჯისტიკურ ცენტრებად 
გადაქცევას; აქტუალურია ლოჯისტიკური კომპეტენციის ამაღლების სა-
კითხები და ბოლოს, აქტიურია ხელისუფლების ჩართულობა ლოჯისტი-
კის დარგის განვითარებაში, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის, ასევე კონ-
კრეტული მიმართულებების დასახვის კუთხით; 

4. აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის ლოჯისტიკური პოტენციალის ანალ-
იზმა ცხადყო, რომ საქართველოს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობა საკ-
მაოდ დიდ ლოჯისტიკურ შესაძლებლობებს სთავაზობს, განსაკუთრებით 
რეგიონულ სატრანზიტო ცენტრად გადაქცევისთვის. თუმცა, გამოკვლევამ 
ისიც ნათელყო, რომ რეგიონის დონეზე არ ხდება არსებული პოტენციალის 
სრულად ათვისება და მასზე გავლენას ახდენს მიკრო, მაკრო და მეზო ფაქ-
ტორები. ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების ტენდენციების შესწავლამ გვიჩვე-
ნა, რომ საქართველოს ბიზნესგარემო კვლავაც მრავალი მნიშვნელოვანი გა-
მოწვევის წინაშე დგას, რაც აფერხებს ლოჯისტიკის დარგის განვითარებას 
არათუ რეგიონულ, არამედ ეროვნულ დონეზეც. საქართველოს სატრანზი-
ტო ფუნქციის სამომავლო გაძლიერება დამოკიდებულია საქართველოს ტე-
რიტორიაზე არსებული მიწოდების ჯაჭვის ყველა შემაერთებელი რგოლის 
სარკინიგზო,საპორტო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურისა და ლო-
ჯისტიკური ცენტრების განვითარებასა და კოორდინირებულ ფუნქციონი-
რებაზე; 

5. ლოჯისტიკის სფეროში  არსებული ძირითადი პრობლემებია: - არ ხდება 
წარმოების დაგეგმვა მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით; - წარმოების-
თვის საჭირო ნედლეულის შესყიდვა ხდება დიდი რაოდენობით და წინას-
წარ; - მანქანა-დანადგარების ტექნიკური მაჩვენებლები საკმაოდ დაბალია;  
- საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების დონე დაბალია; - წარმოების 
თანამშრომელთა  დრო არაფექტურად გამოიყენება; - ფრაგმენტირებულია 
ლოჯისტიკური ბაზარი;  

6. საწარმოო ლოჯისტიკა წარმოადგენს შუამავალ ელემენტს ინტეგრირებულ 
ლოჯისტიკურ სისტემაში, რადგან ის დამოკიდებულია მატერიალურ-ტექ-
ნიკური მომარაგების განყოფილებაზე და მასზეა დამოკიდებული გასაღე-
ბის განყოფილების მუშაობა. შესაბამისად, აჭარის ავტონომიურ რესპუბ-
ლიკაში მოქმედ კომპანიათა საწარმოო ლოჯისტიკის კვლევის შედეგები 
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ადასტურებს რომ საქართველოში სრულყოფას საჭიროებს არა მხოლოდ სა-
წარმოო, არამედ მთლიანი ლოჯისტიკური სისტემა. საწარმოო ლოჯისტი-
კური სისტემის სრულყოფისთვის საჭიროა სისტემური მიდგომა, სწორედ 
ამ მიზნით მიზანშეწონილია ლოჯისტიკური სისტემის აგება მიწოდების  
ჯაჭვის  სარეკომენდაციო  მოდელის მიხედვით და ეფექტურობის მთავარი 
მაჩვენებლების ნაკრების გათვალისწინებით; 

7. კომპანიამ საწარმოო ლოჯისტიკის ოპტიმიზაცია უნდა დაიწყოს საწარმო-
ებლად პერსპექტიული საქონლის ან საქონლის ჯგუფის გამოვლენით, რო-
მელსაც მაქსიმალური მოგების მოტანა შეუძლია ფირმისთვის. ამ მიზნით 
ABC ანალიზის  გამოყენება ყველაზე ოპტიმალურია ქართული კომპანიე-
ბისთვის, ვინაიდან აღნიშნული მეთოდი არის საკმაოდ მარტივი და სწრა-
ფი, შედეგები საიმედოა და მისი განხორციელება არ მოითხოვს დამატებით 
დროსა და სხვა რესურსებს;  

8. კომპანია ვერ უზრუნველყოფს საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციას, თუ მას 
არ ექნება დანერგილი ნელდეულის მიწოდების შესაბამისი სტრატეგია. 
ქართულ კომპანიებში, რომლებიც ნედლეულის იმპორტს ახორციელებენ 
შეუძლებელია „ზუსტად დროში“ წარმოების დაგეგმვა. ამასთანავე, საბაზ-
რო მოთხოვნილებების ცვალებადობისა და განუსაზღვრელობის გამო მი-
ზანშეუწონელია ნედლეულის დიდი პარტიებით შესყიდვაც. ეკონომიკურ 
დანაკარგებს იწვევს როგორც დიდი ოდენობით მარაგების არსებობა, ასევე 
მათი უკმარისობა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია შეიქმნას სარე-
ზერვო მარაგები და ნედლეულის შესყიდვა მოხდეს სარეზერვო მარაგების 
დონის მიხედვით. შესყიდვის მოცულობის განსაზღვრას თან სდევს შეს-
ყიდვის  სტრატეგიის  შემუშავება. კომპანიამ შესყიდვების 4 სტრატეგიას 
შორის უნდა აგააკეთოს არჩევანი. მიგვაჩნია, რომ ქართული კომპანიების-
თვის ყველაზე მიზანშეწონილი იქნება მარაგების მინიმალური ზღვარისა 
და შეკვეთის მოცულობის წინასწარ განსაზღვრა. როგორც კი ნაშთი ზღვარს  
ჩამოსცდება კომპანია ნედლეულს წინასწარ დადგენილი რაოდენობით 
შეისყიდის; 

9. ABC ანალიზისა და მარაგების პერიოდული შევსების მეთოდების გამოყე-
ნებით კომპანიას შესაძლებლობა აქვს აწარმოოს ის პროდუქტი, რაც უფრო 
დიდ შემოსავალს მოუტანს; აკონტროლოს ცალკეული სახეობის პროდუქ-
ტის წარმოების დანახარჯები; შეამციროს მარაგები და მიიღოს დასაბუთე-
ბული და ეფექტური მმართველობითი გადაწყვეტილებები. ეს ყველაფერი 
დადებითად აისახება მიწოდების დანახარჯებზეც, კერძოდ, შემცირდება 
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არამომგებიანი პროდუქტის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი, მარა-
გების მართვის ხარჯი და სასაწყობო ხარჯი; 

10. მიგვაჩნია, რომ საწარმოო სისტემის სრულყოფისა და დანახარჯების მინი-
მიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ინფორმაციული სისტემების 
დანერგვაში მდგომარეობს. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია, ქარ-
თულ კომპანიებში მოხდეს საინფორმაციო ლოჯისტიკასა და ინფორმაცი-
ული ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლება. ტრენინ-
გები და კვალიფიკაციის ამაღლება ლოჯისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის 
მართვაში დადებითად აისახება მთლიან ლოჯისტიკურ სისტემაზე. თუკი 
დედაქალაქში აღნიშნულ საკითხებში სპეციალიზირებული საკონსულტა-
ციო კომპანიები არსებობენ, ამ მხრივ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს. ამიტომ მიზანშეწო-
ნილად მიგვაჩნია აჭარის ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა და გადამზიდავ-
თა ასოციაციის გაძლიერება. მთავრობის მხარდაჭერით უნდა შემუშავდეს 
ასოციაციის განვითარების მიმართულებები, მათ შორის სატრენინგო მო-
დულები, რათა ადგილობრივ კომპანიებს ხელმისაწვდომობა გაუჩნდეთ 
სხვადასხვა სერვისებზე ცოდნის ამაღლების მიზნით, რაც განაპირობებს 
შრომის ბაზრისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას; 

11. მარაგების დეტალური მართვა, წარმოების პროცესის დაგეგმვა, ტრანსპორ-
ტირების პროცესების მართვისა და სხვა ტექნიკური ოპერაციების ყველაზე 
ეფექტურად შესრულება იარპი (ინგ. ERP - enterprise resource planning - კომ-
პანიის რესურსების დაგეგმვა) სისტემის დანერგვით არის შესაძლებელი. 
იარპი სისტემის დახმარებით კომპანიას შეუძლია მოთხოვნებისა და მომა-
რაგების განჭვრეტა და ბალანსირება, შრომითი რესურსების ეფექტურად 
გამოყენება, საჭირო ინფორმაციის ოპერატიულად მიღება, ხარჯებისა და 
შემოსავლების დაგეგმვა და ანალიზი, აღრიცხვიანობის მოწესრიგება, 
თვითღირებულებისა და მოგების კონტროლი, დოკუმენტაციის წარმოე-
ბასთან დაკავშირებული ხარვეზებისა და მისგან გამოწვეული ხარჯების აღ-
მოფხვრა; 

12. მიწოდების ჯაჭვის გამართული ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია, 
სხვა ლოჯისტიკური ელემენტების გაუმჯობესებაც, რაშიც კერძო სექტორ-
თან ერთად დიდია მთავრობის როლიც. ხელისუფლების მხრიდან განსა-
კუთრებით მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო ლოჯისტიკისა და ლოჯის-
ტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ვთვლით, რომ სატრანსპორ-
ტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება აუცილებლად იქონიებს სინერგი-
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ულ ეფექტს ეკონომიკის სხვა დარგების, მათ შორის მრეწველობის განვი-
თარების საქმეში. მივიჩნევთ, რომ უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია 
ავტოტრანსპორტთან მიმართებაში დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენ-
ტების გამკაცრება და მაკონტროლებელი ორგანოების მხრიდან კანონის 
აღსრულება, რომელიც სატრანსპორტო კომპანიებს დაავალდებულებს სა-
ერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ თავიანთი ავ-
ტოპარკი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქართული სატრანსპორტო კომ-
პანიების ჩაბმას კონკურენტულ ბრძოლაში და ჩართულობას საერთაშორი-
სო ვაჭრობაში, ამასთანავე, ადგილობრივ საწარმოებს შესთავაზებენ ტრან-
სპორტირების გაუმჯობესებულ სერვისს; 

13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლოჯისტიკური შესაძლელობების 
სრულყოფაში დიდია სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესების მნიშვნე-
ლობა, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ ისეთ პროექტებს, როგორებიცაა 
აბრეშუმის გზა, ტრასეკას პროექტი, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომ-
ლებიც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას კიდევ უფრო დიდ სატრანზიტო 
როლს ანიჭებს. რეგიონზე წამოსული ტვირთის გაზრდილი მოცულობა 
დღის წესრიგში დააყენებს სატრანსპორტო სისტემის სრულყოფის საკით-
ხებს. მივიჩნევთ, რომ სატრანსპორტო ბიზნესის სხვადასხვა სექტორის გან-
ვითარება დამოკიდებულია მათ მჭიდრო თანამშრომლობაზე. შესაბამისად, 
სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესების ერთ-ერთ გზად ლოჯისტიკური 
კლასტერების შექმნა გვესახება, რომელიც უზრუნველყოფს ინტეგრირე-
ბული სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას და როგორც ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეობებს შორის კოორდინირებულ მუშაობას, ასევე  მჭიდრო 
კოლაბორაციას  სახელმწიფო ორგანოებთან. ლოჯისტიკური კლასტერების 
შექმნით შესაძლებელი იქნება საინფორმაციო ნაკადების მიმოცვლის გაუმ-
ჯობესება და ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია, ინოვაციური საქმიანობის 
წახალისება ცოდნისა და კომპეტენციის გაცვლით, მონაწილე მხარეთა ლო-
ჯისტიკური დანახარჯების შემცირება და მომსახურების გაუმჯობესება, 
რაც თავის მხრივ აამაღლებს რეგიონის კონკურენტუნარიანობას, საინვეს-
ტიციო მიმზიდველობას, ინტეგრირებული ლოჯისტიკური სისტემის ჩამო-
ყალიბებას და ხელს შეუწყობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გლო-
ბალურ ლოჯისტიკურ ქსელში ჩაბმას; 

14. ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფა წარმოუდგენელია კომპეტენტური 
და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე. სწორედ ამიტომ, სა-
ხელმწიფომ უნდა იზრუნოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულე-
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ბებში ლოჯისტიკის სასწავლო მიმართულების ინტეგრირებასა და საწყის 
ეტაპზე აღნიშნული მიმართულების სრულად დაფინანსებაზე. ხელისუფ-
ლების მხრიდან ლოჯისტიკური სისტემის სრულყოფისთვის გატარებული 
ღონისძიებები დადებით გავლენას იქონიებს კერძო სექტორის ლოჯისტი-
კურ სისტემაზეც. 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები ასახულია ჩვენ მიერ 
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Introduction 
 

Actuality of the theme. Reducing of the expenses in the process of 
delivering goods and services to the consumers has an important role in economic 
development. Accelerated competition and economic integration has put into 
agenda optimization of the logistics potential. The economic growth is the priority 
for every country, precondition of which is well-functioning market, where 
logistics has a decisive role.  

The importance of the logistics, as a separate science field, was increased in 
terms of globalization. The world’s economic globalization has created the 
necessity for integration of modern methods of logistics, which is revealed in the 
consolidation of the parties in the product movement system to ensure constant 
and continuous delivery processes. Nowadays, logistics is the backbone of the 
supply chain which safeguards effective, profitable and reliable exchange of the 
information and goods/services. 

Actuality of the topic is highlighted by the fact, that in the globalization 
processes development of the country’s economy is directly related to the logistics 
systems thus proper functioning of the supply chain processes. In the modern 
economy, one of the main tools used by the companies for the profit maximization 
and maintenance of the competitiveness is establishing the effective logistics 
system and minimization of the expenses in the supply chain.  

The operational system of any organization requires various raw materials 
and industrial purpose services received from the other companies. In 2013, a 
research conducted by the largest audit company PricewaterhouseCoopers (PwC) 
on the international supply chains of 503 companies from North America, Asia 
and Europe, revealed significant difference between the management approaches 
of the supply chain in the developed and developing countries. According to the 
research, the companies with properly arranged supply chains have higher 
financial index and they are using supply chain as a tool of strategic management.  

Poor experience and lack of modern infrastructure of the Georgian 
companies in the logistics field, restrains large international companies from being 
involved in the retail trade and service sector on the local market despite their 
interest to establish large distribution centers in Georgia and to cooperate with 
businesses from the Caucasus and Central Asia countries. This also limits export 
opportunities.  



50 
 

It should be noted, that strategic geographical location of Georgia creates 
precondition for integration of the country in the global logistics network and 
transforming it into logistics hub (regional center) for effective connection with 
world markets.  

One of the indications of the topic actuality is that development of the 
market economy makes obvious requirements that customers are confronting to 
suppliers and producers. In case of Georgia, this gained more importance after 
signing the Association Agreement with the European Union (EU). One of the 
main requirements is bringing Georgia’s logistics system close to the European 
standards that implies reduction of supply chain expenses. Thus it is important to 
plan supply chain in such a way, so the products are delivered on the right time 
and right place in order to ensure security and success of the businesses.  

In the conditions of the globalization, optimization of the logistics system is 
significant. It is estimated that in low income countries improvement of the 
production logistics may increase trade by 15%, out of which the companies and 
consumers will benefit with 10%, as they will receive better quality service/goods 
in the favorable price. Furthermore, increase in efficiency of the supply chain will 
ensure sustainability, competitiveness and profitability of the company, as well as 
improvement of economic indicators of a country.  

In order to survive in the competitive struggle and strengthen position on 
the market, the enterprises strive to maximize operational effectiveness to increase 
profitability. Globalization and technological advancements have also made the 
marketplace increasingly competitive and the role of logistics in the success of the 
company more crucial. 

Therefore, we decided to research and analyze the production logistics 
system and organization-economic models and approaches of the companies based 
in the Autonomous Republic of Adjara. This paper is the modest attempt to study 
the characteristics of the supply chain and logistics management on the example of 
the Autonomous Republic of Adjara,  it aims to set up the strategies for mini-
mization of supply costs and improving logistics potential, that has a huge role not 
only for businesses, but for development of the country’s economy.  

The aim and objectives of the research. The aim of the dissertation is to 
study production logistics system and identify the problems of the businesses (on 
the example of the Autonomous Republic of Adjara), to set up the strategies for 
their formation and development, to analyze the affecting factors and elaborate 
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tools for minimization of the supply costs, which is one of the main alternatives of 
the economic and financial strength. So, the main objectives of the research are: 

- Analyzing existing attitudes and foreign experience on the essence of 
logistics system; 

- Determining influence of the globalization processes on the supply techno-
logies and defining specificities of the supply chain management in the glo-
bal business; 

- Studying Georgian logistics system on the example of the Autonomous 
Repub-lic of Adjara and develop comparative analysis to the logistics 
system of the EU member country (based on the case of France); 

- Analyzing production logistics system through Supply Chain Operations 
Reference model; 

- Identifying the problems  existing in production logistics system and defi-
ning the factors affecting supply chain costs;  

- Developing the strategies for improvement of the production logistics sys-
tem and minimization of the supply costs.  
The subject of the study. The theoretical issues and methodological 

approaches for improvement and projection of the production logistics system.  
The objective of the study. Production logistics system of Adjara based 

enterprises.  
Assessment of the problem. The Georgian researchers have not studied the 

supply chain as an important aspect of the companies engaged in market economy 
and the field of logistics remains unexplored. The logistics potential is 
insufficiently studied at the national level, the statistical data is poor and 
inaccurate, there is a lack of publications that would create clear picture on the 
logistics of the country and provide comprehensive information. There is no any 
particular method for revealing and studying the factors that facilitate formation of 
the field and elaboration of the development strategies.  

The theoretical and practical problems of the development of the logistics 
system are being studied by the foreign researchers. It is worth to mention Blecker 
T., Blauwens J., Bowersox D.J., Coyle J.J., Cohen S., Roussel J., Harrison A. and 
other authors.   

After studying the processes and issues of the supply chain, above 
mentioned authors have come to the conclusion that “management of the supply 
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chain has a decisive role in competitiveness and is a backbone of the companies”3. 
Foreign experts use theoretical and practical examples in order to assist companies 
in choosing optimal strategy of the supply chain. 

As for Georgia, despite the fact that supply chain is a complex and 
important issue in terms of country’s geographical location, the field remains un-
studied at the national level. There are only few publications about the logistics in 
Georgian language. Botsvadze L., Eradze K.,  Veshapadze M., Zubiashvili M., 
Tkeshelashvili G., Gelashvili O., Osadze L., Devadze A., Goletiani K., Mamu-
ladze R., Gabaidze M. are the Georgian researchers who have contributed to the 
development of the logistics field. Although, the Georgian authors mainly examine 
theoretical aspects of logistics discipline and do not provide comprehensive 
information on each link of the supply chain.  

Interpreting the problematic issues of the supply chain and elaborating opti-
mal strategies for its development have determined purpose and objectives of this 
research.  

Methodological and theoretical basis of the research. The research has 
been developed using empirical and theoretical methods. Based on the different 
researches, surveys, Georgian and foreign publications, scientific and applied 
papers allowed us to study the concept of the supply chain and provide in-depth 
analysis of existing problems. Analyzing of the data presented by the Statistics 
offices of different countries, the logistics associations and governmental bodies 
helped us to see the growth of importance of the supply chain in recent years; 
using practical and scientific researches and recommendations (regarding the 
inventory management, transport expenses, customs and supply time) developed 
according to these studies gave us an opportunity to analyze all possible and 
already established practical approaches for developing optimal supply chain 
systems and strategies in terms of market economics.  

Scientific Novelty. The novelty of the research is to introduce methods and 
elaborate optimization strategies of the supply chain and production logistics. 
Among them it is worth mentioning:  

- The research presents characteristics of the interconnected patterns of pro-
duction and logistics evolution and their principal specificities; 

                                                           
3 Cohen S. ; Roussel J., “ Strategic Supply Chain Management: The Five Core 
Disciplines for Top Performance, 2nd editon, New York  
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- On the basis of the two different explanation of logistics concept,  our own, 
modern vision of the logistics is formulated; 

- The traditional concepts of logistics are examined and a new direction – 
virtual logistics, as a part of the modern logistics system is introduced; 

- The evolution phases and specificities of the logistics system in Georgia are 
determined;  

- The mechanisms ensuring efficient functioning of the supply chain in terms 
of globalization and growing competition are justified;  

- The hindering factors for developing the logistics potential in Georgia are 
identified and the role and importance of the government in improvement of 
the field and accomplishing its potential are determined;  

- The management methods of material and informational flow are studied, 
the challenges of production logistics system are identified and existing 
system is assessed; 

- The research presents analysis of the production logistics system based on 
the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model and assessment of 
companies’ logistics operations according to the key performance indicators 
(KPI); 

- On the basis of the comparative analysis of Georgian and foreign 
experience, specific recommendations and strategies for the improvement 
of the production logistics system are drown out; 

- The specific directions for reducing supply chain costs and optimization of 
the production logistics system are worked out which includes determining  
priority product, establishing safety stock, developing production plan and 
introducing information technologies; 

- The principles of production planning in conditions of unstable demand are 
drawn out;  

- Based on the comparative analysis of four different strategies of stock 
replenishment advantages of order point replenishment model in Georgian 
companies are alluded; 

- Awareness rising of business operators on logistics issues is defined as one 
of the priorities toward optimizing production logistics system and 
minimizing supply costs and the importance of state involvement in this 
regard is justified. 
The theoretical and practical importance of the study. This research has  
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a theoretical and practical importance. Its inclusion in the bachelor and master 
programmes will improve teaching quality while giving the students an 
opportunity to get acknowledged with the local and foreign experience, existing 
potential and its effective usage.  

The analysis, assessment and conclusions provided in the research will be 
significant information for the related state institutions and supervisory bodies of 
the field on the regional level, as well as for the business companies and 
entrepreneurs willing to set up the strategies for optimization of their logistics 
potential.  

The structure and content of the research. The dissertation work consists 
of 195 pages and includes introduction, three chapters, nine sub-chapters, 
conclusions and recommendations, 5 drawings, 5 diagrams and 19 tables, 
bibliography and annexes.  
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Structure of the work 

 

Introduction 

Chapter I. Economic essence, structure and theoretical aspects of supply costs 

1.1 Driving factors of production and service and their economic features 
1.2 Logistics concepts and evolution tendencies 
1.3 Economic features determining supply chain efficiency 

 

Chapter II. Specificity of managing supply chain techniques and logistics 
potential 
2.1 Specificity of managing supply chain techniques in a global business 
2.2 Foreign experience of managing logistics system 
2.3 Economical and organizational opportunities of fulfilling logistics potential 
and supply chain processes  
 
Chapter III. Strategies of improving production logistics system and 
optimizing supply chain costs in a global business 
3.1 Principal directions of improving production logistics system based on SCOR 
model 
3.2 Strategies of minimizing supply costs and improving production logistics 
system 
3.3 The role of information technologies and automated systems in improving 
production logistics 
 

Conclusions and Suggestions 
References 
Annexes 
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Summary of the work 

 
The first chapter of the work “Economic essence, structure and theoretical 

aspects of supply costs” comprises three sub-chapters. In the first sub-chapter - 
“Driving factors of production and service and their economic features” - the 
definitions compiled over the years by foreign and Georgian authors, international 
organizations and experts upon the essence of production and service and their 
characteristics are represented.  

The same sub-chapter is devoted to trace the history of manufacturing and 
to single out its evolution phases. Based on the review of concepts of production 
and service, traditional and modern concepts of production are distinguished. We 
consider that the modern concept of production was relevant in “seller’s market” 
conditions, when the market power is in hands of sellers. While the modern 
concept of production is acceptable in “buyer’s market” conditions, where more 
attention is paid to service factors in order to affect buyer’s power and behavior.  

On the basis of review of evolution phases of production and service, we 
have concluded that development of production contributed to the formation of 
logistics as an independent science and sphere, while increased importance of 
quality service factor played a vital role in a further development of logistics.  

Before the 2nd half of 18th century, manufacturing was regarded as a 
functional area, it was associated with trade and was characterized by a direct con-
tact between the producer and consumer, low level of mechanization, production 
by order and personalized products. From the 2nd half of 20th century, the problems 
related to supply of the material resources, distribution of resources and necessity 
of decreasing of inventory and transportation costs stimulated the transition of 
manufacturing to the new phase of development that created the incentive for new 
means of designing, planning, and controlling of manufacturing processes, and 
thus resulting in mass production, minimum inventory level and improved service. 
All the above mentioned factors led to emphasizing the role of logistics as a tool 
of improving production efficiency.   

The second sub-chapter of the first chapter “logistics concepts and evo-
lution tendencies” outlines fundamental preconditions that prompted formation of 
logistics as a modern discipline. Based on the analysis of foreign and Georgian 
literature, we illustrate the evolution stages of logistics system through a scheme 
and declare that the development of logistics was affected by the industrial 
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revolution, changes in customers’ demand, development of information 
technologies, globalization and abolishment of the trade barriers. 

Based on the different views and attitudes toward logistics issues, we have 
provided our own, modern vision of the essence of logistics, according to which: 

- Logistics is an integral component of supply chain. It is a complex term 
encompassing planning, controlling and managing transportation, supply 
of material, human, financial and information flow, warehousing, 
marketing and other material and non-material operations; 

- Supply chain management is referred to as logistics, but taken to a higher 
level of sophistication.   

We define the general objective of the logistics, which consists in meeting 
customers’ requirements through providing right products in the right place at the 
right time with right cost and in the right condition; and we mention those 
principal rules that ensure achievement of this objective and that act as a determi-
nant of logistics system’s efficiency.         
        Recognizing the fact that implementation of logistics functions depends on 
performance of the components of the logistics system, we consider that it would 
be valuable to provide a brief description of each component that we called sub-
systems of the logistics. We have graphically represented the traditional logistics 
system and concluded that creation of multi-corporations, integrated information 
systems, common databases and widespread use of internet induced the formation 
of a new sub-system of logistics – virtual logistics. According to our own 
definition of virtual logistics provided in the thesis, it is the management of the 
logistics resources and information through virtually based logistics system that 
coordinates electronic material and informational flows and experience gathered in 
the online environment.        

We agree with the opinion that logistics discipline was developed following 
the development of manufacturing and used this argument while analyzing the 
evolution of logistics system in Georgia. In the beginning of this sub-chapter three 
phases of logistics evolution cycle were singled out: fragmentation, partial 
integration (consolidation) and functional integration. We consider that Georgia’s 
logistics system is on its early stage of development, as logistics related functions 
(purchasing, inventory management, warehousing and etc.) are fragmented, caused 
by the Soviet regime dominating in Georgia in the 20th century. In Georgia, 
development of logistics system started from 1991 and it was affected by the 
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changes in property and organizational and legal status of logistics actors, 
introduction of new technologies in businesses and etc. 
        By review of different literature dedicated to the logistics issues, objectives 
and tendencies, it is revealed that logistics have a key role in every sphere of 
economics. Its evolution nature is appeared in changes occurring on each stage of 
social-economic development. Hereof, we concluded that level of logistics’ usage 
is an indirect criterion of society development. 

The third sub-chapter – “Economic features determining supply chain 
efficiency” discusses the factors affecting the quality of product/service supply 
and determines efficiency of the supply chain. There is a difference between opi-
nions provided by Georgian and foreign authors regarding this issue. The Geor-
gian works outline that efficiency of the supply chain is determined by the reliabi-
lity, required time as from order reception to its delivery, as well as for order 
fulfillment, volume of stock and availability of credit (later payment). The foreign 
researches use metrics that include measurements for procurement, production, 
transportation, inventory, warehousing, material handling, packaging and cus-
tomer service. The most common metrics highlighted are perfect order 
measurement (i.e. order quality); customer order cycle (measures how long it takes 
to deliver a customer order after the purchase order is received); Supply Chain 
Cycle Time (i.e. the time it would take to fill a customer order if inventory levels 
were zero); Freight bill accuracy (i.e. the percentage of freight bills that are error-
free); Freight cost per unit and On Time shipping rate. We assume that the metrics 
mentioned in foreign literature will give more precise index of supply chain 
efficiency in practice. 
        Taking into account the fact that customers expect receiving right product in 
the right place at the right time at the right cost, review of Georgian and foreign 
literature allowed us to cite flexibility, minimal costs, high quality and rationality 
as the principal determinants of supply chain efficiency. All these indicators are 
discussed in details from the perspective of logistics sub-systems. Although, we 
believe that these indicators are four principal characteristics of supply chain 
efficiency level, we consider that against the background of the technological 
advances, intensified competition, increased globalization, they are outdated. Its 
underlying factors are hidden and regarded as secondary, but in fact they are 
modern economic characteristics of supply chain efficiency. In view of this, it is 
important to work out a new advanced approach to measure supply chain effi-
ciency. 
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Efficiency of supply chain depends on country’s economic features. While 
defining modern approach of estimating efficiency level of the supply chain, it is 
worth to mention the criteria of logistics performance index (LPI) developed by 
the World Bank. Considering that the index scorecards demonstrate comparative 
performance of different countries in terms of global supply and logistics 
operations it can be said that the scores obtained in LPI’s six criteria are modern 
determinants of supply chain efficiency. 

In condition of globalization and strong competition, the companies are 
facing increasing levels of competitive pressure and difficulties in maintaining and 
improving profitability, self-consciousness and strengthening market positions 
entirely depends on customer satisfaction. Various literature and information sour-
ces let us to admit that organizations are not only obliged but forced to seek 
flexible solutions and implement innovative strategies to attract new customers 
and increase loyalty of existing clients that is inconceivable without improving 
manufacturing process and whole supply chain. Thus as businesses continue to 
globalize, their attention has increasingly turned to the logistics operations. 
        Globalization is a complex and labor-intensive phenomenon. The specialists 
recognize that long-term competitiveness of large corporations is based on their 
ability to unify dispersed businesses in the integrated system with the common 
goals and objectives and set up integrated supply chain strategy. While the 
efficient logistics system has a key importance in forming intra-state supply chain, 
it is extremely important in a global supply, manufacturing and marketing. In view 
if this, the second chapter of the dissertation “Specificity of managing supply 
chain techniques and logistics potential“ examines the influence of the 
globalization processes on supply chain structure and strategies; discusses in 
details the supply chain development tendencies, experience and approaches 
applied to EU member States  on the example of France, as of the country fully 
integrated in the global logistics market; analyses Georgia’s logistics system on 
example of the Autonomous Republic of Adjara and represents a comparative 
analysis of France’s and Georgia’s logistics systems; assesses Georgia’s logistics 
potential and discusses the factors hampering its realization. 

The first sub-chapter of this chapter – “Specificity of managing supply 
chain techniques in a global business” provides concepts and definitions of supply 
chain; differentiates the supply chain structures in the transnational corporations 
and businesses operating at the national level; illustrates the difference by a 
generalized  scheme and  discusses  the  factors to be considered while developing 
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supply chain strategy.  
Supply chain is a complex system and its specificity lies within the fact that 

the competitiveness of the system is defined by overall results of the whole 
system, in majority cases supply time, cost and delivery reliability. It is worth 
mentioning that the consignor evaluates the quality of the supply system by the 
final outcome, not by judging on which link of the supply chain was taken the 
decision that caused quality worsening or improvement. This outlines the 
specificity and complexity of the supply system.  

Experience shows that businesses operating at the national level are 
focusing on intra distribution, warehousing and supporting the formation of 
integrated supply chain in economically and politically sustainable environment, 
while the businesses breaking the national boundaries are obliged to cope with 
obstacles and take into account various risks, such as distance, different 
nationality, religion, culture, style, politics, trade regulations and etc.  Based on 
this, four supply strategies are singled out: no international strategy, multi-
domestic, global and transnational strategies. Abovementioned strategies are 
synthesized in a table from the perspective of service, marketing, delivery, ma-
nagement and human resources strategies. It was revealed that while there are 
increased synergies in service, marketing and operations with evolvement of the 
company from a no international strategy to a transnational strategy, there are also 
increased challenges related to the management and human resources. The 
complexity of the business strategy and organizational structure rises with expan-
sion of the operational area.  

Following the review of different supply strategies, the research discusses 
major differences between domestic and international supply operations and 
determines five factors that globalized enterprises have to recognize for main-
taining the competitiveness. These factors are defined as performance cycle struc-
ture, transportation, operational considerations, information systems integration 
and strategic alliances. Although these factors are essential while managing global 
supply chain, it has to be bear in mind that businesses in a global economy face 
more complex operating aspects of the supply chain. 

Globalization imposes challenges to the companies to get benefits from the 
development of integrated supply strategies. On its turn, development of the 
supply strategies is based on the countries logistics potential and logistics system. 
Examples of the developed countries and successful enterprises demonstrate that 
the logistics plays a strategic role in a modern business. The European countries 
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are taking leading positions in this regard. For this purpose, subsequent chapters 
represent the analysis of France’s and Georgia’s logistics systems, in order to 
distinguish the difference of logistics approaches of the developed country, fully 
integrated in the global supply chain and developing country, striving for globa-
lization.  

The overall objective of the second sub-chapter of this chapter – “Foreign 
experience of managing logistics system” is to provide understanding of the scope, 
functioning and performance of the European logistics system on the example of 
France, to identify best practices and approaches used that can be adopted in 
Georgia’s logistics system. 

Logistics sector significantly contributes to the France’s economy. It 
functions as a key driver in the effective and efficient functioning of other services 
and economic activities of France. The value added and jobs generated by the sec-
tor are significant as well. According to the Ministry of Ecological and Solidarity 
Transition of France, the logistics sector contributed to French GDP with 10% in 
2015. Moreover, 9% of the total employed population of France, that counts 1.8 
million people, works in this sector. In modern market economy, logistics is the 3rd 
most important sector in France that is stimulated by geographical location of the 
country and thus development of all types of transportation.  

Development of logistics sector in France retraced accelerated processes of 
globalization and introduction of information systems. The main changes that have 
taken place in logistics sector for the last 20 years are: 

- Flexible production logistics system has been formed that was driven by 
complication of market relations system and increased requirements on 
supply chain quality; 

- Outsourcing of logistics services has been widespread. Increased number of 
enterprises hire third/fourth party logistics system providers to receive 
different logistics services;  

- Usage of the information systems, especially of Enterprise Resource 
Planning (EPR) system has been intensified;  

- Demand on qualified workforce has been increased. The number of 
employers making preference to the candidates with a background in lo-
gistics has stimulated integration of the logistics courses by the educational 
institutions. 
Based on the information provided by various sources, the research 

analyzes  the  tendencies  of  logistics  evolution  in  France and  outlines practical  
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approaches applied by the country for optimization of the logistics system. To 
summarize logistics experience of France, it can be concluded that:  

1. Improvement of logistics infrastructure in France plays a key role in 
perfection of the logistics system. It has a systematic character as in pri-
vate, as well as in a public sector; 

2. Diversification of logistics services is important to increase logistics po-
tential of the country. The ports, airports offer various logistics services to 
the customers that is facilitated by modern logistics platforms throughout 
the country;  

3. Industrial companies pay increased attention to proper planning of the 
production processes, for this reason the companies apply different 
logistics methods, out of which the most widespread is ABC analysis; 

4. Importance of information logistics has increased in the country. Number 
of the enterprises utilizing information logistics programs increase 
annually. Against the background of globalization and introduction of 
technologies, logistics sector has become automated in France; 

5. Inventory management is considered as a tool of minimizing logistics 
cost. For the last 6 years demand on information logistics programs sim-
plifying inventory management has been increased; 

6. On the one hand, outsourcing of logistics services has increased. In trans-
national enterprises logistics alliances are used in order to optimize supply 
chain. On the other hand, more companies tend to become the self-pro-
viders of logistics services and decrease logistics costs in this way; 

7. Geographic dispersion of logistics services has increased. The mono-
centric approach has been widely replaced by polycentric approach that 
results in transformation of industrial zones into logistics centers; 

8. The entreprises have recognized importance of timely delivery. Therefore, 
there is a considerable rise in number of logistics warehouses located 
nearby to the customers’ markets;  

9. Education institutions has launched a new direction – logistics, in order to 
increase logistics skills and competences in a new generation; 

10. The Government is actively engaged in development of logistics sector, as 
by attracting new investments in the field, as well as by implementing 
concrete approaches devoted to the evolution of logistics system in 
France. Its obvious example is a new logistics strategy “France logistics 
2025”. 
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Logistics potential of France, logistics approaches already implemented by 
the enterprises, and  their continuous strive to optimize the supply chain, actions 
planned by the Government and many other factors create a precondition for the 
logistics field to remain as one of the most attractive sphere of new investments in 
France in the upcoming years. On its turn, investments flown into the field will 
promote the development of logistics system, growth of logistics market volume 
and introduction of new logistics concepts. The analysis of French logistics system 
represented in the sub-chapter gives us a thorough picture about the European 
logistics system, European standards and provides an opportunity to Georgia to 
adopt and adjust experience of France to Georgian reality. 

The third sub-chapter of the second chapter – “Economical and organi-
zational opportunities of fulfilling logistics potential and supply chain processes” 
is devoted to provide an in-depth analysis of Georgia’s logistics system on the 
example of the Autonomous Republic of Adjara; to draw a parallel with 
experience of neighbor countries, such as Turkey and Azerbaijan; to examine 
importance of effective usage of the logistics potential for development of 
Georgia’s economy; to discuss the reforms implemented by the Government of 
Georgia and factors existing that hamper the use of logistics potential and  
perfection of logistics system in Georgia.  

Development of a global logistics systems (trade, transportation and infor-
mation systems) is a vital for Georgia, as it provides an opportunity to accelerate 
integration of our country into world economic and information space. The Auto-
nomous Republic of Adjara with its favorable geographical location, possibilities 
of growth in transit freight turnover, plays a significant role in development of the 
country’s logistics system.  

The analysis of logistics potential of the Autonomous Republic of Adjara 
reveals that geographical location grants big logistics opportunities to the region, 
especially to be transformed into a regional transit center. However, dynamics of 
the railway, road and sea freight turnover has made evident that above-mentioned 
potential is currently untapped Existing conditions of Georgia’s logistics system, 
uncompetitive transportation rates, undeveloped logistics infrastructure and 
ineffective reforms undertaken by the Government in the field are cited as the 
main reasons. 

It should be noted that the Autonomous Republic of Adjara has a 
particularly important role in transporting of oil. The Batumi port, as well as the 
railway knot passing through the Autonomous Republic of Adjara plays signi-
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ficant role in transporting raw oil and oil products through Georgia. According to 
the forecast of Energy Information Administration (EIA), it is expected that the 
volume of oil will grow till 2040 and will reach 4.66 million barrels. Existing 
pipelines could not ensure transportation of increased volume of oil and it is 
assumed that it will be transferred to railway and maritime transports. However, if 
Georgian port and railway infrastructure is not ready for these processes 
(competitive rates, simplicity of service, high level of reliability, and rapidity of 
transportation) the freight will be moved to alternative itineraries. Accordingly, 
coordinated work of the rail, road and maritime transports is essential that can be 
ensured by forming logistics cluster. The advantages of this approach is broadly 
discussed in this paper and declared that clusters represent an effective tool for 
optimizing supply costs and increasing competitiveness. It ensures improvement 
of information flow, optimization of business proceses, stimulation of innovation, 
decrease of logistics costs and increase of service quality. All these on its turn will 
enhance investment attractivess of the Autonomous republic of Adjara and support 
perfection of its logistics systems and its integration in the global logistics 
network. 

In the same chapter, various ongoing projects are described that will affect 
usage of logistics potential of the Autonoumous Republic of Adjara, out of which 
it is outlined “Silk Road”, “TRACECA”, “Istambul Canal”, “Modernization of 
Georgian Railway” and “Baku-Tbilisi-Karsi” railway projects.  

For the last 15 years, transition of economy to market relations and imple-
mentation of radical economic reforms instigated transformation of investment po-
licy in the country and thus initiation of long-term state programs. Also, according 
to the liabilities undertaken against world trade organizations, the series of reforms 
were executed in Georgia that aimed at reorganization, liberalization and simpli-
fication of trade regulations. As a result of institutional changes, the trade borders 
of Georgia has been opened, import-export procedures have been simplified, tax 
rates has been decreased and tax types has been reduced, tariff and non-tariff 
regulations have been simplified, trade relations have been diversified through 
concluding free trade agreements with regional partners, investment environment 
has been improved, barriers to free trade has been  minimized through simplifying 
customs clearance, license, permits issuance and property registration processes. 
The above-mentioned activities, aimed at improving the country’s political and 
economic environment. Moreover, one of the reasons for taking such measures 
were to support production sector and increase investment attractiveness, in 
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addition to this we should mention that the reforms had to have indirect  impact on 
development of other  sectors of economy as well, including logistics.  

The same sub-chapter provides detailed overview of the outcomes of 
different researches published by the international organisations. Position of 
Georgia in various international ratings is compared to the positions of France and 
Turkey, which enable us to conclude that in Georgia customs procedures, rate 
politics, infrastructure quality and service competence remain to be problematic. It 
can be admitted that during the recent years, worsening the indicators in these 
components are explained by malfunctions in different issues such as optimization 
of transportation system and network, coordinated work between different types of 
transport, marketing effectiveness, productivity of operations, strategic planning of 
human resources and management efficiency. Despite drawing out some 
approaches by the Government and undertaking measures to improve the logistics 
sphere, the impact is meaningless and in reality the development of logistics 
system is stuck on the same level.  

The analysis presented in this sub-chapter reveals that there is still no 
competitive environment in Georgia that would stimulate growth of innovations 
and productivity of the private sector and in turn contribute to logistics 
development. The logistics system of developed and developing countries 
considerably differs from each other. The difference is noticeable between lo-
gistics system of neighboring countries as well. Georgia and Azerbaijan are on the 
same level in terms of logistics development; while Turkey’s logistic system is 
almost alike to France’s. In Georgia, development of logistics sector is slowly 
ongoing, that is stipulated on the one hand by implying inappropriate policy in the 
sector and on the other hand by low level of production, as production industry 
creates demand on logistics services and thus contributes to the sector 
development. Consequently, it can be concluded that logistics is a set of issues that 
requires constant fundamental researches and systemic approach for improvement. 

The third chapter of the work “Strategies of improving production 
logistics systems and optimizing supply chain costs in a global business” 
presents main findings of the production logistics system research conducted in 
entreprises based in the Autonomous Repiblic of Adjara, discusses in detail 
inventory and information flow and evaluates organizational and economic models 
of management of the surveyed companies. The data collected is processed 
according to the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model and based on 
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it suggestions on minimization of the supply costs and perfection of the production 
logistics system are provided.  

The aim of the first sub-chapter of the third chapter “Principal directions of 
improving production logistics system based on SCOR model” is to identify the 
main characteristics of the current production logistics processes of the firms 
based on the 5 main components of the SCOR model: Plan, Source, Make, Deliver 
and Return; and evaluate the efficiency of the system based on the Key 
Performance Indicators (KPI). The respondents were asked to rate their degree of 
agreement to some statements related to production logistics practices. The mean 
and standard deviation were calculated and then used as a standard to compare the 
relative importance of the variables in different companies. 

First of all, it is important to note, that the SCOR model is the world’s most 
widely accepted framework that enables a company to evaluate the performance of 
its supply chain activities as a set of operational objectives that defines its 
performance in the market and financial stability. The method includes strategic 
metrics, called Key Performance Indicators (KPI), which evaluates the efficiency 
of the business processes, achievement of goals and performance quality of 
enterprises, its subdivision and each employee.  

The research methodology was based on empirical data collected through 
semi-structured questionnaires used during face-to-face interviews. The expe-
rience of 32 companies from different sectors, with different size and financial 
indicators were collected, tabulated and analyzed. 

The research has revealed that planning process preceding production was 
more or less present in all companies; however, the investigated companies have 
shown a lack of the coordinated planning process between marketing and pro-
curement operations compared to the world best practice. The main reasons for 
this gap are their poor forecasting standard and models used in their planning 
operations. 85% of the respondent companies follow traditional forecasting pro-
cedure based on previous two-three years of sales historical data. They did not use 
any feedback data from the direct customers or users and did not define the 
performance indicators to check their planning process level. ‘Team based cross 
functional planning activities’ was also at the lowest level of practices due to low 
level of collaboration activities between different departments. 

Conjunction of  the  planning process with the SCOR model and KPI indi- 
cators in interviewed companies can be achieved if only the planning process is a 
process driven by customers’ requirements and is coordinated among different 
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departments of the company. As for planning accuracy, it will be achieved through 
introducing information technology in the process. 

The sourcing process is the second indicator of the SCOR model. It is one 
of the important strategic areas for company’s success and further improvement 
activities. Compared to the standard deviation scores of planning process the 
scores for sourcing process is low that imply consistencies in the respondents’ 
answers and thus similar approaches used while sourcing. One of the important 
points here is supplier selection. It is found out that the majority of the companies 
do not have a pre-defined strategy and criteria for selecting a supplier. All 
respondent companies have practiced raw material sourcing from local and foreign 
suppliers.  In case of import, interviewed enterprises complained on getting a 
reliable and cheap supplier; therefore, they keep high stock level in their 
warehouses. Furthermore, the experience speaks that supplier-buyer relations are 
based on trust acquired over years. 

According to the SCOR model and KPI indicators, logistics system optimi-
zation cannot be achieved without setting rules for effective negotiation, supplier 
selection and evaluation procedures. In our case, it can be price, quality and deli-
very time. Also, it is vital that supplier-buyer relationships are defined by a 
contract in order to avoid unforeseen costs and risks. 

Manufacturing is the third indicator of SCOR model. Research findings 
allow us to mention, that in 78% of respondent companies decision regarding what 
to manufacture and when is made by the managers. 90% of the respondents use 
push-type production strategy for organizing production process. So, they are 
using Make-to-Stoke (MTS) strategies in their operations that imply that supply of 
raw materials during production is organized according to pre-defined schedule. 
The approach once again confirms that the companies are using traditional con-
cepts of production and the development level of logistics is still low.  

In the work, our attention is paid to one of the important issues discovered 
during the research that is capacity of machinery and workload of the labor force. 
Generally, there are internal factors affecting the manufacturing process, such as 
exploitation time of machinery, quality and specification of the machinery, taking 
into account technological instructions, effectiveness of maintenance works and 
etc. It is noticeable that among surveyed enterprises only large companies are 
investing in infrastructure. In small companies, all workload is put on the labor 
force and such companies own 25-30 and more years old machinery, that in most 
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cases are outdated, need renovation and their exploitation is related to additional 
maintenance costs that in turn increase production costs.  

The fourth indicator of the SCOR model is delivery. Nowadays, product 
delivery time and customer service are one of the areas of a company’s compe-
titiveness. The research observation is about the company’s distribution activities. 
60% of respondent enterprises use third party logistics (3PL) service providers for 
organizing sea or road freight shipment. Moreover, 7% of the companies stated 
that a buyer bears all the risks and liabilities on shipment, as well as shipping cost; 
the supply is organized based on EXW (Ex Works) term. Indicated approach is 
mainly noticed in the companies that export their products to Russia, Kazakhstan, 
Armenia, Belorussia and Turkey. Other enterprises use DAP (Delivered At Place) 
term for road and CIF (Cost Insurance Freight) term for sea freight.  

The fifth indicator of the SCOR model – Return (known as Reverse 
Logistics) – describes the activities associated with the reverse flow of goods back 
from the customer. Almost one third of the respondent companies have shown 
lack of experience about the return process. 88% of the respondents have no any 
planning for the return process. Accordingly, we have recognized that the new 
reverse logistics principles are new for them.  

Taking into account suggestions of the SCOR model and the KPI indi-
cators, development of logistics system lays within introducing reverse logistics 
principles in the company, as it contributes to calculating logistics costs properly, 
forecasting reverse logistics indicator in advance and having a defined strategy for 
undertaking appropriate activities in case of return of the product. 

In general, applying the SCOR model and the KPI indicators in the 
company ensures optimization of each sub-system of logistics. In spite the fact, 
that the first three indicators of the SCOR model are already sub-systems of 
logistics system, it should be mentioned that performance level of each indicator 
effects performance of another. The company cannot achieve production level 
foreseen by the SCOR model if it does not perfect all indicators.  

Based on all abovementioned, it can be summarized that optimization of 
production logistics system depends on the various factors, including quantitative 
and qualitative flexibility of manufacturing. Qualitative flexibility is reached in 
terms of flexible production conditions and qualified human resources, while 
maximum quantitative flexibility can be obtained through different approaches 
used, such as creating labor reserves, machinery reserves and etc.   
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We tried to synthesize the constraints revealed during the research and 
provide it as a cause and effect analysis that is represented in the table below (see 
table №1, p.69).   

Table 1: Directions of improving production logistics system 
# Problems 

revealed 
 

Cause 
 

Effect 
Directions for 
improvement 

1 Planning 
process is not 
driven by 
customers’ 
requirements 

Production plan is 
based on sales of 
previous years 

 

Hign inventory 
driven costs; 

Ineffective use of 
warehousing space 

Defining the most 
demanding 

products through 
using various 

logistics methods  
2 Purchase of raw 

materials is 
organized in 
large quantity 
and in advance 

The companies try 
to avoid cost caused 
by currency fluctu-
ation and delivery 

delays 

Determining 
optimal size of the 
order and creating 

stock reserves 
based on stock level 

3 Technical 
specification of 
machinery is 
quite low 
 

Investing in 
infrastructure is 
associated with 
high expenses  

Out-dated and 
amortized 

machinery leading 
to manufacturing 
process protracted 

in time 

Developing 
production plan and 

planning the pro-
duction process 

according to  bulk 
lot of the prioritized 

produces 
4 Low levels of 

information 
technology 
applied in 
logistical 
operations 

Introduction of 
information techno-
logies is associated 
with high expenses; 
The companies do 

not recognize 
importance and 

benefits of it 

Logistics system is 
not optimized, 

frequent errors are 
occurring while 

entering the infor-
mation manually 

that generates 
additional costs  

Introducing 
information 

technologies in 
order to automotize 

logistics system  

5 Irrational 
management of 
time of the 
personnel 
engaged in 
manufacturing  

The employees are 
working overtime 

 

Labor force is not 
motivated and 
result oriented 

Building motivation 
system for the staff  

6 Logistics system 
is fragmented  

Employ 
qualification is very 

low 

The employees are 
not acknowledged 

with modern 
logistics concepts 

Developing 
qualification raising 

training modules 
for employees 

Source: Developed by the author based on research findings 
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The problems presented in the table №1 leads to non-optimized logistics 
system. Since the production process is not driven by the customers’ demand and 
the companies keep high stock level, they experience irrational use of the 
warehouse area and increased inventory management costs. Outdated and fully 
amortized machinery results in increased production time, while manual entrance 
of information leads to high index of error occurring and provokes additional 
expenses. Low level of competence, as well as ineffective planning of working 
time, decreases the productivity of the company. All these will lead to rising 
logistics costs, putting the negative environmental footprint on the sector and an 
increasing shortage of qualified staff. These problems will persist in the future and 
might possible even worsen without taking appropriate actions. To address all 
above-mentioned problems appropriate measures are outlined:  

- It is important to apply modern concepts of production logistics, that 
implies identification of priority product in terms of revenue; 

- Production plan should be developed based on the series of priority 
product; 

- Safety (reserve) stock should be established that will ensure optimization 
of sourcing process and inventory volume; 

- It is notable to improve the information  logistics system in the companies 
which means introduction of new technologies that will minimize the time 
spent on implementing logistics processes and costs related to it; 

- The above mentioned measures will not succeed if qualified staff is not 
engaged in business processes and the company does not keep them 
motivated. Therefore, it is recommended that the enterprises build an 
effective personnel motivation system and put emphasis on constant 
improvement of the employees’ qualification. 

The actions presented above are broadly discussed in the next sub-chapters 
of the work.            

The SCOR model offers a number of benefits that the firms can tap into, 
such as measuring their supply chains, determining where weak links exist in their 
processes and identifying how to make improvement and as a result reducing 
production time and costs; and integrating to global supply chains. Consequently, 
through systemic approach toward above listed suggestions companies can fulfill 
business processes, minimize supply costs, increase productivity, generate addi-
tional revenue and achieve and sustain competitive advantage.  
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The second sub-chapter of the third chapter “Strategies of minimizing 
supply costs and improving production logistics system” deals with analyzing of 
main tendencies used by surveyed enterprises in managing their logistics costs, 
underlining the importance of minimizing supply costs and proposing relevant 
strategies.  

In general, logistics system is a complex system where it is difficult to 
predict exact expenditures, since total logistics expenses combine obvious and 
hidden costs. To increase the competitiveness, the companies should calculate 
total logistics expenses and determine a margin that should not been exceeded by 
the expenditure.  
        The research has revealed that surveyed enterprises have different approaches 
regarding logistics cost management compared to the experience of the companies 
based in the developed countries. Furthermore, there is an absence of a control 
mechanism for managing logistics costs in respondent enterprises. For a better 
understanding, experience of repartition of logistics expenses in respondent 
companies are compared to the experience of companies based in USA and 
Europe and results are illustrated in a diagram below (see diagram № 1, p.71).          

 

                                                                       Diagram 2: Classification of logistics expenses 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Source: Developed by the author based on the research findings  

As it is demonstrated on the diagram № 1, in US and European companies, 
logistics costs are divided into four directions, while in our cases only two types of 
costs are figured out, that are production costs and transportation costs. It is a 
significant problem, as the costs related to inventory management and warehouse 
management is equated with production costs in Georgian enterprises. Manage-
ment of logistics costs has to be conducted continuously by a logistics manager, 
however in the majority of surveyed enterprise, such position does not exist and 
thus, logistics costs are not properly accounted. Only 20% of the interviewed 
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enterprises control it. Consequently, Georgian companies cannot recognize on 
which link of the supply chain comes bigger expense and thus, cannot make 
rational decisions aimed at cost minimization. 

We consider that high share of logistic costs in the total production cost 
indicates existence of large reserves in terms of improving economic indicators in 
managing material flows. Generally, volume of produced goods influence econo-
mic indicators of the production, therefore on the one hand, it is not advised to 
produce such quantity of the product that exceeds demand generated for that 
period and retain the supplement to meet the demand of the next periods. 
Maintaining inventory is expensive and requires scarce capital. It is considered 
that this capital is frozen and over the time it loses the value. Furthermore, keeping 
a stock, especially of perishable goods, requires special warehousing conditions. 
At least it needs allocation of the space, hiring of the additional personnel that 
already generates additional costs. On the other hand, as low the stock level is as 
high the risks of the deficit are, that can result in losing a customer, delaying 
production process, decreasing revenue and etc. In case of setting up a low 
inventory strategy, the company will be obliged to start production when the 
customer demand arises, so in this case costs associated with technical preparation 
of the production process will be higher. Well-managed firms should be able to 
reduce the costs through more efficient production practices and at the same time 
they might achieve higher productivity through more effective utilization of 
inventory. Accordingly, the goal of the enterprises should lie within establishing a 
balance between cost and demand through developing such a production plan that 
will ensure minimal costs of production, warehousing and other logistics activities 
while satisfying the customers demand on-time. 

Optimization of production systems and minimization of supply costs can 
be achieved through applying different methods. Among these methods can be 
listed Pareto analyses, Poke-Yoke, Ishikava diagram (so called fishbone), ABC 
(Activity Based Costing) analysis and others. In the work, our attention is focused 
on the ABC analysis as a proposed approach designed for inventory optimization 
and cost minimization. The ABC analysis or a method of classification is one of 
the easiest but the most efficient method that is particularly useful for determining 
which of the company’s inventory items impacts its inventory cost the most and 
has a vital importance in financial stability of the company. It also provides a 
framework for determining the best ways to manage and control your inventory. 

In the paper, the ABC analysis is tailored to one of the respondent compa- 
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nies. The following steps were undertaken: classification of the items (Find out the 
unit cost and the usage of each material over a given period); calculation of the 
revenue for each item (Multiply the unit cost by the estimated annual usage to 
obtain the net value); determining the effectiveness of each item (List out all the 
items and arrange them in the descending value); ranking the items according the 
priority. The analysis was developed for one product group comprising of 12 
different sorts of products. After calculating the quantity of the products sold and 
the revenue generated from it, we were able to define the share of each item in the 
company’s sales through calculating cumulative sales and cumulative revenue. As 
a result, 3 groups of product (please see the table № 2, p. 73) were identified:  

1. Category A – under this category fall the goods with the highest annual 
consumption value. 70-80% of the revenue of the company typically 
accounts for only 10-20% of total inventory items. 

2. Category B – products with medium consumption value fall under this 
category. 15-25% of their annual revenue accounts for 30% of total 
inventory items. 

3. Category C – items, falling under this category have the lowest con-
sumption value. 5% of the revenue typically accounts for 50 % of total 
inventory items. 
                                                                                 Table 2: ABC Analysis 

Item Number 
of sold 
items 

Revenue Cumulative of 
sales  
(%) 

Cumulative 
of Revenue 

(%) 

class 

X8 47 129 565 548 21,7 21,7 

 
A 
 

X3 27 000 453 600 17,4 39,1 
X7 31 879 255 032 9,8 49,9 
X1 15 746 188 952 7,3 56,2 
X6 9 298 167 364 6,4 62,6 
X2 7 344 161 568 6,2 68,8 
X4 15 552 155 520 6 74,8 
X12 12 669 152 028 5,8 80,6  

B X10 9 024 151 603 5,8 86,4 
X11 14 988 149 880 5,8 92,2 
X5 5 748 114 960 4,5 96,7  

C 
X9 12 277 85 939 3,3 100 

    Source: Developed by the author 
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As the table №2 shows, the first seven products (X8, X3, X7, X1, X6, X2, X4) 
are ranged in the category A, which means that these items provide 80% of 
revenue; the items X12, X10, X11 represent the category B with a share of 15% in 
the total revenue, while items X5 and X9 are part of the category C, generating 5% 
of the total revenue.  

The ABC analysis provides an analytical report on which item ensures the 
highest return on the capital invested for the company. Based on hitherto given 
ratings, the future perspective for the Georgian companies is to target on the sales 
of the products from the category A. Since China and Turkey remain as the largest 
markets of raw materials for the Georgian companies, applying Just-in-time 
method will be difficult due to the delivery time factor. Moreover, it is worth to 
mention that the companies are holding large amounts of imported raw materials 
and issue orders 2-3 times per year in order to avoid higher future prices because 
of the high rate of inflation and to ensure timely deliveries. As the items of the 
Category A plays an important role in the company’s sales, the stock shortage is 
not allowable, it is recommended that the company has tight inventory control 
over them and establishes safety stock for this group of products. For the items of 
the category B the company should issue orders in a fixed period of times. As the 
items of the group C generate low revenue while handling high inventory costs, it 
is recommended for the company to move to a Just-in-Time production for these 
items and thus, select a local supplier of raw materials. 

The company can categorize the products into A, B or C categories, but if it 
does not replenish the inventory properly it will not be able to improve the 
productivity, optimize production process and gain competitive advantage. 4 
methods of stock replenishment were singled out in the work: 1. Fixed 
replenishment that is the simplest model where period and quantity are fixed;       
2. On-demand replenishment, neither the quantity of the inventory nor the date are 
fixed; 3. Periodic  replenishment, the  idea  is  to  replenish  the stock  level  to  the  
maximum quantity at fixed period of time; 4. Order point method, when the com-
pany orders the fixed quantity of goods at variable periods. 

We think that the most optimal strategy for the Georgian companies is to 
use Order point method of replenishment, which implies that minimum stock level 
is defined as the reorder point. When the inventory level drops to the reorder point 
it will be replenished. In the work the method is discussed using a concrete 
example (please see the table №3, p.75). We have to take into account, that the 
company sources the raw material from Turkey, delivery time is 10-14 days and 
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manufacturing process takes additional 2-3 days. As the goal of the company is to 
meet customers’ demand on time, it keeps stock and by the time of the interview it 
had 3 000 items of finished goods.  
                                                                                 Table 3: Stock replenishment method 

Week Order from 
customer 

Need Stock Order to 
supplier 

Supply 

W 1 80   80  
W 2 40 120  40  
W 3 70 110   200 80 
W 4 114 184  200 40 
W 5 83 67  100 200 
W 6 126  7 100 200 
W 7 62  45 100 100 
W 8 75  125 70 100 
W 9 105  120 70 70 

W 10 93  97 70 70 
W 11 130  37 100 70 

Source:  Developed by the author 

Supposing that the company turns to the new method of the replenishment 
with the zero stock and in the first week the company receives order on 80 items, 
while in the next week on 40 units. Since the company does not have a safety 
stock established it will face a deficit of 120 items. As the delivery time requires 
up to 2 weeks, customer demand will be satisfied after this time and the deficit 
will increase if the company does not take appropriate actions to replenish the 
stock. It means that from the third week the company should start establishment of 
the reserves. It is suggested that for the next two weeks the company orders raw 
material for processing 200 items of finished goods and afterwards follow the next 
strategy:  
1. If the stock is below 50 items, the company will issue order of raw material to 

produce 100 units of the finished goods; 
2. If the stock is between 50-100 pieces, the order volume will amount to 70 

pieces; 
3. If the stock is between 100-150 pieces, the order will be issued for 50 pieces; 
4. If the stock is more than 150, the order will not be issued; 
5. If the stock drops to 0, the company will order 200 units of the raw materials. 

         The orders will be issued based on the requirement and the order volume will  
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be determined by remained level of the stock. Applying a new approach will 
support the company to achieve several goals, such as maintaining the customer 
service quality through maximizing production efficiency, reducing the costs re-
lated to storage and transportation and redirecting this money to improve the 
product features. 

Since the cost management is:  
- Knowing where, when and what amount of the company’s resources are 

used; 
- Predict where, for what purpose and how much financial resources are 

needed; 
- Ability to utilize resources to maximize return on investment 

it can be noted that applying the ABC analysis and adopting inventory ma-
nagement method will assist the Adjara based enterprises to fulfill all above-
mentioned tasks. Companies will be able to produce the product that will bring the 
highest revenue, control the costs associated to the production of each item and 
make efficient and justified decisions. 

As global industries become increasingly connected, the more the firm is 
engaged in international trade, the more it needs to maintain a balance between 
cost, simplicity and control. This balance cannot be kept without proper 
information systems put in place. The information flow and accuracy were often 
overlooked because they were not viewed as being critical to customers. However, 
in modern times and the realities of the market economy, information is 
considered as one of the most important factors in the proper management and 
operation of the company. It is a phenomenon without which, the successful 
functioning of the company is not possible, as without applying information 
technologies companies do not have an organizational vision, in particular it 
worsens financial and managerial reporting and business analytical capabilities. As 
a result, all of this leads to low income, weak financial and risk management. Thus 
the third sub-chapter of the work “Role of information technologies and 
computerized systems in improving production logistics” broadly defines the role 
and possibilities of information technologies in optimization of production 
logistics and minimization of supply costs.  

In the era of globalization and informational revolution, the businesses 
apply information technologies in order to increase efficiency and transparency of 
the business processes. In the study it is emphasized that along with the efficiency 
and transparency, comprehensive supply chain initiates, monitors, assists in 
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decision-making, reports on activities required for completion of supply chain 
operations and at the same time enables the companies to avoid high supply costs.  
We declare that the most applicable supply chain information support technology 
is the ERP (enterprise resource planning) system that ensures the fulfillment of all 
above-mentioned tasks in an integrated way.  

The ERP system is the backbone of most firms’ logistics information 
system and main sphere of its use is manufacturing. The research of production 
logistics system showed that in respondent companies, application of information 
technologies is very low. Based on their experience toward usage of informational 
technologies, three groups of enterprises were singled out:  

1. 65% of the companies do not have information regarding the ERP systems. 
They think that keeping excel document is sufficient for reporting pro-
duction and inventory level; 

2. 25% of the interviewed companies use accounting programs such as Oris 
management, 1C and Info for inventory management. 40% of them are 
aware of the ERP system, but due to the lack of finances cannot purchase 
and apply them;  

3. 10% of the surveyed companies have already integrated informational 
technologies like the Apex (Georgian program) and the SAP (System 
Analysis and Program Development). They are financially stable companies 
that are headquartered in Tbilisi and have branches in the Autonomous 
Republic of Adjara. 
During the research it was identified, that among different departments of 

the surveyed companies information flow on the basis of which the purchase order 
is issued and production process is planned is quite scattered. It results in 
inappropriately issued orders and inaccurately launched production process that 
causes ineffective use of the company’s resources. This can be explained by non-
use of information logistics technologies that is instigated by the fact that majority 
of the companies participated in the survey do not recognize the benefits of the 
ERP system and those who are aware of its advantages mention high imple-
mentation costs and incompetent specialists as a hampering factors of its adoption.  
Accordingly, it is essential to imply activities in two directions: 1) increase 
awareness of importance on information logistics system among local businesses 
and 2) find cheaper alterantives to expensive ERP systems.  

We consider that awareness-raising activities can be undertaken by Adjara 
based Logistics, Transport and Shippers Association operating under the Adjara 
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Chamber of Commerce and Industry. The association can adopt a model of 
European logistics association that along with offering various services to its 
members acts as a training center and provides knowledge enhancement trainings 
in logistics and supply chain design, production planning, warehousing, transport-
tation, information logistics systems, demand and distribution requirements 
planning, medicine logistics and other logistics issues. As a result, Adjara Lo-
gistics, Transport and Shippers Association can contribute to increased logistics 
competences that in turn will be reflected in introducing of modern logistics 
concepts and decreasing logistics costs in the local enterprises.  

It is worth mentioning, that even in case of raising awareness on importance 
of information systems and benefits of automated technology, the problem asso-
ciated with the cost of the programs will still remain unsolved. Georgia based 
consultancy companies offer businesses high-value and leading ERP programs 
such as SAP, DirecOne, Oracle, SQL, Microsoft Dynamics NAV and others. 
These ERP systems are priced on a per-user basis. Implementation cost starts at 
5,000 USD, while license per user varies from 1,500 USD to 4,000 USD, based on 
the number of modules implemented. The paper discusses the working principles 
and advantages of Cegid Manufacturing PMI that is ERP system developed by a 
French company Cegid, price of which starts from 2,000 Euros and increase in 
accordance with customization level.   

At the end of the work it is outlined that through implementing the ERP 
systems in Georgian companies, logistics operations will become automated and 
the companies will transit to the new stage of development. To emphasize our 
statement, several examples of the achievable benefits offered by the ERP system 
are provided:  

- As soon as the customer’s order is registered in the program, demand on the 
raw materials will be automatically displayed in the module “purchase” and 
in case if the products are already available, demand will be displayed in 
the module “stock” and execution of all these activities will require  less 
than 1 minute; 

- Demand on raw materials will be made based on the analysis provided by 
the program that will facilitate determination of the optimal size of the 
required materials required. It will considerably decrease stock deficit or 
surplus and thus costs related to it; 

- Inventory management and control, order issuance, production planning 
and other logistics activities will be simplified and information on 
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undertaken actions will be available as for the directors, as well as to other 
employees using the program; 

- The program will combine the WMS (warehouse management system) 
function. The products/raw materials delivered in the warehouse will be 
automatically displayed in the module “accounting”, so it will not require 
additional employees to make inventory, thus the company will save on 
associated money; 

- The program will perform the TMS (transport management system) 
functions that will enable companies to develop optimal schemes for 
transportation and hence reduce fuel costs and decrease delivery time;  

- Time of developing different documents will be reduced and errors 
occurred during manual entry will be eliminated. Timely and quality 
information flow will be ensured between different logistic sub-systems that 
will increase transparency of business operations; 

- Part of the labor work will be replaced by the program, thus the money 
spent on salary will be saved and the company can use this funds on 
different tasks such as increase of employees’ productivity;  

- The ERP system will integrate all business operations in one system, that 
means that it will not be required for the company to purchase separate 
software for accounting, administrative, warehousing and other departments 
anymore;  

- Automated management systems will hasten the managerial decision 
making process and optimize it via virtual logistics.  
If we consider that: 
    Reduction of logistics costs by 1% has the same effect as increase of 

sales volume by 10%; 
    Production logistics costs represent 8-10% of the total logistics cost; 
    Through proper inventory management it is possible to decrease related  

costs by 30-50%;  
 Improvement of the supply efficiency by 20-30% (through decreasing 

costs) is achievable through effective management of warehouse 
logistics; 

 Improvement of sourcing, which represents on average 55% of the 
production cost, will contribute to decreasing of product’s cost 

it can be declared that putting recommendations provided by us into practice will 
considerably reduce supply costs. 
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To summarize, logistics is a relatively new and young field of economics 
and human activity in Georgia. Georgia’s production logistics system is still far 
away from the respective standards applied in the developed countries. If the 
companies have not adopted an integrative approach, logistics system may remain 
a fragmented and uncoordinated set of activities spread throughout the organi-
zation with individual functions, budgets, priorities and measurements. A non-
integrative approach to logistics costs will lead to attempts on reducing specific 
costs within the logistics function which may not be optimal for the system as a 
whole and may lead to greater total costs. It should be noted that production 
logistics system should not be considered in isolation but as integral component of 
the supply chain. Therefore, for its proper functioning it is important to improve 
the performance of other logistical elements as well. To conclude, optimization of 
logistics potential and minimization of supply costs play a key role, and have an 
important impact on, both well-being of a company and the economy of a country. 
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Conclusions and Suggestions 
 

Research conducted enables us to provide number of conclusions and 
formulate several recommendations, including:  

1. Development of manufacturing and promotion of supplier-buyer relations 
have initiated integrated management of raw materials, finished goods and 
services, that made it necessary to improve production quality of the goods 
which is impossible without optimizing sourcing, production, selling and 
other business processes. All above-mentioned created an incentive for 
development of a new discipline – logistics as a tool of improving pro-
duction efficiency and management. In Georgia, logistics is on its early 
stage of development and logistics market of the country is fragmented. We 
named Soviet Regime as a deterrent factor for the system development. 
Development process moved further in 1991 following the collapse of the 
Soviet Union, implementation of market principles and mass privatization; 

2. Adjara based enterprises are not aware of modern logistics principles and 
logistics remain to be a new and unstudied sphere. Development of logistics 
sector is taking place slowly. On the one hand it is caused by the lack of 
state resources and inappropriate policy, on the other hand increased 
competition and low level of infrastructure and production development. 
Accordingly, we describe Georgia’s logistics system by a relatively low 
speed of production flow from producer to customer, low quality of the 
reliability and high level of unfulfilled demands.  

3. It is important to share foreign experience. Based on the analysis of the 
logistics system of France, we can declare that in the developed countries 
improvement of logistics infrastructure plays a key role in perfection of the 
logistics system; Diversification of logistics services is important to 
maximize logistics potential of the country; Inventory management is consi-
dered as a tool of supply costs minimization; Importance of information 
logistics increases in businesses; Geographic dispersion of logistics services 
increases and industrial zones are massively transformed into logistics 
centers; Raising logistics competence level in employees is a quite actual 
issue in companies and finally, involvement of the government in the 
development of logistics industry is necessary in order to attract new 
investments in the field and plan specific actions focused on logistics evo-
lution;  
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4. Analysis of logistics potential of the Autonomous Republic of Adjara has 
demonstrated that its geographical location offers quite large logistics 
opportunities to Georgia, especially for becoming  a regional transit center. 
However, the study has also revealed that existing potential is not fully 
utilized at the regional level and it is highly affected by micro, macro and 
meso factors. The study of the trends of improvement of the business envi-
ronment has showed that Georgia’s business environment is still facing 
significant challenges, which impede development of the logistics sector 
not only at the regional but at the national level. The future strengthening of 
Georgia's transit function depends on coordinated work of all supply chain 
actors, development of railway, port and road infrastructure and logistics 
centers; 

5. The main challenges remaining in the logistics sector are: - manufacturing 
process is not planned according to customers’ requirements; - purchase of 
raw material is carried out in advance and in large quantity; - technical 
specifications of machinery is very low; - Application of information 
technologies is low; - Time of the personnel involved in manufacturing pro-
cess is managed inefficiently and finally, logistics sector is fragmented;  

6. Production logistics acts as a mediator in the integrated logistics system, as 
it depends on procurement department and its performance affects a per-
formance of the sales department. Accordingly, findings of the production 
logistics research conducted in the Autonomous Republic of Adjara confirm 
that in Georgia appropriate measures need to be taken not only for impro-
ving the production logistics system, but for perfecting the whole logistics 
system. A systemic approach is required to achieve production logistics 
operational excellence, therefore, it is recommended to develop a logistics 
system in accordance with supply chain operations reference model and key 
performance indicators;  

7. The precondition for optimizing production logistics is defining the highest 
income-generating group of the products. We consider that applying the 
ABC analysis is the most optimal decision for Georgian companies, due to 
its simplicity, rapidity and reliability, as implementation of the method does 
not require additional time or financial resources; 

8. Optimization of the production process is not achievable without estab-
lishing appropriate sourcing strategy. As majority of the Georgian compa-
nies import raw materials, Just-in-Time method cannot be applied in manu-
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facturing process. Moreover, due to variable and uncertain market demand 
it is not reasonable to purchase raw materials in large quantity. As deficit of 
the stock leads to economic losses, the same effect has stock surplus.  
Therefore, it is important for Georgian companies to establish a safety stock 
and issue orders based on the stock level. For determining accurate volume 
of the order it is important to opt for an appropriate stock replenishment 
strategy. There are 4 methods of stock replenishment, but we consider that 
for Georgian companies it is advisable to use Order Point Replenishment 
method;  

9. Appling the ABC analysis in manufacturing process and using order point 
replenishment method will enable the companies to produce the products 
that will generate the highest income, control production cost, minimize 
inventory and make effective managerial decisions. All this will positively 
impact supply costs, in particular, costs of producing less profitable pro-
ducts, inventory management and warehousing operations will decrease.   

10. One of the important aspects of optimizing production logistics system and 
minimizing supply costs lies within introducing informational technologies 
in business operations. First of all, it is vital to raise awareness on the 
advan-tages of information logistics and automated technologies in Geor-
gian companies. The trainings and qualification courses will support deve-
lopment of the whole logistics system. We consider that in this direction the 
role of the Adjara Logistics, Transport and Shippers Association is signi-
ficant. With support of the Government the development strategy of the 
association should be drawn out as well as the trainings modules have to be 
developed in order to create access for local companies to different logistics 
services aimed at enhancing their logistics knowledge that in turn will be 
reflected in introducing of modern logistics concepts and decreasing logis-
tics costs in the local enterprises; 

11. With the rationalization of logistics, more attention is drawn to the infor-
mation flow. Improvement of information flow can often bring a greater 
effect than technical innovation. Introduction of the ERP (Enterprise Re-
source Planning) system is the most efficient tool to manage inventory, plan 
production process accurately, organize transportation processes and imple-
ment other technical operations. With the help of the ERP system, the com-
panies can foresee and balance demand and supply; effectively use human 
resources; receive all necessary information on time; plan, control and 
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analyze expenditures and revenue; improve accounting and reporting; 
control costs and profit; increase error-free documents and decrease related 
costs;  

12. Production logistics should not be considered in isolation but as integral 
component of the supply chain. Therefore, for its proper functioning it is 
important to improve the performance of other logistical elements as well, 
where the role of the Government is as significant, as of the private sector. 
It is particularly important to develop transportation logistics system and its 
infrastructure. We consider that improvement of the transport infrastructure 
will have a synergy effect on the development of production logistics 
system. We believe that from the state’s perspective, development of the 
transportation system should start from strengthening technical regulations 
applied to the road transport and executing of existing laws that will oblige 
transport companies to bring their fleet in accordance with international 
standards. This on its turn will support Georgian companies to be engaged 
in a competitive struggle and international trade, at the same time the local 
businesses will have access to improved and quality transportation services; 

13. Improvement of the transportation system has a vital role in fulfillment of 
logistics potential of the Autonomous Republic of Adjara, particularly if we 
consider different projects such as “Silk Road”, “TRACECA”, “Baku-
Tbilisi-Karsi Railway” that promotes the transit role of the Autonomous 
Republic of Adjara. It should be noted that increased volume of cargo will 
raise the issue of necessity of improving transportation system in the 
Autonomous Republic of Adjara, as with existing infrastructure Adjara 
based road haulage companies, Batumi port and railway can not provide the 
quality transportation service. We consider that development of different 
sector of transporation systems depends on their strong collaboration and 
coordinated work which can be achieved thourgh forming the logistics 
clusters.  Logistics clusters will ensure development of integrated transport 
system and collaboration not only between transport market actors but with 
the state institutions. It is an effective tool that will lead to improved infor-
mation flow, optimization of business processes, stimulation of innovation 
through knowledge and expertise transfer, minimization of logistics costs 
and improvement of service quality. All abovementioned outcomes will 
increase the competitives of the Autonomous Republic of Adjara, enhance 
its investment attractiveness, support development of integrated logistics 
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system and engagement of the Autonomous Republic of Adjara in the 
global logistics network; 

14. Perfection of logistics system cannot be imagined without competent and 
qualified human resources. In this regard, the role of the Government is 
immense as it can ensure integration of the logistics in higher educational 
establishments and at the initial stage offer full funding of the discipline. 
This in turn will guarantee providing qualifying personnel to the logistics 
labor market and will impact the performance of the pirvate sector logistics 
actors. 
The approbation of the work. The main conclusions, sentences and 
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42, Republic of Slovakia-Poland 2016  
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