ბიზნესის ორგანიზება

III ნაწილი

თავი 3.1 საწარმოო რესურსები
თავის შინაარსი:
 საწარმოო რესურსების არსი და სახეები;
 ბუნებრივი რესურსები;
 ადამიანური რესურსი;
 ტექნოლოგიური პროცესი;
 კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
 სავარჯიშოები.

3.1.1 საწარმოო რესურსების არსი და სახეები
რესურსები

საქონლისა და მომსახურების საწარმოებლად გამოყენებული

ძირითადი ელემენტებია. არსებობს საწარმოო რესურსების სამი ტიპი: ბუნებრივი,
ადამიანური და კაპიტალური.

ბუნებრივი რესურსები ეს არის ბუნების მიერ ნაბოძები ისეთი

სიმდიდრე,

როგორიცაა მინერალები, ხე-ტყე და
სუფთა ჰაერი.

ადამიანური

რესურსები,

ანუ

შრომა ის ფიზიკური და გონებრივი
ძალისხმევაა, რომელსაც ადამიანები
საქონლისა

და

მომსახურების

საწარმოებლად იყენებენ.

კაპიტალი არის ის ნაგებობები,
ხელსაწყოები

და

რომელთა
ადამიანები

სხვადასხვა

საქონელსა

და

მომსახურებას

მანქანები,
გამოყენებითაც
აწარმოებენ.

მაგალითისათვის ავიღოთ რესურსები, რომელიც ბენზინის საწარმოებლადაა
საჭირო. ნედლი ნავთობი ბუნებრივი რესურსია, მაგრამ ადამიანური რესურსები და
კაპიტალური რესურსებია საჭირო იმისათვის, რომ ნავთობი ამოიღონ, გაწმინდონ
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და საბოლოო პროდუქტის სახით

მომხმარებლამდე

მიიტანონ. ნებისმიერი

საქონლის ან მომსახურების წარმოება სამივე სახის – ბუნებრივ, კაპიტალურ და
ადამიანურ რესურსს მოითხოვს.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ბაზრის (საბაზრო ეკონომიკის) ქვეყნებში
მაღაზიების თაროები დაზვინულია მრავალფეროვანი საქონლით, ბუნებრივი,
ადამიანური და კაპიტალური რესურსები შეზღუდულია. ყველასათვის ყველაფერი
საკმარისი რაოდენობით არასდროს არ არის. ამიტომ შეზღუდულობა არის
არსებული რესურსების შეფარდება ადამიანების მოთხოვნილებებთან. ასე რომ,
რესურსების შეზღუდულობა შეიძლება შეიცვალოს, თუკი რესურსები ან ადამიანთა
მოთხოვნილებები

გაიზრდება

ან

შემცირდება.
პირველი

და

შესაძლოა,

უმნიშვნელოვანესი პრობლემა სწორედ ის
გახლავთ,

რომ

ჩვენი

რესურსები

აღჭურვილობა,

მასალები,

კვალიფიციური

მუშახელი,

ყველაფერი,

რაც

საჭიროა

ტანსაცმლის,

საცხოვრებლისა

–

ენერგია,
-

დრო

საკვების,
და

სხვა

მრავალი საქონლის ან მომსახურების საწარმოებლად – შეზღუდულია.
საბაზრო ეკონომიკა ბაზრებზე ნებაყოფლობით გაცვლას იყენებს, როგორც
წარმოების ორგანიზაციის და კოორდინირების უმთავრეს საშუალებას.
შეზღუდულობა იმის შედეგია, რომ არ არსებობს ყოველი ადამიანის ყველა
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. შეზღუდულობას ვაწყდებით,
როდესაც დღის განმავლობაში დრო არ გვყოფნის ყველა საქმისთვის – ჩვენი დრო
შეზღუდულია.

შეზღუდულობასთან

გვაქვს

საქმე,

როდესაც

საყიდლებზე

მივდივართ. შეიძლება მოგეწონოთ ხუთი ან ათი ისეთი საგანი, რომელიც გინდათ
გქონდეთ, მაგრამ იცით, რომ ყველა მათგანის შესაძენად საჭირო თანხა არ გაქვთ.
შეზღუდულობას ყველა განიცდის. მომხმარებლებს სურთ მეტი ჰქონდეთ, ვიდრე
შეუძლიათ იყიდონ. ადამიანებს დრო არ ჰყოფნით, ყველაფრის მოსასწრებად.
საწარმოთა მფლობელებსა და მმართველებს საშუალება არა აქვთ დაიქირავონ
ყველა ის მუშაკი, ვისი დაქირავებაც
მოწყობილობა

თუ

მასალა.

სურთ, ანდა იყიდონ ყველა საჭირო

მთავრობებიც

კი

აწყდებიან

შეზღუდულობის

პრობლემას – არსებული ბიუჯეტით ახალი სკოლა ააშენონ თუ არმიის რიცხოვნობა
გაზარდონ. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ყველამ უნდა აირჩიოს ფულის,
დროისა და სხვა რესურსების გამოყენების ესა თუ ის გზა.
შეიძლება მავანმა თქვას, რომ „შეზღუდულობის პრობლემის გადაწყვეტის გზა
ნათელია, თუ მთავრობა მეტ ფულს დაბეჭდავს, შეგვეძლება ვიყიდოთ ყველაფერი,
რაც გვინდა“. მაგრამ პრობლემა ფულის რაოდენობის შეზღუდულობა როდია:
პრობლემა იმ საქონლისა და მომსახურების შეზღუდულობაა, რასაც ფულით
ვყიდულობთ. საქონელი და მომსახურება შეზღუდულია იმიტომ, რომ ჩვენი
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შესაძლებლობებია შეზღუდული.

3.2.2 ბუნებრივი რესურსი
როგორც აღვნიშნეთ, ბუნება ადამიანს აძლევს ჰაერს, წყალს, მიწას. ეს
ბუნებრივი რესურსია, რომელიც
უზრუნველყოფს

ადამიანთა

არსებობის პირობებს. მის გარეშე
შეუძლებელია
ცხოვრება.

ადამიანის
მაგრამ

ადამიანი

ერთადერთი არსებაა პლანეტაზე,
რომელსაც

ძალუძს

გარდაქმნას

ბუნებრივი საგნები (ნედლეული)
მისთვის აუცილებელ საგნებად
(ნივთებად), რაც ხორციელდება მწარმოებლური საქმიანობის შედეგად. ამიტომ
მათ უწოდებენ წარმოებულ მატერიალურ რესურსებს/დოვლათს.
ბუნებრივ ან წარმოებულ რესურსს, რომელიც განკუთვნილია პირადი,
ოჯახური,
ჯგუფური,
ასოცირებული
მოხმარებისათვის,
წარმოადგენს
სამომხმარებლო რესურსს. მას მიეკუთვნება, მაგალითად, საყოფაცხოვრებო
ტექნიკა,
ავეჯი,
ტანსაცმელი,
კვების
პროდუქტები.
მატერიალური დოვლათი მოიცავს ნედლეულს, მანქანებს,
მაკომპლექტებელ

ნაწარმს,

რომლებიც

აუცილებელია

საინვესტიციო
მოწყობილობას,
სხვა

სახის

მატერიალლური რესურსის წარმოებისათვის, მომსახურების გაწევისა და
სამუშაოთა შესრულებისათვის. მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები,
რომლებიც გამოიყენება ნედლეულის ან მზა ნაწარმის გადასატანად, უნდა
მიეკუთვნონ
საინვესტიციო
მატერიალურ
რესურსს,
გამოსაყენებელი _ სამომხმარებლო მატერიალურ რესურსს.

ხოლო

ოჯახში

იმის მიხედვით თუ, ვინ იყენებს
მატერიალურ რესურსს, მას ყოფენ კერძო
და
საზოგადოებრივ
მატერიალურ
რესურსად.
მაგალითად,
საოჯახო
ავტომობილი
კერძო
რესურსს
განეკუთვნება. საზოგადოებრივი პარკი,
რომლის
დათვალიერებითაც
ტკბობას
ღებულობსბევრი მოქალაქე, განეკუთვნება
საზოგადოებრივ რესურსს.
მატერიალური რესურის შეიძლება იყოს აღწარმოებადი და უნიკალური.
უნიკალურია რესურსი, რომელიც არ შეიძლება იყოს აღწარმოებადი
(კვლავწარმოებადი) სხვადასხვა გარემოებათა გამო (მაგალითად, ხელოვნების
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ნაწარმოებები). დანარჩენი მატერიალური რესურსი აღწარმოებადია.
არამატერიალურ რესურსს არა აქვს საგნობრივი ფორმა, მისი სარგებლობა
ადამიანისათვის გამოიხატება გაწეული მომსახურების ან შესრულებული
სამუშაოს შედეგის ეფექტში. მომსახურება საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთი
სფეროების არსებობის საფუძველია, როგორიცაა განათლება, მედიცინა, სპორტი,
კულტურა, მეცნიერება და სხვ.
და მისი მიწოდების შესაბამისობის
კრიტერიუმების
მიხედვით
განასხვავებენ
თავისუფალ
და
შეზღუდულ რესურსს. თავისუფალი,
ანუ
მუდმივად
ხელმისაწვდომი
რესურსის ჯგუფში მოიაზრება ისეთი
რესურსი, რომელზეც მოთხოვნილება
ყოველთვის შეიძლება დაკმაყოფილდეს
(მაგალითად,
ისეთი
ბუნებრივი
რესურსი,
როგორიცაა
ჰაერი).
მატერიალლური და არამატერიალური
რესურსის
უდიდესი
ნაწილი
განეკუთვნება შედარებით შეზღუდული
ან
აბსოლუტურად
შეზღუდული
ჯგუფის რესურსს. ეს ნიშნავს იმას, რომ
მასზე
მოთხოვნილების
მოცულობა
აღემატება მის მიწოდებას. რესურსის შედარებით შეზღუდულობა წარმოიშობა
შემდეგი მიზეზებით:
რესურსზე

მოთხოვნილებებისა

 ადამიანთა მოთხოვნილებების განვითარების გასწრება რესურსის მიწოდების
დინამიკის მიმართ (ე. წ. მოთხოვნილებების გაზრდა);
 ბუნებრივი რესურსების როგორც ნედლეულის პოტენციური წყაროების
შედარებითი შეზღუდულობა მზა პროდუქციის შექმნისათვის;
 ადამიანთა
საწარმოო
შესაძლებლობეის
შედარებითი
(შეფარდებითი)
შეზღუდულობა, რომლებიც მონაწილეობენ მზა პროდუქციის შექმნაში;
 ბუნებრივი მატერიალური რესურსის, ნედლეულის და ადამიანისეული
რესურსების, აგრეთვე ადამიანების როგორც რესურსზე მოთხოვნილებების
მქონეთა

გეოგრაფიული

(ტერიტორიული)

განლაგების

შედარებითი

უთანაბრობა;
განსხვავებები შესაბამისობის მაჩვენებლებში, ერთი მხრივ, მოთხოვნილებების
სიდიდეებსა და შედგენილობას, ხოლო მეორე მხრივ _ რესურსის მიწოდების
შედგენილობასა და სიდიდეებს შორის.
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3.1.2 ადამიანური რესურსები

სამუშაო ძალის ცნებაში
მოიაზრება ადამიანთა
ფიზიკური და
ინტელექტუალური
უნარების ერთობლიობა,
რომელსაც გამოიყენებენ
ისინი საქონლის
წარმოების,
მომსახურების გაწევის,
სამუშაოთა შესრულების
პროცესში.

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საწარმოო რესურსს წარმოადგენს სამუშაო
ძალა. სამუშაო ძალის ცნებაში მოიაზრება
ადამიანთა
ფიზიკური
და
ინტელექტუალური უნარების ერთობლიობა,
რომელსაც გამოიყენებენ ისინი საქონლის
მომსახურების
გაწევის,
წარმოების,
სამუშაოთა
შესრულების
პროცესში.
მატერიალური დოვლათის (შრომის საგნები
და
საშუალებები)
ერთობლიობისაგან
რომელიც
გამოიყენება
განსხვავებით,
ბიზნესმენთა ინიციატივით საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევის,
სამუშაოთა შესრულების პროცესში და შეადგენს ბიზნესის ნივთობრივ
ფაქტორს, ადამიანი _ სამუშაო ძალის მატარებელი _ წარმოადგენს ბიზნესის
პირად ფაქტორს.
ფიზიკურ და ინტელექტუალურ უნარებს ფლობს ყველა ადამიანი.
ადამიანთა ერთი ნაწილი ამ უნარებს იყენებს შრომის პროცესში, სხვა ნაწილი
შეიძლება უსაქმურობდეს. ამიტომ კატეგორია „სამუშაო ძალა“ გამოიყენება არა
უბრალოდ ადამიანთა უნარების, არამედ მათი სარეალიზაციო (რეალიზებადი)
უნარების,
სხვა
სიტყვებით
ადამიანთა
შრომითი
პოტენციალის
განსაზღვრისათვის.
ეს
მუშაკები
თავის
ერთობლიობაში
შეადგენენ
საზოგადოების
შრომით რესურსებს.
არც ერთ ბიზნესმენს არ შეუძლია
დაიწყოს საქმე, თუ მის განკარგულებაში
წარმოების ნივთობრივ ფაქტორებთან ერთად
არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ფლობენ
შრომით უნარებს და სურთ იშრომონ.
კატეგორიები „შრომა“ და „სამუშაო
ძალა“ უშუალო კავშირში მყოფი ცნებებია,
რომლებიც
გამოიყენებიან
ჩვეულებრივად
ურთიერთ კავშირში. როცა საუბარია შრომის შესახებ, როგორც წესი,
მხედველობაში აქვთ დაქირავებული შრომა. მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში
შრომობენ არა მარტო დაქირავებული მუშაკები, არამედ პროფესიული
ბიზნესმენებიც, რომლებიც, ეწევიან რა ბიზნესს, ქმნიან სამუშაო ადგილებს
თავიანთთვის და სხვა ადამიანებისათვის და ამიტომ ითვლებიან სამუშაოს
მიმცემებად. ბიზნესმენები ხშირად შრომობენ არა მარტო როგორც საკუთრივ
ბიზნესმენები, ისინი ერთდროულად გამოდიან როგორც მისი ფირმის მენეჯერი
და მცირე ბიზნესში (ფირმაში) როგორც ჩვეულებრივი მუშაკები (მაგალითად,
გამყიდველები, ავტომექანიკოსები, პრაქტიკანტი _ ექიმები და ა. შ.).
თითოეული ასეთი ბიზნესმენიდან, აკეთებს რა ბიზნესს, იყენებს სხვადასხვა
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უნარს და პროფესიონალი ბიზნესმენის უნარს, და შრომის დარგობრივ უნარს.
დაქირავებული მუშაკები უშუალოდ ჩაერთვებიან ამა თუ იმ ბიზნესში,
დებენ რა შრომით კონტრაქტს (ხელშეკრულებას) შრომის ბაზარზე. ტერმინმა
„შრომის ბაზარი“ მიიღო ფართო გავრცელება. საქმე ის არის, რომ ნებისმიერი
საბაზრო გარიგებების ობიექტები
შეიძლება
იყვნენ
მხოლოდ
ბიზნესის შედეგები ან ფაქტორები,
მაგრამ
არავითარ
შემთხვევაში
თვით
პროცესი.
რაიმეს
განხორციელების პროცესის არც
გაყიდვა, არც ყიდვა შეუძლებელია.
შრომა
სწორედ
საქმიანობის
(ბიზნესის) განხორციელების პროცესია, რომლის დროსაც ადამიანები იყენებენ
თავიანთ უნარებს. გარიგების ობიექტებს შრომის ბაზარზე უნდა ეწოდოთ
სწორედ ადამიანთა უნარები, ხოლო თვითონ ბაზარი მართლზომიერია
განისაზღვროს როგორც სამუშაო ძალის ბაზარი. მაგრამ, როგორც აღინიშნა
ფართოდ გავრცელებულია ტერმინი „შრომის ბაზარი“ და ავტორთა დიდი
უმრავლესობა იყენებს ამ ტერმინს.
შრომის
ბაზრის
ცნებაში
მოიაზრება
საქმიანი
ურთიერთობების
ერთობლიობა, ერთი მხრივ, პოტენციურ და რეალურ სამუშაოს მიმცემთა,
მეორე მხრივ, აგრეთვე პოტენციურ და რეალურ დაქირავებულ მუშაკებს შორის.
ეს განსაკუთრებული ბაზარია, იგი განსხვავდება საქონლისა და მომსახურების
ბაზრებისაგან. ბიზნესის სუბიექტები შრომის ბაზარზე ზუსტად იყოფიან ორ
დაპირისპირებულ კატეგორიად _ ბიზნესმენები, რომლებიც ქირაობენ მუშაკებს,
და მუშაკები, რომლებიც დაქირავებულები არიან სამუშაოდ ბიზნესმენების
მიერ. საქმიანი ურთიერთობები ბიზნესის აღნიშნულ სუბიექტებს შორის
მოიცავენ
მუშაკთა
უშუალო
დაქირავების
სფეროს
და
სამუშაო ძალის პრაქტიკული
გამოყენების სფეროს.
შრომის ბაზარზე საქმიან
ურთიერთობათა
მონაწილეთა
ერთი
ნაწილი
ბიზნესის
სუბიექტია.
ბიზნესის
სუბიქტების
სხვა
ტიპია
მოქალაქეები,
რომლებიც
მუშაობენ დაქირავების წესით.
როგორც მომხმარებლები, ისინი
წარმოადგენენ
ბიზნესმენებთან
გარიგებებში არა პასიურ მხარეს,
არამედ
მათთან
საქმიანი
ურთიერთობების,
აგრეთვე
ერთმანეთთან
ურთიერთობის თანაბარუფლებიან მონაწილეებს. მათი «საქმეა» საკუთარი
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თანდაყოლილი, შეძენილი და განვითარებული უნარე-ბის ხელსაყრელი
გამოყენება. ეს საქმე შრომითი ან დაქირავებულ -შრომითი ბიზნესია.
დაქირავებულ-შრომითი ბიზნესის სუბიექტები, ანუ დაქირავებული
მუშაკები
არიან
ადამიანები,
რომლებიც
აკეთებენ
თავიანთ
ბიზნესს
ბიზნესმენებისათვის თავიანთი სამუშაო ძალის შეთავაზებით შეთანხმებული
ანაზღაურების საფუძველზე. ამჟამად მთელ მსოფლიოში დასაქმებულთა
აბსოლუტურ უმრავლესობას (90%-ზე მეტი) შეადგენენ სწორედ დაქირავებული
მუშაკები. დაქირავებულ-შრომითი ბიზნესის სუბიექტების რიცხვში არიან
ფირმის მენეჯერებიც. ფირმის მენეჯერები და ბიზნესმენები, როგორც წესი,
სხვადასხვა ადამიანებია და მათ შორის განსხვავება განპირობებულია მათი
პროფესიული საქმიანობის ხასიათით.
ბიზნესმენთა ამოცანაა ბიზნესის მიზნების ფორმულირება, ბიზნესის
ორგანიზაცია, მათ შორის მენეჯერების და თანამშრომლების შერჩევა, ბიზნესის
განვითარება. ფირმის მენეჯერების ამოცანაა შრომითი კონტრაქტის პირობების
განუხრელი
დაცვა
ბიზნესის
მართვის
ფუნქციების
საუკეთესოდ
შესრულებისათვის
ბიზნესის
რეალური
მფლობელების
დავალებით.
დაქირავებული მენეჯერები კომპეტენტურობისა და პროფესიული ოსტატობის
დონით ბევრად ჯობნიან ბიზნესმენებს. მაგრამ ეს არ ცვლის ბიზნესის
სუბიექტების მოცემულ კატეგორიებს შორის ურთიერთმოქმედების საერთო
სურათს.
დაქირავებულ-შრომითი ბიზნესის
საფუძველია
კერძო
საკუთრეება
სამუშაო ძალაზე. ეს საზოგადოებაში
კერძოსაკუთრებით
ურთიერთობათა
მესამე კომპონენტია. როგორც ბიზნესი,
დაქირავებული შრომაც წარმოადგენს
ადამიანთა პროფესიულ საქმიანობას.
დაქირავებული

მუშაკების

მიერ

შემოსავლების მიღება შრომისათვის
ანაზღაურების სახით ხორციელდება
სამუშაოს მიმცემთან (ბიზნესმენთან) შრომითი ხელშეკრულების (კონტრაქტის)
საფუძველზე. შრომითი კონტრაქტი წარმოადგენს გარიგების დოკუმენტურ
გაფორმებას მუშაკის დაქირავების შესახებ. სარგებელი ასეთი გარიგები-დან
დაქირავებული

მუშაკებისათვის

_

ეს

არის

პირადი

შემოსავლის

მიღება

შესრულებული სამუშაოს შედეგების მიხედვით, აგრეთვე მათი პროფესიული
ზრდა და დაწინაურება. დაქირავებული შრომის პროცესში ხორციელდება არა
მარტო
სამუშაო
ძალის
გამოყენება,
არამედ
მისი
აღწარმოებაც
(კვლავწარმოებაც). სამუშაო ძალის აღწარმოება ადამიანთა ფიზიკური და
ინტელექტუალური

უნარების

მუდმივი

აღდგება

და

შენარჩუნებაა

(ე.

ი.

სამუშაო ძალის მარტივი აღწარმოება), აგრეთვე ამ უნარების განვითარებაა
მუშაკთა პროფესიული ჩვევებისა და უნარების სრულყოფის, მათ მიერ
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თავიანთი განათლებისა და პროფესიულ-კვალიფიკაციური დონის ამაღლების
შედეგად (ე. ი. სამუშაო ძალის გაფართოებული აღწარმოება). შრომის პროცესში
სამუშაო ძალა შეიძლება არა მარტო გაცვდეს, არამედ განვითარდეს კიდეც, რაც
არ შეიძლება მოხდეს საქონლის მიმართ.

3.1.3

ტექნოლოგიური პროცესი

წარმოების სფეროს ტექნოლოგიები
უკანასკნელ

პერიოდში

უამრავი

ტექნოლოგიური

ცვლილება

განხორციელდა ეკონომიკის სხვადასხვა
სფეროში.

ბევრ

მათგანს

ლოკალური

ხასიათი აქვს და აქტუალურია მხოლოდ
კონკრეტული დარგისათვის. მაგრამ არის
უფრო ზოგადი მიღწევები, რომლებიც
სხვადასხვა

მიმართულებით

მოღვაწე

მრავალ კომპანიაზე ახდენს გავლენას.
ქვემოთ

განხილულია

მსგავსი

ტექნოლოგიები, რომლებიც ორ დიდ კატეგორიად შეიძლება დაიყოს. ესენია:
ტექნიკური უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები.
თანამედროვე ტექნიკური უზრუნველყოფის სისტემების ყველაზე მარტივი
მაგალითია

ციფრულ-პროგრამული

მართვის

ჩარხი,

რომელიც

შედგება

ჩვეულებრივი ჩარხისა და კომპიუტერისაგან. ჩარხზე შესრულებული სხვადასხვა
სახის ოპერაციები - ჩარხვა, ბურღვა, გაპრიალება და ა.შ. მიმდინარეობს ლოგიკური
თანმიმდევრობით, რასაც მართავს კომპიუტერული ტექნიკა. ეს დანადგარები
პირველად 60-იან წლებში გამოიყენეს აეროკოსმოსურ მრეწველობაში, რის შემდეგაც
მათ ფართო გავრცელება ჰპოვეს. ამ ჩარხების თანამედროვე მოდელებს გააჩნია
უკუკავშირის მქონე ავტომატიზებული მართვის ჩაკეტილი სისტემები, რომლებიც
დამუშავების პროცესში ადგენენ ინსტრუმენტის და დეტალის მდგომარეობას,
ადარებენ მათ პროგრამით გათვალისწინებულ მონაცემებთან და საჭიროების
შემთხვევაში ახდენენ ჩარხის მუშაობის კორექტირებას.
გადამამუშავებელი
შედარებით
დანადგარზე

ცენტრი

ავტომატიზაციის
არა

მარტო

ციფრულ-პროგრამული
უფრო

სამუშაო

მაღალ
პროცესის

დონეს

მართვის

ჩარხთან

უზრუნველყოფს.

ავტომატიზებული

ამ

მართვა

ხორციელდება, არამედ ხდება ინსტრუმენტების ავტომატიზებული შერჩევა და
დაყენება იმის მიხედვით, თუ რომელი მათგანია საჭირო ამა თუ იმ ოპერაციის
შესასრულებლად.

გარდა

ამისა,

გადამამუშავებელი

ცენტრი

შესაძლებელია

აღიჭურვოს ზონდის ტიპის სატრანსპორტო სისტემით, რომლის მეშვეობითაც ხდება
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დამუშავებული დეტალების გადატვირთვა, ხოლო დაუმუშავებლის მოწოდება.
სამრეწველო რობოტები გამოიყენება მრავალჯერ გამეორებადი ოპერაციების
დროს ადამიანური შრომის ჩასანაცვლებლად და ასევე საშიში, ჯანმრთელობისთვის
მავნებელი

და

რუტინული

სამუშაოს

შესასრულებლად.

რობოტი

ეწოდება

მრავალფუნქციურ

მანქანას,

რომლის

პროგრამული უზრუნველყოფის
სხვადასხვა

ამოცანის

შეცვლაც

მიხედვით

არის

შესაძლებელი. ყველა რობოტი აღჭურვილია
ე.წ.

რობოტის

შეიძლება
მიმწოდებელი

მოწყობილობა.

სამუშაო

იყოს

თანამედროვე

ორგანოთი,

დამჭერი,

რობოტები

ეს

ამღები,

აღჭურვილია

ხელსაწყოებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვიზუალურ, სენსორულ, ფიზიკურ
კოორდინაციას.
მოძრაობებს

ამასთან,

არსებობს

ახორციელებენ

მოდელები,

სამგანზომილებიან

რომლებიც
სივრცეში.

განსაზღვრულ

ამისათვის

მუშა

„რობოტის სამუშაო ორგანოს“ მეშვეობით ახდენს ამა თუ იმ ოპერაციით
გათვალისწინებულ მოძრაობებს, რასაც იმახსოვრებს კომპიუტერი და შემდეგ
რობოტი

ბრძანების

შესაბამისად

ზუსტად იმეორებს მათ. მიუხედავად
იმისა, რომ სამრეწველო რობოტები
ძვირი

ღირს,

ხარჯები

მათზე

სწრაფად

გაწეული

ნაზღაურდება

პერსონალის

შემცირებით

გამოწვეული სახსრების ეკონომიით.
მასალების

მიწოდების

ავტომატიზებული

სისტემები

გამოიყენება
მარაგების

მატერიალური
ტრანსპორტირების,

შენახვის და შევსების ეფექტიანობის ასამაღლებლად. ამის მაგალითად გამოდგება
კომპიუტერიზებული
შენახვის და შევსების

ტრანსპორტიორები

და

მარაგების

ავტომატიზებული

სისტემები. მათ კომპიუტერები განუსაზღვრავენ, რა

რაოდენობით და სად უნდა გადაიტანონ ტვირთი. მასალების მიწოდების
ავტომატიზებული

სისტემის

სახესხვაობაა

რადიომართული

სატრანსპორტო

საშუალება, რომელიც აღჭურვილია დისტანციური მართვის მოწყობილობით.
მასალების მიწოდების ავტომატიზებულ სისტემებს მთელი რიგი უპირატესობები
გააჩნია, მაგალითად, ისინი უზრუნველყოფენ ტვირთების სწრაფ გადაადგილებას,
ამცირებენ სასაქონლო-მატერიალური მარაგების მოცულობას და შესაბამისად,
სასაწყობო ფართს, პროდუქციის დაზიანების პროცენტს და მნიშვნელოვნად
ზრდიან მწარმოებლურობას.
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ავტომატიზაციის ზემოთ განხილული ელემენტები შეიძლება გაერთიანდეს ე.წ.
საწარმოო რგოლებში და მოქნილ საწარმოო სისტემებში. საწარმოო რგოლი
შესაძლოა

მოიცავდეს,

გადამამუშავებელ

მაგალითად,

ცენტრს.

ერთ

სამრეწველო

რობოტს

და

ერთ

რობოტი

შესაძლოა ისე დაპროგრამდეს, რომ მან
ავტომატურად

მიაწოდოს

გადამამუშავებელ

ცენტრს

დაუმუშავებელი

დეტალი

დამუშავების შემდეგ

აიღოს ის. ასეთი

კომბინაცია
შრომას.
სრულად

ანაცვლებს

მოქნილი

ოპერატორის

საწარმოო

ავტომატიზებული

სისტემაა,

და

სისტემა
საწარმოო

რომელიც

გადამამუშავებელი
დეტალების

შედგება

ცენტრებისა
მიწოდებისა

და
და

გადმოტვირთვის ავტომატებისაგან, ასევე
მასალების მიწოდების და სხვა ავტომატიზებული სისტემებისაგან. მოქნილი
საწარმოო სისტემების მთავარი უპირატესობაა ახალი პროდუქციის წარმოებაზე
გადართვის უნარი. ამგვარი წარმოება ისეა ორგანიზებული, რომ მასში თითქმის
სრულიად არ მონაწილეობს ადამიანი. ასეთი სისტემების შეუფერხებელი მუშაობის
უზრუნველსაყოფად მათში ავტომატიზებული მართვის ურთულესი სისტემები
გამოიყენება.
პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემებს მიეკუთვნება ავტომატიზებული
პროექტირების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც პროდუქციის და ტექნოლოგიური
პროცესის

პროექტირების

დროს

შესაძლებელია

კომპიუტერული

ტექნიკის

გამოყენება. იგი აერთიანებს რამდენიმე ავტომატიზებულ მეთოდს, რომელთა
შორის ძირითადია კომპიუტერული გრაფიკა და ავტომატიზებული მოდელირება.
კომპიუტერული

გრაფიკა

გამოიყენება

პროდუქციის

ვიზუალური,

ხოლო

ავტომატიზებული მოდელირება საინჟინრო მახასიათებლების გამოკვლევისათვის.
ავტომატიზებული პროექტირების სისტემა ასევე მოიცავს საწარმოო პროცესის
დაგეგმვის მეთოდებს, რომლებიც ცნობილია საერთო სახელით

„წარმოების

ავტომატიზებული მომზადება“. ეს მეთოდები გამოიყენება ჩარხების მართვისათვის,
დეტალების გადამამუშავებელ ცენტრში და სხვა დანადგარების დასამზადებლად
საჭირო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებისთვის. ზოგიერთი რთული
ავტომატიზებული

პროექტირების

სისტემა

ასევე

ასრულებს

დეტალების

ტესტირების, დაწუნების და პროდუქციის კონსტრუქციაში კორექტივების შეტანის
ოპერაციებს. ავტომატიზებული პროექტირების სისტემა პრაქტიკულად ნებისმიერი
პროდუქციის

შემუშავებისთვის

გამოიყენება,

დაწყებული

ჩიპებიდან, კარტოფილის ჩიპსებით დამთავრებული.
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კომპიუტერული

წარმოების

დაგეგმვისა

და

კომპიუტერულ-საინფორმაციო
დაგეგმვის,

ოპერაციების

მართვის

სისტემა,

გრაფიკის

ავტომატიზებული

რომელიც

შედგენისა

სისტემა

განკუთვნილია
და

წარმოების

არის

პროცესის
პროცესზე

მეთვალყურეობისათვის. ეს სისტემები დაუყოვნებლივ იღებენ საამქროებიდან
ინფორმაციას სამუშაოს მიმდინარეობის, მასალებით მომარაგების და ა.შ. შესახებ;
წარმოების დაგეგმვისა და მართვის
რთული

ავტომატიზებული

სისტემები

ამუშავებენ

შეკვეთებს,

შემოსულ

საამქროებში

წარმართავენ პროცესებს, ახდენენ
საწარმოო აღრიცხვას და განაგებენ
შესყიდვებს.
ინტეგრირებული
სისტემა

საწარმოო

არის ზემოთ აღწერილი

ავტომატიზაციის ყველა მეთოდის
გაერთიანება. ის გვევლინება საწარმოო პროცესის ავტომატიზებულ ვერსიად,
რომელშიც

სამი

ტექნოლოგიური

ძირითადი
პროცესის

ოპერაციული

პროექტირება,

ფუნქცია

მართვა,

(პროდუქციის

დაგეგმვა

და

და

საკუთრივ

საწარმოო პროცესი) ზემოთ აღწერილი ავტომატიზებული მეთოდების მეშვეობით
სრულდება. გარდა ამისა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები ჩაანაცვლებს ზეპირი და
წერილობითი

კომუნიკაციების

ტრადიციულ

მექანიზმებს.

მსგავს

მაღალ-

ავტომატიზებულ და ინტეგრირებულ წარმოებას აგრეთვე უწოდებენ სრულ
ქარხნულ ავტომატიზაციას ან მომავლის ქარხანას.
ყველა

მეთოდი,

რომელიც

გაერთიანებულია

ინტეგრირებულ

საწარმოო

სისტემაში, ურთიერთდაკავშირებულია, რამეთუ ერთიანი მონაცემთა ბაზით
სარგებლობენ. სრულად ინტეგრირებულ საწარმოო სისტემაში

პროექტირების,

ტესტირების, დამზადების, აწყობის, ხარისხის კონტროლის და მასალების მართვის
ფუნქციები არა მარტო ავტომატიზებულია, არამედ დაკავშირებულიც, როგორც
ერთმანეთთან,

ასევე

საწარმოო

დაგეგმვის

პროცესებთან

და

გრაფიკების

შედგენასთან.

მომსახურების სფეროს ტექნოლოგიები

მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ოპერაციების ხარისხის ამაღლების,
ღირებულების

შემცირების,

შესრულების

სისწრაფის

გაზრდის

ძირითადი

ელემენტია სერვისული კომპანიის უნარი, ეფექტიანად მართოს და დაამუშაოს
საინფორმაციო ნაკადი. საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსწრაფესი განვითარება
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ყველაზე მეტად მომსახურების სექტორზე აისახა და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან
ინფორმაციის შექმნა, დამუშავება და გადაცემაც მომსახურების დარგებია.
საოფისე ავტომატიზაცია მიიღწევა სხვადასხვა სახის საოფისე ტექნოლოგიის
ინტეგრაციით დახვეწილ საოფისე პროცესებთან, რისი მიზანიც ოფისში მომუშავეთა
მოღვაწეობის

ეფექტიანობისა

მწარმოებლურობის
ავტომატიზაციას
აკავშირებენ
როგორიც

გაზრდაა.
არცთუ

ისეთ

და
საოფისე

იშვიათად

ტექნოლოგიებთან,

არის:

პერსონალური

კომპიუტერები, ტექსტური რედაქტორები,
ელექტრონული ცხრილები, ელექტრონული
და

ხმოვანი

ფოსტა,

ფაქსიმილური

მოწყობილობები და ტელეკონფერენციების
მოწყობა. საოფისე ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების დანიშნულებაა ახალი
ცოდნის და ინფორმაციის შექმნა და მათი ეფექტიანად გამოყენება. ტექსტური
რედაქტორები და ელექტრონული ცხრილები მხოლოდ ნაწილია იმ უამრავი
სისტემისა, რომლებიც იდეების და მონაცემების იმგვარი გარდაქმნის საშუალებას
იძლევა, რომ გასაგები იყოს ყოველი შემდგომი მომხმარებლისათვის. ტექსტური
რედაქტორები

მნიშვნელოვნად

ზრდის

დოკუმენტაციის

დამუშავების

ეფექტიანობას, რადგან ამცირებს პროექტების შექმნის, რედაქტირების, კოპირების,
ბეჭდვის, შენახვის დროს და ხარჯებს. ელექტრონული ცხრილების გამოყენება
მონაცემთა

უზარმაზარი

ინტერპრეტაციის
ელექტრონული

ბაზების

საშუალებას
ფოსტისა

საშუალებით

სწრაფად,

ეფექტიანად

გადაიცემა

ინფორმაცია

სხვადასხვა

სწრაფი

მოწესრიგებისა

და

იძლევა.

და

ფაქსის

უსაფრთხოდ
და

ანალიზის,

და

ვრცელდება

მომხმარებლებს

შორის. ხმოვანი და ელექტრონული ფოსტის
მიზნები

ძირითადად

განკუთვნილია
გადაცემისა

და

ანალოგიურია

ინფორმაციის
შენახვისათვის.

და

მიღების,
ყველა

ეს

ინსტრუმენტი გამოიყენება ინფორმაციის სწრაფი და მარტივი გაცვლისათვის,
მაგრამ არის კიდევ ერთი ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის
და გამოსახულების ინტერაქტიურ გაცვლას. მის გამო ნელ-ნელა მცირდება
ჩვეულებრივი კრებები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, რაც სამივლინებო ხარჯებს
მკვეთრად ამცირებს.
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გამოსახულების
ციფრული

ამომცნობი

ტექნოლოგიები,

სისტემა

რომელიც

არის

თანამედროვე

გამოიყენება

ოპტიკური

ნებისმიერი

და

სირთულის

გამოსახულების სკანირების, შეყვანის, შენახვისა და აღდგენისთვის. ამგვარი
სისტემები

ფართოდაა

მაგალითად,
სისტემის

დანერგილი

გამოსახულების
გარეშე

ბანკებში.
ამომცნობი

შეუძლებელი

იქნებოდა

ბანკომატების მუშაობა. უკვე საქართველოშიც
არის

საცალო

ვაჭრობის

ობიექტებში

შტრიხკოდების ამომცნობი აპარატები, რომლებიც
მნიშვნელოვნად ამარტივებს მოლარის მუშაობას
და ფულად-მატერიალური ნაკადების მოძრაობას.
ეს

ტექნოლოგიაც

გამოსახულების

ამომცნობ

სისტემას წარმოადგენს.
მონაცემთა

ელექტრონული

გაცვლა

არის

პროცესი, როდესაც ერთი ფირმის საინფორმაციო
სისტემის

მონაცემები

ელექტრონული

გზით,

ყოველგვარი შეფერხების გარეშე გარდაიქმნება მეორე ფირმის საინფორმაციო
სისტემის საწყის მონაცემებად. ამასთან, საჭირო არ არის ინფორმაციის შეყვანაზე
პერსონალის დროის და ენერგიის დახარჯვა. მსგავსი პროცესის მაგალითად
შეიძლება მოვიტანოთ საცალო ვაჭრობის ობიექტისა და მომმარაგებელი კომპანიის
მუშაობა,

როდესაც

მაღაზიის

საწყობში

დარჩენილი

პროდუქციის

შესახებ

ინფორმაცია სინქრონულად მიეწოდება დისტრიბუტორებს, რის შესაბამისადაც
ისინი ახდენენ მარაგების შევსებას.
გადაწყვეტილების მიღების სისტემა

ზემოთ

აღწერილ

ტექნოლოგიებთან

შედარებით მნიშვნელოვანი წინგადადგმული
ნაბიჯია, რადგან ის უშუალოდ გამოიყენება
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხოლო
ზოგჯერ

ჩაანაცვლებს

გადაწყვეტილების

მიღების

შეუცვლელია
იდენტიფიცირების,

კიდეც

მას.
სისტემა

ალტერნატივების
მათი

შეფასების

და

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის დროს. ეს
სისტემები გამოიყენება აგრეთვე ამა თუ იმ
გადაწყვეტილების

მიღებასთან

დაკავშირებული ხარჯებისა და სხვა შედეგების ანალიზისათვის.
ქსელური კომპიუტერული სისტემები. დღეს თითქმის შეუძლებელია ისეთი
ორგანიზაციის მოძებნა, სადაც მხოლოდ ერთი, ყველა ფუნქციის შემსრულებელი,
უნივერსალური კომპიუტერი იქნებოდა. როგორც წესი, კომპანიებში სხვადასხვა
სახის და დანიშნულების მრავალი კომპიუტერია, რომლებიც ერთიან სისტემაში ანუ
ქსელში არიან გაერთიანებულნი არა მხოლოდ ერთმანეთთან, არამედ სხვა სახის
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საოფისე ტექნიკასთანაც. ოფისში გამოთვლითი ტექნიკის მსგავს განაწილებას
სხვანაირად მონაცემთა განაწილებულ დამუშავებასაც უწოდებენ. ხშირად ამ
ქსელებში გამომთვლელი სიმძლავრეების - სერვერების ან სუპერსერვერების
ჩართვით მაღლდება მათი მწარმოებლურობა და ეფექტიანობა, კომპიუტერებს
შორის კი ფუნქციები ოპტიმალურად გადანაწილდება. ქსელური კომპიუტერული
სისტემები მათ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, ელექტრონული კავშირი
დაამყარონ ერთმანეთთან და ერთობლივად ისარგებლონ სხვადასხვა რესურსით,
მაგალითად, პროგრამებით, მონაცემთა ბაზებით ან ტექნიკით.

ტექნოლოგიებში განხორციელებული ინვესტიციების უკუგების შეფასება
თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვან კაპიტალდაბანდებებს მოითხოვს.
გამომდინარე აქედან, მათ შეძენამდე ფირმამ დაწვრილებით უნდა გააანალიზოს
დაბანდების

საფინანსო

და

საქმიანი

სარგებელი. ინვესტიციების ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის
ამოცანაა,

შეფასება

განსაკუთრებით

რთული

იმიტომ,

რომ

ახალი ტექნოლოგიის შეძენის მიზანი არა
მარტო

სამუშაო

დანახარჯების
პროდუქციის
ასორტიმენტის

ძალაზე

გაწეული

შემცირებაა,

არამედ

ხარისხის

გაუმჯობესება,

გაფართოება,

ახალი

პროდუქციის შემუშავების ვადების შემცირება და საწარმოო პროცესის მოქნილობის
ამაღლება. იმის გამო, რომ ამ უპირატესობების დიდი ნაწილი უშუალოდ არ იწვევს
სამუშაო ძალაზე განხორციელებული დანახარჯების შემცირებას, მათი გამართლება
ზოგჯერ ძალიან რთულია. გარდა ამისა, ტექნოლოგიების უსწრაფესი განვითარება
განაპირობებს იმას, რომ შესყიდული დანადგარები მორალურად მალე ძველდება,
რაც დამატებით ართულებს მათი უპირატესობის რაოდენობრივ შეფასებას.

წარმოების დანახარჯების შემცირება
სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯები. ჩვეულებრივ, ავტომატიზაცია სამუშაო
ძალაზე გაწეულ დანახარჯებს ამცირებს, რადგან ადამიანური შრომის მანქანურით
ჩანაცვლებაა შესაძლებელი. მაგალითად, როდესაც რობოტი ცვლის შემდუღებელს,
ხდება მისი ხელფასისთვის განკუთვნილი სახსრების ეკონომია. ზოგიერთი
თანამედროვე ჩარხი საერთოდ ადამიანური შრომის გამოყენების გარეშე მუშაობს.
არ არის იშვიათი ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც როგორც ძველი, ისევე ახალი
დანადგარის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ერთი მუშა, მაგრამ ახალ დანადგარს
უფრო

დიდი

მწარმოებლურობა

გააჩნია

და

შესაბამისად,

ერთ

ერთეულ

პროდუქციაზე დახარჯული ადამიანური შრომაც ნაკლებია. როგორც უკვე იყო
აღნიშნული, არ არის აუცილებელი, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ სამუშაო
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ძალაზე მოთხოვნა შეამციროს, ზოგჯერ პირიქით, იზრდება კიდეც ეს მაჩვენებელი,
თუმცა

მას

აქვს

სხვა

უპირატესობა.

მაგალითად,

ცნობილია,

რომ

მაღალტექნოლოგიურ აპარატზე უნდა მუშაობდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე
პერსონალი,

რომლის

ხელფასიც

ჩვეულებრივზე მაღალი იქნება, მაგრამ
ამგვარი

დანადგარის

გამოყენება

პროდუქციის ხარისხის ამაღლებს ან
წარმოებაში

ახალი

პროდუქციის

ჩაშვებას აადვილებს.
მასალებზე გაწეული დანახარჯები.
თანამედროვე ტექნოლოგიები ხშირად
წარმოებაში

ალტერნატიული

მასალების

გამოყენების

საშუალებას

იძლევა,

რომლებიც უფრო იაფია ან რის შედეგადაც იზრდება დროის ერთეულში
წარმოებული

პროდუქციის

რაოდენობა.

ამის

ნათელი

მაგალითია

ტელეკომუნიკაციებში რამდენიმე წლის წინ მომხდარი რევოლუცია, როდესაც
სპილენძის

კაბელების

ნაცვლად

დაიწყო

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

კაბელების

გამოყენება, რომელთაც გაცილებით დიდი რაოდენობის ინფორმაციის გატარება
შეუძლიათ. მიუხედავად იმისა, რომ თვით ეს კაბელი უფრო ძვირი ღირს, იმის გამო,
რომ მისი მწარმოებლურობა შეუდარებლად მაღალია, ინფორმაციის ერთეულის
გადაცემა გაცილებით იაფი ჯდება.
დანახარჯები

სასაქონლო-

მატერიალურ მარაგებზე. მატერიალურ
წარმოებაში

დასაქმებული

მრავალი

კომპანიისთვის ახალი ტექნოლოგიების
დანერგვის

მთავარ

განმაპირობებლად

სასაქონლო-მატერიალურ

მარაგებზე

გაწეული

შემცირება

დანახარჯების

გვევლინება.
დამუშავების,
დახვეწილი

მარაგების

ავტომატური

გრაფიკების
სისტემები

და

შედგენის
მოქნილი

საწარმოო მოწყობილობები მნიშვნელოვნად ამცირებს მატერიალურ-სასაქონლო
მარაგებზე გაწეულ დანახარჯებს. მაგრამ არ არის იშვიათი ისეთი შემთხვევებიც,
როდესაც ფირმა შეიძენს მაღალ-მწარმოებლურ დანადგარს, მაგრამ იმის გამო, რომ
მისი აწყობისა და ამუშავებისათვის დიდი დროა საჭირო, რეალურად მარაგების
მომსახურებაზე დანახარჯები იზრდება.
დანახარჯები

ტრანსპორტირებაზე

და

გასაღებაზე.

საავტომობილო

და

სარკინიგზო გზების ფართო ქსელის გაჩენის შემდეგ ტრანსპორტირებაზე გაწეული
დანახარჯები
საშუალებების

მცირდება.

საჰაერო,

ტექნოლოგიურმა

წყლის

და

გაუმჯობესებამ

სახმელეთო
კიდევ

სატრანსპორტო

უფრო

შეამცირა

გადაზიდვების თვითღირებულება. პარალელურად უკანასკნელ ათწლეულებში
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მიმდინარე უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ზრდის ინფორმაციის გადაცემის
სისწრაფეს და ამცირებს დანახარჯებს. ყველაფერმა ამან უდიდესი გავლენა
მოახდინა

სერვისულ

სექტორზე,

რომელშიც

უკვე

ინფორმაციის

გადაადგილება

დომინირებს

საქონლის

გადაადგილებაზე. აღნიშნული ასევე დიდ
გავლენას

ახდენს

მატერიალურ

წარმოებაზეც, მათი მეშვეობით ფირმებს
შეუძლიათ უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია
მიმწოდებლებთან და მომხმარებლებთან,
აგრეთვე პროდუქციის ყიდვის, ტრანსპორტირების და რეალიზების პროცესის
გაიაფება.
დანახარჯები

ხარისხის

უზრუნველყოფაზე.

ტექნოლოგიური

პროცესის

ავტომატიზაციისათვის ახალი დანადგარების დანერგვა უზრუნველყოფს უფრო
ერთგვაროვანი პროდუქციის წარმოებას და არცთუ იშვიათად განაპირობებს
დეფექტების რაოდენობის შემცირებას. მას შემდეგ, რაც ბევრი ფირმა გადავიდა
ოპერაციების ხელით შესრულებიდან ავტომატიზებულ პროცესებზე, მათ შეძლეს
ნარჩენების, წუნის და კორექტირების აუცილებლობის 5-10-ჯერ შემცირება. გარდა
ამისა, დეფექტების ხვედრი წილის შემცირების და ხარისხის კონტროლის დონის
ამაღლების გამო წარმოებაში შემცირდა ოპერაციების შემდგომი კონტროლის და
შესაბამისად, სპეციალისტ-კონტროლიორების საჭიროება. ამგვარი უპირატესობების
რაოდენობრივი შეფასება საკმაოდ ადვილია.
სხვა დანახარჯები. უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში სხვადასხვა
სახის უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად შემცირდა დანახარჯები
ტექნიკურ მომსახურებაზე, მიმდინარე რემონტზე, ენერგიაზე და ა.შ. რთული
დანადგარები, განსაკუთრებით ელექტრონული, იშვიათად საჭიროებს რემონტს და
ტექნიკურ მომსახურებას. გარდა ამისა, ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების
გამოჩენამ

სამშენებლო

ბიზნესში

მნიშვნელოვნად

შეამცირა

შენობის

ექსპლუატაციის დროს გაწეული ენერგოდანახარჯები.

ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის სხვა უპირატესობები
პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოება. 20-იან წლებში მომხმარებლები
იტაცებდნენ ჰენრი ფორდის ქარხანაში შექმნილ ავტომობილებს, მიუხედავად იმისა,
რომ ისინი ყველანი ერთნაირად შავ ფერად იყვნენ შეღებილნი. თანამედროვე
ვითარებაში, უმძაფრესი კონკურენციის გამო, ასეთი რამ წარმოუდგენელია. ახალი
ტექნოლოგიები

იძლევა

იმის

საშუალებას,

რომ

მწარმოებლებმა

ბაზარს

მრავალფეროვანი პროდუქცია შესთავაზონ. მაგალითად, მოქნილი საწარმოო
სისტემები

უზრუნველყოფენ

ფართო

ასორტიმენტის

პროდუქციის

მცირე

პარტიებად წარმოებას. მოწინავე ტექნოლოგიები ხშირად სწორედ პროდუქციის
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ახალი სახეობების საწარმოებლად ინერგება, რაც დღეს საკმაოდ გავრცელებული
მოვლენაა.
პროდუქციის

მახასიათებლების

და

ხარისხის

გაუმჯობესება.

ახალი

ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად ბევრმა
ფირმამ გააუმჯობესა მის მიერ წარმოებული
პროდუქციის მახასიათებლები და ხარისხი და,
რაც მთავარია, ხანგრძლივი ვადით მოახერხა
მაღალი დონის შენარჩუნება.
საწარმოო ციკლის ხანგრძლივობის შემცირება
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომლის
გამოც კომპანიები ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გადაწყვეტილებას იღებენ.
საწარმოო

ციკლის

ხანგრძლივობის

შემცირება

განაპირობებს

შეკვეთების

შესრულების ვადების შემოკლებას და ხშირად სასაქონლო-მატერიალური მარაგების
შემცირების მიზეზიც ხდება. გარდა ამისა, მას მარკეტინგული უპირატესობაც
გააჩნია, კერძოდ, მისი მეშვეობით შესაძლებელი ხდება
ბაზარზე

მოთხოვნილების

ცვლილებაზე

სწრაფი

რეაგირება, პროდუქციის მრავალფეროვნების ზრდა,
მისი მახასიათებლების და ხარისხის გაუმჯობესება.

ახალი ტექნოლოგიების ათვისებასთან დაკავშირებული
რისკები
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ფირმისთვის მთელ
რიგ დადებით მოვლენებთან და უპირატესობებთან არის დაკავშირებული,
არსებობს რამდენიმე რისკიც, რომელთა გაუთვალისწინებლობა არ შეიძლება.
ამიტომ მენეჯერმა, სანამ ამა თუ იმ ტექნოლოგიის დანერგვას გადაწყვეტს, ყველა
დადებითი და უარყოფითი ფაქტორი უნდა შეაფასოს. ქვემოთ ჩამოთვლილია ის
რისკები, რაც შესაძლებელია თან ახლდეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას.
ტექნოლოგიური რისკები. კომპანია, რომელიც სწრაფად დანერგავს ახალ
ტექნოლოგიას, მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას იღებს, მაგრამ,
ამასთან, ის შესაძლოა აღმოჩნდეს იმ რისკის წინაშე, რომ მის მიერ ნაყიდი
დანადგარები შეუმოწმებელი და ნაკლებ ან არაეფექტიანიც გამოდგეს. ამან კი, არ
არის გამორიცხული ფირმის მთელი საწარმოო პროცესის შეფერხება ან გაჩერება
გამოიწვიოს. გარდა ამისა, არსებობს ტექნოლოგიების მორალური მოძველების
რისკიც, ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ტექნოლოგიებს, რომელთა გაუმჯობესება
სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს.
საწარმოო რისკები. კომპანიის მიერ საკუთარ საწარმოო პროცესში ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვამ, მინიმუმ, შეიძლება ჩვეული საწარმოო რიტმის მოშლაც
გამოიწვიოს. ამასთან, ამ პროცესს უკავშირდება კადრების გადამზადება, შენობის
ფართის ან კონფიგურაციის შეცვლა და ა.შ. გარდა ამისა, სიახლემ შესაძლოა ახალი
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რესურსების მიმართ მოთხოვნაც წარმოშვას, რაც მყისიერად გადასაჭრელი
პრობლემაა.
ორგანიზაციული რისკები. სავსებით შესაძლებელია, რომ კომპანია, რომელმაც
ახალი ტექნოლოგიები დანერგა, არ ფლობდეს
ადაპტურ ორგანიზაციულ კულტურას და არც
უმაღლეს

მენეჯმენტს

აღმოაჩნდეს

ცვლილებებთან

დაკავშირებული

გაურკვევლობის შემსუბუქების უნარი. ასეთ
კომპანიებში არის საფრთხე, რომ ის მუშები და
მენეჯერები,

რომლებიც

შეშინდნენ

ცვლილებების გამო, სწრაფად იტყვიან უარს
სიახლეზე ან წინააღმდეგობას გაუწევენ მის დანერგვას.
გარემოსთან და ბაზართან დაკავშირებული რისკები. არ არის იშვიათი ისეთი
შემთხვევები,

როდესაც

ფირმა

ახდენს

სახსრების

ინვესტირებას

ახალ

ტექნოლოგიებში და რამდენიმე წლის შემდეგ ირკვევა, რომ ბაზართან ან
გარემოსთან დაკავშირებული ამა თუ იმ ფაქტორის ცვლილების გამო ეს
ინვესტიციები უსარგებლო ან წამგებიანია. გარემოსთან დაკავშირებული რისკები
ძირითადად

ეხება

ეკოლოგიურ

კანონმდებლობას,

ხოლო

ბაზართან

დაკავშირებული რისკების ყველაზე კარგი მაგალითებია სავალუტო კურსის ან
მომხმარებელთა მოთხოვნილებების სწრაფი ცვლილება

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1. ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ

3. რა უპირატესობები ახასიათებს

საწარმოო რესურსების ტიპები.

ტექნოლოგიურ პროცესს და რა

2. რას ნიშნავს ტექნოლოგიური
პროცესი და რამდენ სახეს
იცნობთ?

სახის დანახარჯების დაზოგვას
უწყობს ხელს?
4. რა რისკებთან არის
დაკავშირებული
ტექნოლოგიების დანერგვა?

სავარჯიშოები:
1. თქვენი ბიზნესისათვის რომელ ტექნოლოგიას გამოიყენებდით?
2. რა უპირატესობით ხასიათდება თქვენი ბიზნესისათვის შერჩეული
ტექნოლოგია?
3. რა რისკებთან არის დაკავშირებული თქვენ მიერ შერჩეული
ტექნოლოგიის დანერგვა?
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თავი 3.2 წარმოების ფაქტორები
თავის შინაარსი:





წარმოების ფაქორების არსი და კლასიფიკაცია;
სამეურნეო საშუალებები;
კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
სავარჯიშოები.

3.2.1 წარმოების ფაქტორების არსი და კლასიფიკაცია
როგორც

უკვე

აღვნიშნეთ,

დასაკმაყოფილებლად

ადამიანთა

მრავალი

სახეობის

საარსებო

მოთხოვნილებების

მატერიალური

და

სულიერი

დოვლათია საჭირო. ეს დოვლათი, ყოველ შემთხვევაში მისი უდიდესი ნაწილი
მაინც, ბუნებაში მზამზარეული სახით არ მოიპოვება, ის ადამიანებმა უნდა
აწარმოონ და გამოდის „ეკონომიკური დოვლათის“
ეკონომიკურ
რესურსებს, რომლებიც
ეკონომიკური
დოვლათის წარმოებაში
მონაწილეობენ,
წარმოების ფაქტორები
ეწოდება.

სახელწოდებით. ამიტომ

წარმოება
არსებობისა

საზოგადოების
და

საფუძველია.

განვითარების
ეკონომიკურ

რესურსებს,

რომლებიც

ეკონომიკური
წარმოებაში

დოვლათის
მონაწილეობენ,

წარმოების ფაქტორები

ეწოდება.

წარმოება ყოველთვის გულისხმობს
სამი

ძირითადი

ფაქტორის

_

ადამიანის სამუშაო ძალის, შრომის
საგნებისა და შრომის საშუალებების ურთიერთქმედებას. მიწა,

როგორც

წარმოების ფაქტორი. მიწა და მასთან დაკავშირებული ბუნებრივი სიმდიდრეები
წარმოების ბუნებრივი ფაქტორია. მიწა _ სოფლის მეურნეობაში ძირითადი
წარმოების ფაქტორი და, საერთოდ,

ყოველგვარი

წარმოების

საფუძველი

_

რაოდენობრივად შეზღუდულია. საკმარისია ითქვას, რომ დედამიწის ზედაპირის
მხოლოდ

30%-მდეა

გამოსადეგი

ადამიანთა

ცხოვრებისათვის.

ამასთან,

გამოყენებული მიწების ნაწილიც, სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მწყობრიდან
გამოდის, რამაც ზოგიერთი მკვლევარი კაცობრიობის გარდაუვალი ეკონომიკური
კატასტროფის მოსალოდნელობის პესიმისტურ პროგნოზებამდე მიიყვანა, თუ
კონტრზომები არ იქნებოდა მიღებული (მალთუსის თეორია).
საბედნიეროდ, თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკურმა პროგრესმა დადებითად
გადაჭრა ეს პრობლემა; გამოსაყენებლად ვარგისი მიწების რაოდენობამ არა თუ
იკლო, არამედ ათვისებული იქნა ახალი მიწები. ამასთან,
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თანამედროვე

აგრონომიული
დანერგვით

მეცნიერების მიღწევებისა

რამდენჯერმე

(მწარმოებლურობა).
როგორც

გაიზარდა

დღეს

და უახლესი ტექნოლოგიების

მიწის

ეკონომიკური

ნაყოფიერება

მიწასთან,

წარმოების

ფაქტორთან,

დაკავშირებული ძირითადი პრობლემა არის
არა

იმდენად

გამოსაყენებელი

მიწების

რამდენადაც

მათი

შეზღუდულობა,

ოპტიმალური გამოყენებითი სტრუქტურის
დაცვა. ამოცანა ის არის, რომ მაქსიმალურად
გამოირიცხოს

სასოფლო-სამეურნეო

სავარგულების

არადანიშნულებისამებრ

გამოყენება, მიწის ეროზია და ა.შ. თუ ეს
განხორციელდება,

ასევე,

თუ

გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერ კიდევ ბევრია აუთვისებელი მიწა და მიწის
ნაყოფიერების ზრდის მრავალი რეზერვი არსებობს, ფართო გზა ეხსნება
მაღალკალორიული
დავასკვნათ,
მიუხედავად)

რომ

კვების

პროდუქტების

კაცობრიობას

წარმოებას,

(შიმშილის

თამამად

გარკვეული

შეიძლება

საფრთხეების

არავითარი ეკონომიკური კატასტროფის საფრთხე არ ემუქრება.

მიწასთან ერთად სათუთ მოპყრობას და რაციონალურ გამოყენებას საჭიროებს
სხვა

ბუნებრივი

(წიაღისეული,

კლიმატური,

წყლის,

მცენარეული

და

ფაუნისტური, ატომური და პლანეტურ-კოსმოსური) რესურსებიც. წარმოების
განვითარებასთან ერთად მიმდინარეობდა ბუნებრივი რესურსის ელემენტების
განუხრელი ზრდა და მისი სტრუქტურული ცვლილება. შესაბამისად, იცვლება
ბუნებრივი რესურსის ცალკეული ელემენტის საზოგადოებრივი სარგებლიანობაც.
ადამიანი თავისი ეკონომიკური საქმიანობით ზემოქმედებს ბუნებრივ გარემოზე.
ეს აისახება რელიეფზე, ჰიდროგრაფიულ ქსელზე, მიკროკლიმატურ პირობებზე,
მცენარეულ და ცხოველთა სამყაროზე. ეს ზემოქმედება შეიძლება იყოს უშუალო
ან შემოვლითი, დადებითი ან უარყოფითი. მაგალითად, ტყის გაჩეხვა უშუალო და
უარყოფითი მოვლენაა, ჭაობის დაშრობა
სამაგიეროდ,

ტყის

კი

უშუალო

და

დადებითი.

გაჩეხვით გამოწვეული ნიადაგის ჩამორეცხვა არის

შემოვლითი და უარყოფითი შედეგი, ხოლო ტყის გაშენებით მეწყერებისა და
ღვარცოფების შესუსტება - შემოვლითი და დადებითი.
ადამიანმა ბუნებრივი რესურსი შეიძლება გამოიყენოს რაციონალურად ან
არარაციონალურად. ბუნების რაციონალური გამოყენება გულისხმობს ბუნებრივი
რესურსის გონივრულ ხარჯვასა და ბუნების დაცვას. ჯერჯერობით კი ადამიანის,
კაცობრიობის ზემოქმედება ბუნებაზე უარყოფითია. ბუნების განადგურება
განსაკუთრებით გაძლიერდა ბოლო 100 წლის განმავლობაში. ეს აიხსნება
ბუნებრივი რესურსის გადაჭარბებული ხარჯვითა და მსოფლიო მოსახლეობის
ზრდით.

ტექნოლოგიურმა

პროგრესმა

ინტენსიური მოხმარება.
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განაპირობა

ბუნებრივი

რესურსის

სახელწიფოებრივად ჩამოყალიბებული ყოველი ერი განლაგებულია
განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, რომელიც ისტორიულად უცვლელი არ არის.
კაპიტალი, როგორც წარმოების ფაქტორი. კაპიტალის მრავალი განმარტება
არსებობს.

კაპიტალში

იგულისხმება

ეკონომიკური

სისტემის

მიერ

სამომხმარებლო საქონლის საწარმოებლად შექმნილი ხანგრძლივი მოხმარების
დოვლათი. ფინანსური განსაზღვრით, კაპიტალში იგულისხმება საწარმოს ყველა
აქტივი.

რეალური

(ფიზიკური)

კაპიტალი იყოფა ორ ნაწილად:
ძირითად

და

საბრუნავ

კაპიტალად.

ძირითადი

კაპიტალი მოიცავს ხანგრძლივი
სარგებლობის

მატერიალურ

დოვლათს, რომელიც წარმოებაში
საბრუნავი კაპიტალი
ეწოდება კაპიტალის იმ
ნაწილს, რომელიც
მთლიანად იხარჯება
წარმოების ყოველი
ციკლის განმავლობაში.

მონაწილეობს

მრავალი

წარმოებრივი

ციკლის

განმავლობაში. ასეთია: შენობა-ნაგებობანი, მანქანები, მოწყობილობა და სხვ.
საბრუნავი კაპიტალი

ეწოდება კაპიტალის იმ ნაწილს, რომელიც მთლიანად

იხარჯება წარმოების ყოველი ციკლის განმავლობაში. ასეთია: ნედლეული,
სათბობი, ენერგია, მასალები, ნახევარფაბრიკატები, დაუსრულებელი წარმოება.
საწარმოს დანახარჯში გათვალისწინებულია წლის განმავლობაში გაცვეთილი
ძირითადი კაპიტალის ნაწილი ყოველწლიური ამორტიზაციული ანარიცხების
სახით. საბრუნავი კაპიტალის ღირებულება კი მთლიანად შედის საწარმოს
დანახარჯში.
ძირითადი

კაპიტალი

ინვესტირების

იცვლება
ანუ

კაპიტალდაბანდების

პროცესში.

ინვესტირება მაშინ ხდება, როცა
მიმდინარე წარმოების
გამოიყენება

ნაწილი
ძირითადი

კაპიტალის

გაზრდისათვის.

ფინანსური

განსაზღვრით,

ინვესტიცია არის შემოსავლის
მიღების მიზნით აქტივის ჩართვა
ეკონომიკურ
საქმიანობაში.
ეკონომიკურად

კი

ინვესტიცია

ასე

განისაზღვრება:

ეს

არის

დანახარჯი

ძირითადი კაპიტალის შექმნაზე, გაფართოებაზე, რეკონსტრუქციასა და ტექნიკურ
გადაიარაღებაზე, აგრეთვე, მასთან დაკავშირებული საბრუნავი კაპიტალის
ცვლილებაზე. დანახარჯი კაპიტალურ რემონტზე ინვესტიციაში არ იგულისხმება.
კაპიტალი

ასევე

შეიძლება
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იყოს

არაინვესტირებული

ფულადი

რესურსები.

შესაბამისად,

საწარმოებლად

და

კაპიტალი

მომხმარებლებზე

საინვესტიციო

მათ

და

მომსახურების

დასაყვანად

გამოყოფილი

რესურსია.

ერთმანეთისაგან
მთლიანი

საქონლისა

უნდა

სახალხო

განვასხვაოთ
მეურნეობრივი

ინვესტიციები,

აღდგენითი

ინვესტიციები და ახალი ანუ წმინდა
ინვესტიციები.

მთლიანი

ინვესტიციების

მოცულობა

განისაზღვრება

იმ

კაპიტალდაბანდებათა

ღირებულებით,

რასაც ადგილი აქვს ამა თუ იმ ქვეყნის
ეკონომიკაში

მთლიანად.

აღდგენითი

ინვესტიციები მთლიანი ინვესტიციების
ის ნაწილია, რომელიც გამოიყენება წარმოების პროცესში გაცვეთილ ძირითად
საშუალებათა

ნაწილის

ინვესტიციებსა

და

აღსადგენად

აღდგენით

(ამორტიზაციის

ინვესტიციებს

ფონდი).

შორის

სხვაობა

მთლიან
წმინდა

ინვესტიციებია, რაც კაპიტალის, როგორც წარმოების ფაქტორის ზრდისკენ არის
მიმართული. სწორედ წმინდა ინვესტიციების ოდენობით განისაზღვრება ქვეყნის
ეკონომიკის

პერსპექტივები.

სახელმწიფოს

ძირითადი

მწარმოებლურობის

დონე

იგი

გვიჩვენებს

კაპიტალის

თუ

როგორია

მატების

მნიშვნელოვნად

მოცემული

ზომა.

მომავალი

დამოკიდებულია

მიმდინარე

პერიოდის წმინდა ინვესტიციების ნორმაზე.
ამა თუ იმ ქვეყნის მთავრობა არც თუ
იშვიათად აწყდება დილემას:
როგორი თანაფარდობა იყოს საინვესტიციო
საქონლებსა და სამომხმარებლო საქონლებს
შორის.

თუ

სამომხმარებლო

საქონელთა

წარმოებას დაეთმობა მეტი ყურადღება, მას
გარკვეულწილად
კაპიტალინვესტიციები

და,

პირიქით,

კაპიტალური

„ეწირება“
საქონლის

წარმოება

პოტენციურად ამცირებს სამომხმარებლო საქონლის გამოშვებას. ჩვენ მზად
ვართ

დავეთანხმოთ

მიმდინარე

პერიოდში

ცხოვრების

დონის

ერთგვარ

შემცირებას კაპიტალური საქონლის წარმოების სასარგებლოდ მხოლოდ იმიტომ,
რომ მომავალში ეს უკანასკნელი საშუალებას მოგვცემს არსებითად გავზარდოთ
სამომხმარებლო საქონლის გამოშვება.
კაპიტალით წარმოების უზრუნველყოფა ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე,
თუ საზოგადოება მიმდინარე პერიოდში რამდენად არის მზად სამომხმარებლო
საქონლის

მსხვერპლად

გაღებისათვის.

თანამედროვე

„გადადებული“ მოხმარება ღებულობს დაზოგვის ფორმას.
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საზოგადოებაში

დაზოგვის

ზოგიერთი

სახეები

უზრუნველყოფენ

კაპიტალურ

საქონელთა

წარმოების დაფინანსებას.
შრომა,

როგორც

წარმოების

ფაქტორი.

შრომა,

როგორც

მიზანშეწონილი

საქმიანობა, გულისხმობს ყოველგვარი სახეობის
ფიზიკურ

თუ

გონებრივ,

არაკვალიფიციურ

კვალიფიციურ

სამუშაოთა

თუ

შესრულებას

ადამიანთა მიერ. ეს ფაქტორი, უწინარეს ყოვლისა,
დამოკიდებულია
შორის

ქვეყნის

მოსახლეობის,

განსაკუთრებით

მოსახლეობის

და

მათ

შრომისუნარიანი

საკუთრივ

დასაქმებული

მოსახლეობის

რაოდენობაზე.

ბუნებრივია, მუშაკთა რაოდენობასთან ერთად, შრომის როგორც წარმოების
ფაქტორის ფუნქციონირებისათვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შრომის
ეფექტიან

გამოყენებას,

ზემოქმედებს

მრავალი

შრომის
ფაქტორი,

მწარმოებლურობას.
როგორიცაა,

ამ

უკანასკნელზე

მაგალითად:

წარმოების

მექანიზაცია და ავტომატიზაცია, შრომისა და საერთოდ წარმოების პროგრესული
ორგანიზაცია, შრომისადმი ქმედითი მატერიალური სტიმულები.
სამეწარმეო უნარი, როგორც წარმოების ფაქტორი.
სამეწარმეო უნარი თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის განუყრელი ნაწილია.
მეწარმე ხელს ჰკიდებს წარმოების ფაქტორთა ახალი კომბინაციის ორგანიზაციას
და

უზრუნველყოფს

ეკონომიკურ

განვითარებას.

მეწარმეობის

ობიექტია

წარმოების დახასიათებული სამი ფაქტორის ყველაზე ეფექტიანი კომბინაციის
განხორციელება შემოსავლების მაქსიმიზაციის მიზნით.
საქმე ისაა, რომ წარმოებისათვის აუცილებელ სამ ფაქტორს (მიწა, კაპიტალი,
შრომა)

თავისთავად,

დამოუკიდებლად, თითქმის არაფრის
შექმნა

არ

შეუძლია.

საჭიროა

განსაზღვრულ საწარმოო ერთეულში
მათი

თავმოყრა

ისინი

ვინმემ

შეაერთოს

და

ორგანიზაცია;

(მეწარმემ)

და

უნდა

ჩამოაყალიბოს

საწარმოო ერთეული. ამით მეწარმე
გარკვეულ რისკს ეწევა წარმოების
შედეგისათვის

_

მოგების

თუ

ზარალის მიღებისათვის.
სწორედ მის სამეწარმეო უნარზეა დამოკიდებული წარმოების ეფექტიანობა. თუ
ის

ზარალით

დაამთავრებს

წარმოების

პროცესს,

მაინც

ვალდებულია

აანაზღაუროს წარმოების ფაქტორთა ხარჯები. მაღალი მოგების მიღებისას კი
რისკის დადებითი საფასური მნიშვნელოვანია როგორც მეწარმის, ისე წარმოების
სხვა ფაქტორთა მფლობელთათვის.
მაშასადამე, ადამიანი, რომელიც თავის თავზე იღებს მიწის, კაპიტალისა
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და შრომის გამოყენების პასუხისმგებლობას და რისკს, ასევე წყვეტს საკითხს
აღნიშნული რესურსების გამოყენების წესის შესახებ, იწოდება მეწარმედ.
აქედან გამომდინარე, ნათელია, რომ სანამ საქმეს მოჰკიდებდეს ხელს,
მეწარმემ ყოველნაირად უნდა აწონ-დაწონოს თავისი უნარი და შესაძლებლობანი,
რათა წარმოების მაღალ ეფექტიანობას მიაღწიოს, თვითონაც მოიგოს და სხვა
წარმოების

ფაქტორთა

მფლობელებიც ჯეროვნად

დააკმაყოფილოს.

ამიტომ

სამეწარმეო უნარი მიჩნეულია წარმოების მეოთხე ფაქტორად.
სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარი, როგორც წარმოების ფაქტორი. განსხვავებით
მეწარმისაგან, რომელიც ერთ საწარმოო ერთეულში უყრის
ფაქტორებს და
ქვეყნის

ორგანიზაციას უკეთებს

წარმოების

თავს წარმოების

პროცესს,

სახელმწიფო

მასშტაბით უზრუნველყოფს ეროვნული მეურნეობის ნორმალურ

ფუნქციონირებას. ის, უწინარეს ყოვლისა, ქმნის მეწარმეობისათვის აუცილებელ
საკანონმდებლო ბაზას, ადგენს ეკონომიკური თამაშის წესებს და აკონტროლებს
მის განხორციელებას. ამიტომ სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის, როგორც
წარმოების

გლობალური

ფაქტორის,

ფუნქციაა

ქვეყნის ეკონომიკური

სტაბილიზაციისათვის ხელშეწყობა, ოპტიმალური ზემოქმედება ინფლაციასა და
უმუშევრობაზე

და, საერთოდ,

მხარდაჭერა საბაზრო ეკონომიკის
ნორმალური
ფუნქციონირებისათვის.
სამეწარმეო

უნარისა

სახელმწიფოს
უნარის

ეკონომიკური

არსებული

მსგავსების
შორის

და

გარეგნული

მიუხედავად,
შინაგანად

მათ
მაინც

პრინციპული განსხვავებაა:
- მეწარმეს საქმე როგორც მატერიალურ (მიწა, კაპიტალი), ისე შრომით
რესურსებთან აქვს, რომელთაც იგი თავს წარმოების ერთიან პროცესში უყრის.
სახელმწიფო კი ეროვნული ეკონომიკის ფარგლებში მეწარმეებს აერთიანებს;
- ბიზნესის წარმართვის პროცესში გადაწყვეტილებების მიღებით მეწარმე
მოცემული

კონკრეტული

საწარმოს

საქმიანობის

კურსს

განსაზღვრავს.

სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები კი ეროვნული ეკონომიკის
შემადგენელი ყველა საწარმოს განვითარების სტრატეგიაზე ახდენს გავლენას;
- მეწარმე, როგორც ნოვატორი, ახალი პროდუქტების წარმოების დაწყებაზე
ზრუნავს; ახალი ტექნოლოგიები, ბიზნესის ორგანიზაციის ახალი ფორმები და
მეთოდები შემოაქვს. სახელმწიფოს, როგორც ეკონომიკაში ნოვატორს, ახალი
საფინანსო-საკრედიტო და საგადასახადო სისტემები (ან ამ სისტემების ახალი
ელემენტები) შემოაქვს, ახალ ინსტიტუციონალურ სტრუქტურებს აყალიბებს და
ა.შ.;
- ბიზნესის წარმართვის პროცესში მეწარმე საკუთარ თავზე რისკს და მისი
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გამართლების შესაბამისად „ჯილდოსაც“ იღებს; მოვლენათა განვითარების
ყველაზე „სავალალო“ ვარიანტი შეიძლება იყოს მისი გაკოტრება. ეროვნული
ეკონომიკის ხელმძღვანელობისას რისკს თავის თავზე სახელმწიფოც იღებს,
მაგრამ იგი რამდენადმე განსხვავებული ხასიათისაა: სახელმწიფოს ამგვარი
„გაკოტრების“ უფლება არა აქვს, რადგანაც მაშინ მას თვითდაშლა (თუმცა
ისტორიაში ასეთი შემთხვევებიცაა ცნობილი) ემუქრება. თანაც, თუ აღებული
დაუზღვეველი რისკისათვის მეწარმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო რაც
შეიძლება

მეტი

მოგების

განმხორციელებელი

მიღებაა,

პირებისათვის

სახელმწიფო

ჯილდო

ხელისუფლების

არჩევნებში

გამარჯვება,

ხელისუფლებაში ყოფნის ვადის გაგრძელებაა.

3.2.2 სამეურნეო საშუალებები
სამეურნეო საშუალებები
მეწარმე სუბიექტის
განკარგულებაში
არსებული მატერიალური
და არამატერიალური
რესურსების
ერთობლიობაა, რომელთა
დახმარებითაც იქმნება
ეკონომიკური სარგებელი
ანუ მოგება.

სამეურნეო საშუალებები მეწარმე სუბიექტის განკარგულებაში არსებული
მატერიალური და არამატერიალური რესურსების ერთობლიობაა, რომელთა
დახმარებითაც იქმნება ეკონომიკური სარგებელი ანუ მოგება. თავისი არსიდან
გამომდინარე,

სამეურნეო

საშუალებები

წარმოადგენენ სამეურნეო რესურსებს, ფონდებს
ანუ

აქტივებს.

აქტივი

განხორციელებული

ესაა

წარსულში

სამეურნეო

ოპერაციის

შედეგად საწარმოს საკუთრებაში არსებული
მატერიალური
რესურსების

და

არამატერიალური

ერთობლიობა,

რომელთა

საშუალებითაც იგი მომავალში მოელის ეკონომიკური სარგებლის ანუ მოგების
მიღებას. აქტივებს მიეკუთვნება: ფულადი საშუალებები, ეროვნულ და უცხოურ
ვალუტაში; სასაქონლო - მატერიალური მარაგები: ნედლეული, მასალა, სათბობი,
საწვავი,

მზა

გადამცემი

პროდუქცია;

ძირითადი

მოწყობილობები,

საშუალებები:

დაზგა-დანადგარები,

შენობები,

ნაგებობები,

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებები, საოფისე ტექნიკა და ინვენტარი; არამატერიალური აქტივები:
ლიცენზია, პატენტი, სამარკო ნიშანი და სხვა.
სამეურნეო საშუალებები შეიძლება დაჯგუფდეს სხვადასხვა ნიშნის , მათ
შორის: სამეურნეო ბრუნვაში მონაწილეობის ხასიათის, ეკონომიკური შინაარსის,
ფუნქციური დანიშნულების, შემადგენლობის მიხედვით და ა.შ.
სამეურნეო ბრუნვაში მონაწილეობის ხასიათის მიხედვით სამეურნეო
საშუალებები იყოფა:
 წარმოების სფეროს სამეუნეო საშუალებებად;
 არასაწარმოო სფეროს სამეუნეო საშუალებებად.
წარმოების სფეროს სამეურნეო სასუალებებით იქმნება პროდუქცია, ხორციელდება
მომსახურების გაწევა, ან ხდება სამშაოს შესრულება.
თავის მხრივ, წარმოების საშუალებები იყოფა შრომის საშუალებებად და
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შრომის

საგნებად.

შრომის

საშუალებები

(შენობები,

ნაგებობები,

დაზგები,

დანადგარები და სხვა) ქმნიან შრომის პროცესის განხორციელების აუცილებელ
პირობებს, ადამიანბის მეშვეობით ან ავტომატურად ზემოქმედებენ შრომის
საგნებზე, უცვლიან სახეს იმისთვის, რომ მივიღოთ ახალი სახმარი ღირებულება პროდუქცია (მზა ნაწარმი). მაგალითად, შენობაში თავსდება საწარმოო და საოფისე
ფართი,

დაზგები,

დანადგარები,

ინსტრუმენტები,

ინვენტარი.

აღნიშნული

საშუალებები წარმოადგენენ შრომის იარაღებს
და ქმნიან ხელსაყრელ სამუშაო გარემოს. მათი
მეშვეობით

ხორციელდება შრომის საგნებზე

ზემოქმედება,

და

შესაბამისად

იქმნება

პროდუქცია.
შრომის საშუალებები მრავალჯერადად,
ხანგრძლივად გამოიყენებიან წარმოებაში და
განიცდიან ცვეთას. აქედან გამომდინარე, თავიანთი ღირებულებაც ნაწილ - ნაწილ
გადადის ახლადშექმნისლ პროდუქციაში. რამდენაც შრომის საშუალებების გარეშე
ნედლეული, ესაა
შესყიდული ან
მოპოვებული
წიაღისეული და სხვა
ბუნებრივი რესურსები,
რომელთაგან
წარმოებული მასალები
შემდგომ
გადამუშავებას
საჭიროებს.

ვერ განხორციელდება შრომის პროცესი, ამდენად მათ ძირითად საშუალებებსაც
უწოდებენ.
შრომის საგნები, განიცდიან რა სახეცვლილებას, ქმნიან პროდუქციის
ნივთიერ საფუძველს. მიეკუთვნება: ნედლეულლი, მასალები, სათბობი და სხვა.
არასაწარმოო სფეროს სამეურნეო საშუალებები უშუალოდ, პირდაპირ არ
მონაწილეობენ წარმოების პროცესში, მაგრამ აქტიურ ზემოქმედებას ახდენენ
პროდუქციის

წაროებაზე.

მათ

მიეკუთვნებათ

ისეთი

ძირითადი

ფონდები,

როგორიცაა: კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დაწესებუელები, საზოგადოებრივი
კვების ობიექტები და სხვა.
საწარმოს სამეურნეო საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სასაქონლომატერიალური მარაგების კლასიფიკაცია შეიძლება შემდეგი ნიშნის მიხედვით:
-

საწარმოო მარაგი/რეზერვი;
მასალები;
სასაქონლო მარაგი.
საწარმოო მარაგი/რეზერვი, ესაა

შესყიდული ან ადგილზე დამზადებული
მატერიალური
საშუალებები,

ფასეულობა,

საბრუნავი

ნედლეულის,

მასალების,

სათბობის,

ნახევარფაბრიკატების,

დაუმთავრებელი

წარმოების,

პროდუქციის

სახით,

მომენტში

გამოიყენება

არ

რაც

მზა

მოცემულ
წარმოებაში,

ინახება საწყობებსა და სხვა ადგილებში
შემდგომი

მათი

გამოყენების

თვალსაზრისით. იგი არის რესურსების რეზერვად შენახვის ხერხი წარმოებისა და
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მიმოქცევის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, მოცდენების საფრთხის
შესამცირებლად.
ნედლეული, ესაა შესყიდული ან მოპოვებული წიაღისეული და სხვა
ბუნებრივი

რესურსები,

რომელთაგან

წარმოებული

მასალები

შემდგომ

გადამუშავებას საჭიროებს. მაგალითად, ნედლეულია სოფლის მეურნეობის და
მომპოვებელი მრეწველობის ისეთი რესურსები, როგორიცაა: ხორბალი, შაქრსი
ჭარხალი, ბამბა, მადანი და სხვა.
მასალა,

ესაა

მატერიალური

სუბსტანცია,

რომელიც

ბუნებრივი

ნედლეულიდან დამუშავებისა და გადამუშავების საშუალებით მიიღება და
წარმოებისათვის, ნივთის დამზდებისათვის ან სხვა მატერიალურ სუბსტანციებად,
ობიექტებად, საგნად გარდაქმნისათვის გამოიყენება. მასალები იყოფ ძირითად და
დამხმარე მასალებად. ძირითადი მასალები შეადგენენ გამოშვებული პროდუქციის
ნივთიერ საფუძველს. მაგალითად, პურის წარმოებაში - ფქვილი, კოსტიუმის
წარმოებაში - ქსოვილი და ა.შ. დამხმარე მასალების დანიშნულება წარმოების
პროცესის მომსახურებაა. მათ მიეკუთვნება ისეთი სწრაფხარჯვადი მასალები,
როგორიცაა: საკანცელარიო ნივთები, ლაქი - პარკეტის მოსაპირკეთებელად,
შესაფუთი მასალები და სხვა.
ნახევარფაბრიკატები, ესაა მზა ნაკეთობა, საწარმოს პროდუქცია, რომელიც
უპირტესად სხვა, უფრო რთული სახეობის პროდუქციის შემადგენელ ნაწილად
გამოიყენება. ნახევარფაბრიკატად ითვლება გამოჭრილი ნაწარმი ტანსაცმლის
შესაკერად,

გამოჩრხული

დეტალები

დაზგის

დასამზადებლად და სხვა.
დაუმთავრებელი
წარმოება, ესაა ნაწილობრივ მზა
პროდუქცია,

რომელსაც

გაუვლია
პროცესით

არ

ტექნოლოგიური
გათვალისწინებული

წარმოების სრული ციკლი, რაც
აუცილებელია
პროდუქცია

იმისათვის,
დამკვეთს

რომ
გადაეგზავნოს,

მიეწოდოს

ბაზარს

გასაყიდად,

გადაიტვირთოს მზა პროდუქციის საწყობში.
სასაქონლო მარაგი, ესაა შემდგომში გაყიდვის მიზნით, საწარმოს მიერ
შეძენილი საქონელი. მასთან, მყიდველი საწარმო არ ახორციელებს შესყიდული
საქონლის ფიზიკური ფორმის მკვეთრ ცვლილებას, რამდენადაც შესყიდვის
მომენტში მას უკვე გააჩნია მზა პროდუქციის სახე.
მზა პროდუქცია, ესაა ნაკეთობა (შრომის პროდუქტი, ნივთი), რომელმაც
მოცემული მომენტისათვის გაიარა წარმოების ყველა ტექნოლოგიური პროცესი და
გამიზნუია გსაყიდად. გასაყიდად გამზადებული პროდუქციისათვის საბოლოო
სასაქონლო ფორმის მისაცემად, მათ მიეკვრებათ იარლიყი. ისინი შეიძლება
201

შეიფუთოს, მოთავსდეს პარკებში ნ სპეციალურ ყუთებში, რომელსაც ტარა ეწოდება.
ტარა და ტარა მასალა შეიძლება იყოს როგორც ქაღალდის, მუყაოს, ასევე
პოლიეთილენის, თუნუქის, პლასტმასის და სხვა.

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1. ჩამოთვალეთ წარმოების
ფაქტორების სახეები.
2. რა თავისებურებებით
ხასიათდება წარმოების
თითოეული ფაქტორი?
3. რას ნიშნავს სამეურნეო
საშუალებები?
4. რა განსხვავებაა შრომის
საშუალებებსა და შრომის
საგნებს შორის?

6.
რა არის მასალა და რამდენ
სახისაა იგი? დაასახელეთ
მაგალითები.
7.
რა არის
ნახევარფაბრიკატები?
დაასახელეთ მაგალითები.
8.
რა არის დაუმთავრებელი
წარმოება? დაასახელეთ
მაგალითები.
9.
რა არის მზა პროდუქცია?
დაასახელეთ ნედლეულის
მაგალითები.

5. რა არის ნედლეული?
დაასახელეთ მაგალითები.

სავარჯიშოები:
1. ჩამოთვალეთ თქვენი ბიზნესისათვის საჭირო მასალები და
ნედლეული;
2. განსაზღვრეთ

საჭირო

მასალებისა

და

ნედლეულით

თქვენი ბიზნესის უზრუნველყოფის გზები.
3. გამოთვალეთ თქვენი ბიზნესის დაწყებისათვის საჭირო
მასალებისა და ნედლეულის შეძენის ღირებულება.
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