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I. შესავალი

საქართველო განიცდის განსაკუთრებულად რთულ
პერიოდს სოციალური, პოლიტიკური და
ეკონომიკური რეორიენტაციის სფეროში.
ეკონომიკაში ხდება ადმინისტრაციულ-
მბრძანებლობითი სისტემიდან ღია საბაზრო
სისტემაზე გადასვლის დეკლარირება. საბაზრო
სისტემაზე გადასვლისას ვლინდება წარმოების
ზრდის, პირადი და საზოგადოებრივი
კეთილდღეობის ამაღლების ახალი
შესაძლებლობები, მაგრამ არის სამუშაო
ადგილების შემცირების, უმუშევრობის ზრდისა და
მთელი რიგი საწარმოების კრახის საფრთხეებიც.

ქვეყნის ეკონომიკისა და საწარმოების აბსოლიტური
უმრავლესობის მმართველობითი სისტემა ჯერ-
ჯერობით ვერ უმკლავდება არსებულ სირთულეებს;
ქვეყანა დიდი რუდუნებით ცდილობს გამოვიდეს
სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური
კრიზისიდან. ნეგატიური შედეგების გასამკლავებად,
ბევრ სხვა საკითხებთან ერთად, საჭიროა
დავეუფლოთ ჩვენთვის ახალ, საბაზრო ეკონომიკის
შესაბამის ეკონომიკური მართვის ცოდნას,
ავითვისოთ მოწინავე, ეკონომიკურად
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება.
წინამდებარე სტატია მიმოიხილავს ქვეყანაში

ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგისა და
რეინჟინერინგის განვითარების წინადადებებს. ეს
პროცესები განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში
დაიწყო გასული საუკუნის 80-იანიწლებიდან.
ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგის ზოგადი

დახასიათება. თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები
მაღალი დინამიურობით ხასიათდება, რომელიც
დაკავშირებულია მუდმივად ცვალებადი ბაზრის
მოთხოვნებთან, პროდუქციის წარმოებისა და
მომსახურების ორიენტაციასთან დამკვეთებისა და
კლიენტების ინდივიდუალური სურვილებისადმი,
ტექნიკური შესაძლებლობებს უწყვეტ
გაუმჯობესებასთან და ძლიერ კონკურენციასთან.
საწარმოების მენეჯმენტში ასეთ ვითარებაში
იცვლება აქცენტები ცალკეული რესურსების
გამოყენების მართვიდან დინამიური
ბიზნესპროცესების ორგანიზაციისაკენ. ბიზნეს
პროცესის (ბპ) ქვეშ უნდა ვიგულისხმოთ ურთიერთ
დაკავშირებული ოპერაციების (სამუშაოების)
ერთობლიობა, რესურსების მოხმარების
საფუძველზე მზა პროდუქციის წარმოების ან
მომსახურების შესრულებისათვის. ბიზნეს პროცესის
მართვის მიზანია მომხმარებელთა ხარისხიანი



მომსახურება. ამ დროს ბიზნეს-პროცესების
მართვაში ყველა მატერიალური, ფინანსური და
საინფორმაციო ნაკადები განიხილება
ურთიერთქმედებაში.
ბიზნესის პროცესების მენეჯმენტი წარმოიქმნა

ჯერ კიდევ ხარისხის უნივერსალური მართვისა
(TQM-TotalQualityManagement) [1] და პროცესების
უწყვეტი გაუმჯობესების (CPI-

ContinuousProcessImprovement) [2] ფარგლებში,
რომლთა მიხედვითაც მოსალოდნელია ბიზნეს
პროცესის გამჭოლი მართვა, როგორც ერთი
ერთეულის, რომელიც სრულდება საწარმოოს
(კომპანიის) ურთიერთდაკავშირებული
ქვეგანყოფილებების მიერ, მაგალითად,
მომხმარებელის შეკვეთის მიღებიდან მის
რეალიზაციამდე.
ბიზნეს-პროცესების მართვა მიზანშეწონილია

განვიხილოთ სხვადასხვა საწარმოების
ურთიერთქმედების დონეზე, როდესაც საჭიროა
პარტნიორი კომპანიების კოორდინაცია
საქონელბრუნვის ნაკადებში ან ლოგისტიკურ
პროცესებში. ლოგისტიკამ შექმნა მიწოდებების
ორგანიზების მეთოდები „ზუსტად დროში“ (JIT–
justintime), რომლის განხორციელებაც
წარმოუდგენელია ბიზნეს-პროცესების, როგორც
ერთიანის მართვის გარეშე.
ბიზნეს-პროცესების მართვაში რევოლუცია

განახორციელა თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სფეროს მიღწევებმა, რომელიც
ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგისა და
რეინჟინერინგის შესაძლებლობას იძლევა.
მ. ჰამერისა და დ. ჩემპის [3] განმარტების

მიხედვით ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი
(BPR– Business process reengineering) განისაზღვრება,
როგორც „ბიზნეს-პროცესების ფუნდამენტური
გააზრება და რადიკალური დაპროექტირება,
კომპანიის ძირითადი მაჩვენებლების საფუძვლიანი
გაუმჯობესების მისაღწევად“.
ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგის მიზანია

მატერიალური, ფინანსური და საინფორმაციო
ნაკადების მიზანმიმართული და სისტემური
მოდელირება, რომელიც მიმართული იქნება
ორგანიზაციული სტრუქტურის გამარტივების,
სხვადასხვა რესურსების გადანაწილებისა და
გამოყენების მინიმიზაციის, დამკვეთის მოთხოვნების
რეალიზაციის დროის შემცირების, მათი
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ.
ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი მოიცავს

ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგს, რომელიც
განსაზღვრული პერიოდულობით ტარდება,
მაგალითად, ერთხელ 5-7 წლის განმავლობაში, და

ბიზნეს-პროცესების შემდგომ უწყვეტ გაუმჯობესებას,
ცვალებად გარემოში მისი ადაპტაციის გზით.
ბიზნესის მაღალი ხარისხის დივერსიფიკაციისა

და მრავალფეროვანი პარტნიორული კავშირების
კომპანიებისთვის ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი
უზრუნველყოფს შემდეგი ამოცანების შესრულებას:
• შესასრულებელი ფუნქციების ოპტიმალური
მიმდევრობის განსაზღვრა, რაც იწვევს საქონლის
დამზადება-გაყიდვისა და მომსახურების ციკლის
დროის შემცირებას, რომელთა შედეგად მიიღწევა
კაპიტალბრუნვისა და ფირმის სხვა ეკონომიკური
მაჩვენებლების ზრდა.
• სხვადასხვა ბიზნეს-პროცესებში რესურსების
გამოყენების ოპტიმიზაცია, რის შედეგადაც ხდება
წარმოების დანახარჯების მინიმიზირება და
სხვადასხვა აქტივობების ოპტიმალური
კომბინაციების უზრუნველყოფა.
• ადაპტური ბიზნეს-პროცესების აგება, რომელიც
გამიზნული იქნება პროდუქციის საბოლოო
მომხმარებელთა მოთხოვნების, წარმოების
ტექნოლოგიის, ბაზარზე კონკურენტების ქცევის
ცვლილებებთან სწრაფ ადაპტაციაზე და,
შესაბამისად, მომხმარებლის მომსახურების
ხარისხის გაუმჯობესებზე, გარემოს დინამიური
ცვლილებების პირობებში.
• პარტნიორებსა და კლიენტებთან
ურთიერთქმედების რაციონალური სქემების
განსაზღვრა და როგორც შედეგი, მოგების ზრდა,
ფინანსური ნაკადების ოპტიმიზაცია.
ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი

ხორციელდება საინჟინრო მეთოდებისა და ბიზნეს-
პროცესების მოდელირების მოწინავე
პროგრამული ინსტრუმენტლური საშუალებების
გამოყენების საფუძველზე, კომპანიისა და
საკონსულტაციო ფირმის სპეციალისტთა
ერთობლივი გუნდის მეშვეობით. ე. ოიხმანისა და ე.
პოპოვის [4] განსაზღვრის შესაბამისად: „ბიზნესის
რეინჟინერინგი გულისხმობს ახალ აზროვნებას -
შევხედოთ კომპანიის აწყობას, როგორც საინჟინრო
საქმიანობას. კომპანია ან ბიზნესი აღიქმება ისე, რაც
შეიძლება აშენდეს, დაპროექტდეს ან განახლდეს
საინჟინრო პრინციპებს შესაბამისად“
ამასთან, შეუძლებელია ბიზნეს პროცესის

რეინჟინერინგი გავაიგივოთ ლოკალური
ამოცანების გადაწყვეტასთან, თუმცა ამ ამოცანების
გადაწყვეტა შეიძლება იყოს რეინჟინერინგის
შედეგი.

II. ბიზნესის პროცესების რეინჟინერინგში
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება



ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგის
ტექნოლოგიის წარმოქმნა შესაძლებელი გახდა,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების თანამედროვე
მიღწევების შედეგად, რომლებიც აკავშირებენ
ბიზნეს-პროცესების მონაწილეებს ერთიან
ტექნოლოგიურ ჯაჭვში უფრო სწრაფად და
საიმედოდ, ვიდრე კონტროლისა და
კოორდინაციის ტრადიციული ორგანიზაციული
მეთოდები.
განვიხილოთ თანამედროვე საინფორმაციო

ტექნოლოგიების თავისებურებანი:
• ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილები -
პერსონალური კომპიუტერის გამოყენების
საფუძველზე, იძლევა მუშაკების სხვადასხვა
ფუნქციების ინტეგრირების საშუალებას. შედეგად,
იცვლება საწარმოს თანამშრომელთა საქმიანობის
ხასიათი, სამეურნეო საქმიანობის უშუალო
შემსრულებლები ხდება ინფორმირებული.
თანამშრომელი იღებს ნორმატიულ ინფორმაციას
საინფორმაციო სისტემით, თავად ქმნის
საინფორმაცო შეტყობინებებს, უფრო მეტად
ღებულობს გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად,
ამუშავებს უფრო მეტ ინფორმაციას.
• ლოკალურ გამოთვლით ქსელებში
განაწილებული მონაცემთა ბაზები „კლიენტი -
სერვერი“ა რქიტექტურის გამოყენებით,
უზრუნველყოფენ სხვადასხვა მუშაკთა ფუნქციების
ინტეგრაციის შესაძლებლობას. ინტეგრირებული
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით კომპანიის
თანამშრომლები ცვლიან ერთმანეთში
ინფორმაციას, სადაც ყველა ცვლილება აისახება
რეალურ დროის მასშტაბში და ხელმისაწვდომი
ხდება ერთდროულად ბიზნეს პროცესის ყველა
დაინტერესებულ მონაწილეთათვის.
• სამუშაო ნაკადების მართვის სისტემები (workflow)

საშუალებას იძლევა ოპერატიულად დააკავშიროს
ოპერაციების შემსრულებლები საწარმოს
სხვადასხვა ქვეგანყოფილებიდან და პროგრამული
აპლიკაციები გამჭოლ ბიზნეს-პროცესებად,
რომლებიც კონტროლირდება საწარმოს
მმართველობის მხრიდან, როგორც ერთიანი
მთლიანი. Work flow სისტემები ეფუძნება
სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის
გამოყენებას კოლექტიური მუშაობის
ორგანიზაციისათვის (ჯგუფური - work group)
ლოკალურ ქსელებში. ამ სისტემაში შედიან
ელექტრონული შეტყობინებების მიმოცვლისა და
მარშრუტიზაციის საშუალებები, რომელიც ბიზნეს
პროცესის მონაწილეებს შორის მუშაობის შედეგების
უშუალო მიმოცვლას უზრუნველყოფს.

შესაძლებელია ბიზნეს პროცესის მონიტორინგი და
სხვა.
• გლობალური კომპიუტერული ქსელის
Internet/Intranet გამოყენებით, ელექტრონულ
მონაცემთა გაცვლის სტანდარტები (EDI – electronic

data interchange) და პროგრამული ინტერფეისების
კომპონენტური ტექნოლოგიების DCOM, CORBA

გამოყენების შედეგად მიიღება მართვის
დეცენტრალიზაცია მსხვილ კორპორაციებში,
საერთო ბიზნეს-პროცესებში მონაწილე
დამოუკიდებელი საწარმოების გაერთიანება
კონსორციუმებში და ვირტუალურ კორპორაციებში.
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების

გამოყენება მენეჯმენტში განაპირობებს
საწარმოების ტრანსფორმაციას ორგანიზაციული
სტრუქტურის, პროცესების ორგანიზაციის, მართვისა
და ორგანიზაციათაშორისი თანამშრომლობის
თვალსაზრისით.

III. ბიზნესპროცესების რეინჟინერინგის
ტექნოლოგია

საწარმოოს ურთიერთ -დაკავშირებული ბიზნეს-
პროცესების პროექტირება გულისხმობს მათი
მოდელირებისა და შემდგომი ტრანსფორმაციის
შრომატევადი სამუშაოების ჩატარებას. როგორც
წესი, სამუშაოები მიმდინარეობს მინიმუმ ერთი
წელი.
ბიზნეს-პროცესების იდენტიფიკაცია. ბიზნეს-

რეინჟინერინგის პრობლემების დაყენება და
სამუშაოების ინიციაციას განხორციელებენ
საწარმოთა მართვის ზედა დონის მენეჯერები -
გადაწყვეტილების მიმღები პირები.
როგორც წესი, საწყის ეტაპზე ხდება

პრობლემების ჩამოყალიბება, მაგალითად,
აღინიშნება გაყიდვების მოცულობის შემცირება,
პროდუქციის რეკლამაციების რაოდენობის ზრდა,
კადრების დენადობის მაღალი დონე,
აღჭურვილობის დაბალი დატვირთულობა,
ოპერაციათაშორისი შეყოვნებათა ზრდა,
ზენორმატიული მარაგები და საწარმოს მუშაობის
ეფექტურობის შემცირების მსგავსი მაჩვენებლები.
ამ ეტაპზე, გადაწყვეტილების მიმღები პირები,

აყენებენ სტრატეგიულ მიზნებს: ბაზრის ახალ
სეგმენტზე შესვლას, კონკურენტულ ბძოლაში
ლიდერობის მოპოვებას, გარკვეული დონის
რენტაბელობის მიღწევას და ა.შ.
სირთულეების გადასალახად და მიზნების

მისაღწევად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს უნდა
ესმოდეთ, ბიზნეს-რეინჟინერინგის მეთოდების
ღირებული და კრიტიკული ფაქტორები, რათა



ბიზნეს-პროცესების ძირეული რეკონსტრუქციის
სამუშაოების ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღონ.
ბიზნეს-რეინჟინერინგის აუცილებლობის

გააზრების შემდეგ ტარდება განმარტებითი
სამუშაობი ორგანიზაციის თანამშრომლებს შორის,
რადგან სათანადო მოტივაციის გარეშე დაგეგმილი
რეორგანიზაციის წარმატებაზე ფიქრი
შეუძლებელია. გარდაამისა, საჭიროა მოხდეს
აუცილებელი მატერიალური, ადამიანური,
ფინანსური და დროთი რესურსების გამოყოფა
ბიზნეს-რეინჟინერინგის ჩასატარებლად და
პროექტის შემმუშავებელი გუნდის ჩამოყალიბება.
ბიზნეს-პროცესების იდენტიფიცირების ეტაპზე,

ხდება შემდეგი სამუშაოების შესრულება:
საწარმოს მისიის ფორმულირება (დაზუსტება).

წარმატების ძირითადი ფაქტორების (7-8 ფაქტორი)
იდენტიფიცირება: ხანგრძლივობა, ღირებულება,
ხარისხი, სერვისული მომსახურება და სხვა. ბიზნეს-
პროცესების ძირითადი სახეობების გამოვლენა,
როგორც არსებული ასევე პერსპექტიული (10 - 15
პროცესი). ბიზნეს-პროცესების შეფასება წარმატების
განხორციელების ძირითადი ფაქტორების ხარისხის
მიხედვით. ბიზნეს-პროცესის რანჟირება
რეინჟინერინგის პრიორიტეტების მითითებით.
ბიზნეს-პროცესის განმასხვავებელი
თავისებურებების არა ფორმალურ იაღწერა.
არსებული საწარმოო და ინფორმაციული
ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სპეციფიკაცია.
საწარმოს განვითარების, ახალი ტექნოლოგიების,
რესურსების, წარმოქმნის, კლიენტების,
პარტნიორების და კონკურენტების ქცევის
ცვლილებების შესაძლო სცენარების აღწერა.
კომპანიის პერსონალის კვალიფიკაციის,
ტექნიკური აღჭურვილობის და ა.შ. დონესთან
დაკავშირებული შეზღუდვების განსაზღვრა.
ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფისა და
პარტნიორების სანდოობის საგარეო რისკების
განსაზღვრა.

დასკვნა

ჩვენს ქვეყანაში, ცოტა რამ თუ კეთდება ბიზნეს-
პროცესების ინჟინერინგისა და რეინჟინერინგის
სფეროში, მაგრამ პოზიტიური ცვლილებებიც

შესამჩნევია: ქართველი ავტორების მიერ
გამოქვეყნებულია არა ერთი საინტერესო ნაშრომი
სამამულო თუ საერთაშორისო გამომცემლობებში,
იბეჭდება კვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი
„ბიზნეს ინჟინერინგი“ (საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (სტუ), საინჟინრო აკადემია),
ჩამოყალიბდა შესაბამისი დასახელების
ფაკულტეტები (როგორიცაა სტუ-ს ბიზნეს-
რეინჟინერინგის ფაკულტეტი) და ა.შ. მაგრამ ჩვენი
აზრით, ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია
შესაბამისი დისციპლინების დანერგვა ყველა
უმაღლეს სასწავლებელში, როგორც ბიზნესის
მენეჯმენტის, ასევე საინფორმაციო
ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების
სპეციალობებზე. პირველ ეტაპზე, ეს შეიძლება იყოს
არჩევითი საგნების სახით კურუკულუმებში.
ორგანიზება უნდა გაუკეთდეს სხვადასხვა
საფეხურის სტუდენტების მომზადებას და
პროფესორ-მასწავლებლების სტაჟირებას ამ
სფეროში საუკეთესო გამოცდილების მქონე
უცხოურ უნივერსიტეტებში. უნდა შეიქმნას
გადამზადების კურსები, ტრენინგ და კონსალტინგ
ცენტრები დაინტერესებული პირების
დასახმარებლად.
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