Kiçik Bizneslǝr Üçün Mǝslǝhǝt

Biznesinizi böyütmək
istəyirsiniz?
Bunun yollarını öyrənin.

Rusiya—
Belarus
Ukrayna
—Moldova
—Rumıniya
—Serbiya
—Bolqarıstan
—Kosova
Gürcüstan—

Xorvatiya—
Bosniya və Herseqovina—
Monteneqro—
Albaniya—
Ermənistan—
KYR Makedoniya
Türkiyə
—Yunanıstan
Azərbaycan
Tunis—
—Livan
—Qərb Şəriyə və Qəzza
—Mərakeş
—İordaniya
Misir

Biz Cənubi və Şərqi Avropa, Şimali Afrika və Mərkəzi
Asiyanın 30 ölkəsində fəaliyyət göstəririk.
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Rusiya

Qazaxıstan
Monqolustan
—Qırğızıstan Respublikası
—Tacikistan
—Türkmənistan
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) olaraq, biz təkcə maliyyə
vəsaiti təmin etmirik. Biz həm də biznes məsləhətləri veririk 30 ölkədə kiçik
və orta biznes üçün məsləhət xidməti göstəririk. Əgər biznesinizi inkişaf
etdirmək istəyirsinizsə, biz necə kömək etməyi bilirik.
Bu kitabçada biz aşağıdakıları daha ətraflı izah edirik:
• Biz nə ilə məşğuluq (Səh.4)
• Layihələrimiz (Səh.6)
• Əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz (Səh.8)
• Bizim layihə icra proseslərimiz necə işləyir (Səh.10)

Biz nə ilə məşğuluq

Uğur qazanmaq
istəyirsinizsə, biz bunun
yolunu bilirik.
Biz kiçik və orta biznes müəssisələrinə böyümək,
uğur qazanmaq, sonra təkrar böyümək, yerli
iqtisadiyyatları, daha sonra isə regionlar üçün əsl
katalizator olmaq istiqamətində yardım etmək
üçün buradayıq.

şəbəkəmiz müştərilərə irəliyə addım atmaq və
böyük düşünməyə başlamaq üçün kömək edir.
Bakıda arıçılıqdan tutmuş Monqolustanda kişmir
parça, Misirdə kondisioner istehsalı, Gürcüstanda
şərab zavodları və ya Monteneqroda eko-turizm
sahələrinədək, bizim mütəxəssis şəbəkəmiz
keyfiyyət idarəçiliyi, marketinq, mühəndislik
və digər sahələrdə bacarıqlara malikdir. Biz nə
etdiyimizi və necə etdiyimizi yaxşı bilirik.

Biz müştərilərimizi çoxlu sayda biznes
müəssisələrinə dəyişməkdə kömək edə
biləcək yerli və beynəlxalq məsləhətçilərlə
əlaqələndiririk. Böyümək istəyən ən kiçik biznes
müəssisələrindən qlobal inkişafa can atan
müəssisələrədək müştəriləri əhatə edən icraçı,
mütəfəkkir və məsləhətçilərdən ibarət ekspert

Yeni veb-səhifə, keyfiyyət idarəetmə sistemi,
marketinq strategiyası və ya hətta tamamilə yeni
idarəetmə strukturu olmasından asılı olmayaraq,
biz ehtiyaclarınıza cavab verən ən səmərəli plan
müəyyənləşdirmək üçün sizinlə işləyirik. Daha
sonra isə planın ən yaxşı nəticələr verəcəyindən
əmin olmaq üçün çoxillik təcrübəmizdən
yararlanmaqla, bütün proses boyunca sizə dəstək
verəcəyik. Hər bir plandan bir il sonra, etdiyimiz
təsiri yenidən qiymətləndiririk. Və nəticələr öz
sözünü deyir.
2-ci planın bir ili ərzində:

Biz Qazaxıstanın çini qablar zavodu
Çay Evinə ixraca başlamaq və mal
dövriyyəsini üçqat artırmaq məqsədilə
beynəlxalq keyfiyyət standartlarının
tətbiqinə dəstək vermişik.

Müştərilərimizin 68 faizi dövriyyələrin orta
hesabla 30 faiz artırır, 56 faiz isə 26 faiz
olmaqla məhsuldarlığı artırır, onlar biznesi
genişləndirdiyinə görə 51 faiz olaraq əhəmiyyətli
dərəcədə iş yerlərinin artırılmasını müşahidə edir
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knowhow veb səhifəmizə müraciət edin.
Fəaliyyətlərimiz 30-dən çox ölkədə çoxlu sayda
biznes müəssisələrini əhatə edir. Biz 20 ildən
çox müddət ərzində Avropada və ondan kənarda
uğurla fəaliyyət göstərmiş və 1990-cı illərin
əvvəllərindən bu vaxtadək 18,000-dən çox biznes
müəssisəsinə dəstək vermişik. Biz böyük həcmdə
bilik əldə etmiş və unikal ekspert şəbəkəsi
yaratmışıq. Əgər uğur qazanmaq istəyirsinizsə,
bunun yolunu biz bilirik.

Makedoniyanın süd istehsalçısı “Buchen
Kozjak” bizim marketinq, reklam və
qablaşdırma işinin yaxşılaşdırılması
təcrübəmizdən yararlanaraq satışları
20 faiz artırmağa nail olmuşdur.

və orta hesabla 23 faiz olmaqla işçilərin sayını
artırırlar. Müştərilərimizin 18 faizi inkişaf etmək
məqsədilə kənar fond saxlayır.

1

 iz yerli vətəndaşlara məxsus olmaqla illik dövriyyəsi
B
€ 50 milyon və ya ümumi balansı € 43 milyondan
az olan özəl biznes müəssisələri ilə işləyirik.
Xidmətlərimizin şərtləri haqqında daha ətraflı məlumat
əldə etmək üçün bizim www.ebrd.com/unikal bilik və
bacarıqlar veb səhifəsinə müraciət edin.
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2014-2016-cü illərin nəticələri üzrə məlumatlar

Lakin bu hamısı deyil. Biz şirkətlərə onların qərar
qəbul etmə fəaliyyətlərini təkmilləşdirməkdə
və xərcləri azaltmaqda kömək etmişik. Bizim
planlar biznes müəssisələrinə yeni istehsal
xətlərini istifadəyə vermək, yeni bazarlara
çıxış əldə etmək, yeni sertifikatlar almaq üçün
ixtisas uyğunluğu əldə etmək, enerjidən istifadə
həcmini və enerji xərclərini azaltmaq və ya insan
resurslarına tamamilə yeni yanaşma tətbiq etmək
imkanı verə bilər. Məqsədləriniz nə olursa olsun,
onlara nail olmaqda sizə kömək etmək üçün
ekspert biliklərinə malikik.
Bizimlə işləmək həm də çox əlverişlidir. Donorlarla
tərəfdaş olduğumuzdan, layihə xərclərini bölüşə
bilərik. Bizim donorlara təxminən 20 ölkə, eləcə
də Avropa İttifaqı və digər təşkilatlar və AYİB
özü daxildir. Xərclərin bölüşdürülməsi haqqında

Bizim köməyimizlə Türk mebel
istehsalçısı “Arkopa” yeni beynəlxalq
bazarlara çıxış əldə etmiş, özünün enerji
istehlakını azaltmış və satış dövriyyəsini
iki dəfə artırmışdır.

daha ətraflı məlumat üçün bizim www.ebrd.com/
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Layihələrimiz

Biz hər bir layihəni
sizin biznesinizlə necə
uzlaşdırmağı bilirik.
Bu məsləhətlər ixtisaslaşmış bilik
sahələrini əhatə edir, o cümlədən:

Biznes məsləhəti
Şirkətiniz xüsusi növ bilik və bacarıqlardan
(məsələn, veb-səhifə yaratmaq üçün texniki
biliklər və ya ISO standartlarına cavab verən
keyfiyyət idarəetmə sisteminin tətbiqi) faydalana
bilərsə, onda biz bir sıra layihələrə dəstək
verə bilərik. Buraya, adətən, ixtisaslı yerli
məsləhətçilərlə iş daxildir və çox vaxt təxminən
dörd-altı ay davam edir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

strategiya
marketinq
təşkilati məsələlər
əməliyyatlar
texnologiya
texniki həllər
keyfiyyətə nəzarət
maliyyə idarəçiliyi
enerji səmərəliliyi və ətraf mühit.

Sizin biznesinizi daha rəqabətli etmək üçün,
bizim mütəxəssislər ən son qabaqcıl təcrübələrə
istinad edir,onları tətbiq edir və bu sahələrlə bağlı
fikir yürüdürlər. 6000 məsləhətçimizin hər birini
şəxsən tanıyırıq və onlar bizim ciddi standartlara
cavab verir. Biznesiniz üçün yüksək keyfiyyətli
məsləhət xidmətləri göstərmək üçün onlarla
yaxından əməkdaşlıq edirik. Məqsədimiz hər bir
ölkədə bizdən sonra uzun müddət inkişaf edəcək
biznes məsləhəti üzrə güclü, rəqabətli bazar
formalaşdırmaqdır.

Marketinqlə bağlı dəstəyə ehtiyacınız
varsa, araşdırmadan brendləmə və
elektron ticarətədək istənilən məsələdə
sizə kömək edə bilərik.
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Bunun nəticə verdiyindən əminik. Layihələrimizin
85 faizinin “olduqca uğurlu” və ya “uğurlu” kimi
qiymətləndirilməsi onların biznes ehtiyaclarını
həll etdiyini və şirkət fəaliyyətinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərdiyini sübut edir.

Bundan başqa, beynəlxalq məsləhətçilərimiz
daha çox təchizatçı/alıcı və tərəfdaş
münasibətlərinin formalaşmasına səbəb olan və
yeni bazarlara yol açan əlaqələr təmin etməklə,
karyera ərzində inkişaf etmiş sənaye əlaqələri
şəbəkəsinə malikdirlər. Məlumat bazamızda
73 ölkədən 2500-dən çox sənaye eksperti
mövcuddur və bu şəbəkə hər il genişlənir.

Müştərilərimizin 84 faizi öz layihələrinə start
verməzdən öncə heç vaxt xarici məsləhətçi ilə
işləməmişdilər. Lakin bir il sonra biz layihəni
qiymətləndirərkən, onların 95 faizi yenidən
məsləhətçi cəlb etmək istədiklərini bildirmiş və
onların təxminən yarısı artıq bunu etmişdir.

Bu layihələrə unikal bilik və bacarıqların tətbiqi
sayəsində müştərilərimiz daha məhsuldar, öz
bazarları haqqında daha çox məlumatlı və bu
səbəbdən də daha rəqabətli olmaq imkanı əldə
etmişlər. Faktiki olaraq, bu müəssisələrin 70%dən çoxunun rəhbərləri bizim layihələr sayəsində
öz şirkətlərinin uğur qazanmaq şanslarını daha
yaxşı və ya kifayət qədər yaxşı, sözü gedən
layihələrin 85%-dən çoxunu isə “olduqca uğurlu”
və ya “uğurlu” kimi qiymətləndirirlər.

Sənaye sahələri üzrə təcrübə
Əgər beynəlxalq səviyyədə rəqabət aparmaq
istəyirsinizsə, biz eyni sənaye sahəsində əldə
edilmiş 15 ildən çox yüksək rəhbərlik təcrübəsinə
malik beynəlxalq məsləhətçi ilə işləmək
imkanlarımız var. O, şirkətinizə daha çox uğur
qazanmaq və artım üçün etibarlı strategiya
formalaşdırmaqda dəstək vermək məqsədilə bu
cür bilik və təcrübələri birbaşa sizinlə və rəhbər
işçi qrupunuzla paylaşa bilər.
Bu layihələrə satış və marketinqdən ixrac,
investisiya, maliyyə və strateji planlaşdırmayadək
müəssisənin hər bir aspektinə strateji baxış
aiddir. Bizim beynəlxalq məsləhətçilər özlərinin
geniş sənaye təcrübələrini tətbiq edirlər - onlar
ən son işlək proseslərdən və texnologiyalardan
xəbərdardırlar. Onlar inzibati idarəetmə
funksiyalarını yerinə yetirdiklərindən, məsləhət
gördükləri həll yollarının çətinliklərindən də
xəbərdardırlar. Lakin onlar həm də həqiqətən də
səmərəli olan idarəetmə üsulları və onların hər
bir müəssisənin ehtiyacları üçün necə adaptasiya
edilə biləcəyindən xəbərdardırlar.

Qida və içkilərdən pərakəndə satış və
istehsaladək biz demək olar ki, hər bir
sənaye sahəsində və sektorda fəaliyyət
göstəririk.
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Bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz

Məsləhətdən maliyyəyədək
unikal bilik və bacarıqlara
malikik.
Unikal bilik və bacarıqlardan istifadə
Doğru məsləhətçi tapmağın çətin ola
biləcəyindən xəbərdarıq. Məhz bu səbəbdən,
yerli məsləhətçilərin unikal bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə kömək
etmək üçün yerli məsləhətçilərdən ibarət
şəbəkəmizlə sıx işləyirik. Professional inkişaf
proqramlarımız vasitəsilə biz məsləhətçilərə
sizin ehtiyaclarınıza daha yaxşı xidmət
göstərmək üçün bacarıqlarını artırmaqda
kömək edirik.

Son üç ildə sizə yardım etmək üçün hazır
olan məsləhətçilərimizin sayını iki dəfə
artırmışıq.

Harada yerləşməyinizdən asılı olmayaraq,
sizi daha böyük bazarlara çıxışdan məhrum
edən logistika, məhsul keyfiyyəti və ya bazar
bilikləri kimi problemləri aradan qaldırmaq
istiqamətində sizə lazımı məsləhətlərdən
yararlanmaq imkanı yarada bilərik.
Layihələrimizin təxminən yarısı paytaxt
şəhərlərdən kənarda yerləşən biznes
müəssisələri ilə bağlıdır.

Biznesinizin böyüməsində rol oynayan
bir çox amillərin olduğunu bilirik. Bu səbəbdən,
məqsədlərinizi həyata keçirməkdə sizə kömək
etmək üçün bütün imkanlarımızla səy göstəririk
İnnovasiya
Yeni idarəetmə mədəniyyəti tətbiq etmək,
istehsal proseslərinizi təkmilləşdirmək və yeni
texnologiyalar tətbiq etməkdə sizə yardım
göstərməklə, xidmətlərinizi təkmilləşdirməklə
və məhsul çeşidlərinizi genişləndirməklə, sizi
innovasiyalar həyata keçirməyə çağırırıq.

Biz biznes sahəsində qadın və gənclər üçün
xüsusi problemlərin olduğunu qəbul edirik.
Məhz bu səbəbdən, qadın sahibkarlar
üçün əlavə dəstək təmin etmək məqsədilə
mentorluq və uzunmüddətli kouçinq üzrə
xüsusi proqramlarımız vardır.
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kömək edə bilərik. Biz maliyyə əldə etmək istəyən
müştərilərimizi tərəfdaş maliyyə institutlarımızdan
biri olan AYİB və ya digər investorlara yönəldirik.
İnvestisiyadan sonra, müştərilərimizə
məqsədlərinə çatmaq, kapital xərclərlə bağlı
düzgün qərarlar qəbul etmək və korporativ
idarəetmə və rəhbərlik fəaliyyətlərini artırmaq
istiqamətində dəstək veririk.

Biz hər il 2000 biznesə innovasiyalar
həyata keçirməkdə köməklik göstəririk.

Maliyyə vəsaitlərinə çıxış
Maliyyə ehtiyaclarının təmin edilməsi kiçik
və orta biznes üçün ən böyük problemlərdən
biridir. Biz biznes planların hazırlanması, texnikiiqtisadi əsaslandırma həyata keçirilməsi və
ya mühasibatlıq məsələlərinin beynəlxalq
standartlara çatdırılması vasitəsilə bizneslərə

AYİB-in regionda təxminən 200 tərəfdaş
maliyyə institutu vardır.

Resurslardan istifadə səmərəliliyi və ətraf
mühit
Mütəxəssislərimiz müştərilərə enerji səmərəliliyi,
bərpa olunan enerji və ətraf mühitin mühafizəsi
kimi həyati məsələlərin həllində kömək edir.
Resurslardan istifadə səmərəliliyi üzrə ekspert
bilikləri kifayət qədər təmin edilməyən xidmət
olduğundan, sözü gedən xidməti sizin üçün daha
əlçatan etmək məqsədilə yerli məsləhətçilər
arasında həmin ekspert biliklərini formalaşdırmaq
üçün səylə çalışırıq.

Biz sizə enerji xərclərini və ətraf mühitə
təsirləri azaltmaqda kömək edə bilərik.
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Müraciət üsulları

Proses üzrə
sizi istiqamətləndiririk.
Bunun yolunu biz bilirik.
1. Kiçik və ya orta biznes müəssisəsisiniz?
Biz demək olar ki, hər bir sektoru təmsil edən
kiçik və orta bizneslərlə işləyirik. Uyğunluq
meyarlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün
www.ebrd.com/know-how veb-səhifəmizə
müraciət edin.

4. Ekspert seçin. Bizim hər il artmaqda olan
yüzlərlə yerli və beynəlxalq ekspertdən ibarət
şəbəkəmiz var. Son seçim sizə aiddir, lakin əmin
ola bilərsiniz ki, hər bir ekspertin keyfiyyətli
məsləhət xidmətləri göstərmək baxımından
sınanmış reputasiyası var.

2. Bizimlə əlaqə saxlayın. Bizimlə telefon
və ya e-mail vasitəsilə əlaqə saxlaya və ya
əməkdaşlarımızdan biri ilə danışmaq üçün
ofislərimizə baş çəkə bilərsiniz.

5. Layihənizi özünüz idarə edin. Biz layihənin
davam etdiyi bütün müddət ərzində işləmək üzrə
20+ illik təcrübəmizi ortaya qoyuruq. Layihəni
düzgün məcrada saxlamaq və biznesinizdə
dəyişikliyə nail olmaq baxımından ən yaxşı
nəticələri təmin etmək üçün bütün proseslərdə
sizə dəstək veririk.

3. Biznes ehtiyaclarınızı müəyyən edin.
Keyfiyyətə nəzarət sisteminə ehtiyacınız var?
Bu məsələdə sizə kömək edə bilərik. Bəlkə
şirkətiniz həm də insan resurslarının daha
effektiv idarə edilməsi və ya yeni marketinq
strategiyasından faydalana bilərdi? Biz
müştəriləri geriyə çəkə bilən hər hansı
məsələləri müəyyən etmək üçün bütün
layihələrimizə müştəri ilə işdən başlayırıq.
Layihəni və onun məqsədlərini birlikdə
müəyyən edirik.

6. Uğur qazanın. Layihə başa çatdıqda
əldə olunan faydalar başa çatmır. Sizinlə
sonrakı addımları müəyyənləşdiririk. Bu, yeni
maliyyələşdirmə, qənaət və hətta biznesinizin
digər aspekti üzrə işləmək üçün məsləhətçi cəlb
etməklə, yeni məhsulun buraxılması ilə bağlı ola
bilər. Biz əldə etdiyiniz nailiyyətlərdən xəbərdar
olmaq üçün bir il sonra geri qayıdacağıq.
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2. Bizimlə əlaqə saxlayın.
1. Kiçik və ya orta biznes
müəssisəsisiniz?

3. Biznes ehtiyaclarınızı
müəyyən edin.

6. Uğur qazanın.

4. Ekspert seçin.
5. Layihənizi özünüz idarə edin.
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