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ჩვენ ვმუშაობთ სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპის, ჩრდილოეთ აფრიკისა
და ცენტრალური აზიის 30-ზე მეტ ქვეყანაში.
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মযঢথদ

ঞতঞ়ঢথদ

ফপফনঢথদ
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ಧরঞঽদধঢথদ
ಧথমঢপঢথদ

ফডঞঞতঞযযঢরফমদ
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში(EBRD), ჩვენ

დაფინანსების მექანიზმების გარდა, 30-ზე მეტი ქვეყნის მცირე
და საშუალო ბიზნესს ვთავაზობთ კონსულტაციებს. თუ გსურთ
გააფართოვოთ თქვენი ბიზნესი, ჩვენ ვიცით როგორ დაგეხმაროთ.
ამ ბუკლეტში ჩვენ გაგაცნობთ:
• რას ვაკეთებთ (გვ. 4)
• ჩვენს პროექტებს (გვ. 6)
• ჩვენს ძირითად თემებს (გვ. 8)
• როგორ მიმდინარეობს ჩვენი პროექტების პროცესი (გვ. 10)

რას ვაკეთებთ

თუ წარმატების მიღწევა
გსურთ, ჩვენ ვიცით
როგორ.
ჩვენ ვეხმარებით მცირე და საშუალო
ბიზნესს1 რომ გაფართოვდნენ და მიაღწიონ
წარმატებას, გახდნენ ეკონომიკის
კატალიზატორები, ჯერ ადგილობრივად,
შემდეგ კი რეგიონის მასშტაბით.

კლიენტებს წინ გადადგან ნაბიჯი და
დაიწყონ გლობალური აზროვნება.
მეფუტკრეობიდან ბაქოში, ქაშმირამდე
მონღოლეთში, კონდიციონერებამდე
ეგვიპტეში, ღვინის ქარხნებამდე
საქართველოში და ეკო-ტურიზმამდე
მონტენეგროში, ჩვენს პროფესიონალთა
ქსელს აქვს კვალიფიკაცია ხარისხის მართვის,
მარკეტინგის, საინჟინრო და სხვა სფეროებში.
ჩვენ ვიცით რა ვაკეთოთ და ვიცით როგორ
ვაკეთოთ.

ჩვენს კლიენტებს ვაკავშირებთ
ადგილობრივ კონსულტანტებთან და
საერთაშორისო მრჩევლებთან, რომლებსაც
უაღრესად ფართო სპექტრის ბიზნესების
ტრანსფორმირების ხელშეწყობა შეუძლიათ.
გაფართოების მსურველი უმცირესი
კომპანიიდან გლობალური მასშტაბის
ბიზნესამდე ჩვენი პროფესიონალი
თანამშრომლების, მოაზროვნეების და
მრჩევლების გუნდი ეხმარება ჩვენს

არის ეს ახალი ვებსაიტი, ხარისხის მართვის
სისტემა, მარკეტინგული სტრატეგია
თუ მმართველობის სრულიად ახალი
სტრუქტურა, ჩვენ ვიმუშავებთ თქვენთან,
იმ საუკეთესო პროექტის შესარჩევად,
რომელიც თქვენს საჭიროებებს შეესაბამება.
შემდეგ, მთელი პროცესის განმავლობაში,
დაგეხმარებით ჩვენი მრავალწლიანი
გამოცდილების გამოყენებით, -რათა
პროექტმა საუკეთესო შედეგებს მიაღწიოს.
პროექტის დასრულებიდან ერთი წლის
შემდეგ, ჩვენ დავბრუნდებით, რათა
შევაფასოთ განხორციელებეული პროექტის
შედეგები. შედეგები კი თავად განსაზღვრავს
პროექტის წარმატების ხარისხს.
პროექტის2 დასრულებიდან ერთი
წლის შემდეგ, ჩვენი კლიენტების 68
პროცენტმა გაზარდა ბრუნვა, საშუალოდ 30
პროცენტით, 56 პროცენტმა კი გააუმჯობესა
პროდუქტიულობა - საშუალოდ 26
პროცენტით. ბიზნესის გაფართოების
კუთხით, 51 პროცენტმა შექმნა სამუშაო
ადგილები საშუალოდ 30 პროცენტით,
ხოლო 18 პროცენტმა მოიპოვა გარე
ფინანსები კომპანიის ზრდისათვის.

ჩვენ დავეხმარეთ „ჩაის სახლს“,
ყაზახურ ფაიფურის ქარხანას , მიეღო
საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტები,
რის შედეგადაც მათ დაიწყეს თავიანთი
პროდუქციის ექსპორტი და გაასამმაგეს
ბრუნვა.

4

კონსულტაციები მცირე ბიზნესისთვის

ჩვენი საქმიანობა მოიცავს ბიზნესის ფართო
სპექტრს 25 ქვეყანაში. ჩვენ ეს წარმატებით
განვახორციელეთ მთელს ევროპაში და მის
ფარგლებს გარეთ 30 წლის "განმავლობაში"
1990-იანი წლების დასაწყისიდან
დავეხმარეთ 20,000-ზე მეტ ბიზნესს. ჩვენ
შევქმენით დაგროვილი ცოდნის სიმდიდრე
და პროფესიონალთა უნიკალური გუნდი.
თუ წარმატების მიღწევა გსურთ, ჩვენ ვიცით
როგორ.

მაკედონიური რძის პროდუქტების
მწარმოებელმა, „ბუჩენ კოზაკმა“
გამოიყენა ჩვენი გამოცდილება
მარკეტინგის, რეკლამის და შეფუთვის
გასაუმჯობესებლად და 20%-ით
გაზარდა გაყიდვები.

1

ჩ ვენ ვმუშაობთ კერძო ბიზნესებთან, რომლებსაც
ადგილობრივი პირები ფლობენ, 50 მლნ
ევრომდე ოდენობის ბრუნვით და 43 მლნ ევროზე
ნაკლები საბალანსო ღირებულებით. ჩვენი
მოთხოვნების შესახებ დამატებითი ინფორაცია იხ.
ჩვენსვებგვერდზე: www.ebrd.com/knowhow.

2

მონაცემები 2014-2016 წწ შედეგების მიხედვით

თუმცა, ეს ყველაფერი არაა. ჩვენ
კომპანიებს ვეხმარებით გააუმჯობესონ
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი
და შეამცირონ ხარჯები. ჩვენს პროექტებს
შეუძლია, დაეხმაროს ბიზნესს ახალი
პროდუქტების ხაზის დანერგვაში, ახალ
ბაზრებზე გასვლის და ახალ სფეროში
სერტიფიცირების საქმეში. ჩვენ ვეხმარებით
მათ, დაზოგონ ენერგია და შეამცირონ
ენერგიის ხარჯები ან მთლიანად
შეცვალონ თავიანთი მიდგომა ადამიანური
რესურსების მიმართ. რა მიზანიც არ უნდა
გქონდეთ, ჩვენ გვაქვს ნოუ-ჰაუ, რათა
დაგეხმაროთ მის მიღწევაში.
ჩვენთან მუშობა ხელმისაწვდომიცაა. ჩვენი
პარტნიორები არიან დონორები, რომლებსაც
შეუძლიათ გაიზიარონ პროექტის
ხარჯები. ჩვენი დონორები მოიცავენ
დაახლოებით 20 ქვეყანას, ევროკავშირს,
სხვა ორგანიზაციებს და თავად EBRD-ს.
ხარჯების განაწილების დეტალები იხ. ჩვენს
ვებსაიტზე: www.ebrd.com/knowhow.

ჩვენი დახმარებით, თურქული
ავეჯის მწარმოებელი „არკოპა“, ახალ
საერთაშორისო ბაზრებზე გავიდა,
შეამცირა ენერგიის მოხმარება და
გააორმაგა ბრუნვა.
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ჩვენი პროექტები

ჩვენ ვიცით, როგორ
მოვარგოთ თითოეული
პროექტი ზუსტად თქვენს
ბიზნესს.
ბიზნეს კონსულტაციები

კონსულტაციები მოიცავს კომპეტენციის
კონკრეტულ სფეროებს, ესენია:

თუ თქვენს კომპანიას შეუძლია სარგებელი
მიიღოს კონკრეტული სახის ნოუ-ჰაუს
მეშვეობით - ტექნიკური ცოდნით,
მაგალითად, ვებგვერდის შესაქმნელად,
ან ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის
დასანერგად, რომელიც ISO სტანდარტებს
შეესაბამება, ჩვენ შეგვიძლია რიგი
პროექტების მხარდაჭერა. ეს, როგორც წესი,
მოიცავს კვალიფიცირებულ ადგილობრივ
კონსულტანტებთან მუშაობას და ხშირად,
დაახლოებით ოთხიდან ექვს თვემდე
გრძელდება.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

სტრატეგია
მარკეტინგი
ორგანიზაცია
ოპერაციები
ტექნოლოგია
საინჟინრო გადაწყვეტები
ხარისხის მართვა
ფინანსური მართვა
ენერგო ეფექტურობა და გარემოს დაცვა

იმისათვის, რომ თქვენი ბიზნესი უფრო
კონკურენტუნარიანი გახდეს, ჩვენი
სპეციალისტები გამოიყენებენ უახლეს
საუკეთესო პრაქტიკას და აზროვნებას
ამ სფეროებში. ჩვენ პირადად ვიცნობთ
თითოეულს ჩვენი 6,000 კონსულტანტიდან
და ისინი აკმაყოფილებენ ჩვენს
მკაცრ სტანდარტებს. ჩვენ მჭიდროდ
ვთანამშრომლობთ მათთან, რათა თქვენი
ბიზნესისთვის უმაღლესი ხარისხის
კონსულტაციები უზრუნველვყოთ. ჩვენი
მიზანია თითოეულ ქვეყანაში ბიზნეს
კონსულტაციებისთვის კონკურენტუნარიანი
და ძლიერი ბაზრის შექმნა, რომელიც
გააგრძელებს არსებობას ჩვენი დახმარების
გარეშე.

თუ თქვენ დახმარება გჭირდებათ
მარკეტინგის სფეროში, ჩვენ შეგვიძლია
დაგეხმაროთ კვლევიდან და ბრენდინგიდან
ელექტრონულ კომერციამდე.
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და ჩვენ ვიცით, რომ ეს მუშაობს. ჩვენი
პროექტების 85 პროცენტი შეფასებულია
როგორც „ძალიან წარმატებული“, რაც
გულისხმობს რომ ბიზნესის საჭიროება
დაკმაყოფილებული იყო და პროექტს
მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა კომპანიის
საქმიანობაზე.

ამას გარდა, ჩვენს საერთაშორისო
კონსულტანტებს გააჩნიათ დარგობრივი
კონტაქტების ქსელი, რომელიც მთელი
კარიერის განმავლობაში იქმნებოდა,
რომლებიც ხშირად აკავშირებენ
მიმწოდებლებს/მყიდველებს და პარტნიორებს
და პოულობენ ახალ ბაზრებს. ჩვენ 2,500ზე მეტი დარგობრივი ექსპერტი გვყავს 73
ქვეყნიდან, ჩვენს მონაცემთა ბაზაში და ჩვენი
ქსელი ყოველწლიურად ფართოვდება.

ჩვენი პროექტის დაწყებამდე, კლიენტების
84 პროცენტს არასდროს უმუშავია გარე
კონსულტანტთან. პროექტის შეფასებისას,
რომელიც ჩვენ მიერ ჩატარდა მისი
დასრულებიდან ერთ წელიწადში, თითქმის
95 პროცენტი აცხადებს, რომ ისინი კვლავაც
იქირავებდნენ კონსულტანტს - დაახლოებით
ნახევარმა კი ეს უკვე გააკეთა.

იმ ნოუ-ჰაუს წყალობით, რომელსაც
ეს პროექტები უზრუნველყოფს, ჩვენი
კლიენტები უფრო პროდუქტიულები,
ბაზრის უკეთ მცოდნენი და შესაბამისად,
უფრო კონკურენტუნარიანები ხდებიან.
ფაქტობრივად, ამ საწარმოების
აღმასრულებელი ხელმძღვანელების
70%-ზე მეტი პროექტის შემდეგ აფასებს
მათ შესაძლებლობებს, როგორც გაცილებით
უკეთესს ან უკეთესს, ხოლო ამ პროექტების
85%-ზე მეტი შეფასებულია, როგორც „ძალზე
წარმატებული“ ან „წარმატებული“

დარგობრივი ექსპერტიზა
თუ თქვენ საერთაშორისო დონეზე გსურთ
კონკურენცია, ჩვენ ასევე გვაქვს მუშაობის
შესაძლებლობები საერთაშორისო
კონსულტანტებთან, რომლებსაც გააჩნიათ
15 წელზე მეტი ხნის მაღალი დონის
მენეჯმენტის გამოცდილება იმავე დარგში.
ის გაგიზიარებთ მის ნოუ-ჰაუს უშუალოდ
თქვენ და თქვენს მენეჯმენტის გუნდს, რათა
დაეხმაროს თქვენს კომპანიას, გახდეს უფრო
ძლიერი და შეიმუშაოს ზრდის ჯანსაღი
სტრატეგია.
ეს პროექტები ითვალისწინებს საწარმოს
ყოველი ასპექტის სტრატეგიულ შესწავლას,
გაყიდვებიდან და მარკეტინგიდან
დაწყებული, ექსპორტის, ინვესტიციების
და ფინანსური და სტრატეგიული
დაგეგმვის ჩათვლით. ჩვენი საერთაშორისო
კონსულტანტები ამ დარგში საკუთარ
მდიდარ გამოცდილებას მოიტანენ
- მათ იციან უახლესი პროცესები და
ტექნოლოგიები, რომლებიც კარგად მუშაობს.
ისინი აღმასრულებელი მენეჯმენტის
თანამდებობებზე მუშაობდნენ და ამგვარად,
მათთვის გასაგებია შესაბამისი რთული
ამოცანები. მათ ასევე იციან მენეჯმენტის
მეთოდები, რომლებიც ნამდვილად
ეფექტიანია და ასევე, როგორ უნდა მოხდეს
მათი ადაპტაცია თითოეული საწარმოს
მოთხოვნილებებთან.

სურსათიდან და სასმელებიდან საცალო
ვაჭრობისთვის წარმოების ჩათვლით,
ჩვენ თითქმის ყველა დარგსა და
სექტორში ვმუშაობთ.
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ჩვენი ძირითადი თემები

კონსულტაციიდან
დაფინანსებამდე. ჩვენ

ვიცით როგორ

ნოუ ჰაუს ხელმისაწვდომობა
ჩვენ ვიცით, რომ ძნელია სათანადო
კონსულტანტის პოვნა. ამიტომაც
ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ
ადგილობრივი კონსულტანტების
ქსელთან, რათა დავეხმაროთ მათ ნოუჰაუს გაუმჯობესებაში. პროფესიული
განვითარების პროგრამების მეშვეობით,
ჩვენ ვეხმარებით კონსულტანტებს,
აიმაღლონ კვალიფიკაცია, რათა უკეთ
დააკმაყოფილონ თქვენი საჭიროებები.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ჩვენ
გავაორმაგეთ იმ კონსულტანტების
რიცხვი, რომლებიც მზად არიან
დაგეხმარონ.

არა აქვს მნიშვნელობა სად ხართ,
ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენთვის
საჭირო კონსულტაციების მიღებაში,
რათა დაძლიოთ პრობლემები,
რომლებიც ხელს გიშლით უფრო
ფართო ბაზარზე გასვლაში, როგორიცაა
ლოჯისტიკის, პროდუქციის ხარისხის
ან ბაზრის ცოდნის საკითხები. ჩვენი
პროექტების დაახლოებით ნახევარი იმ
ბიზნესებისთვისაა, რომლებიც არ არის
დედაქალაქებში.

ვიცით, რომ არსებობს მრავალი ფაქტორი,
რომლებსაც გავლენა აქვს თქვენი ბიზნესის
ზრდაზე. ამიტომაც, ჩვენ ვცდილობთ
დაგეხმაროთ თქვენი ამბიციების
რეალიზაციაში.

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ბიზნესში არსებობს
კონკრეტული სირთულეები ქალებისა
და ახალგაზრდებისთვის. ამიტომაც,
ჩვენ სპეციალური პროგრამები გვაქვს,
რომლებიც ითვალისწინებს სწავლებას
და გრძელვადიან ტრენინგებს, რათა
დამატებითი მხარდაჭერა გავუწიოთ ქალ
მეწარმეებს.

ინოვაცია
ჩვენ ხელს შეგიწყობთ განახლებაში,
დაგეხმარებით ახალი მენეჯმენტის
კულტურის დანერგვაში, დაგეხმარებით
გააუმჯობესოთ საწარმოო პროცესები
და დანერგოთ ახალი ტექნოლოგიები,
გააუმჯობესოთ მომსახურება და
გააფართოვოთ ასორტიმენტი.

8

კონსულტაციები მცირე ბიზნესისთვის

შესაბამისად შედგენაში. ჩვენ მივმართავთ
კლიენტებს, რომლებიც დაფინანსებისთვის
მზად არიან, ყველაზე შესაფერისი
წყაროებისკენ, იქნება ეს EBRD, ჩვენი ერთერთი პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტი
თუ სხვა ინვესტორი. ინვესტირების შემდეგ,
ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს თავიანთი
მიზნების მიღწევაში, კაპიტალურ ხარჯებთან
დაკავშირებით სწორი გადაწყვეტილებების
მიღებაში, კორპორატიული მმართველობის
გაუმჯობესებასა და ზრდის მართვაში.

ჩვენ ყოველწლიურად 2,000 ბიზნესის
განახლებას ვუწყობთ ხელს.

ფინანსების ხელმისაწვდომობა
დაფინანსების უზრუნველყოფა ერთერთი ყველაზე რთული ამოცანაა მცირე
და საშუალო ბიზნესისთვის. ჩვენ
შეგვიძლია, დაგეხმაროთ ინვესტიციების
მოზიდვაში, ასევე ტექნიკურ-ეკონომიკური
განხორციელებადობის კვლევაში ან
ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტების
EBRD-ს თითქმის 200
პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტი
ჰყავს, მთელს რეგიონში.

რესურსების ეფექტურობა და გარემოს დაცვა
ჩვენი სპეციალისტები ეხმარებიან
კლიენტებს, ეკონომიური საშუალებით
მიუდგნენ ისეთ სასიცოცხლო
მნიშვნელობის საკითხებს, როგორებიცაა
ელექტროენერგიის დაზოგვა, განახლებადი
ენერგია და გარემოს დაცვა. რამდენადაც
რესურსების ეფექტიანობის სფეროში
სპეციალისტთა უკმარისობაა, ჩვენ
ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ
ასეთი კვალიფიციური სპეციალისტები
ადგილობრივ კონსულტანტებს შორის,
რათა ეს მომსახურება თქვენთვის უფრო
ხელმისაწვდომი გავხადოთ.

ჩვენ შეგვიძლია, დაგეხმაროთ ენერგიის
ხარჯების დაზოგვასა
და გარემოზე ზემოქმედების
შემცირებაში.
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როგორ შევიტანოთ განაცხადი

ჩვენ გზას გაგიკვლევთ
პროცესში
ჩვენ ვიცით როგორ.
1. მცირე ან საშუალო ბიზნესი გაქვთ?
ჩვენ ვთანამშრომლობთ მცირე და საშუალო
ბიზნესთან თითქმის ყველა დარგში.
დამატებითი ინფორმაცია კრიტერიუმების
შესახებ იხ. ჩვენს ვებგვერდზე:
www.ebrd.com/knowhow.
2. დაგვიკავშირდით. დაგვიკავშირდით ელფოსტით ან ტელეფონით, ან მობრძანდით
ჩვენს ოფისში, რათა გაესაუბროთ ჩვენს
თანამშრომლებს.
3. განსაზღვრეთ თქვენი ბიზნესის
საჭიროებები.
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა
გჭირდებათ? ჩვენ შეგვიძლია
დაგეხმაროთ. შესაძლოა თქვენს
კომპანიას ასევე გამოადგეს
ადამიანური რესურსების უფრო
ეფექტური მენეჯმენტი ან ახალი
მარკეტინგული სტრატეგია?
ჩვენ ყველა პროექტს ვიწყებთ
კლიენტთან მუშაობით პრობლემების
განსაზღვრისთვის, რომლებიც ხელს
უშლის მათ და იმ პროექტების ტიპის
შესარჩევად, რომლებსაც შუძლია მათ
წინსვლას შეუწყოს ხელი. ჩვენ ერთად
განვსაზღვრავთ პროექტს და მის
ამოცანებს.

4. შეარჩიეთ ექსპერტი. ჩვენ გვყავს
ასობით ადგილობრივი და საერთაშორისო
სპეციალისტისგან შემდგარი გუნდი,
რომელიც ყოველწლიურად ფართოვდება.
საბოლოო არჩევანი თქვენზეა, მაგრამ
იცოდეთ, რომ ყოველ სპეციალისტს
დადასტურებული გამოცდილება აქვს
ხარისხიანი კონსულტაციების გაწევის
საქმეში.
5. მართეთ თქვენი პროექტი. ჩვენ
გამოვიყენებთ 20 წელზე მეტი ხნის
გამოცდილებას მთელი თქვენი პროექტის
განმავლობაში სამუშაოდ. მხარდაჭერას
გაგიწევთ მთელი პროცესის განმავლობაში,
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პროექტმა
გზიდან არ გადაუხვიოს და უზრუნველყოს
საუკეთესო შედეგები, თქვენი ბიზნესის
გარდაქმნისთვის.
6. წარმატება. სარგებლის მიღება არ
დასრულდება პროექტის დასრულებასთან
ერთად. შემდგომ, ჩვენ დავსხდებით
თქვენთან ერთად, იმაზე სამუშაოდ, თუ
რა უნდა გავაკეთოთ შემდეგ. ეს შეიძლება
იყოს ახალი პროდუქტის გამოშვება, ახალი
დაფინანსების უზრუნველყოფა, ხარჯების
დაზოგვა ან კონსულტანტის მოწვევა, თქვენი
ბიზნესის სხვა სფეროში სამუშაოდ. ერთი
წლის შემდეგ დაგიბრუნდებით, თქვენი
წინსვლის შესამოწმებლად.
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2. დაგვიკავშირდით
1. მცირე ან საშუალო
ბიზნესი გაქვთ?

3. განსაზღვრეთ თქვენი
ბიზნესის საჭიროებები

6. წარმატება

4. შეარჩიეთ სპეციალისტი
5. მართეთ თქვენი
პროექტი
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