Чакан ишканаларга кеңеш берүү

Бизнесиңизди өстүрүүнү
каалайсызбы?
Ноу хау.

Орусия—
Беларус
Украина
—Молдова
Хорватия—
—Румыния
—Сербия
Босния жана Герцеговина—
—Болгария
Черногория— —Косово
Грузия—
—Греция
Албания—
Армения—
Македония
Түркия

Азербайжан
—Ливан
—Батыш Жээк жана Га
—Иордания

Тунис—
—Марокко
Египет

Биз Түштүк жана Чыгыш Европа, Түндүк Африка жана
Борбордук Азияда 30 дан ашык өлкөдө иштейбиз.
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Чакан ишканаларга кеңеш берүү

Орусия

Казакстан
Монголия
—Кыргыз Республикасы
—Тажикстан
—Туркмөнстан
Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкында биз каржылоо менен
чектелбей 30дан ашык өлкөдө кичи жана орто өлчөмдүү ишканаларга
ишкердик кеңешти да беребиз. Эгер ишканаңызды чоңойткуңуз келсе,
биз ыкмасын билебиз.
• Биз кандай түрдө кызмат аткарабыз (4-б.)
• Биздин долбоорлорубуз (6-б.)
• Биздин негизги темаларыбыз (8-б.)
• Биздин долбоор процесстерибиз кандай иштетилет (10-б.)

Биз эмне кызматтарды аткарабыз

Сиз ийгиликке жетишем
десеңиз, биз бул максатка
кандай жеткенди билебиз
Биздин алгачкы максатыбыз чакан жана
орто бизнести өсүү жана өнүгүүсүн колдоп,
аларды региондогу экономикага салымын
кошуусун каалайбыз.

Баку шаарында бал жыйноо, Монголияда
кашемир терүү, Египетте аба жылыткычтарды
чыгаруу, Грузияда вино чыгаруу тармактары
менен иштеп тажрыйба алган эксперттерибиз
сапаттуу башкаруу, инженерия жана башка
тармактагы билимдерге ээ болот. Биз эмне
ноу хау кылаарын билип, аны кандай ишке
ашыраарын да билебиз.

Биздин кардарларыбызды бизнести
өнүктүрүү жолдоруна жардам кыла
турган жергиликтүү консультанттар
менен жана эл аралык кеңешчилер менен
байланыштырабыз. Чакан бизнестен
баштап, эл аралык деңгээлдеги бизнеске
биздин аткаруучу, кеңеш берүүчү
консультанттар жардам беришет.

Кандайдыр бир жаңы интернет дареги, сапатты
башкаруу системасы, маркетинг стратегиясы же
болбосо жаңы башкаруу структурасы болобу,
бул суроолор боюнча биз сизге ылайыктуу
долбоорду ыйгарып, талаптарыңызга жооп
берген кызматты бере алабыз. Долбоордун
максатына жетүү үчүн, бүт тажрыйбабызды
колдонуп ийгиликке жеткирүүчү аракет
кылабыз. Долбоор бүткөндөн бир жылдан
кийин жыйынтыгы боюнча биз аткарылган
чаралардын таасирин текшеребиз. Биз
жетишкен ийгиликтер өзү эле көптү билдирет.
Биз аткарган долбоорлор боюнча бир
жылдын ичинде:

Биздин жардамыбыз менен
казак фарфор заводу эл аралык
стандарттарга жооп берген
продукцияны чыгара баштап, аны
экспортко жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгү
ачылып, кирешеси үч эсеге өскөн.

кардарларыбыздын 68% сатыштарын
көбөйтөт – орточо 30% өлчөмүндө - жана 56%
өндүрүмдүүлүгүн орточо 26%ке жакшыртат,
ишканалары чоңойгон учурда жумушчу санын
орточо 23% арттырып кардарларыбыздын
51% иш ордуларын көбөйтүүдө. Алардан 18%
тышкы каржылоо булактарын камсыз кылып
өсүшүн каржылашат.
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Биз кылган кызматыбыз 30 өлкө ичинде ар
түрдүү бизнестерди камтыйт. Аткарылып
жаткан кызматыбызды биз 20 жылдан ашык
Европада жана андан тышкары өлкөлөрдө
ийгиликтүү берип жатабыз, жана биз
аркылуу жардам алгандардын саны 1990
жылдан тартып 20 000 бизнес уюмдан ары
жогорулады. Бул убакытка чейин биз билим
тажрыйбабызды жогору деңгээлге чыгарып,
эксперттик ой боюнча уникалдуу тармакты
жараттык. Сиз ийгиликке жетем десеӊиз, биз
ноу-хау ыкмасын билебиз.

Македониядагы сүт азыктарын
чыгаруучу Buchen Kozjak компаниясы
биздин эксперттердин жардамы менен
маркетинг, сатуусун алга жылдыруу
жана азыктарды каптама сапаттарын
өнүктүрүп, сатуу көлөмүн 20 пайызга
жогорулаткан.
Бирок бул да баардыгы эмес. Андан
тышкары биз компанияларга чыгашаларын
кыскартуу үчүн стратегияларды да
сунуш кылабыз. Бизде иштетилип чыккан
долбоорлор жаңы продукция катарын
чыгаруу, жаңы соода рынокторуна
чыгуу, сертификацияларга жана жаңы
стандарттарга жооп берүү суроолоруна
жооп берет. Сиздин кандайдыр максатыңыз
болбосун, биздин ноу-хау жардамыбыз
менен сиз аларга жетише аласыз.
Биз менен иш алып баруу ыңгайлуу да болот,
анткени түздөн түз донорлор менен бирге
иштеп, сиздин чыгашаларыңызды бирге
алып кете алабыз. Биздин донорлордун
арасында 20 өлкө, Европа Бирикмеси жана
башка мекемелер жана ЕРӨБ өзү да кирет.
Чыгашаларды бирге алып кетүү боюнча кенен
маалыматты кийинки интернет-дарегибизден
таап аласыз: www.ebrd.com/knowhow.
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 из жергиликтүү адамдарга таандык жылдык
Б
сатуу көлөмү 50 миллион евродон ашпаган
же финансылык эсептери боюнча активдери
43 миллион евродон ашпаган жеке бизнестер
менен иш алып барабыз. Биз менен иштөөгө
ылайыктуу талаптары боюнча кенен маалыматты
кийинки интернет-дарегибизден таап аласыз:
www.ebrd.com/knowhow.
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2014–2016-жылдардын жыйынтыктарынын
негизиндеги маалымат

Биздин жардамыбыз менен Түркиялык
эмерек чыгаруучу Аркопа компаниясы
эл аралык рынокторуна чыгып,
энергия сарыпталышын төмөндөтүп,
соода айланымын эки эсеге көбөйттү.
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Биздин долбоорлор

Биз бизнесиңизге
кайсы долбоор ылайыктуу
экендигин билебиз.
Бизнес чечимдер

Кардарларыбызга биз төмөнкү тармактар
боюнча консультация беребиз:

Эгерде компанияңыз жаңы ноу-хау
киргизмеден пайда ала алса - жаңы интернетдарек ачуу үчүн техникалык билим болобу
же ISO стандарттарына ылайыктуу жаңы
башкаруу системасы болобу - биз сизге да
ылайыктуу долбоорун сунуш бере алабыз.
Албетте, бул үчүн квалификациясы жогоруу
консультанттарды тартуу керек болот жана
мөөнөтү боюнча алты айдан ашпайт.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегия
Маркетинг
Уюштуруу
Өндүрүш
Технология
Инженерия чечимдери
Сапатты башкаруу
Финансылык башкаруу
Энергия натыйжалуулук жана айлана чөйрө

Бизнесиңизди атаандаша тургандай
кылуу үчүн биздин эксперттер эң
алгачкы тажрыйбасын жана ойпикирлерин колдонушат. Биз ар бир
6 000 консультантыбыз менен тыгыз
байланышта болуп, алар да биздин
талаптарыбызга жооп берет. Силердин
бизнес үчүн эң жогорку сапаттагы
чечимдерди бериш үчүн биз алар менен
жакын иштейбиз. Ар бир өлкөдө долбоор
аткарылып бүткөндөн кийин да таасир эте
турган бизнес үчүн күчтүү рыногун куруу бул
биздин алгачкы максатыбыз.

Маркетинг тармагында чечимдер
талап кылынса,
биз изилдөөдөн баштап интернет
аркылуу сатуу суроолоруна чейин да
жардам бере алабыз.
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Биздин кызматтарыбыз, албетте, ийгиликтүү
иштейт. Бүтүргөн долбоорлорубуздун
85 пайызына “абдан ийгиликтүү” же
“ийгиликтүү” деген баа берилет. Бул, ал
долбоорлордун компанияга таасир эткендиги
жөнүндө жана ийгиликтүү өзгөрүүлөрдү алып
келгендиги жөнүндө билдирет.

Андан тышкары, биздин эл аралык
адистерибиз башка тармактагы
мекемелердин адистери менен кызматына
тиешелүү байланышта болуп, көп учурларда
ылайыктуу адамдар менен жолугуштуруп,
сатуучу/алуучу жана партнердук
байланыштарды түзүшүп, жаңы рынокторуна
жол ачат. Биздин маалымат базабызда
73 өлкөнүн өнөр жай мекемелеринде иштеген
2 500 эксперт боюнча маалымат бар. Ал эми
алардын саны жылдан жылга өсүүдө.

Биздин кардарлардын 84 пайызы долбоор
баштоонун алдында мурун эч кандай сырткы
консультанттар менен иштеп келишкен эмес
болот, бирок арадан бир жыл өткөндөн кийин
кардарларыбыздын 95 пайызы кийинки
долбооруна консультант жалдай турганын
билдирип, анын ичинен жок дегенде жарымы
айтканын аткарышты.

Биздин долбоорлорубуз алып келген ноухау жардамы менен биздин кардарлар
мурункуга караганда эффективдүүрөөк,
билимдүүрөөк болуп, ошондуктан көбүрөөк
атаандаштык күчүнө ээ болушат. Чындыгында,
мекемелердин 70 пайызынын жетекчилери
компанияларынын өнүгүүгө жөндөмдүүлүгүн
далай жогорулаганын белгилешет жана
долбоорлордун 85 пайызынан көбү “абдан
ийгиликтүү” же “ийгиликтүү” деп бааланат.

Өнөр жай экспертизасы
Эгерде сиз эл аралык рынокторуна чыгууну
кааласаңыз, биздеги 15 жылдан көп башкы
башкарууда турган тажрыйбалуу адистердин
кызматынан да пайдалана аласыз. Ал
адис сизге же сиздин кызматкерлериңизге
кызыктуу өнөр жай тармагы боюнча
компанияңыз өсүү жолуна туруу максатында
билген ноу-хау маалыматы менен бөлүшөт.
Аталган долбоорлор мекеменин ар бир
тармагын изилдөөсүн талап кылат, бул
сатуудан баштап экспортко чейин, каражат
салым кылуудан баштап стратегиялык
пландаштырууга чейин. Биздин эл аралык
адистер өзүнүн алгачкы тажрыйбаларын
тармагыңызга алып келишет, анткени
алар акыркы болуп жаткан процесстердин
жана технологиялардын үстүндө турушат.
Адистерибиз мурун башкаруу ролдорун
аткаргандыгы үчүн да, бул баары кантип
иштетилгенин да биле алышат жана аны
кантип эффективдүү ишке ашыруу жолдорун
да айта алышат.

Биз азык-түлүк жана ичимдиктер
тармагынан баштап өнөр жай жана
башка тармактарында кызмат менен
камсыз кыла алабыз.
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Биздин негизги темаларабыз

Кеңеш берүүдөн баштап акча
маселесине өтүү жолдорун
биз айтып бере алабыз.
Ноу-хау ыкмаларына мүмкүндүк алуу
Ылайыктуу консультантты табуу
кыйын экендигин биз албетте
билебиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн
консультанттарыбыз менен тыгыз
байланышта болуп, билим-илимин
жогорулатуусун талап кылабыз. Биздин
билим берүү программаларыбыз
аркылуу консультанттарыбыз
кардарларга сапаттуу кызмат аткаруусун
биз да талап кылабыз.

Акыркы үч жылдын ичинде
биз сизге жардамга даяр
консультанттарыбыздын санын үч
эсеге көбөйттүк.

Сиздин бизнесиңиз кайсы
жерде жайгашпасын, жаралган
кыйынчылыктарды жоюу үчүн жана
кенен рынокторун ээлөө үчүн биздин
адистердин жардамы кийинки тармактар
боюнча берилет - логистика, продукция
сапаты жана базар билими. Биздин
долбоорлордун жартысы борбор
шаарлардан тышкары аймактарда ишке
ашырылып жатат.

Сиздин бизнесиңиз өнүгүү үчүн көпчүл
факторлор таасир эткени бизге анык.
Ошондуктан биз кээ бир учурда сизге
талап кылына турган жардам берүү үчүн
өз тармагыбыздан да чыгып керектүү
маалымат бере алабыз.

Жаш муундарга жана аялзатка бизнес
жолунда өзгөчө кыйынчылыктар болушу
мүмкүн экендигин биз да албетте
далилдейбиз. Ошондуктан, биз атайын
бул суроолор боюнча узак мөөнөттүү
колдоо программалары менен аялзат
жеке ишмерлерди жана жаш муунду
камтыйбыз.

Инновация
Биз сизге жаңы киргизүүлөрдү өздөштүрүш
үчүн, жаңы башкаруу культурасын сиңдирүү
үчүн, өндүрүш процессин жаңыртуу үчүн
жана жаңы технологияларды колдонуу үчүн
маалымат менен камсыздап, сиз аткарып
жаткан кызматтардын сапатын жана
чыгарылып жаткан продукциянын сапатын
жогорулатканы аракет кылабыз.
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бере тургандай жогорулатууга жардам
бере алабыз. Финансылык каражаттарына
зарыл болгон кардарларыбызга биз эң
ылайыктуу финансы булактарын сунуш
беребиз, алардын ичинде ЕРӨБ, биздин
партнер финансылык мекемелер же башка
инвесторлор бар. Инвестиция алгандан
кийин, биз кардарларыбыздын максатына
жетишкендигин аныктап, капиталды туура
колдонуу жолдору боюнча сунуш берип,
бүткүл жактан өсүп жана өнүгүүсүнө
көмөктөшөбүз.

Жыл сайын биз 2 000 бизнеске жаңы
киргизүүлөр менен жардам беребиз.

Финансы каражаттарга мүмкүндүк алуу
Финансы каражаттары менен камсыз
болуу - бул чакан жана орто ченемдүү
мекемелерге эң чоң көйгөйлөрдүн бири.
Бул жактан, каражаттарды тартып келүү
максатында, бизнес-планды толтуруу, окуу
проограммаларын уюштуруу жана мекеменин
ишкердигин эл аралык стандартка жооп

Регион боюнча ЕРӨБ 200-дөн ашык
партнер финансылык мекемелер
менен катташууда турат.

Ресурстарды эффективдүү пайдалануу
жана жаратылыш
Биздин адистер ресурстарды эффективдүү
пайдалануу тууралуу кенен маалымат
берип жана жаратылышты сактоо тууралуу
чараларды көрүүгө жардам беришет.
Ресурстарды эффективдүү пайдаланышы
өтө татаал маселе болгондуктан, бул
изилдөөнү биздин адистер сизге абдан
ыңгайлуу турундө берерин далилдешет.

Биз энергия чыгымдарыңызды
кыскартканыңызга жана айлана
чөйрөгө терс таасириңизди
төмөндөтүүңүзгө жардам бере алабыз.
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Кантип кайрылыш керек

Процесс аткаруу боюнча
түшүндүрмө. Биз аны
билебиз.
1. Бизнесиңиз чакан же орто ченемдүү
болуп саналабы? Биз секторго карабай
чакан же орто ченемдүү бизнес менен иш
алып барабыз. Талаптарыбызга жооп берүү
критериялары боюнча толук маалымат
алуу үчүн биздин интернет-дарегибизге
кайрылыңыз: www.ebrd.com/knowhow.

4. Экспертиңизди тандаңыз Сизге
ылайыктуу бизде жуздөгөн жергиликтүү
жана эларалык эксперттердин тармагы бар.
Ал тармак жыл сайын ѳсѳт. Тандоо өзүңүзгө
ыктымал болот, бирок ар бир экспертибиздин
билим сапаты жогору экендигинен
шектенбесеңиз болот.

2. Биз менен байланышка чыгыңыз. Сиз
биз менен электрондук адрес жана телефон
аркылуу же биздин офиске келип биздин
кызматкерлерге учурасаңыз мүмкүн.

5. Долбооруңузду жетектеңиз. Биз
20 жылдык тажрыйбабызды колдонуп,
долбоор процессинде сизге толук колдоо
көрсөтүп, долбооруңуздун максатына
жетишине бүт күч-аракетибизди колдонобуз.

3. Бизнесиңиздин зарылчылыгын
аныктаӊыз
Сизге сапатты башкаруу системасы
керектүүбү? Бул системалардын
бирин сизге киргизүүгө жардам бере
алабыз. Эгерде сиздин компанияңыз
эффективдүү адам ресурстарына же
болбосо жаңы маркетинг стратегиясына
зарыл болсо, ал жагынан да жардам
бере алабыз. Кардарлар менен иштеп
жатканда аларды артка тарткан
көйгөйлөрдү аныктап жана алдыга
жылдыра турган чараларды колдонуу
зарыл. Кардарлар менен бирге
долбоордун максатын аныктоо да зарыл.

6. Ийгиликке жетишиңиз. Долбоор иштери
аткарылып бүткөндөн соң пайдалуу
таасирлери көрүнүп турат. Кийинки кадамда
биз сиздер менен бирге отуруп боло турган
чараларды изилдейбиз. Кийинки чаралар
жаңы продукцияны чыгаруу, финансы
каражаттарды тартып алуу же башка
консультантты бизнесиӊиздин айрым
тармактарында иштетүү болушу мүмкүн.
Силердин өнүгүүнүз менен тең болуш үчүн
биз эмки жылы кайра келебиз.
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Чакан ишканаларга кеңеш берүү

1. Бизнесиңиз чакан же
орто ченемдүү болуп
саналабы?

2. Биз менен байланышка
чыгыңыз
3. Бизнесиңиздин
зарылчылыгын аныктаӊыз

6. Ийгиликке жетишиңиз

4. Экспертиңизди тандаңыз
5. Долбооруңузду
жетектеңиз
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