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ОРТО ЖАНА ЧАКАН ИШКАНАЛАРДЫ БАНКРОТТОН САКТООДОГУ 

МЕНЕДЖЕРДИН РОЛУ 

 
      Өлкөнүн орто жана ири ишканаларын башкаруу системасын ондоо, алардын өндүрүш ишин 

жогорулатуу жана аларды кризистен сактоодо татыктуу, жогорку квалификациялуу 

менеджерлерди даярдоо, аларды эл аралык практикага жана стандартка ылайык кризиске каршы 

атайын программалар менен даярдоо зарылчылыгы анализделген 

 

      Негизги сөздөр:орто жана чакан ишканалар, банкрот,менеджер,кризис. 

 

ROLE IN PROMOTING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, BANKRUPTCY 

MANAGER 

 

      Repair system for medium and large enterprises in the country, worthy of the crisis to increase 

their production and storage, and preparation of highly skilled managers, in accordance with 

international practice and standards and the need to train with a special anti-crisis programs 

analyzed. 

 

      Key words: small and medium enterprises, bankruptcy, crisis manager. 

 

Өлкөбүз рынок экономикасына өткөндүгүнө байланыштуу  жана биздин коомдо 

жогорку квалификациялуу менеджерлердин жоктугунан мамлекетибиз 1990-2005-жылдары 

коптогон орто жана ири ишканаларынан ажырады. Оз мезгилинде бул женил жана оор онор 

жайлары мамлекет казынасына ири сумма салыктарды толоп келген жана миндеген 

жарандарыбызды жумуш орундары менен камсыз кылган. Бул ири мамлекеттик 

стратегиялык ишканаларыбыз совет доорунан кийин олкобуз план экономикасынан базар 

экономикасына өтүү процесинде жана башкаруу системанын начарлыгынан банкротко 

учурады. Мунун айынан биздин экономика кризистик денгээлдин эн томонку баскычына 

чейин жетти. 2005-жылдын 1-январында  Кызылкыя шаарында 275 ишкана мамлекеттик 

каттоодон откон. Ушул эле жылы  Кызылкыя шаарында  3 ишкана башкаруунун 

начардыгынан жана коомдо жогорку квалификациялуу менеджерлердин жоктугунан 

банкротко учураган. (Таб 1.1) 

                 Таблица 1.1 

Ишканалардын санынын азайышы 

           Жылдар 1-январь 2005-жыл 1-январь 2006-жыл 1 январь 2007 

жыл 

    Ишканалардын саны                         275                         272 267 

 

Коомдо ишкана өз ишин рентабельдүү алып барууда элге жана өлкөнүн экономикасына 

оз пайдасын алып келет. Мамлекеттик  жана жергиликтүү казынага салык жана башка 

толомдору аркылуу пайда алып келсе, жарандарды жумуш орундары менен камсыздоодо, 

ички жана сырткы миграциялык туруктуулукту камсыздайт. 

Бугунку кундо ишкананын эффективдуу, рентабельдуу иштешине томонку факторлор 

таасирин тийгизет: сырткы жана ички. 

Сырткы факторлор: 
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 экономикалык-мамлекеттин экономикасынын кризистик абалы, ондуруштун 

томондошу, инфляция, каржы системасынын туруксуздугу, ресурстарга болгон баанын 

осушу жана башка. 

 саясий-коомдун саясий туруксуздугу, олконун сырткы экономикалык саясаты, 

экономикалык байланыштардын узулуусу, экспорт менен импорттун шарттарынын 

озгорушу, мамлекеттин монополияга каршы саясаты ж.б.  

 Илимий техникалык прогресстин онугушуно байланыштуу эл аралык 

конкуренциянын осушу    

Ички факторлор: 

 ишкананын ички башкаруу системанын начарлыгынан оздук айлануу 

каражаттарынын жетишсиздиги  

 ондуруштук техниканын жана технологиянын эскириши 

 ондуруш ресурстарыны натыйжасыз пайдалануу, анын айынан товарга болгон 

чыгымдардын осушу 

 сырттан алынган акча каражаттарын максатсыз жумшоо ж.б. 

Жогоруда аталган ички жана сырткы факторлорго каршы турууда менеджердин ролу 

маанилуу. Менеджер – бул ишкананын ишин козомолдоочу, озунун персоналдарын (кол 

алдындагы жумушчуларын ) башкаруучу жана  башкаруу чечимдерин кабыл алуучу адис.           

Менеджер – бул башкаруунун субъектиси  тактап  айтканда ишкананын ишин алдыга 

жылдырууда анын ишин эффективдуу жургузууго жондомдуу болгон жогорку билимдуу 

специалист. 

Ишкана копчулук учурда башкаруунун  начар формасынан  жана  башкаруу 

чечимдеринин натыйжасыздыгынан банкротко учурайт. Батыш олколорундо мындай учурга 

жол бербоодо менеджердин ролу абдан маанилуу жана менеджер бугунку кундогу 

башкаруунун жаныча формасы катарында калыптанды. Менеджердин маанилуулугу жана 

коомдогу орду бир гана башкарууда эмес ал ишкананы жадакалса банкроттон сактоодо да 

озгочо мааниге ээ экендигин дуйнолук  практика далилдеди. 

Менеджердин кризисттик кырдаалдагы ишинин озунчо озгочолугу жана оз орду  бар. 

Кризистик кырдаалдын алдын алууда менеджерге томонку эрежелерди колдонуу  

практикада далилденген: 

1. Аткарылуучу тапшырмаларды аныктоо алардын канчалык маанилуу экендигин 

билуу. 

2. Ишкананын келечегин чечуучу ишти башкаларга тапшырбоо жана маанилуу негизги 

иштерди озу чечуу. 

3. Озуно жана озунун персоналдарына (кол алдындагы жумушчуларына ) талапты 

катуу кое билуу жана жоопкерчиликти сезбегендикке жол бербоо. 

4. Убакытты колдон чыгарбоо жана тез аранын ичинде маанилуу керек болгон 

чечимдерди кабыл алуу. 

5. Озунун компетенциясына (аткаруучу иштери) тууралуу тийиштуу жерлерге 

маалымат берип туруу. 

6. Майда иштер менен алектенбей негизги кризистен чыгуучу иш чараларды 

уюштуруу. 

7. Реалдуу ишке ашчу гана кадамга баруу, курч  тобокелге бара бербоо. 

8. Базар экономикасында ийгиликке жетуу жолдорун изилдоо жана конкуренттер 

(озунун атаандаштары) менен кандай жол аркылуу курошууну билуу. 

9. Озунун барган кадамдарына, жасаган иштерине  адилеттуулук, тактык жана 

туруктуулук менен баруу. 

10. Оз кесибин суйуу, ага жоопкерчилик менен  мамиле кылуу жана оз коллективин 

(кошо иштеген адамдарын) сыйлоо, урматтоо.   

Жогоруда аталган  эрежелер менеджер учун ишкананы башкарууда эн негизги, зарыл 

жана бугунку кундун талабы болуп эсептелет. Бул эрежелерди колдонуу  менен менеджер 



Известия ОшТУ, 2012 №1                                245 

 

ишкананын ишин эффективдуу, рентабельдуу алып барууда жана кризиске каршы турууда, 

кризиске кабылган учурда андан чыгуу жолдорун табууга мумкундук алат. 

 Биздин олконун орто жана ири ишканаларын башкаруу системасын ондоо, алардын 

ондуруш ишин жогорулатуу жана аларды кризистен сактоодо биринчи кезекте татыктуу, 

жогорку квалификациялуу менеджерлерди даярдоо, аларды эл аралык практикага жана 

стандартка ылайык кризиске каршы атайын программалар менен даярдоо керек. 
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