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БҮЛЭГ 1. ТАНАЙ КОМПАНИ ЭКСПОРТ ХИЙХЭД БЭЛЭН ҮҮ?
§ 1. КОМПАНИА ЭКСПОРТЛОХ АЖИЛЛАГААНД БЭЛТГЭХ
1.1 ЭКСПОРТЫН ШАЛТГААН
Аль нэг улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нөгөө улс /иргэд/ худалдан авах
процессыг экспорт гэдэг Барааны экспорт гэж Монгол Улсын материаллаг нөөцийг хорогдуулан, нутаг
дэвсгэрээс хилийн чанадад гаргаж байгаа барааг тооцно1.
Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ олон улсын зах зээлд амжилт олох эсэх нь дараах үндсэн 4
асуудлаас хамаардаг Үүнд:
1. Компанийн хөгжил – ажиллах хүчний ур чадвар, нөөцийн бололцоо боломж, олон улсын
стандарт, нормыг хангасан байдал, байгууллагын дэд бүтэц, техник тоног төхөөрөмжийн
түвшин, инновац-технологийн ололт амжилтыг хэрэглэж буй байдал, бүтээмж гэх мэт
2. Бараа бүтээгдэхүүний хөгжил - бараа бүтээгдэхүүний тухайн зах зээлийн хэрэгцээ,
шаардлагыг хангаж буй байдал, сав баглаа боодол, шошгожуулалт, чанар, дизайн, стандартын
шаардлага хангасан байдал гэх мэт
3. Бизнес эрхлэх ур чадварын хөгжил – экспортын бизнесийн процесс, дүрэм журмын талаарх
мэдлэг, туршлага, худалдааны бичиг баримт бүрдүүлэлт, гэрээ хэлцэл, маркетинг, бэлэн
мөнгөний урсгалын удирдлага, олон нийттэй харилцах, хэрэглэгчид, хөрөнгө санхүү босгох
арга техник, зардал үнэ бүрдэлт, бизнесийн протокол ба ёс зүй, үйлчлүүлэгчдэд тавих
анхаарал халамж, брэндинг гэх мэт
4. Зах зээлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл – экспортын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор
тухайн зорилтот зах зээлийн хэмжээ, өрсөлдөөн, үнэ ханш, хууль тогтоомж, дүрэм журмууд,
төрийн оролцоо, зохицуулалт, хөнгөлөлт чөлөөлөлт, зах зээлд нэвтрэхэд учрах саад
бэрхшээлүүд гэх мэт
Дараах шалтгаануудын улмаас аж ахуйн нэгж, иргэд бараа бүтээгдэхүүнээ экспортолдог. Тухайлбал:







Ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх
Зах зээлээ тэлэх/төрөлжүүлэх, эрсдэлийг багасгах
Өрсөлдөх чадвараа сайжруулах
Шинэ техник, технологи, ноу-хау нэвтрүүлэх
Мэдлэг, оюуны солилцоо хийх
Ханасан дотоод зах зээл

Бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох буюу олон улсын зах зээлд гаргах нь олон хүчин зүйлээс
хамааралтай, олон төрлийн мэдлэг чадвар шаардсан өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа тул тухайн аж
ахуйн нэгж, иргэд нь юуны өмнө экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад бэлэн эсэхээ сайтар судалж
бэлтгэсэн байх ёстой.
1.2 БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ЭКСПОРТОД БЭЛЭН БОЛГОХ
Хэрэв танай компани бараа бүтээгдэхүүнээ дотоод зах зээлд амжилттай гаргаж хэрэглэгчдэд
таниулж чадсан, үндэсний хэмжээнд борлуулдаг бөгөөд цаашид борлуулалтаа өсгөх хэрэгтэй байгаа
бол гадаад зах зээлд гарах боломж байна гэсэн үг. Гадаад, дотоод зах зээл болоод хэрэглэгчдийн
хувьд нэг их ялгаа зөрөө байдаггүй. Манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хамгийн их алддаг нэг зүйл
бол дотоод зах зээлд амжилт олж нийтэд түгээгүй бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах гэдэг явдал
юм. Хэрэв Та бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах шаардлагыг хангасан гэж үзэж байгаа бол дараах
асуултуудад хариу өгөөд үз.


1

Та экспортод гаргах шаардлагатай зөв бараа, бүтээгдэхүүнээ сонгож чадсан уу? Таны бараа,
бүтээгдэхүүн тухайн экспортын зах зээлд өрсөлдөж амжилттай нэвтрэх чадвартай юу?
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Таны бараа, бүтээгдэхүүн экспортын шаардлага /чанар, дизайн, стандарт, сав баглаа боодол
гэх мэт/ хангасан уу?
Та экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахын тулд тэдгээрт өөрчлөлт, шинэчлэл хийх
шаардлагатай юу?
Экспортод их хэмжээгээр гаргах үйлдвэрлэлийн болон технологийн боломж, хүчин чадал
хангалттай бий юу?
Бараа, бүтээгдэхүүний түүхий эд материалын нийлүүлэлт тогтвортой байж гадаад зах зээл дэх
эрэлтийг тасралтгүй хангах боломжтой юу?
Бүтээгдэхүүний хадгалалтын хугацаа ямар вэ? Тээвэрлэлтийн явцад энэ хугацаа багасах уу?
Экспортын бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол өртөг өндөртэй юу? Гадаад зах зээлийн сав
баглаа боодлын хэрэгцээг хялбархан аргаар бага өртгөөр зохицуулах боломжтой юу?
Танай бараа бүтээгдэхүүн борлуулалтын дараах ямар нэг үйлчилгээ үзүүлэх, авах
шаардлагатай юу?
Танай бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд уур амьсгал, газар зүйн байрлал, хэрэглээний ямар
нэг нөлөө, онцлог бий юу?
Гадаад зах зээлд гаргахын тулд Та бараа бүтээгдэхүүндээ ямар нэг зөвшөөрөл, лиценз авах
шаардлагатай юу?
Бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлоход гарах тээвэрлэлтийн зардал танай компанийн санхүүгийн
байдалд нөлөөлөх үү?











1.3

САНХҮҮГИЙН ХУВЬД ТАНАЙ КОМПАНИ ЭКСПОРТОД БЭЛЭН ҮҮ?

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд хамгийн их анхаарал татсан асуудал бол хөрөнгө мөнгө,
санхүүжилт байдаг.
Экспортын хувьд дотоод зах зээлээс илүү их зардал, хөрөнгө мөнгө шаардагддаг тул хөрөнгө,
санхүүгийн хувьд хөл дээрээ баттай зогссон компани гадаад зах зээлд гарах боломж, давуу тал
илүүтэй байдаг.
Санхүүгийн олон улсын удирдлагын арга барилыг бүрэн эзэмшсэн, хангалттай хэмжээний
санхүүгийн эх үүсвэртэй байх нь экспортлогч компанид тавигдах санхүүгийн анхдагч шаардлагууд юм.











Танай компанийн санхүүгийн тайлан баланс, орлого зарлага ил тод нээлттэй, олон улсын
стандарт, норм, журмын дагуу гардаг уу ?
Хэрэв экспортоо өргөтгөх шаардлага тулгарвал Танай компани банк санхүүгийн
байгууллагаас экспортын санхүүжилт, зээлийг хүү, хугацааны боломжтой нөхцөлөөр авах
бололцоо бий юу?
Гадаад худалдааны олон улсын төлбөрийн арга хэрэгслүүдийг ашигладаг/ мэддэг үү?
Танай компани 12 сарын хугацаанд экспортоос ашиг олохгүйгээр/авахгүйгээр бараа
бүтээгдэхүүнээ экспортлох санхүүгийн хангалттай нөөцтэй /боломжтой юу?
Хэрэв шаардлагатай бол Та бараа бүтээгдэхүүнийхээ сав баглаа боодолд нэмэлт хөрөнгө
оруулалт хийх боломжтой юу?
Экспортын зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах хангалттай санхүүгийн эх үүсвэр бий
юу?
Та бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнэ ханшийг гадаад зах зээл дэх валютын ханш, татвар тариф,
бусад зардлуудыг нөхөөд ашигтай байх хэмжээнд зөв, оновчтой тогтоосон уу?
Экспортын зах зээлээ өргөтгөх шаардлагын улмаас бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээлийн
дундаж үнээс доогуур борлуулж чадах уу?
Экспортын зах зээлээ өргөтгөх шаардлагын улмаас бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээлийн
дундаж үнээс доогуур борлуулж чадах уу?
1.4

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХУВЬД ЭКСПОРТ ХИЙХЭД БЭЛЭН ҮҮ?

Орчин үеийн аливаа компани, байгууллагын амжилтын гол эх сурвалж бол сайн, чадварлаг,
мэргэшсэн хамт олон, ажиллагсад юм. Өөрөөр хэлбэл, өнөөдөр капиталын бус хүний нөөц гол асуудал
болж байна. Ялангуяа экспортод гарахад олон улсын худалдаа, бизнес, төлбөр тооцоо, маркетинг,
харилцаа холбооны мэргэшсэн туршлагатай ажиллах хүчин чухал үүрэгтэй.
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Танай компанийн удирдлага, менежментийн баг гадаад зах зээлд бизнес хийх, экспортын
зорилго, стратегиа зөв оновчтой тодорхойлох арга, техникт суралцсан уу?
Экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад шаардагдах /гааль, логистик, Инкотермс, олон
улсын төлбөр тооцоо, гадаад хэл, маркетинг гэх мэт/ мэдлэг, чадвартай боловсон хүчнээр
бүрэн хангагдсан уу?
Та экспортод шаардлагатай ажилтнууд, боловсон хүчнээ сургаж бэлтгэсэн үү? Экспортын
чиглэлээр мэргэшсэн, мэдлэг чадвар, туршлагатай боловсон хүчин шинээр олж авах
шаардлагатай юу?
Экспортын зах зээлийн соёлын ялгаа, зан заншил, харилцааны ур чадвар, гадаад түнштэй
ажиллах чадвар зэрэгт танай ажилтнууд суралцсан уу?
Бүтээгдэхүүнээ экспортлох шаардлагын улмаас гадаад зах зээлд худалдааны төлөөлөгч,
агентууд ажиллуулах санхүүгийн боломжтой юу?
Олон улсын худалдаанд учирдаг санхүүгийн эрсдэлүүдийг багасгах арга техникт танай
компани суралцсан уу? бэлэн үү?
Та бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтыг хийлгэсэн үү?
1.5

ТА ЭКСПОРТЫН МАРКЕТИНГД СУРАЛЦСАН УУ?

Гадаад зах зээлд амжилт олох нэг гол нөхцөл бол сайн маркетинг, сурталчилгаа байдаг.
Мэдээллийн өнөөгийн эрин үед маш олон эх сурвалжаар маркетинг, сурталчилгааг амжилттай хийж
байна. Гэрээсээ, ажлын өрөөнөөсөө экспорт, худалдаа наймаа хийх явдал улам бүр өсөн тэлж энэ
хэрээр худалдаа хөнгөвчлөгдөж байгааг манай бизнес эрхлэгчид анхаарах шаардлагатай. Дотоод зах
зээлд маркетинг хийх, экспортын маркетинг хийх 2 асар их ялгаатайг анхаарах ёстой.










Гадаад зэх зээлд маркетинг хийх мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчин танайд бий юу?
Экспортын зах зээлийнхээ талаар хэр сайн судалсан бэ? /зах зээлийн багтаамж, хэрэглэгчийн
зан төрх, өрсөлдөөн, орлох дагалдах бүтээгдэхүүн, үнэ, хууль эрх зүйн орчин, татвар хураамж,
экспортын дүрэм журам зохицуулалтууд гэх мэт/ Танд экспортын маркетингийн төлөвлөгөө бий
юу?
Экспортын зах зээлд гарах/нэвтрэх арга стратегиа зөв сонгосон уу?
Та бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох түнш, худалдан авагчаа зөв сонгосон уу?
Та бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох нийлүүлэлтийн сувгаа /гинжин хэлхээ/ зөв тодорхойлсон
уу?
Экспортын зах зээл дэх таны гол өрсөлдөгч хэн болох, Таны өрсөлдөөний давуу тал юу
болохоо судалж тодорхойлсон уу?
Та экспортын маркетингийн стратегиа тодорхойлсон уу?
Үзэсгэлэн худалдаа, гадаад арга хэмжээ зэрэгт оролцох маркетингийн болон урамшууллын
төсөв сан танайд бий юу?
1.6

ЭКСПОРТ ХИЙХЭД ШААРДАГДДАГ ҮНДСЭН ШАЛГУУРУУДЫГ ХАНГАСАН УУ?

Экспортолно гэдэг олон шалгуур, шаардлагууд бүхий хүнд хэцүү үйл ажиллагаа юм. Дэлхий
дахин даяаршиж байгаа хэдий ч улс орон бүр өөр өөрийн экспортын шаардлага, шалгуурууд тавьж
тэдгээр нь зарим тохиолдолд экспортод сөрөг нөлөө үзүүлж байна.
Дэлхийн Банкнаас жил бүр гаргадаг “Бизнес эрхлэхүй” /Doing Business/ судалгаатай танилцаж
болно. Энэ судалгаагаар гадаад худалдаатай холбоотой гардаг, шаардагддаг бүхий л бичиг баримт,
шаардлагуудыг зардал, цаг хугацаатай нь бүх улс орноор гаргасан байдаг.




Гадаад зах зээлд бизнес эрхлэх дотоодын болоод олон улсын стандарт, норм хэмжээг бүрэн
судалж танилцсан уу?
Таны бараа бүтээгдэхүүн экспортын бараа бүтээгдэхүүнд зайлшгүй шаардлагатай гэрчилгээ,
баталгаажуулалт, бусад шаардлагуудыг хангасан уу?
Бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлохтой холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, хязгаарлалт зэргийн
талаар судалсан уу?

6

1.7

ЭКСПОРТЫН ДОТООДЫН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГ,
ЧАДВАР, ШААРДЛАГУУДЫГ ХАНГАСАН УУ?

Олон улсын худалдаанд хэрэглэгддэг буюу ашиглагддаг маш олон хууль журам, гэрээ конвенц,
хэлэлцээрүүд байдаг ба танай экспортын зах зээлд эдгээрийн алиныг нь хэрэглэдэг, шаарддаг,
дотоодын ямар дүрэм журмууд байдгийг сайтар судлалгүйгээр экспортолно гэж байхгүй. Ялангуяа
гадаад худалдаатай холбоотой маргаан, гомдлыг шийддэг олон улсын механизмууд, эрсдэлийг
бууруулах арга замууд зэргийг сайн судалж мэдсэн байх шаардлагатай.







Өөрийн орны болон экспортлох улсынхаа хууль эрх зүйн шаардлагуудыг /татвар, тариф,
хөнгөлөлт, чөлөөлөлт гэм мэт/ судалж танилцсан уу?
Олон улсын худалдааны хууль эрх зүйн актууд, хэрэгцээ, шаардлагуудтай танилцаж суралцсан
уу?
Экспортлох оронд үйлчилж буй Чөлөөт Худалдааны Гэрээ, хэлэлцээрүүдийг судалж танилцсан
уу?
Оюуны өмч, патент, ноу-хау зэрэг экспорттой холбоотой олон улсын шаардлагуудтай танилцаж
судалсан уу?
Бизнестэй холбоотой маргаан, гомдлыг шийдэх арга механизмтай /арбитр болон бусад/
танилцаж судалсан уу?
Олон улсын худалдааны гэрээ хэлцэл, эрсдэл, даатгал зэргийг сайтар судалж эзэмшсэн үү?
1.8

ЭКСПОРТ ХИЙХЭД ХОЛБООТОЙ АНХААРАХ АСУУДЛУУД

Хэрэв танай компани экспорт хийхээр шийдсэн бол дараах асуудалд анхаарлаа хандуулахыг
зөвлөж байна. Тухайлбал:






Төлбөр төлөгдөхгүй байх эрсдэл их гардаг тул олон улсын төлбөрийн нөхцөлүүд, тухайлбал
аккредитивын талаар мэдлэгтэй байж, сайн хэрэглэдэг байх
Гадаад зах зээлд танай бүтээгдэхүүнийг борлуулах сайн дистрибютор, түнш, харилцагчтай байх
Олон улсын худалдааны талаар мэргэшсэн сайн зөвлөх, эксперттэй байх
Экспортыг дэмжсэн олон улсын болоод засгийн газрын олон төсөл, хөтөлбөр байдаг тул түүнд
хамрагдах
Тухайн зах зээлийн талаарх нарийн судалгаа, шинжилгээ хийж, экспортын стратеги, төлөвлөгөөгөө
боловсруулсны үндсэн дээр экспорт хийх

§ 2. ЭКСПОРТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Та бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахад бэлэн эсэхийг шалгах маш олон арга, асуулга
байдаг бөгөөд эдгээрээс хамгийн хялбар, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө бага шаардагддаг, үр дүн ихтэй,
жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн өргөн ашигладаг аргууд бол СВОТ шинжилгээ, өрсөлдөөний
шинжилгээ ба бенчмаркинг юм.
2.1
SWOT ШИНЖИЛГЭЭ2-нь давуу, сул талаар байгууллагынхаа дотоод орчныг, боломж
аюул заналаар гадаад орчныг шинжлэн судалдаг ба Та юуг сайн хийж байгаа, юуг хангалтгүй хийж буй
нь давуу болон сул талын шинжилгээгээр тодорхой болдог. Давуу тал нь таны олон улсын зах зээл дэх
өрсөлдөөний давуу талыг илтгэн харуулдаг бол сул тал нь та өөрийн бизнесийн хувьд юуг өөрчилж,
сайжруулах шаардлагатай харуулдаг. Боломж болон аюул занал нь танай компанид гаднаас үзүүлэх
нөлөөллүүдийг харуулдаг бөгөөд тухайлбал Засгийн газрын хууль тогтоомжууд таны бизнест ихээхэн
боломжууд авчирч болох хэдий ч тухайн орны болон бүс нутгийн улс төрийн тогтворгүй байдал бизнест
аюул учруулж болно. Түүнчлэн бусад өрсөлдөгчид тухайн зах зээлд нэвтрэх нь аюул занал учруулж
болно.
2.2
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ–хэрэв та өөрийн компанийн давуу сул талаа гаргасан
бол шинэ зах зээл дэх өрсөлдөөнөө тодорхойлох хэрэгтэй болно. Та өөрийн компанийн болон
өрсөлдөгчийнхөө байр суурь, үнэ цэнийг мэдсэнээр тухайн зах зээлд амжилттай нэвтрэх арга замаа
2

Strengths – давуу тал, Weakness – сул тал, Opportunities – боломж, Threats – аюул занал
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тодорхойлох боломжтой болно. Хэдийгээр Таны бараа бүтээгдэхүүн онцгой, дээд зэргийнх байлаа ч
гэсэн хэрэглэгчдийг өөртөө татсан, санхүүгийн өндөр боломжтой хүчтэй өрсөлдөгчтэй зах зээлд гарах
нь тийм ч амаргүйг анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс ямар ч зах зээлд нэвтрэхийн өмнө өрсөлдөөний
судалгааг зайлшгүй хийх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь мэдээллийн анхдагч болон хоёрдогч эх үүсвэрийг аль
алиныг нь ашигласан нэлээд хэдэн судалгаанаас бүтдэг. Дараах асуудлуудыг судалгаагаар
тодорхойлсон байх ёстой. Үүнд:








Өрсөлдөгч тань хэрхэн шийдвэр гаргадаг вэ?
Зах зээл дэх гол өрсөлдөгч хэн болох, түүний гол хөдөлгөгч хүч нь юу вэ?
Өрсөлдөгч компанийн гол зорилго юу вэ?
Тэдний өнөөгийн байр суурь, боломжоороо зах зээлийг хэрхэн хангаж байгаа вэ?
Тэдний өнөөгийн зах зээлийн байр суурь, хэмжээг өөрчилснөөр тэдэнд ямар бэрхшээл
учирч болох вэ?
Тэд бизнес, бүтээгдэхүүнээ өргөтгөх ямар төлөвлөгөө төсөлтэй байгаа вэ?
Тэдний хөрөнгө оруулалтын түүх ямар вэ?

2.3
БЕНЧМАРКИНГ–буюу чадавхын шинжилгээ нь танай компанийн чадавхыг
өрсөлдөгчийнхтэй харьцуулсан шинжилгээ бөгөөд энэ нь маркетинг, санхүүжилт, үйлдвэрлэл, зохион
байгуулалт зэргийг хамарч таны өрсөлдөгчөөс ялгарах давуу, сул талыг тодорхойлж өгдөг.
Дээрх 3 шинжилгээг хийсний дараа тухайн зах зээлд нэвтрэх стратеги, зах зээлийн
төлөвлөгөөгөө хийнэ. Хэдийгээр Та өөрийгөө экспортод буюу гадаад зах зээлд гарахад бэлтгэх нь
чухал ч гэсэн экспортод учирдаг зарим нийтлэг асуудлуудыг судалж шинжлэх ёстой. Тухайлбал:





Валютын ханшийн эрсдэл
Тарифын болон тарифын бус хориг саадууд
Тухайн орны улс төрийн орчин, засаглал
Авлига, хээл хахууль, хүнд суртал
2.4 ЭКСПОРТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
Хүснэгт 1-1 Экспортын бэлэн байдлын үнэлгээний хуудас
1

2

ҮНЭЛГЭЭ*
3
4

5

Бид яагаад бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох гэж байгаагаа сайн
мэдэж/ойлгож байгаа
Гадаад түншүүд яагаад биднээс худалдан авахыг хүсэж байгааг бид
мэдэж байгаа
Бид энэ бизнесийг олон жил хийж байгаа ба санхүүгийн хувьд хөл
дээрээ баттай зогссон
Манай харилцагч банк бидний экспортыг дэмжиж байгаа ба эргэлтийн
хөрөнгийн болон худалдааны санхүүжилт олгоход бэлэн байгаа
Бид зорилтот зах зээлээ сайн судалсан ба гадаад зах зээлд манай
бүтээгдэхүүнийг худалдан авах эрэлт хэрэгцээ байна гэдгийг тогтоосон
Бид одоогоор бүтээгдэхүүнээ зөвхөн хөрш орнууд руу экспортолдог
/БНХАУ, ОХУ, Казакстан/
Манай компанийн веб хуудас нэгээс илүү гадаад хэл дээр хийгдсэн
/английг оролцуулаад/
Манай боловсон хүчин олон улсын худалдааны чиглэлээр сургалтад
хамрагдаж экспортын улс орнуудын хэлээр ярьдаг
Бид өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ зөвхөн монголын зах зээлд
сурталчилдаг
Бид экспортын захиалгыг хүлээн авч нийлүүлэх хангалттай нөөцтэй
/боловсон хүчин, эргэлтийн хөрөнгө, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал/
Манай бараа бүтээгдэхүүн олон улсын стандартыг бүрэн хангасан
Бид экспортын төлөвлөгөө боловсруулсан
*1- бага буюу сөрөг, 5 – өндөр буюу эерэг
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Хүснэгт 1-2 Бүтээгдэхүүний үнэлгээний хуудас
1

2

ҮНЭЛГЭЭ*
3
4

5

1

ҮНЭЛГЭЭ*
2
3
4

5

Манай бараа бүтээгдэхүүнүүд нь дотоодын өрсөлдөгч компаниудтай
харьцуулахад илүү үр өгөөж, онцлогтой
Экспортын зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх хангалттай
хэмжээний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, боломж бидэнд бий
Шаардлагатай тохиолдолд өнөөгийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа
хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар тодорхой төлөвлөгөө бидэнд бий
Бид экспортод гаргах бараа бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг байнга
сайжруулж дээшлүүлэхэд анхаардаг
Бид бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ урт хугацааны тогтвортой харилцаа,
хамтын ажиллагаатай байдаг
Манай бэлтгэн нийлүүлэгчид чанарын хяналтын систем нэвтрүүлсэн
Бид үндсэн түүхий эд, бусад орц материалуудыг цаг хугацаанд нь
өрсөлдөхүйц үнэ ханшаар худалдан авдаг
Экспортын захиалгыг цаг хугацаанд нь үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой
Манай үйлдвэрлэлийн зардлууд харьцангуй бага буюу өрсөлдөхүйц
Ажилтнуудад зориулсан сургалтын сайн хөтөлбөр бидэнд бий
Манай бараа бүтээгдэхүүнүүд экспортын зах зээлд өрсөлдөж чадахуйц
онцлог, давуу талтай
Манай бараа бүтээгдэхүүнүүд экспортын чанарын тусгай шаардлага,
хэрэгцээг бүрэн хангаж байгаа
Хүснэгт 1-3 Зах зээлийн үнэлгээний хуудас

Манай экспортын зорилтот зах зээл дэх худалдан авалтын авир төрх
болон хэрэглэгчдийн талаарх бодитой мэдээллийг хэрхэн олж авахаа
бид сайн мэднэ
Манай веб хуудас зорилтот экспортын зах зээлийн хэлээр хийгдсэн
Манай веб хуудсаар дамжуулан хэрэглэгчид худалдан авалт хийх,
цахим шуудан, санал гомдол, хүсэлтээ илгээх бүрэн боломжтой
Бид харилцаа холбооны иж бүрэн төлөвлөгөөтэй. /хэвлэл мэдээлэл,
хэрэглэгчидтэй харилцах гэх мэт/
Бид өөрсдийн оролцох боломжтой орон нутгийн болоод олон улсын
үзэсгэлэн яармаг, арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн
Бид өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжтой онлайн зах
зээлээ тодорхойлсон
Экспортын барааны болон компанийн нэр, брэнд, барааны тэмдэг
зэргээ тухайн зорилтот зах зээлд бүртгүүлэх болно
Бид зорилтот экспортын зах зээлд нэвтрэх сонголтоо /жижиглэн
худалдааны суваг, дистрибютор, агентууд/ хийсэн
Логистикийн буюу тээвэрлэлтийн процесс дахь зардал, эрсдэлүүдийг
тогтоосон Инкотермс нөхцөлийг бид ашиглана.
Манай гадаадын хэрэглэгчдэд борлуулалтын дараах үйлчилгээг
хэрхэн хүргэх тодорхой төлөвлөгөө бидэнд бий

9

График 1-1 Экспортын бэлэн байдлын схем

Экспортлох
бүтээгдэхүүнээ
бэлэн болгох

Борлуулалтын
процесс,
менежментээ
тодорхойлох

Экспортод
шаардлагатай
боловсон хүчнээ
тодорхойлох

Бүтээгдэхүүнийх
ээ үнэ цэнэ,
ялгаа, давуу
талыг
тодорхойлох

Өрсөлдөөн дэхь
давуу талаа
тодорхойлох

Санхүүгийн нөөц
боломжоо
тодорхойлох,
төлөвлөх

Зорилтот зах
зээлээ сонгох,
судлах

Өрсөлдөөний
судалгаа хийх,
гол өрсөлдөгчөө
тодорхойлох

Бүтээгдэхүүнээ
борлуулах үнэ,
ханшийг судлах,
тогтоох

Экспортын зах
зээлд нэвтрэх
сувгуудаа
тодорхойлох

Зөв түнш,
худалдан авагчаа
олох, судлах

Валютын ханшийн
эрсдлээс хамгаалах
арга замыг
тодорхойлох
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БҮЛЭГ 2. ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ БА ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
§ 1. ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ ГЭЖ ЮУ ВЭ ?
Экспортлох нь маш их хүчин чармайлт, идэвх шаардсан, хэрэв үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадвал
зөвхөн экспортлогч компанид төдийгүй гадаад хэрэглэгчдэд ч үр өгөөжөө өгөх мэргэжлийн үйл
ажиллагаа юм.
Өнөөдрийн бизнесийн орчин нөхцөлд олонх компанийн хувьд экспорт нь үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэх, өсөж тэлэх гол нөхцөл болж байгаа бол зарим компаниудын хувьд эдийн засгийн асар их
боломж бүхий томоохон зах зээлийн давуу тал, боломжуудыг ашиглан олон улсын зах зээлд хүчтэй
өрсөлдөх, хүч чадлаа сорих чухал талбар болж байна.
Түүнчлэн экспорт нь дотоод зах зээлд шинэ шинэ бараа бүтээгдэхүүн гаргаж эдийн засагт төдийгүй
компанидаа их хэмжээний ашиг орлого оруулах боломжтой компаниудыг төрүүлэн гаргадаг.
Гадаад зах зээл дэх өрсөлдөгчтэй өрсөлдөх нь дотоодын өрсөлдөгчдөөс илүүгээр тухайн
компанийг хурцалж энэ хэрээр ашиг орлого нэмэгдэх боломжийг бий болгодог. Гэвч экспорт нь өөрийн
зардал, эрсдэлийг агуулсан, тухайн компанийн бодлого стратеги, хэрэгцээ шаардлагатай уялдсан байх
ёстойг мартах ёсгүй.
Экспортын амжилт нь сайн бараа бүтээгдэхүүнийг боломжийн үнэ ханшаар борлуулах,
байгууллагын удирдлагын болон боловсон хүчний оновчтой бүтэц зохион байгуулалт, тухайн
экспортын зах зээл дэх худалдааны аливаа саад бэрхшээлүүд, зохицуулалтууд, дүрэм журмуудыг
сайтар судалж мэдсэн байх зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг цогц үйл ажиллагаа юм.
Ялангуяа экспортын амжилтын гол түлхүүр бол судалгаа ба төлөвлөлт юм. Судалгааны үндсэн
дээр чухам юуг яаж хийх, хэзээ, хэрхэн хийх шаардлагатайг тодорхойлдог бол төлөвлөлт нь
судалгааны үндсэн дээр гаргасан бодлого шийдвэрүүд, зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах цаг
хугацаа, санхүү, хүн хүчний нөөц боломжуудыг уялдуулан зохицуулдаг.

Сүүлийн жилүүдэд олон улсын байгууллагууд болоод Дэлхийн Худалдааны Байгууллага зэргийн хүчин
чармайлтаар олон улсын хэмжээнд экспортод учирдаг олон саад бэрхшээл, хориг саадууд харьцангуй
багассан хэдий ч тухайн импортлогч болон экспортлогч орны дотоодын хууль тогтоомжууд,
зохицуулалтууд, стандартууд, гэрчилгээ баталгаажуулалт зэргийн шаардлагын улмаас “техникийн”
буюу “тарифын бус” гэж нэрлэгддэг саад бэрхшээлүүд худалдаанд байсаар байна. Үүний улмаас
тухайн бараа бүтээгдэхүүний дизайн, боловсруулалт, тэмдэглэгээ, хэрэглээг ч өөрчлөх шаардлага
гардаг тул экспортоо болих, түр зогсоох, багасгах зэрэг асуудал ихээхэн учирдаг. Гэсэн хэдий ч
дэлхийн худалдаа, тэр дундаа экспортын хэмжээ жил ирэх тутам өсөн нэмэгдэж тэр хэрээр өрсөлдөөн
хүчтэй болж байна.
Дээрх бүхнээс үзэхэд экспортлох үйл явц нь маш олон төрлийн үйл ажиллагааг багтаасан, олон
төрлийн мэдлэг чадвар шаардсан өргөн хүрээтэй ойлголт юм. Иймээс хэрэв Та бараа бүтээгдэхүүн,
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үйлчилгээгээ экспортлохыг хүсэж байгаа бол яагаад экспортлох гээд байгаа шалтгаан нөхцөлөө
тодорхой болгох шаардлагатай бөгөөд үүнийгээ дараах чиглэлүүдийн дагуу хийх ёстой. Тухайлбал:







Стратеги боловсруулснаар яагаад бид экспортлох ёстой юм? Гэдэгт тодорхой хариулт өгнө
Судалгаа шинжилгээ хийснээр тухайн экспортын зах зээлийн талаар өргөн хүрээтэй мэдээ,
мэдээлэл, ойлголт авна.
Борлуулалт, маркетинг нь тухайн зах зээл болон хэрэглэгчид, тэдний авир төрхийг тодотгож
өгнө
Санхүүжилт нь экспортын хөрөнгө оруулалт, зардлуудыг тооцоолж төлбөр тооцооны арга
хэрэгслүүдийг тодорхой болгоно
Тээвэрлэлт, бичиг баримт бүрдүүлэлт нь нийлүүлэлтийн хугацааг аль болох багасгах,
нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээг оновчтой ашиглахад тусална.
Борлуулалтын дараах үйлчилгээ нь хэрэглэгчдээс ирэх өргөдөл гомдол шийдэх, сэлбэг
хэрэгсэл, засвар үйлчилгээгээр хангах зэрэг асуудлуудыг шийдэхэд туслах ёстой.

Ихэнх бизнес эрхлэгчид, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зүгээс тавьдаг түгээмэл асуулт
бол “Яагаад бидэнд экспортын стратеги хэрэгтэй юм, яагаад бид заавал үүнийг боловсруулах
шаардлагатай юм, энэ чинь зөвхөн том компаниудад л байдаг биз дээ” гэсэн асуулт байдаг. Тэгвэл
тэдэнд эргээд өөрсдөд нь дараах асуултуудыг тавьж болох юм?





Танай компани экспортоос чухам ямар ашиг, үр өгөөж олох юм?
Танай компанийн зорилготой экспортын үйл ажиллагаа чинь нийцэж байгаа юм уу?
Экспортын үйл ажиллагаа явуулахад танайд санхүүгийн болоод хүн хүчний хангалттай нөөц
боломж байгаа юм уу?
Танай бараа бүтээгдэхүүнүүд экспортод гарах боломжтой юм уу? экспортын шаардлагуудыг
хангасан уу?

Энэ бүгдэд тодорхой, үнэн зөв хариулт өгөхөд экспортын стратеги танд туслах бөгөөд
амжилттай экспорт хийхийн тулд яагаад экспортод гарах шаардлагатай талаараа бодитой ойлголт,
санаатай байхаас гадна экспортоос чухам ямар үр дүн хүлээж буй, ямар үр ашиг хүртэх талаараа ч
тодорхой ойлголт, мэдээлэлтэй байх ёстой. Энэ бүхнийг экспортын стратеги Танд тодорхой болгож
өгөх бөгөөд таны экспортын зорилго, зорилтуудыг өргөн хүрээнд, нарийвчлан тусгасан бичиг баримтыг
экспортын стратеги гэнэ. Экспортын стратеги нь товч, тодорхой, танай компанийн бүхий л ажилтнууд
хүлээн зөвшөөрсөн,ойлгосон байх шаардлагатай. Манай зарим компанийн удирдлага стратеги,
төлөвлөгөө гэхээр зөвхөн удирдлагын хүрээнд яригддаг, хийгддэг ажил гэсэн буруу ойлголттой байдаг
нь компанийн болоод бизнесийн амжилтад ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдгийг анхаарах ёстой.
Экспортлох шалтгаан нөхцөлөө зөв тогтоох нь экспортын стратегийг оновчтой хийхэд тусалдаг.
Зарим нийтлэг экспортын шалтгаануудыг урьдвал:






Борлуулалт болон ашгаа нэмэгдүүлэх
Байнгын, томоохон хэмжээний худалдан авагчтай болох
Бага зардал гарган өөрт байгаа илүү боломж, хүчин чадлаа ашиглах
Өрсөлдөх чадвараа сайжруулах
Гадаад зах зээлд шинэ технологи ашиглах
1.1 ЯАГААД ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Том жижиг ямар хэмжээтэй байхаас үл хамааран экспортын зах зээлд гарах хүсэлтэй бүхий л
компанийн хувьд экспортын стратеги нь ихээхэн чухал ач холбогдол бүхий бичиг баримтын нэг бөгөөд
бичгээр боловсруулсан экспортын стратеги нь олон давуу талыг олгодог.




Экспортын эхний үе шатанд энэхүү стратегийг боловсруулах талаар гаргасан таны
хүчин чармайлт, зардал өртөг нь экспортын явцад эргэн төлөгддөг жамтай. Экспортын
стратеги нь танай компанийн экспортын үйл ажиллагаанд баримтлах ерөнхий чиг
шугам, экспортын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гарын авлага болдог.
Түүнчлэн сайн стратеги нь танай компани үйл ажиллагаагаа чадварлаг удирдан зохион
байгуулах, банк- санхүү, худалдан авагчид, түншүүд зэрэгтэй харилцах зэрэгт үнэтэй
хувь нэмэр оруулдаг.
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Түүнчлэн танай компанийн экспортын соёл, чадварыг дээшлүүлэхэд танай
ажилтнуудын хувьд удирдамж болдог.
Бизнесийн орчин нөхцөл асар хурдацтай өөрчлөгдөн хувирч буй өнөө үед түүнд
зохицуулан үйл ажиллагааг өөрчлөн шинэчлэх, уялдуулахад экспортын стратеги
тусалдаг.

Санхүүгийн боломж, нөхцөл, валютын ханш, экспортын зах зээл дэх импортын
зохицуулалтууд, шинээр болон хүлээж байгаагүй өрсөлдөгчид гарч ирэх, технологийн өөрчлөлт,
логистик зэрэг гадаад хүчин зүйлүүд нь танай экспортын стратегийг өөрчлөхөд нөлөөлж болох бөгөөд
тэдгээртэй уялдуулан экспортын стратеги өөрчлөх, шинэчлэх ч шаардлага гарч болно.
Хүснэгт 2-1 Махны компанийн Экспортын стратеги /жишээ/
СТРАТЕГИ
ШАЛТГААН
Санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар компанийн
Дотоод зах зээл, худалдан авалт ханасан ба
экспортын борлуулалтыг 2019 он гэхэд 9 сая
цаашид нэмэгдэх боломжгүй. Тиймээ гадаа зэх
ам.долларт хүргэж цэвэр ашгийг 1,8 сая
зээлд гарснаар компани өсөн тэлэх боломжтой
ам.доллар болгоно
Үйлдвэрийн хүчин чадлыг 67 хувиас 80 хувь
Хүчин чадал ашиглалтыг 80 хувь болгосноор
болгон өргөжүүлнэ
дайвар зардлууд багасаж компанийн өрсөлдөх
чадвар дээшилнэ
Махны салбарт/экспортод 2-3 шинэ
Дэлхий даяар махны хэрэглээ улам бүр өсөн
бүтээгдэхүүн гаргаж нийлүүлнэ
нэмэгдэж байна
Азийн, тэр дундаа Япон, Солонгос, Хятадын зах
Ази тив, Хятад Солонгос Японд үхрийн махны
зээлд экспортоо чиглүүлнэ/төвлөрүүлнэ
хэрэглээ жил ирэх тутам нэмэгдэж байна
Эхний жилд БНХАУ, дараагийн жилд Япон,
Зах зээлийн судалгаагаар эдгээр орнуудад
Солонгост дистрибютортой болно
махны хэрэглээ их, зах зээлд нэвтрэх
шаардлага харьцангуй эерэг байна
2019 он гэхэд Хятадын зах зээл дэх
Дэлхийн хамгийн их хүн амтай, хэрэглээ нь
борлуулалтыг 2 сая ам.долларт хүргэнэ
хамгийн хурдацтай өсөн тэлж байгаа зах зээл
Хятад, японы зах зээлийн махны
Монгол махны илчлэг, бэлчээрийн болон
үйлдвэрлэгчдийг судалж өрсөлдөөний стратеги
экологийн давуу талыг баримтлан өрсөлдөх
боловсруулна
арга стратегиа боловсруулна.
1.2 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ШАТУУД
Экспортын стратеги нь экспортын төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг бөгөөд танай компанийн бизнес
төлөвлөгөөтэй нягт уялдсан байх ёстой. Экспортын стратеги нь таны зорилгоо болгосон экспортын зах
зээлд гарах, чанартай бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, түншүүдтэйгээ харилцах, зорилго зорилтуудыг
бодит ажил хэрэг болгох, экспортын үйл ажиллагааг компанийн үйл ажиллагаатай уялдуулах, тэдний
хооронд ямар нэг зөрчилдөөн, сөрөг үр дагавар гарахаас сэргийлэх, таны өрсөлдөөний давуу тал яг
хаана байгаа, түүнийг хэрхэн ашиглах, таны сул талууд юу болох, яаж тэдгээрийг багасгах зэрэг олон
асуудалд хариу өгдөг чухал бичиг баримт тул түүнийг боловсруулахдаа ихээхэн анхааралтай хандах
хэрэгтэй.
1 үе шат: Компанийнхаа нөхцөл байдлыг шинжлэх
Компанийнхаа үйл ажиллагаа, өсөлт хөгжлийн байдалд үнэлгээ шинжилгээ хийнэ. Компанийн
өрсөлдөөн дэх байр суурь, танай давуу талууд болон борлуулалтад эзлэх байр суурь зэргийг тодорхой
гаргана. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, боловсон хүчин, хуваарилалт, маркетинг, техникийн үйлчилгээ зэрэг
гол гол үзүүлэлтүүд дээр танай давуу талууд юу болохыг түлхүү гаргаж тодорхойлно.
2 үе шат: Экспортын орчин, боломжоо тодорхойлох
Танай компанийн экспортын үйл ажиллагаа болон экспортын төлөвлөгөөнд нөлөө үзүүлж болох
гол гол хүчин зүйлүүдийг судалж тодорхойлно.



Танай компанид олон улсын /гадаадын эксперт/ мэргэжилтэн бий юу?
Өмнө нь танай бараа бүтээгдэхүүн гарч байсан экспортын зах зээлүүд бий юу?

Экспортын орчин, боломжийг тодорхойлохын тулд Та зах зээлийн судалгааг сайн хийх хэрэгтэй бөгөөд
учир нь энэхүү судалгаануудад үндэслэн Та экспортын зах зээлээ зөв оновчтой сонгох юм.
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Зах зээлийн судалгааг экспортын зорилго, цар хүрээ, зорилтот зах зээл зэргээс хамааран ямар
хэмжээнд хийхээ шийдэх ба ерөнхийдөө дараах чиглэлүүдээр хийвэл зохимжтой. Үүнд:











Өрсөлдөн – гол өрсөлдөгч, тэдний давуу сул тал, өрсөлдөөнд эзлэх байр суурь
Үнэ бүрдэлт – хэн үнээр тэргүүлдэг, үнэ бүрдэлтийн арга техник, үнэд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
Хуваарилалтын суваг – хэдэн суваг дамжин бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүрч байгаа,
түүнийг хэрхэн багасгах боломжтой, тулгарч буй асуудлууд
Тээвэрлэлт /логистик/ - экспортын зардлын нэлээд хэсгийг тээвэрлэлтийн зардал эзэлдэг.
Логистикийн сайн сүлжээ бүхий бизнес хурдацтай өсдөг тул энэ судалгааг сайн хийх
шаардлагатай.
Борлуулалтын дараах үйлчилгээ – орчин үеийн бизнесийн хамгийн гол асуудлын нэг болсон.
Борлуулалтын дараах үйлчилгээнд тухайн бараа бүтээгдэхүүн, машин техникийн сэлбэг
хэрэгслийн хангалт нийлүүлэлт, засвар үйлчилгээ, хэрэглэгчдийн санал гомдлыг шийдэх
механизм зэрэг чухал асуудлууд багтана.
Зохицуулалтын шаардлагууд - дотоод болон экспортын зах зээл, бусад байгууллагуудын
зүгээс экспортын үйл явц, бараа бүтээгдэхүүнд тавигдах нөхцөл, шаардлагуудыг сайтар
судлах шаардлагатай.
Бүтээгдэхүүн байршуулалт – таны экспортын бараа бүтээгдэхүүний гол хэрэглэгч хэн болох,
түүнд бүтээгдэхүүнээ хэрхэн хүргэх талаарх маркетингийн судалгаа.

3 үе шат: Экспортлох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ тодорхойлох
Экспортод санал болгож буй бүтэгдэхүүн, үйлчилгээнүүд юу юу болох, тэдгээрийг нийлүүлэх бололцоо
боломж, хүчин чадал ямар байгаа, гадаадын худалдан авагчдыг татах танай бүтэгдэхүүн,
үйлчилгээний гол онцлог, давуу талууд юу болох, юуг нь өөрчилж сайжруулах шаардлагатай байгаа,
ямар сав баглаа боодол, шошго тэмдэг шаардлагатай зэргийг судалж нарийвчлан тодорхойлно.
4 үе шат: СВОТ шинжилгээ хийх
СВОТ шинжилгээ нь зах зээл, үнэ бүрдэлт, өрсөлдөөний хүчин зүйлүүд дэх таны давуу сул тал, боломж
аюул заналыг тодорхойлж өгснөөр цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөхөд голлох нөлөө
үзүүлнэ. Нарийвчилсан СВОТ шинжилгээг экспортын төлөвлөгөөг боловсруулах явцад хийнэ.
5 үе шат: Амжилтын хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох
Дээрх судалгаа, шинжилгээнүүдэд үндэслэн танай экспорт амжилт олоход нөлөөлөл гол хүчин зүйлүүд
буюу танай анхаарах ёстой гол асуудлуудыг тусгаж өгнө. Тухайлбал:





Бүтэгдэхүүний хөгжил, сайжруулалт
Санхүүгийн нөөц бололцоо
Хуваарилалт
Маркетингийн загвар

6 үе шат: Экспортын төлөвлөгөө боловсруулах
Экспортын төлөвлөгөө нь экспортын стратегитай уялдсан, түүний бүтэц, дарааллын дагуу хийгдсэн
байх ёстой. Экспортын төлөвлөгөөнд зорилго тодорхойлох, зах зээлд нэвтрэх стратеги, санхүүгийн
удирдлага , хуваарилалтын сувгийг агуулсан маркетингийн шийдвэр зэрэг зайлшгүй багтсан байна.
7 үе шат: Хэрэгжүүлэх, хянах
Экспортын төлөвлөгөө хийсэн бол түүнийгээ хэрэгжүүлж эхлэх ба ингэхдээ экспортын стратегитай
уялдуулан нийцүүлэх ёстой.
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1.3 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Экспортын стратеги боловсруулахдаа дараах зүйлүүдийг сайтар анхаарах шаардлагатай. Үүнд:











Экспортод гарахад бэлэн эсэхээ өөрөөсөө сайтар асуу, тодотго
Эхнээсээ тодорхой, оновчтой стратеги баримтал
Таны экспортын шалтгаан, чадавхад нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг анхаар, судал
Таны экспортын шийдвэрт нөлөөлж болох гол 5 хүчин зүйлийг тодорхойл
Экспортын стратегийн талаар өөр бусад хүмүүсийн санал бодлыг ав, сонс
Экспортын стратегиа “амьд” бичиг баримт болго
Стратегиа тогтмол хугацаанд шинэчилж өөрчилж бай
Таны бизнест нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлүүдийг тодорхойл
Өөрчлөлтүүд таны бизнест нөлөөлөх тул тэдгээрийг таамагла, урьдчилж хар
Экспортын төлөвлөгөө нь экспортын стратегийн дагуу хийгдэх ёстойг бүү март.

График 2-1 Экспортын стратеги боловсруулах үе шатууд

Компанийн
нөхцөл байдлын
шинжилгээ хийх

СВОТ шинжилгээ
хийх

Экспортын
боломж, орчны
шинжилгээ хийх

Экспортын
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ
хөгжүүлэх

Амжилтад нөлөөлөх
хүчин зүйлсийг
тодорхойлох

Стратегиа
хэрэгжүүлэх,
хянах

Экспортын
төлөвлөгөө
боловсруулах

15

§ 2. ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2.1 ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Сайн төлөвлөлт бол аливаа бизнесийн амжилтын гол эх үндэс болдог. Нэгэнт Та экспортод
бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахаар шийдэж экспортын стратегиа оновчтой тодорхойлсон бол дараагийн
алхам нь экспортын төлөвлөгөө3 боловсруулах үйл явц бөгөөд энэ нь танай экспортын стратегийн гол
цөм нь болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
Экспортын төлөвлөгөө нь танай компанийн олон улсын бизнесийг хөгжүүлэх буюу экспортын
зорилтот зах зээлд гарах удирдамж, газрын зураг нь юм. Иймээс экспортын төлөвлөгөө
боловсруулахдаа компанийн бүхий л удирдлага, ажилтнуудын санаа бодол, итгэл, зүтгэл, оролцоог
хангасан байх шаардлагатай. Экспортын төлөвлөгөө нь тухайн компанийн эрхэм зорилго, зорилтууд,
тухайн зорилтот зах зээл, экспортын орчин нөхцөл зэрэг экспорттой холбоотой бүхий л асуудлуудыг
багтаасан, маш их судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн хийгддэг.
График 2-2 Экспортын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ

Зорилтот
зах зээл
* Хэмжээ
* Хүн ам зүй
* Дэд бүтэц
* Хууль татвар
* Санхүү
* Валют ханш

Компанийн
зорилго
* Бүтээгдэхүүн
* Үйлдвэрлэл
* Зах зээл
* Эрсдэлүүд

Экспортын
орчин
* Өрсөлдөгчид
* Тариф
* Тарифын бус
саадууд
* Тээвэрлэлт

Экспортын төлөвлөгөө нь тухайн компани, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бизнесийн салбар, улс
орон зэргээс хамааран харилцан адилгүй байх хэдий ч аливаа төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгах ёстой
үндсэн асуудлуудыг заавал оруулсан буюу хамруулсан байх ёстой. Экспортын төлөвлөгөө нь дараах
асуултуудад тодорхой хариулт өгөх ёстой. Үүнд:









Ямар бараа бүтээгдэхүүнийг сонгосон, тэдэнд ямар өөрчлөлт шинэчлэл хийгдсэн
Танай компанийн давуу болон сул тал юу вэ?
Дотоод болон экспортын зах зээлд хэдий хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн борлогдох вэ?
Экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад ямар нэг зөвшөөрөл, лиценз шаардлагатай юу?
Бараа бүтээгдэхүүнээ ямар зах зээл, улс оронд экспортлох вэ?
Гадаад хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүнээ амжилттай хүргэх хуваарилалтын болон
маркетингийн ямар сувгуудыг ашиглах вэ? Гол худалдан авагч, хэрэглэгч хэн бэ?
Өрсөлдөөн, хэл соёлын ялгаа, экспорт импортын хяналттай холбоотойгоор ямар нөхцөл
байдал үүсэх вэ? Тэдгээрийг шийдэх арга, стратеги нь юу вэ?
Таны бараа бүтээгдэхүүний экспортын үнэ ямар байх, түүнийг хэрхэн тогтоосон бэ?

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслөөс боловсруулсан Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг үзнэ үү.
www.edp.mn
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Үйл ажиллагаагаа ямар үе шатны дагуу хэзээ, хэрхэн явуулах вэ?
Экспортын төлөвлөгөөний элемент/ажил/ тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд ямар цаг хугацаа
шаардагдах вэ?
Компанийн болон боловсон хүчний ямар ямар эх сурвалж, нөөцүүдийг экспортод зориулан
ашиглах вэ?
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд мөнгө, цаг хугацааны хувьд хэдий
хэмжээний зардал гарах вэ?
Бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлоход гадаад зах зээл, дамжин өнгөрөх зах зээл болон дотоодод
ямар бичиг баримтууд шаардлагатай вэ?
Экспортын үйл ажиллагаа нь компанийн санхүүд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
Ямар хууль журам, зохицуулалтуудыг баримтлах ажиллах вэ?
Аль аль тал нь хүлээн зөвшөөрөхүйц төлбөрийн ямар арга хэлбэрүүдийг ашиглах вэ?
Экспортын төлөвлөгөөг өөрчилсөн тохиолдолд хүрэх үр дүнг хэрхэн үнэлж, ашиглах вэ?
2.2 ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ

Экспортын эхэн үед зах зээлийн талаарх чухал, шаардлагатай мэдээ мэдээлэл хомс байдаг,
төлөвлөлтийн зарим асуудлууд тодорхой бус байдаг тул энэхүү нөхцөл байдалд тохируулан экспортын
төлөвлөгөөг аль болох энгийн, ойлгомжтой хийх хэрэгтэй. Харин хангалттай мэдээ мэдээлэл, эх
сурвалжуудтай болсон тохиолдолд экспортын төлөвлөгөөг илүү нарийн, тодорхой хийх шаардлагатай.
Экспортын төлөвлөгөө нь статик бичиг баримт биш, харин сайтар нягтлан боловсруулж бичгээр хийсэн
удирдлагын нэг гол хэрэгсэл тул төлөвлөсөн стратегиудыг амжилттай хэрэгжүүлж чадсан эсэхийг
төлөвлөгөөний зорилгууд ба хүрсэн бодит үр дүнгүүдийг харьцуулах замаар гаргаж байх хэрэгтэй.
Өөрөөр хэлбэл экспортын төлөвлөгөө нь “амьд бичиг баримт” байх ёстой бөгөөд үргэлж боловсронгуй
болгож, улам сайжруулж байх шаардлагатай юм.
Экспортын төлөвлөгөөний нэгдсэн нэг загвар, стандарт байхгүй ба тухайн аж ахуйн нэгжийн
экспортын зорилго, бараа бүтээгдэхүүн, экспортын цар хүрээ, зорилтот зах зээл, хэрэглэгч, хууль
тогтоомж гээд олон хүчин зүйлээс хамааран харилцан адилгүй байдаг. Жижиг, том ямар ч компанийн
хувьд экспортын төлөвлөгөө боловсруулахад баримтлах ерөнхий журам, чиг баримжаа болох зүйл бол
ISO 9000 буюу чанарын стандарт байж болох юм. Манай орны экспортын компаниуд болон экспортын
гол гол зах зээлүүд, тэдгээрийн онцлог, хөгжиж буй орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд экспорттой
холбоотой тулгардаг нийтлэг асуудлууд зэргийг харгалзан бид экспортын төлөвлөгөөний ерөнхий
агуулга харуулбал:
Хүснэгт 2-2 Экспортын төлөвлөгөөний бүтэц
ГАРЧИГ
ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧ АГУУЛГА /1-2 хуудас/
ТАНИЛЦУУЛГА: ЯАГААД БИД ЭКСПОРТЛОХ БОЛСОН
БҮЛЭГ 1: ЭКСПОРТЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
1.1. Компанийн эрхэм зорилго ба экспортын бодлого
1.2. Экспортын талаарх урт, дунд, богино хугацаанд баримтлах бодлого, зорилтууд
1.3. Экспортын давуу тал, үр өгөөж, үр дүнгүүд
БҮЛЭГ 2: НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН БУЮУ КОМПАНИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА
2.1. Компанийн товч түүх,бүтэц, ололт амжилт /экспортын түүх/
2.2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийн онцлог /экспортын/
2.3. Үйл ажиллагааны чиглэл, туршлага, зах зээл эзлэх байр суурь
2.4. СВОТ шинжилгээ
2.5. Боловсон хүчин, хүний нөөц /экспортын/
2.6. Санхүүгийн нөөц боломж /экспортын/
2.7. Экспортын санхүүгийн бус бусад эх үүсвэр, нөөц боломжууд
2.7.1. Түншүүд, банкнууд, тээврийн зууч байгууллагууд
2.7.2. Засгийн газрын дэмжлэг туслалцаа, төлөөлөгчийн газрууд, худалдааны
байгууллагууд
2.8. Салбарын бүтэц, өрсөлдөөн, эрэлт хэрэгцээ, цаашдын чиг хандлага
БҮЛЭГ 3: ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА БА СОНГОЛТ
3.1. Зорилтот зах зээлийн тодорхойлолт, шинжилгээ
3.2. Зах зээлийн төвлөрөл ба ялгарал
3.3. Хэрэглэгчдийн судалгаа
3.4. Өрсөлдөөний судалгаа, өрсөлдөөн дэх давуу тал
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3.5. Эрсдэлийн шинжилгээ
3.6. Зах зээлийн сонголт
БҮЛЭГ 4: МАРКЕТИНГ
4.1. Үнэ бүрдэлтийн стратеги, татвар хураамжууд
4.2. Хуваарилалтын суваг, арга замууд
4.3. Экспортын нөхцөл, шаардлагууд
4.4. Борлуулалтын зорилго, нөхцөл /ашиг, алдагдлын таамаглал/
4.5. Логистик, тээвэрлэлтийн зардал, шаардлагууд
4.6. Экспортын зах зээлийн бизнесийн орчин, соёлын ялгаа зөрөө
4.7. Шууд бус маркетинг
БҮЛЭГ 5: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СТРАТЕГИ
5.1. Анхдагч зах зээлүүд
5.2. Хоёрдогч зах зээлүүд
5.3. Зах зээлд нэвтрэх стратеги, алхмууд
5.4. Зар сурталчилгаа, сав баглаа боодол, брэндинг стратегиуд
БҮЛЭГ 6: ЭКСПОРТЫН ТӨСӨВ, ЗАРДАЛ
6.1. Экспортын санхүүжилтийн эх үүсвэр, зарцуулалт
6.2. Экспортын үйл ажиллагааны зардлуудын тооцоолол
6.3. Экспортын орлогын тооцоолол
6.4. Экспортын үр ашгийн тооцоолол
6.5. Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ
6.6. Эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээ, тооцоолол
6.7. Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээнүүд
6.7.1. Одоогийн цэвэр өртгийн шинжилгээ /Ner Present Value-NPV/
6.7.2. Ашгийн дотоод коэффициент /Internal Rate of Return–IRR/
6.7.3. Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацааны шинжилгээ /Payback period/
6.7.4. Ашгийн энгийн коэффициент /Simple rate of Return/
БҮЛЭГ 7: ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
7.1. Экспортын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх схем
7.2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх үнэлэлт, дүгнэлт
7.3. Экспортын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн график /Project Milestone/
БҮЛЭГ 8: ХАВСРАЛТУУД
8.1. Зах зээлийн талаарх статистик тоо баримтууд
8.2. Компанийн талаарх бусад үндсэн материалууд
8.3. Өрсөлдөөний орчны талаарх материалууд гэх мэт

Экспортын төлөвлөгөөг сайн боловсруулах нь дараах давуу тал, ач холбогдлыг олгодог. Үүнд:








Экспортын зах зээлд хэрхэн яаж гарах хандлага, арга замыг тодорхой болгож өгнө
Өрсөлдөөний, түншлэгчид, зохицуулалтын орчин нөхцөлийг тодорхой , ойлгомжтой
болгосноор таны экспортын үйл ажиллагааг саад бэрхшээлгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ
Тухайн экспортын зах зээлд нэвтрэх өрсөлдөөний байр суурь, чиг хандлагыг тодорхой болгоно
Танай экспортод шаардлагатай хөрөнгө мөнгө, түүний зарцуулалтыг тодорхой болгож ашигт
орлогыг таамаглаж өгнө
Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх үе шатуудыг тогтоож эрсдэлийн эсрэг авах аргаг тодорхой
болгоно
Экспортын үйл ажиллагааг хэзээ хэлж хэзээ ямар ямар үйл ажиллагаа явуулах дэс дараалал,
цаг хугацааг тодорхой болгоно
Экспорттой холбоотой ажил, үүргүүдийг хэн хариуцах, үүрэг хүлээх зэргийг мөн тодорхой
болгож өгнө
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Хүснэгт 2-3 Жишээ: Экспортын СВОТ шинжилгээ хийх аргачлал
д/д

Давуу, сул талын шинжилгээнүүд

1

МАРКЕТИНГ
 Компанийн нэр хүнд
 Төлөвлөлтийн түвшин
 Маркетингийн ур чадварууд
 Бараа бүтээгдэхүүний чанарын талаар компанийн нэр хүнд, байр суурь
 Үйлчилгээний талаарх компанийн нэр хүнд, байр суурь
 Түүхий эд материалын хангамж, нийлүүлэлт
 Мэдээллийн ил тод байдал
 Зах зээлийн талаарх мэдээлэл, судалгаа
 Компанийн зах зээлд эзлэх хувь
 Зах зээлийн нийт хэмжээ
 Зах зээлийн өсөлт, хөгжил
 Үнэ бүрдүүлэх стратеги
 Бүтээгдэхүүний судалгаа, хөгжүүлэлт
 Шинэ бараа бүтээгдэхүүн бий болгох, хөгжүүлэх талаарх санаа оноо
 Маркетингаар зах зээлд эзлэх байр суурь
 Дотоод, гадаад зах зээлийн хуваарилалтын стратеги
 Зах зээлд нэвтрэхэд хялбар байдал
 Газар зүйн байдал, байршлын давуу тал
 Борлуулалтын хүний нөөц
 Зар сурталчилгаа, урамшуулал
САНХҮҮ
 Капиталын зардал
 Санхүүгийн тогтвортой байдал
 Ашигт ажиллагаа
 Хувьцааны ашиг
 Хөрөнгийн үр өгөөж
 Өөрийн хөрөнгө, өрийн харьцаа
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
 Үйлдвэрлэлийн арга хэрэгслүүд
 Эдийн засгийн үр өгөөж
 Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж
 Бараа бүтээгдэхүүнээ хугацаанд нь нийлүүлэх чадавх, боломж
 Техникийн болон үйлдвэрлэлийн ур чадварууд

2

3

Танай компанид үзүүлэх нөлөө,
боломж
Эерэг/давуу
Дундаж
Сөрөг/сул
тал
тал

Үйл ажиллагаанд
үзүүлэх нөлөөлөл
Их
Бага
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4

5

6

7

8

 Үйлдвэрлэлийн зардал
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 Компанийн удирдлагын ур чадвар
 Ажиллах хүчний ур чадвар
 Өөрчлөлт, шинэчлэл хийх чадвар, боломж
 Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй тогтоосон харилцаа
 Хэлний мэдлэг чадвар
 Мэдээллийн менежмент
 Технологийн менежмент
ХҮН АМ ЗҮЙ
 Хүн амын өсөлтийн хандлага
 Насны байдал
 Төрөлт, нас баралт, гэрлэлтийн харьцаа
 Амьжиргааны түвшин, чиг хандлага
 Хүн амын боловсролын түвшин
 Өрхийн худалдан авалтын өөрчлөлт, хандлага
ЭДИЙН ЗАСАГ
 Эдийн засгийн өсөлт
 Экспортын бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн багтаамж
 Тухайн бараа бүтээгдэхүүний өсөлтийн чиг хандлага, хувь хэмжээ
 Валютын ханшийн бодлого, байр суурь, валютын хөрвөх чадвар
 Нэг хүнд ногдох орлого, ДНБ, тэдгээрийн өсөлт
 Орлогын хуваарилалт
 Инфляцын түвшин
УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
 Засгийн газрын тогтвортой байдал
 Татвар, тарифын хэмжээ
 Өрсөлдөөний зохицуулалтууд
 Бүтээгдэхүүний шошго, тэмдэгт тавигддаг шаардлагууд
 Бүтээгдэхүүний стандарт
 Бизнесийн хүрээн дэх Засгийн газрын хяналт шалгалт, оролцоо
 Бизнесийн зохицуулалтын хууль тогтоомжууд
 Тарифын бус хориг саадууд
НИЙГЭМ, СОЁЛ
 Амьжиргааны түвшин, чиг хандлага
 Хүн амын ёс зүйн байдал
 Бизнесийн ёс зүй
 Бизнесийн нийгмийн хүчин зүйлс
 Соёлын үнэт зүйлсийн өөрчлөлт
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9

10

11

12

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ТЕХНОЛОГИ
 Байгаль орчны асуудлын чухалчлал
 Технологийн өөрчлөлт
 Инновацын боломжууд
ӨРСӨЛДӨӨН
 Зах зээлийн гол өрсөлдөгч, оролцогчид
 Өрсөлдөгчдийн тоо
 Өрсөлдөгчдийн үйлдвэрлэлийн боломж, хүчин чадал
СУДАЛГАА, ХӨГЖИЛ
 Үнийн давуу/сул тал
 Хуваарилалтын давуу/сул тал
 Зах зээлийн сегментчлэл
 Бүтээгдэхүүний чанар
 Нийлүүлэлтийн хүчин чадал, боломж
 Худалдан авагчдын хүчин чадал, боломж
 Орлох бүтээгдэхүүний зүгээс үзүүлэх нөлөөлөл
 Шинэ өрсөлдөгчдөөс үзүүлэх нөлөөлөл
ГАДААД ОРЧИН
 Тээвэрлэлтийн зардал
 Тээвэрлэлтийн боломж, арга замууд
 Зах зээл доторх хуваарилалт
 Харилцаа холбооны системийн давуу сул тал
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БИЗНЕСИЙН
СТРАТЕГИ

ӨРТӨГ,
НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН
СҮЛЖЭЭ

ЭКСПОРТЫН ЗАХ
ЗЭЭЛИЙН
СТРАТЕГИ,
СОНГОЛТ

ХУВААРИЛАЛ
Т, ЛОГИСТИК

ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ,
МЕНЕЖМЕНТ

САНХҮҮЖИЛТ,
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Үнэ
бүрдэлт
Хуваарила
лт
Нийлүүлэлт
Хүчин
чадал
төлөвлөлт
Бүтэц з/б
Соёл
Нөөц
боломж
Борлуула
лт
Ашиг/
алдагдал

Хэрэглэгч/борлуулалтын
төлөвлөгөө

ЗАХ
ЗЭЭЛИЙН
ХАНДЛАГА

Хэрэглэгчи
д
Маркетинг

Нийлүүлэлтийн
удирдлагын төлөвлөгөө

ЗОРИЛТОТ ЗАХ
ЗЭЭЛИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ

МАРКЕТИНГ,
ӨРСӨЛДӨӨН
ИЙ БАЙР
СУУРЬ,
ШИНЖИЛГЭЭ

MILESTONES

ГАДААД ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭ
ДОТООД ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭ

КОМПАНИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА

График 2-3 Жишээ: Экспортын төлөвлөгөөний бүтцийн схем

ХО
шинжилгэ
э
ЭКСПОРТЫН БОДЛОГО, ЗОРИЛГО,
ЗОРИЛТУУД

ЭКСПОРТЫН ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ

ЭКСПОРТЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЭКСПОРТЫН
ХЭРЭГЖИЛТ
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БҮЛЭГ 3. БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ
§ 1. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
Бизнест амжилт олохын тулд маш их мэдээлэл хэрэгтэй. Ийм мэдээлэлгүйгээр бизнес эрхлэгчид
шийдвэр гаргах боломжгүй, зөвхөн юу хийх вэ? гэдгээ таамаглах бөгөөд хэчнээн мэдээлэл байлаа ч энэ нь
амжилтын баталгаа болж чадахгүй. Менежер хүн өдөр тутамд хэдэн арван шийдвэр гаргаж байдаг. Зарим
нь компанийн ирээдүйг тодорхойлоход асар их ач холбогдолтой шийдвэрүүд байдаг.
Зах зээлийн судалгаа нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанар, нийлүүлэлтийн байдал,
бизнесийн нөхцөл боломж болон худалдан авалтын шийдвэр гаргалтын тухай мэдээллийг цуглуулах
тасралтгүй үйл ажиллагаа юм.
Мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээллийг шинжлэх үйл ажиллагаа нь зах зээлд худалдаалагдаж
буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь хэрэгцээг хангаж байгаа эсэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчийн
сонирхолд нийцүүлэн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх, худалдан авалтын нэмэлт үйлчилгээнүүд, урамшуулал,
борлуулалтын сувгийн боломж, чадварыг сайжруулах зэрэг шийдвэр гаргахад ашиглагдана.
Судалгааны зорилго нь тоо баримт, бодитой үйл явдлын тухай мэдээг илрүүлэн олж шийдвэр
гаргахад хүрэлцэхүйц мэдээллээр менежерийг хангах явдал юм. Менежер хүн хэдий чинээ мэдээлэлтэй
байна, төдий чинээ үндэслэлтэй бөгөөд үр ашигтай шийдвэр гаргаж чадна.
Судалгаа хийснээр:
1. Маркетингийн хольцын зохистой хослолыг хэрэглэн зах зээлд амжилт олох нөхцөл бүрдэнэ.
Үнэхээр анхаарал татах сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд боломжийн үнэ тогтоон, оновчтой сувгаар,
аятайхан сурталчилж худалдаалах ухааныг судалгаагаар л олж авна.
2. Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг цаг алдалгүй мэдэрч байя гэвэл маркетингийн судалгаа хийж сурах
хэрэгтэй. Хүмүүс, байгууллага чухам юу хүсээд байна вэ гэдэг нь тэр бүр илрээд байдаггүй учир
маш гярхай байхын зэрэгцээ урьдаас бодож боловсруулсан арга зүйн дагуу хийсэн судалгаагаар
түүнийг илрүүлж чадна. Эрэлт, хэрэгцээний өнөөгийн төвшин ямар байгаа, түүнд ямар өөрчлөлт
хувирал гарч байгаа болон гарах боломжтой гэдгийг судалгаагаар илрүүлж төлөвлөөгүй цагт хоосон
таамаглалаас хэтэрч хэзээ ч чадахгүй
3. Байгууллагынхаа хүрээлэн буй орчны талаарх үнэн зөв, бодитой мэдээг судалгааны явцад л олж
авч чадна.
4. Зах зээлийн судалгаагаар байгууллага, аж ахуйн нэгж хөгжлийнхөө үндсэн чиглэл, урт ба дунд,
богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах бодит үндэслэлийг олж авдаг.
5. Судалгаа хийснээр зах зээлийн шинэ шинэ боломжуудыг нээн илрүүлж, өөрөө дээшлэн хөгжих,
өрсөлдөгчөө ялан дийлэх агуу их хүчийг хуримтлуулж болно. Зах зээл дээр маш олон боломж байж
болно. Тухайлбал, цоо шинэ зах зээл олох, шинэ бараа үйлчилгээ бий болгох, борлуулах шинэ суваг
нээх гэх мэт.
Мэдээллийг компани гаднаас болон дотроосоо авч болно. Худалдан авагчдын хэрэгцээг хангахын
тулд танай бүтээгдэхүүний худалдан авагчид буюу зорилтот зах зээл хэн болох вэ? гэдгийг мэдэж байх
ёстой. Тэд хэд орчим настай, хаана амьдардаг/ажилладаг/ бараа худалдан авдаг, тэд гэрлэсэн
эсэх/хүүхэдтэй эсэх, ямар ажил тэд хийдэг, юу сонирхдог, ямар нэр төрлийн бараа худалдан авахыг тэд
сонирхож байгаа, бүтээгдэхүүний ямар онцлогийг хүсэж байгаа, ямар сав баглаа, зар сурталчилгаанд тэд
анхаарлаа хандуулж байгаа зэргийг мэдэх хэрэгтэй. Мөн тэдний бусад бүтээгдэхүүн болон борлуулалтын
урамшууллын бусад хэлбэрүүдэд хандах хандлага, таны бүтээгдэхүүнтэй ижил бүтээгдэхүүн хэчнээнийг
ихэвчлэн худалдан авдаг зэргийг мэдэх хэрэгтэй. Мөн худалдан авагчид ямар үнээр бараа худалдан авахад
бэлэн байгааг мэдэх хэрэгтэй. Танай компанийн тухай тэд ямар сэтгэгдэлтэй байгаа , танай байгууллагын
нэр хүнд хэр зэрэг байгааг мөн мэдэх хэрэгтэй. Хэрэв та гадаа гудамжинд сурталчилгаагаа байрлуулах гэж
байгаа бол олон хүн түүнийг харахаар газарт байрлуулах, үүний тулд янз бүрийн уулзвар, огтлолцлоор явах
явган зорчигчид болон машины тоог анхаарч үзэх хэрэгтэй. Шинэ сууц барихад зориулсан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэдэг компанийн тухайн тодорхой бүс нутагт хэчнээн сууц барих гэж байгаа болон хэчнээн хүн
өнөөгийн сууцандаа засвар хийж байгааг мэдэх нь чухал.
“Бизнесээ эхлэхээс өмнө эсвэл үйл ажиллагаа явагдаж байхад судалгаа хийхгүй байх нь Техасаас
Нью-Йорк хүртэл газрын зураг, замын тэмдэггүйгээр машинаар зам туулахтай адил” гэсэн үг байдаг. Тэрээр
“Та аль зүг рүү хэр хурдтай явахаа мэдэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд маш сайн хийсэн зах зээлийн судалгаа
нь таныг хаана байгааг хэлж, хэрэглэгч нар чинь хэн бэ гэдгийг мэдэхэд тусална. Мөн судалгаа нь хэрэглэгч
хэзээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах вэ гэдгийг хэлж өгдөг.”

23

Гадаад зах зээл дээр гарах үед зах зээлийн судалгаа чухал ач холбогдолтой байдаг. Аливаа гадаад
зах зээл өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлог шинжүүдтэй байдаг ба тэдгээрээс урьдвал: хэрэглэгч үйлдвэрлэгч
хоёрыг орон зайгаар алслан холдуулах газарзүйн хүчин зүйлс, дэлхийн улс орнуудыг баян, дунд, ядуу буюу
буурайд ангилан хуваах эдийн засгийн хөгжил, хэрэглэгчдийн худалдан авалт хийхэд нөлөөлөх соёл
иргэншил, зан заншил, гэх мэт болно. Эдгээр бүх хүчин зүйлс экспортлогчдын хувьд нэг талаас боломж,
нөгөө талаас эрсдэлийг нэгэн зэрэг бий болгож байдаг. Энэхүү эрсдэлийг багасгах гол хүчин зүйл нь зах
зээлийн болон маркетингийн судалгаа юм.
Бусад орны гадаад худалдааны статистик мэдээг ашиглан зорилтот зах зээлийг урьдчилан сонгох
боломжтой. Үүнд улс орны импортын дээд хэмжээ, түүний хандлага, дотооддоо үйлчилдэг нөхцөлийг санал
болгож буй орнуудыг идэвхтэй оролцуулах, улс орны эрх ашигт нийцэхгүй гаалийн болон ижил төрлийн
хөнгөлөлтөөс үүдэн гарах сөрөг үр дагаврыг харгалзан үзнэ. Энэ шатны зорилго нь тодорхой зах зээлийг
тооцооноос хасах, хамгийн ашигтай зорилтот зах зээл байж болзошгүй орнуудад цаашдын судалгааг
төвлөрүүлэхэд орших тул нарийвчилсан арга хэмжээ авах шаардлагагүй.
Авах арга хэмжээ:





Нийт дэлхийн зах зээлийн хэмжээ, хуваарилалтыг судалж, илүү том, эрчимтэй хөгжиж буй зах
зээлүүдийг сонгох
Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал их шаардах зах зээлээс зайлсхийх
Өөрийн улстай ижил нөхцөл боломжтой орнууд амжилт олсон зах зээлүүдийг судлах
Боломжит зах зээлийн хөгжил саарч байгаа шалтгаанд дүн шинжилгээ хийх, энэ нь зах зээлийн
бүтэц, эсвэл цаг зуурын аль шинж чанартай байгааг тодорхойлох.
Экспортын зах зээлийн судалгааг дараах 3 хэсэгт хуваана. Үүнд:
1. Тухайн зах зээл, улс орон, нутаг дэвсгэрийн талаарх мэдээллийг олох:






Эдийн засаг: Орлого, ДНБ
Хүн ам: боловсрол, төрөлтийн түвшин
Нийгэм, соёлын хүчин зүйлс: хэл, шашин, амьдралын хэвшил
Газарзүй: Нутаг дэвсгэр, алслагдсан байдал, төвлөрөл
Улс төрийн байдал: улс төрийн нам, засгийн газрын бодлого, тогтвортой байдал

2. Сонирхож байгаа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бизнесийн болон маркетингийн мэдээллийн
судалгаа:







Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл: худалдааны статистик, хэрэглэгчид өгөх ашиг тус, үйлдвэрлэл,
удирдлага, зохицуулалтууд
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл: хэрэглээ, зорилтот зах зээл, үнэ, зах зээлийн сегмент, зах
зээлийн байршил гэх мэт.
Зарлал сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт: Бэлэн байгаа мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн
хэрэгслийн зардал, өртөг, тухайн бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны ач холбогдол
Өрсөлдөөний байдал: Тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа буюу импортолж байгаа
компаниуд, тэдгээрийн хүчин чадал, хувь хэмжээ, чиг хандлага, ажлын туршлага,
маркетингийн практик үйл ажиллагаа гэх мэт
Хуваарилалтын суваг: Ашиглагдаж байгаа сувгууд, бөөний ба жижиглэнгийн худалдааны
газрууд, тэдгээрийн гүйцэтгэж байгаа үүргүүд, хуваарилах туршлага гэх мэт.
Худалдааны өрсөлдөгч байгууллагууд: Тухайн компанийн худалдаа эрхлэх хүчин чадал,
төлөөлөгчийн газрууд, борлуулалтын аргууд гэх мэт.

3. Тухайн зах зээл буюу улс орны нийгэм, эдийн засаг болон хэрэглэгчийн цаашдын чиг
хандлагаар ирээдүйн зах зээлийн хэрэгцээг тодорхойлох. Бизнес эрхэлж буй байгууллага,
ялангуяа экспортлогч компаниуд өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээлийнхээ эрэлт,
хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг тодорхой мэдэрсэн байх шаардлагатай. Улмаар зах зээлийн
мэдээллийн систем бий болгох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь тухайн зах зээлд нэвтрэхэд шийдвэрлэх
үүрэг гүйцэтгэх болно.
Тодорхой барааны хувьд экспортын зах зээлийн судалгаа хийснээр тухайн барааг дэлхийн
хэмжээнд гол импортлогчид нь ямар зах зээлүүд болохыг тодорхойлон тогтооно. Үүний үр дүнд бараагаа
экспортлох зах зээлээ хаанаас хайж олох вэ гэдэг тодорхой чиглэлтэй болно гэсэн үг.
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Тухайн зах зээлүүдийн гадаад худалдааны статистик мэдээллийг ашиглан тэдгээрийн дотроос таны
экспортлохоор төлөвлөж буй барааны хувьд импортын хэмжээ нь сүүлийн жилүүдэд хамгийн их өсөлттэй
байгаа зах зээлүүдийг тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл, импортын өсөлт хэчнээн өндөр байх тутам төчнөөн их
хэмжээний барааг тухайн зах зээл шингээх чадвартай байна.
Та бараагаа зөвхөн их хэмжээгээр гаргахад анхаарлаа хандуулах бус мөн боломжийн өндөр үнээр
худалдахыг зорих нь ойлгомжтой. Үүний тулд дээрх зах зээлүүдээс аль нь танай барааг хамгийн өндөр
үнээр худалдан авах боломжтой болохыг мөн статистик мэдээлэлдээ үндэслэн тодорхойлно. Бараагаар
экспортолж ашиг олохын тулд мөн экспорт хийхэд гарах зардлаа хянан тооцоолох шаардлагатай. Юуны
өмнө газарзүйн хувьд хамгийн тааламжтай буюу бусдаас ойр дөт, зам харилцаа сайтай, тээврийн
боломжит, хямд төрлийг ашиглан бараагаа хүргэх боломжтой, шат дамжлага багатай зэрэг талаас нь харж
сонголт хийх шаардлагатай.
Дээр дурдсан олон хүчин зүйлсийг харгалзан үзсэнээр хамгийн ашигтай зах зээлээ Танай экспортын
зорилтот зах зээл болгон сонгох боломжтой болно.
Зах зээлийн судалгааг зохион байгуулах: Зах зээлийн судалгааны төслийг сайн зохион байгуулах
гол түлхүүр нь судлаачийн боловсрол юм. Дийлэнх судлаачид үйлдвэрлэл бизнесийн, техникийн бүх
асуудал, эсвэл бүтээгдэхүүний техникийн бусад шаардлагын талаар иж бүрэн мэдлэг, туршлагатай
байдаггүй. Ийм мэдээлэлгүй үнэн зөв судалгаа төлөвлөх боломжгүй. Жишээ нь: Хэрэв та хүүхдийн шинэ
тэжээлийн тухай судалгаа хийх гэж байгаа бол та хүүхдийн тэжээлийн хэрэгцээ, зах зээлийн дээрх
өрсөлдөгч бүтээгдэхүүний тухай илүү ойлгохыг хүсэж болно.
Зах зээлийн судалгаа хийх ажлын дарааллыг авч үзвэл:






Асуудлыг гаргаж тавих ба судалгааны зорилтыг тодорхойлох
Судалгааны загварыг гаргах, мэдээллийн эх үүсвэрт сонголт хийх
Мэдээлэл цуглуулах
Цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх
Гарсан үр дүнг танилцуулах

1. Асуудлыг гаргаж тавих ба судалгааны зорилтыг тодорхойлох.
Шийдвэрлэх асуудлаа таньж асуудлаа гаргаж ирэх нь судалгааны хамгийн чухал, хүнд үе шат юм.
Хэрэв судалгаанаас тодорхой ач тустай үр дүн хүсэн хүлээж байгаа бол тэр судалгаа нь заавал тухайн
пүүсийн заавал шийдвэл зохих тодорхой асуудалд чиглэгдсэн байх учиртай. Шийдэх асуудлаа гаргаж
ирэхийн тулд маркетингийн менежер нь бусад газар, хэлтсүүдийн менежертэй хамтран ажиллах
шаардлагатай. Үүний дараа судалгааны зорилгоо тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл, шийдвэрлэх гэж буй
асуудлыг тодруулахын тулд ямар ямар мэдээлэл хэрэгтэй байгааг тодруулна гэсэн үг. Судалгааны зорилго
тодорхой бус байх нь нийтлэг бэрхшээл байдаг. Хэт өргөн хүрээтэй зорилт дэвшүүлбэл өгөгдсөн хугацаанд
болон хязгаарлагдмал мөнгөөр түүнд хүрэх боломжгүй. Туршлага багатай судлаачийн хувьд маш жижигхэн
зорилт тавьж хооронд нь нэгтгэж төсөл болгох хэд хэдэн тусгай судалгаа хийх хэрэгтэй.
2. Судалгааны загварыг гаргах болон мэдээллийн эх үүсвэрт сонголт хийх.
Судалгааны загварыг гаргана гэдэг нь судалгааны хөтөлбөрийг боловсруулах ажил юм. Энэ ажил
нь судлаачаас онол аргазүйн өргөн мэдлэг, өндөр ур чадвар, дадлага шаардана.
Судалгааны хөтөлбөрт судалгааны онол аргазүйн үндэслэл, түүнийг хэрхэн яаж зохион байгуулах
аргачлал, мэдээлэл цуглуулах горим ба арга, цуглуулсан мэдээлэлд боловсруулалт хийх загвар,
судалгаанаас гарах онолын дүгнэлт, практик зөвлөмжийн гол санаа зэргийг өөртөө багтаасан цогцолбор
шинжийг өөртөө агуулж байдаг.
Тавьсан зорилтод хүрэхийн тулд судалгааны объект буюу мэдээллийн эх үүсвэрээ тодорхойлно.
Өөрөөр хэлбэл, ямар төрлийн мэдээлэл цуглуулах хэрэгтэй, хаанаас тэдгээрийг олж болохыг тодорхойлон
сонгоно гэсэн үг. Мэдээлэл цуглуулахад ямар хэрэгслүүдийг ашиглах, хэн энэ мэдээллийг цуглуулах, хаана
цуглуулах гэх зэрэг асуудлыг тодорхойлно.
3. Мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэх.
Мэдээлэл цуглуулах: Мэдээлэл авах эх үүсвэрээс нь хамааруулан судалгаагаар авах бүх
мэдээллийг анхдагч болон хоёрдогч мэдээлэл гэж ангилна.
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Анхдагч мэдээлэл: Энэ нь мэргэжлийн хүмүүс тухайн төслийн чиглэлээр шууд цуглуулж байгаа
мэдээлэл юм. Өөрөөр хэлбэл, урьд өмнө цуглуулж байгаагүй, өөр бэлэн эх үүсвэрээс авч ашиглах
боломжгүй мэдээлэл юм.
Хоёрдогч мэдээлэл: Бэлэн эх үүсвэрээс авч ашиглах боломжтой буюу урьд нь ямар нэг хүн, аль
нэг зорилгоор цуглуулсан мэдээллийг хэлнэ.
Хоёрдогч мэдээлэл хэд хэдэн давуу талтай. Үүнд:
 Олон төрлийн асуудалд хэрэглэх бололцоотой
 Хугацаа бага зарцуулдаг
 Зардал нэлээд хэмнэдэг
Зах зээлийн судалгаанд баримталдаг хөдөлшгүй дүрмийн нэг бол судлаач судалгааны ажлаа
хоёрдогч мэдээллийг цуглуулахаас эхэлж тэрхүү эх сурвалжийн бүхий л нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглаж
дуусах хүртэл анхдагч судалгаа хийх хэрэггүй гэдэг дүрэм юм.
Хоёрдогч мэдээг ашиглахдаа тэр нь цаг үетэйгээ нийцэж буй эсэх, уг нь ямар зорилгоор цуглуулсан
мэдээ болох, мэдээ баримт үнэн зөв эсэх, ямар эх сурвалжаас авсан зэргийг сайтар анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Анхдагч мэдээллийг цуглуулах гурван арга байдаг. Үүнд:
1. Асуулгын арга. Асуулгын аргаар цуглуулах мэдээллийг дараах эх сурвалжаас цуглуулж болно.





Ярилцлага (утсаар, эсвэл нүүр тулсан ярилцлага хэлбэрээр)
Судалгаа явуулах (онлайн, эсвэл и-мэйл)
Санал, асуулгын анкет бөглүүлэх (онлайн, эсвэл и-мэйл)
Фокус группийн судалгаа болон шууд санал хүсэлт авч болох хэрэглэгчийн түүвэр судалгаа

2. Ажиглалтын арга: Зах зээлийн газар юу болж байгааг ажигласнаар олон зүйлийг мэдэж авах
боломжтой. Жишээ нь: Худалдааны салбарт хэчнээн өрсөлдөгч байгаа, тэдгээрийн бүтээгдэхүүний онцлог,
үнэ, сав баглаа зэргийг үйлдвэрлэгч ажиглахыг хүсэж болох юм. Хэрэв та шинэ дэлгүүр нээх гэж байгаа бол
худалдан авагч таны барааг хараад худалдан авах нөхцөлийг хангахын тулд ямар урамшуулал хэрэгтэйг
ойлгох гэж хүсэж болно. Ажиглалтын судалгаа нь дэлгүүрт орж ирэх болон янз бүрийн дэлгүүрээс жинхэнэ
худалдан авалт хийж буй хүмүүсийн тоог гаргаснаар шинэ дэлгүүрээ оновчтой зохион байгуулах,
төхөөрөмжлөх, чимэглэхэд тус дөхөм болно. Та ямар бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг вэ? гэж хүнээс асуухын
оронд ямар бүтээгдэхүүн борлогдож байгааг өөрөө ажиглан тогтоох нь илүү ач холбогдолтой.
3. Туршилтын арга - жинхэнэ зах зээлийн байдлыг дуурайсан нөхцөлийг бий болгож, онол
практикийн уялдааг тогтоодог.
Маркетингийн судалгааны гол үүрэг нь зөвхөн барааны борлуулалттай холбоотой бэрхшээлийг
илрүүлэхээр хязгаарлагдахгүй юуны өмнө маркетингийн болон зар сурталчилгааны стратегийг
боловсруулахдаа "хэрэглэгчдийн санал"-ыг тусгах явдал юм. Энэ саналыг сонсож, зөв ойлгосноор
нийлүүлэгчдэд тавигдах шаардлагууд тодорхой болно.
Маркетингийн судалгааны үр дүнд гарган авч буй мэдээлэл нь бодитой, шударга, байнгын,
тайлбарлах боломжтой тухайн асуудалдаа тохирсон байх ёстой. Зөвхөн эдгээр шаардлагыг хангасан
тохиолдолд л маркетингийн судалгааны үр дүнд гарч ирсэн мэдээлэл нь шийдвэр гаргах үеийн аз
туршилтыг багасгах, нэмэлт боломжийг илрүүлэхэд тусалж чадна.

§ 2. ЭКСПОРТЫН ЗАХ ЗЭЭЛЭЭ СОНГОХ
Зах зээлийг зөв сонгон авахад маркетингийн судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй болдог. Энэ судалгаагаар
тухайн зах зээлд яаж гарах, зах зээлийн шаардлагыг хэрхэн биелүүлэх арга замыг урьдчилан тодорхойлж
болох юм.
Зах зээлийн сонголтыг геологичдын алт хайх үйл ажиллагаатай адилтгаж болно. Тэд эхлээд
геологийн ерөнхий үзүүлэлтүүдийг судалж, тодорхой газар нутгийг агаараас ажиглах болно. Түүний
дараагаар тодорхой газрыг сонгон авч эх газар дээрээ нарийвчилсан судалгаа хийж чухам хаана хүдэр
байгаа болон хаанаас малталтаа эхлэх вэ гэдгээ тодорхойлдог. Судалгааны шат ахих тутам илүүдэл
зүйлсийг хасаж, тодорхой хэсгийн нарийвчилсан судалгаа хийх болно.
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Үүнтэй нэгэн адил экспорт хийх гэж буй компани юуны өмнө ерөнхий статистик судалгаанаас
эхэлнэ. Мэдээлэл, тоо баримтыг улам нарийвчлан тодорхойлсноор өөрийн хэрэгцээт зах зээл буюу
тухайлсан улс орны зах зээл, эсвэл зах зээлийн доторх хэсэг бүлэг, агентын талаарх бүх мэдээллийг
цуглуулна. Эцэст нь аль зах зээл дээр гарахаа шийдвэрлэдэг. Хэдийгээр судалгааны ажил үнэтэй тусах
боловч энэ нь дараа дараагийн гаргах шийдвэрт зарцуулах хөрөнгийг ихээхэн хэмнэдэг.
Аль ч улс орон өөрийн хилээр нэвтрэн орж, гарч буй барааны талаар мэдээлэлтэй байдаг. Экспорт,
импортын хэмжээг тодорхойлох, татвар ногдуулахын тулд бүртгэл мэдээлэлтэй байдаг төдийгүй ихэнх
орнууд энэхүү мэдээллээ хэвлэн нийтэлдэг. Түүнчлэн тухайн орны талаар олон улсын байгууллагууд, хувь
хүмүүс доллароор илэрхийлсэн мэдээлэл боловсруулан түгээдэг. Иймээс тухайлсан зах зээлийн талаар
ерөнхий мэдээлэл олоход хялбар бөгөөд дараах зүйлсийг мэдэж байх хэрэгтэй. Үүнд:
1. Чухам ямар мэдээлэл хэрэгтэй
2. Түүнийг хаанаас олох
3. Мэдээллээ хэрхэн боловсруулж ашиглах зэрэг багтана.
Аливаа улс орны статистик мэдээллийг НҮБ-ын харьяа Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн
байгууллагаас (Organization for Economic Cooperation and Development) эрхлэн гаргадаг бөгөөд энд гол
төлөв тус байгууллагын гишүүн орнуудын мэдээлэл хэвлэгддэг. Иймээс хөгжиж буй буюу буурай хөгжилтэй
орнуудын мэдээлэл тэр бүр олддоггүй. Ийм үед тухайн орны засгийн газрын байгууллагууд, яамнуудаас
мэдээллийг хүсэж болно. Улс орнуудын, ялангуяа хөгжиж буй орнуудаас гаргаж буй мэдээллүүд янз бүр
байдаг. Жишээ нь: нэгдсэн ба тогтсон нэршил байхгүй, өөрийн онцлог бүхий бүтээгдэхүүний эх хэл дээрх
нэр байдаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор НҮБ-аас Олон улсын худалдааны стандарт ангилал
(Standard International Trade Classification - SITC) буюу бараа кодлогч номыг хэвлэн гаргадаг. Монголд
БТКУС буюу Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем нэрээр гарсан байдаг. Мөн эдгээрээс гадна
олон улсын томоохон мэдээллийн баазууд ч байдаг. Тухайлбал: Олон улсын худалдааны төв (International
Trade Center - ITC)-ийн Trade Map, Product Map зэрэг мэдээллийн баазаас 220 улсын 5300 нэр төрлийн
бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг авах боломжтой.
Аливаа мэдээллийг цуглуулахдаа салангид тоонууд бус, иж бүрэн, тухайлбал, он дамжсан тоо
баримт цуглуулах нь тухайн зах зээлийн өмнөх болон өнөөгийн байдал, түүнчлэн цаашдын чиг хандлагыг
тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой.
Жишээ нь:
Та өөрийгөө үхрийн хөлдүү мах экспортлогч компанийн судлаач гэж бодъё. Танай компани танай оронд
бэлтгэдэг үхрийн хөлдүү махыг экспортоор гаргадаг бөгөөд гол худалдан авагч нь Франц, Малайз, Тайвань
болно.
20.. оны сүүлчээр компанийн удирдлага экспортын хэмжээг шинэ зах зээлүүд дээр нэмэгдүүлэхээр
төлөвлөөд байгаа бөгөөд үүнд БНХАУ, Вьетнам, Гонконг, БНСУ, Япон, Египет, ОХУ зэрэг орнууд
хамрагдаад байна.
Судлаач танд дээр дурдсан орнуудыг статистик мэдээлэлд нь үндэслэн ирээдүйтэй зах зээл байх
боломжоор нь дараалуулан байрлуулах даалгавар өгсөн ба үр дүнг ирэх долоо хоногийн эхээр гаргасан
байх шаардлагатай боллоо. Таны гаргасан судалгааны үр дүн болон дарааллын дагуу компанийн
удирдлага (захирал) тухайн зах зээл дээр биечлэн очихоор төлөвлөжээ. Та юуны өмнө холбогдох эх
сурвалжаас дараах статистик мэдээллийг олж авлаа.

Хүснэгт 3-1 Үхрийн хөлдүү махны гол импортлогчдын 2015-2017 оны импортын хэмжээ
2015 оны
импортын үнийн
дүн, мян. ам
доллар

2016 оны
импортын үнийн
дүн, мян. ам
доллар

2017 оны
импортын үнийн
дүн, мян. ам
доллар

2017 оны
импортын
хэмжээ, тонн

1

2

3

4

БНХАУ

2270799

2458815

2991540

688529

АНУ

3500309

2235594

2221368

461544

Вьетнам

2291532

2186085

1968888

626832

Гонконг, Хятад

1400648

1585046

1845644

379724

Импортлогчид
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БНСУ

1363510

1544476

1543344

300473

Япон

1276965

993402

1193154

307090

Египет
1445259
1004781
1029358
ОХУ
1161016
830977
891895
Даалгавар: Эдгээр 8 улсыг импортоор нь хэрхэн дараалуулан байрлуулах вэ?

218065
266782

Хүснэгт 3-2 Үхрийн хөлдүү махны гол импортлогчдыг статистик мэдээлэлд үндэслэн байр эзлүүлсэн
байдал

Тоо
хэмжээг
ээр
эзэлсэн
байр 1
Б4
(Багана)

Өсөлтийн
хувиар
Б
(3/2)x100100

эзэлсэн
байр 2

Нэгж
бүтээгдэхүүний
үнээр нь
Б
эзэлсэн
(3/4)x1000
байр 3

Дүн

Дүгнэлт

эзэлсэн
байрны
онооны
нийлбэр
a+c+e

БНХАУ

1

21.7

1

4345

5

7

АНУ

3

-0.6

7

4813

3

13

3

Вьетнам

2

-9.9

8

3141

8

18

5

Гонконг,
Хятад
БНСУ
Япон
Египет

4

16.4

3

4860

2

9

2

6
5
8

-0.1
20.1
2.4

6
2
5

5136
3885
4720

1
6
4

13
13
17

3
3
4

ОХУ

7
a

7.3
b

4
c

3343
d

7
e

18
f

5
g

Энэхүү дасгалаар аливаа зах зээлийг бүтээгдэхүүний нийт хэмжээгээр, өсөлтийн хувиар, мөн нэгж
бүтээгдэхүүний үнээр нь тус тус үнэлэн нэгдсэн дүгнэлт гаргах аргад суралцлаа. Эдгээр үзүүлэлтээр зах
зээлийг үнэлэх нь хэдийгээр хялбар боловч зарим тохиолдолд хэсэг үзүүлэлт, өөрөөр хэлбэл,
нийлүүлэлтийн нөхцөл, орон зай, үйлчилгээний арга, хэлбэр гэх зэргийг онцлон анхаарах шаардлагатай
болно. Түүнчлэн энэхүү дасгалд 2015 оноос өмнөх импортын доллароор илэрхийлэгдсэн тоо баримт болон
тэдгээрийн тоо хэмжээ байхгүй зэрэг дутагдалтай тал байгаа болно. Гэвч байгаа баримт дээр тулгуурлан
гаргасан дараалал ямар ч эргэлзээгүй бөгөөд БНХАУ, Гонконг зэрэг улсыг эхний ээлжид танай байгууллага
сонгон авч цаашдын гүнзгийрүүлсэн судалгаандаа хамруулахад алдаагүй болно.
Харин эдгээр 3 үзүүлэлтийг нэгтгэн гаргасан оноогоор ижил байр эзэлж буй улсууд, тухайлбал,
манай тооцооноос харахад АНУ, БНСУ, Япон зэрэг улс орнууд ижил 3 дугаар байр эзэлж байгаа учир
эдгээрээс эхний ээлжид алийг нь сонгох тухай асуудалтай тулгарна. Энэ тохиолдолд сонгон авсан 3
үзүүлэлт (тоо хэмжээ, өсөлтийн хувь, нэгжийн үнэ)-ээ ач холбогдлоор нь зэрэглээд илүү ач холбогдолтой
гэж үзсэн үзүүлэлтээр дээгүүр байр эзэлсэн улсыг эхэлж сонгох болно. Жишээ нь, 2 үзүүлэлтээр сонгох
тохиолдолд:
Хүснэгт 3-3 Статистик үзүүлэлтийн ач холбогдлыг харгалзан экспортын зах зээлийг дараалуулсан
байдал

АНУ
БНСУ
Япон

Тоо хэмжээгээр
3
6
5

Эзэлсэн байр
Өсөлтийн хувиар
7
6
2

Онооны дүн
Нэгжийн үнээр
3
1
6

13
13
13

Манай тооцоон дээрээс өсөлтийн хувь болон нэгжийн үнэ илүү чухал гэж үзсэн тохиолдолд БНСУ
хамгийн бага буюу 7 оноотой гарч байгаа учир тус улсыг, тоо хэмжээ болон өсөлтийн хувийг илүүд үзэж
байвал 7 оноотой Япон улсыг, харин тоо хэмжээ болон нэгжийн үнэ чухал гэвэл 6 оноотой АНУ-ыг эхэлж
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сонгоно гэсэн үг юм. Харин нэг үзүүлэлтээр сонгох бол тухайн үзүүлэлтээр хамгийн бага оноотойг нь сонгох
болно.
Бидний дээр хийсэн тооцоогоор эхний байрыг БНХАУ эзэлж байгаа учир одоо тус улсын зах зээлийг
илүү нарийвчлан судлах шаардлагатай.
Гадаад зах зээлийн ерөнхий байдлыг:
1. Зах зээл
2. Өрсөлдөөн
3. Технологи гэсэн 3 хүчин зүйлээр тодорхойлдог
1. Зах зээл
Юуны өмнө тухайн зах зээлээ нийт зах зээл ба түүний доторх сегмент гэж ангилна. Өөрөөр хэлбэл,
бид БНХАУ-д үхрийн хөлдүү мах экспортлохыг зорьж байгаа. Үүний тулд Хятадын махны зах зээлийг бүхэлд
нь авч үзээд түүний дотроос үхрийн махны зах зээлээ сонгон авна. Тус улсын махны зах зээл бүхэлдээ
буурч байж болох ч үхрийн махны зах зээл өсөх хандлагатай байж болох юм. Хэрэв өсөх хандлага
ажиглагдаж байвал танай хувьд ашигтай бөгөөд тухайн зах зээлд нэвтрэн ороход хялбар байх болно.
Тухайн зах зээлийн сегмент хангалттай том байх, мөн тус сегмент ирээдүйтэй эсэхийг заавал мэдсэн байх
шаардлагатай.
2. Өрсөлдөөн
Хэрэв тухайн зах зээл дээр томоохон компаниуд голлож байвал тэдгээртэй өрсөлдөх нь утгагүй
зүйл. Харин тэдгээр компанийн хувьд хэт жижигдэх зах зээлийг олж үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх нь дээр.
Зах зээл дээр голлох байр суурь эзэлсэн томоохон компаниудаас гадна тулгарах бас нэг бэрхшээл нь зах
зээл дээр хэдийгээр жижиг компаниуд зонхилж байгаа хэдий ч бүтээгдэхүүний үнээр өрсөлдөж байгаа бол
шинээр нэвтрэн орогсдын хувьд ашиг багатай.
Хэрэв та цөөн тооны өрсөлдөгчтэй зах зээлийн тодорхой сегменттэй учирвал өөрийгөө ихээхэн
азтайд тооцож болох бөгөөд тус сегментийн хэрэглэгчдийн дунд өөрийн урт хугацааны байр суурь, итгэл
найдварыг бий болгож болно.
3. Технологи
Энэ нь экспортлох гэж буй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл технологийн ямар түвшинд байгааг
тодорхойлох гэсэн үг. Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь танай одоо ашиглаж буй технологиос тэс өөр,
огт мэдэхгүй технологи шаардах бол эндээс ихээхэн хүндрэл үүсэж болзошгүй. Харин адил технологи
шаардах, магадгүй тэдгээрээс зарим нь аль хэдийн бэлэн байгаа бол асар их давуу тал, боломжийг
бүрдүүлнэ.
В. Боломжит худалдан авагчийг хайх
Боломжит худалдан авагчийг хайх идэвхтэй ба идэвхгүй гэсэн 2 үндсэн арга байна. Идэвхгүй аргыг
ашиглах тохиолдолд худалдан авагч худалдагчийг өөрөө хайж (веб сайтаас, хайлтын системээр, шууд
болон шууд бус зар сурталчилгаанаас гэх мэт) олох хүртэл хүлээдэг. Идэвхтэй аргыг ашиглах үед үзэсгэлэн
яармагт оролцох, бизнес уулзалт, шууд яриа хэлэлцээр хийх, шууд и-мэйл, SKYPE-ээр харилцах зэрэг үйл
ажиллагааг тухайн компани зохион байгуулна.
Худалдан авагч нь бөөний, жижиглэнгийн худалдаачид, эцсийн хэрэглэгч, эсвэл зуучлагч байж
болно. Иймээс экспортлогч худалдан авагчийн төрөл болон нийлүүлэлтийн өөр өөр сувагт зориулсан
бөөний болон жижиглэнгийн үнийг тодорхой тогтоох шаардлагатай.
Экспортлогч гаднын түнштэйгээ шууд гэрээ хэлэлцээр хийх арга байж болно. Энэ нөхцөлд
зуучлагчид зориулж нэмэлт зардал гаргахгүй учир эдийн засгийн хувьд ашигтай. Гэхдээ гадаад зах зээл
дээр бараагаа байршуулах, хэрэглэгчийн мэдээллийн бааз бүрдүүлэх, зах зээл дээр байр сууриа хадгалах
зэрэгт ихээхэн цаг хугацаа зарцуулна.
Дийлэнх экспортлогчид шинэ зах зээлд бараагаа экспортлохдоо ихэвчлэн зуучлагчаар дамжуулан
гаргадаг. Зуучлагч нь тухайн зах зээл дээр өөрийн байр суурийг эзэлсэн, туршлагатай учир барааг хүргэх,
борлуулах ажлыг экспортлогчоос илүү үр ашигтай зохион байгуулах боломжтой. Зарим улс орнуудад
гадаадын компаниуд зөвхөн зуучлагчаар дамжуулан тухайн улсад үйл ажиллагаа явуулах хуультай байдаг.
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Тодорхой худалдан авагчийг сонгосон тохиолдолд түүний найдвартай байдлыг шалган
баталгаажуулах хэрэгтэй. Үүнд:
Тухайн улсын аж ахуйн нэгжийн бүртгэл
Холбогдох яам, агентлаг, салбарын холбоод
ЭСЯ, худалдааны төлөөлөгчийн газар
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим
Харилцагч банкнууд зэргээс мэдээлэл авах боломжтой.

Экспортын циклийн үндсэн ойлголтод Экспортын менежмент, Олон улсын худалдаа, худалдааны
хэлэлцээрүүд, Олон улсын тээвэрлэлтийн төрлүүд, Инкотермс ба тэдгээрийн хэрэглээ, Экспортын баримт
бичгүүд, гааль, татварын асуудлууд зайлшгүй орно.
Экспортын бүтээгдэхүүн, түүний үнэ ба өртөг, зах зээлийн сонголт, хуваарилалтын сувгууд, сав, баглаа
боодол, лицензүүд, валютын ханш, эрсдэлийн менежментийн үндсэн ойлголтын талаар “Экспортын
менежмент”, олон улсын худалдааны гэрээ хэлцлийн үндсэн ойлголтын талаар “Олон улсын худалдаа,
худалдааны хэлэлцээрүүд”, олон улсын тээвэрлэлтийн төрлүүдийн талаар “Олон улсын тээвэрлэлтийн
төрлүүд”, Инкотермсийн үндсэн ойлголт, түүний хэрэглээний талаар “Инкотермс ба тэдгээрийн хэрэглээ”,
экспортын үйл ажиллагаанд шаардагдах баримт бичгүүдийн талаар “Экспортын баримт бичгүүд”,
гаалийн болон татварын хууль эрхзүйн орчны талаар “Монгол улсын татвар, гаалийн эрх зүйн орчин”
бүлгээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.edp.mn веб сайтын “Цахим сургалт” хэсгээс үзнэ үү.
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