Хавсралт 4. Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөө
[Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөөг дор дурдсан сэдэв, дарааллын дагуу боловсруулна. Сэдэв тус бүрт
зайлшгүй шаардлагатай агуулгыг тайлбарласан байгаа бөгөөд уг зааварчилгааны дагуу боловсруулна уу.]
Товч танилцуулга
Дээд тал нь 1-2 хуудсанд багтаан байгууллагын талаар танилцуулга, ололт амжилтыг дурдана.
Танилцуулга
Энэ хэсэгт тухайн аж ахуйн нэгж нь ямар шалтгаанаар экспортын зах зээлд гарах болсныг дурдана. Үүнд
зорилтот экспортын зах зээлийн тухай мэдээлэл, экспортод тавигдах шаардлага, гарч болох эрсдэл,
хэрэглэгчдийн зан төлөв, зах зээлийн судалгаа, боломжуудын талаар дурдах бөгөөд тухайн боломжид
хүрэхэд болон гарч болох эрсдэлийг давахад өөрсдийгөө хэрхэн бэлтгэсэн талаар дурдана.
Аж ахуйн нэгжийн талаар
● Аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны бүтэц
○ Үр дүнтэй санхүүжилтийн схемд хандаж буй хуулийн этгээдүүдийг тодорхойлох бөгөөд
тухайлбал групп компанийн хувьд бүтцийг нийтээр харуулах бөгөөд аль компани нь
санхүүжилтийн схемд хүсэлт өгч буйг тодотгоно.
○ Аж ахуйн нэгжийн эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл. Үүнд тухайн компанийн хувь
нийлүүлэгч компаниудыг бүгдийг дурдах бөгөөд уг компаниудын эцсийн өмчлөгчдийг
эзэмшиж буй хувь хэмжээ, иргэний үнэмлэхийн мэдээллийн хамтаар өгч тодотгоно.
● Дотоодын зах зээл дэх бизнесийн талаар
Дотоодын зах зээлд хэрхэн амжилттай яваагаа зах зээлд эзлэх хувь, бизнесийн өсөлт,
борлуулалт, ашигт ажиллагаагаар дамжуулан илэрхийлэх бөгөөд амжилтад хүрсэн
түлхүүр хүчин зүйлсийг энд дурдана. Дотоодын зах зээлд тогтвортой, амжилттай
ажилласан түүх нь экспортын зах зээлд амжилт гаргах суурь нь болдог.
● Санхүүгийн нөөц, боломж
○ Маркетингийн төсөв
Маркетинг зориулах нийт төсвийг үйл ажиллагааны задаргаагаар гаргана. Үүнд гадаад
зах зээлд хийгдэх сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийн материал, гадаад зах зээл дэх хамтран
ажиллагчидтай хийх уулзалт, сургалтын зардлууд, ирж, очих зардал зэрэг орно.
○ Захиалгат ажлыг санхүүжүүлэх эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
Их хэмжээний захиалга ирэх тохиолдолд бизнесийн мөнгөн урсгалын хэрэгцээгээ хэрхэн
хангах төлөвлөгөөг тодорхойлно. Захиалагчаас мөнгөн орлого орж ирэх болон уг
захиалгатай холбоотой зардал гарах үеийн мөнгөний дутагдлыг зөв тодорхойлно.
○ Экспортыг тогтвортой үргэлжлүүлэх төсөв
Тухайн аж ахуйн нэгж нь экспортын зах зээлд дунд хугацаанд экспортын ашиг хүртэх
хүртлээ нэмэлт санхүүжилт өөрсдийн зүгээс хийгээд явах боломж хэр их вэ? Уг хугацааг
хэрхэн тодорхойлж байгаа вэ.
○ Хүний нөөцийн чадавх, байгууллагын бүтэц
Одоогийн удирдлага болон хүний нөөцөд экспортын зах зээлд уялдаатай туршлагатай
хүн бий эсэх? Хэрэв дутагдалтай зүйл байгаа бол нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй ур чадвар,
албан тушаалын хэрэгцээг тодорхойлох.
○ Дотоодын зах зээл
○ Дотоод зах зээлийн өсөлтийн гол чиглүүлэгчдийг тодорхойлох. Үүнд
■ Дотоодын зах зээлийн одоогийн зах зээлийн хэмжээ, зах зээлийн өсөлт;
■ Бизнесийн хувьд гарч болох эерэг болон сөрөг нөлөөллүүдийг тодорхойлж,
үүний нөлөөгөөр бизнест ямар өөрчлөлт гарч болохыг зах зээлийн хэмжээнд
үндэслэн тоон хэмжээгээр тодорхойлох /худалдан авах чадвар, өрхийн
зарцуулалт, дотоодын чанарын стандартууд, сав баглаа боодол, цахим худалдаа,
шинэ тоглогч орж ирэх саад бэрхшээл гм/
Зорилтот зах зээлийн сонголт
● Зорилтот зах зээлүүд, орнууд: Зорилтот орнуудыг тодорхойлж, үнэлэн, сонголт хийх.
Зорилтот орнуудыг тодорхойлох гол үзүүлэлтүүдээ зураглаж, хэрхэн сонголт хийх дүрмээ
гаргана. Өөрийн нөөцөө ашигтай хуваарилахын тулд эхлэлтийн үед цөөн тооны зах зээлүүдийг
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тодорхойлж, эхлэх нь зүйтэй бөгөөд цөөн зах зээлд төвлөрснөөр ашигт ажиллагаанд илүү давуу
талтай байх болно.
○ 1-р түвшний зорилтот орнууд
○ 2-р түвшний зорилтот орнууд
○ Шууд бус маркетингийн ажлууд
Зорилтот орнуудад зорьж буй стратегийн хувилбар сонголтууд, зорилтот хэрэглэгчид, зах
зээлийн сегмент:
○ Зорилтот орнуудын зах зээлийн статистик мэдээллүүд: Түүхэн болон төлөвлөсөн
хэмжээг ам.доллароор гаргах бөгөөд дор хаяж ирэх 3 жилийн таамаглалыг гаргана.
○ Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, сонирхлын талаарх мэдээлэл, судалгаа
○ Өрсөлдөөний орчин
Өрсөлдөгчдийн шинжилгээ
○ Тухайлсан зорилтот орнуудын хувьд зорьж буй стратеги хувилбар сонголтын зорилтот
хэрэглэгчдийн зах зээлд өрсөлдөж буй өрсөлдөгчдийг, бүтээгдэхүүний хамтаар өөрийн
аж ахуйн нэгжийн чадавх болон бүтээгдэхүүнтэй харьцуулна.
■ Зорилтот зах зээлийн хэмжээг ирэх 3 жилд хэрхэн төсөөлж байгаа бөгөөд өмнөх
5 жилд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
■ Өрсөлдөгчдийн гол баримталж буй стратеги юу байна? Бүтээгдэхүүний нэр
төрөл, үнэ, ашгийн хэмжээ, чанар, үйлдвэрлэлийн өртөг зэргээр нь харьцуулна.
■ Өрсөлдөгчдийн зах зээлийн сегмент, бүтээгдэхүүний байршил, зорилтот
хэрэглэгчид.
■ Өөрийн аж ахуйн нэгжийг ижил түвшний зорилтот зээлд чиглэсэн
өрсөлдөгчидтэйгөө харьцуулан амжилтын нөхцөлүүдээ тодорхойлох. СВОТ
шинжилгээ боловсруулж, харьцуулалт хийн, гарсан үр дүнгээс өрсөлдөөний арга
хувилбаруудаа тодорхойлно. Үүнд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, үнэ,
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, түгээлтийн суваг, байршил гм-ийг авч хэлэлцэнэ.
Түгээлтийн арга хэрэгсэл, хувилбарууд:
Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот зах зээл бүрийн эцсийн хэрэглэгчид хүргэх
түгээлтийн сувгийг төлөвлөнө. Үүнд борлуулалтын хэмжээг суваг бүрээр гаргаж, аль
сувгаар ямар хэмжээний түгээлт хийх, уг түгээлтийн зохицуулалтыг хэрхэн хийх талаар
төлөвлөнө.
Экспортын зохицуулалтууд
○ Монголын болон зорилтот орнуудын хувьд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дагаж мөрдөх
хуулийн зохицуулалтын талаар товч мэдээлэл оруулна.
○ Экспортод гарахад шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалтыг тодорхойлно. Үүнд
Монгол болон зорилтот орнуудын тавигдах шаардлагуудыг хамтаар оруулна. Мөн эдгээр
бичиг баримтыг авахад шаардлагатай хугацааг төлбөрийн хамт тодорхойлно.
Борлуулалтын төлөвлөгөө
○ Борлуулалтын төлөвлөгөө, ашиг, алдагдлыг жил, сараар төлөвлөнө.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
● Экспортод зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гол ялгарах онцлог, давуу талыг тодорхойлох бөгөөд энэ нь
экспортын зах зээлийн зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад хэрхэн нийцэж буйг
харьцуулна.
● Чанарын стандартууд
Экспортын зорилтот зах зээлийн чанарын стандартыг тодорхойлж, өөрийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг үүнтэй харьцуулан, хөгжүүлэлт хийх шаардлагатай байгаа талбаруудаа тодорхойлно.
● Экспортын зах зээлд зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт
Экспортын зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ оруулах
өөрчлөлтүүдээ тодорхойлно. Сав, баглаа боодлын дизайн, савлагааны хэмжээ, брэндинг, шошго,
дизайны өөрчлөлт, агуулгыг дахин шинэчлэх гэх мэт үүнд орно.
● Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
Өөрийн үйлдвэрийн дутуу ашиглалттай байдаг хэмжээг сар, улирлаар тодорхойлно. Ингэснээр
боломжит хэрэглэгч, хамтран ажиллагчаас ирсэн захиалгыг гүйцэтгэх чадавхыг нотлон харуулах
боломжтой болно. Хэрэв нэмэлт захиалга хийх хүчин чадалтай багатай бол захиалгыг гүйцэтгэх
төлөвлөгөөг энэ хэсэгт оруулна. Захиалга орж ирэх хүртэл энэ чадавхаа тодорхойлоогүй бол хэт
оройтох бөгөөд захиалгаа алдахаас гадна цаашид бусад дотоодын үйлдвэрүүдэд захиалга олоход
саад болох бэрхшээл эндээс үүсэж болзошгүй.
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Нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага
Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хувьд цогц нийлүүлэлтийн сүлжээг тодорхойлж, зураглах
бөгөөд сүлжээний оролцогч бүрээс гарч болох бизнесийн эрсдэлийг тодорхойлж, уг эрсдэлийг
зохицуулах арга, төлөвлөгөөг энд дурдана.

Үнийн стратеги
Энэ хэсэгт үнийн бодлогыг тодорхойлох бөгөөд зах зээлд гарч болох нөхцөл байдлуудад тохирсон
хувилбаруудаа энд бодолцсон байна. Үүнд валютын ханшийн өөрчлөлт, өрсөлдөгчдийн үнийн бууралт,
бүтээгдэхүүний орцын үнийн өсөлт зэргийг бодолцсон байна.
Зах зээлд нэвтрэлт
Энэ хэсэгт экспортын зах зээлд нэвтрэх нэвтрэлтийн стратегиа тодорхойлно. Үүнд бөөний худалдааны
сүлжээгээр эсвэл жижиглэн худалдааны сүлжээний алинаар түгээлгээ хийх, худалдааны агент эсвэл
дистрибьютертэй болох эсэх, өөрийн оффис байгуулах эсвэл хамтарсан аж ахуйн нэгж байгуулах гэх мэт
аргуудаас өөрт тохирсон төлөвлөлтөө хийнэ.
Идэвхжүүлэлтийн стратеги
Энэ хэсэгт өөрийн хамтран ажиллагч болон хэрэглэгчдээ хэрхэн дэмжин ажиллах талаар төлөвлөлтөө
хийнэ. Хэр давтамжтай уг зах зээлд бизнесийн аялал хийх байх (зорилтот зах зээлд хамгийн багадаа
нэгээс хоёр удаа зочлох), хамтран ажилдагчдадаа зориулсан сургалт орох, идэвхжүүлэлтийн материал,
сурталчилгаа зэрэг үйлчилгээнүүдээр хэрхэн дэмжих талаар оруулна.
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үйл ажиллагаа

Хэн хийх

Хэзээ хийх

Удирдлагын багийн уулзалт, тайлан
Дээр дурдсан төлөвлөлтийн явцыг хянах, мэдээллээр хангах уулзалтуудыг тухайн аж ахуйн нэгжийн
удирдлагатай төлөвлөсөн хугацаанд хийж байна.
● Явцын гүйцэтгэлийн тайланг төлөвлөсөн хугацаа бүрээр гаргаж, үр дүнг тайлагнах бөгөөд уг үр
дүнгийн талаар хэрхэн арга хэмжээ авах талаар төлөвлөгөөг боловсруулна.
● Явцын талаар төслийн багийнхантай төлөвлөсөн хугацаанд уулзаж, мэдээллээр хангана.
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