Жижиг дунд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесээ өргөжүүлэхийг
хүсч байна уу?
Хэрхэн өргөжүүлэхийг
мэдэж авна уу.
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Бид Өмнөд болон Зүүн европ, Хойд африк болон Төв азид орших 25
улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
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Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-ны үйлчилгээ
нь зөвхөн санхүүжилтээр хязгаарлагддаггүй. Бид 25 орны жижиг
дунд бизнесүүдэд зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Хэрэв та бизнесээ
өргөжүүлэхийг хүсч байвал бид танд хэрхэн туслахаа мэднэ.
Энэхүү товхимолд бид дараах сэдвүүдийн хүрээнд дэлгэрэнгүй
тайлбарыг хүргэж байна. Үүнд:
• Бидний үйл ажиллагаа (4-р хуудас)
• Манай төслүүд (6-р хуудас)
• Үндсэн чиглэлүүд (8-р хуудас)
• Төслийн үе шат (10-р хуудас)

Бид юу хийдэг вэ?

Хэрэв та амжилтанд
хүрэхийг хүсч байгаа бол
бид ноу-хау-г мэднэ.
Бид жижиг дунд бизнесүүдэд өсч, хөгжиж, амжилтанд
хүрч, цаашид өргөжин тэлж, орон нутгийн эдийн
засаг төдийгүй цаашилбал бүс нутгийн эдийн
засгийн өсөлтөд бодитой хурдасгуур болоход нь
туслах зорилготой.

ноолуурын үйлдвэр, Египетийн агааржуулагчийн
үйлдвэрлэл, Гүржийн дарсны аж ахуй болон
Монтонегрогийн эко аялал жуулчлал гэх мэт
өргөн хүрээний бизнесийн салбаруудад манай
зөвлөхүүд чанарын удирдлага, маркетинг,
инженерингийн зөвлөх үйлчилгээ болон бусад
чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж
байна. Бид юу хийх хэрэгтэйг мэддэг төдийгүй
хэрхэн хийх
ноу-хау-г мэднэ.

Бид төрөл бүрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж
буй жижиг, дунд бизнесийг өөрчлөн хөгжихэд нь
тусалж чадах дотоод болон гадаад зөвлөхүүдтэй
холбож өгдөг. Манай мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийн
сүлжээ нь таныг томоор сэтгэж улмаар бизнэсээ
өрөгжүүлэн хөгжүүлэхэд тань мэрэгжлийн туслалцаа
үзүүлнэ.

Шинээр вэбсайт хөгжүүлэх, чанарын удирдлагын
тогтолцоо нэвтрүүлэх, маркетингийн стратеги
болон цоо шинэ засаглалын бүтцийг бий болгох
зэрэг таны хэрэгцээ шаардлагад хамгийн сайн
нийцэх төслийн хэрэгцээг тодорхойлоход бид
тантай хамтран ажиллана. Түүнчлэн төслийн
хэрэгжилтийн явцад бид дэмжлэг үзүүлэх ба
хамгийн сайн үр дүнг үзүүлэхийн тулд чармайн
ажилладаг. Төсөл дууссанаас хойш нэг жилийн
дараа бид төслийн үр дүнгийн үнэлгээ хийхийн
тулд үйлчлүүлэгч компанитай эргэн холбогддог.
Ийнхүү бидний ажлын үр дүн ил тод харагддаг.

Баку дахь зөгийн аж ахуйгаас Монголын

Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн эхний жилд2:
Бид Казакстаны Tea House шаазан эдлэлийн
үйлдвэрт олон улсын чанарын тогтолцоог
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсний үр
дүнд тус компани бараа бүтээгдэхүүнээ
экспортлон улмаар борлуулалтын орлого нь
гурав дахин нэмэгдсэн байдаг.

Манай харилцагчдын 77 хувь нь жилийн
борлуулалтын орлогоо дунджаар 23 орчим хувиар
нэмэгдүүлсэн ба ажлын бүтээмж нь дунджаар 8
хувиар сайжирсан үзүүлэлт гарсан. Бизнесээ
өргөжүүлсэн үйлчлүүлэгч компаниудын
57 хувь нь ажилчдынхаа тоог дунджаар 14
хувиар нэмэгдүүлж нэлээд олон тооны ажлын
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Бидний хийж буй ажил дэлхийн 25 гаруй улсад
үйл ажиллагаа явуулж буй маш олон төрлийн
бизнесүүдийг хамардаг. Бид дээрх улсуудад зөвлөх
үйлчилгээний төслүүдээ 20 гаруй жилийн туршид
амжилттай хэрэгжүүлсээр ирсэн ба 1990-ээд
оны эхэн үеэс хойш 18,000 гаруй бизнес, аж
ахуй нэгжид дэмжлэг үзүүлээд байна. Ийнхүү бид
мэдлэгийн баялаг санг хуримтлуулаад зогсохгүй
зөвлөх мэргэжилтнүүдийн хүчирхэг сүлжээг бий
болгож чадсан. Хэрэв та амжилтанд хүрэхийг хүсч
байгаа бол бид ноү хау-г мэднэ.

Македон Улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгч Buchen Kozjak манай зөвлөх
үйлчилгээнд хамрагдаж, маркетинг,
сурталчилгаа болон сав баглаа боодлоо
сайжруулснаар борлуулалтаа 20 хувиар
нэмэгдүүлсэн байна.

байр шинээр бий болгоод байна. Манай
үйлчлүүлэгчдийн 17 хувь нь бизнесийнхээ
өсөлтийг санхүүжүүлэх зорилгоор гаднаас
санхүүжилт авсан байна.
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 ид 50 сая хүртэлх еврогийн жилийн
Б
борлуулалтын орлоготой ба 43 сая еврогоос доош
хэмжээний тайлан тэнцэлтэй дотоодын бизнес
эрхлэгчидтэй хамтран ажилладаг. Бидэнтэй
хамтран ажиллахад тавигдах шаардлагуудын
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай www.
ebrd.com/knowhow цахим хуудсаас үзнэ үү.
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2016-2018 оны үр дүнд суурилсан мэдээлэл

Үүгээр ч зогсохгүй бид аж ахуй нэгжүүдэд
шийдвэр гаргах, зардлаа багасгахад нь тусалдаг.
Манай төслүүд нь бизнес эрхлэгчдэд шинэ бараа
бүтээгдэхүүн гаргаж, шинэ зах зээлд нэвтрэх, олон
улсын түвшний гэрчилгээний шаардлагыг хангах,
эрчим хүчний хэрэглээ ба зардлаа бууруулах
эсвэл хүний нөөцөө удирдах арга барилаа шинээр
тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлдэг. Таны зорилго
ямар ч байж болох ба бидэнд түүнийг хэрэгжүүлэх
ноү-хау бий.
Бидэнтэй хамтран ажиллах нь зардал багатай. Бид
доноруудтай хамтран ажилладаг учир төслийн
зардлыг хуваалцах боломжийг таньд олгоно.
Манай доноруудад 20 гаруй улсууд байдгаас
гадна Европын Холбоо түүнчлэн Европын
Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк өөрөө донор
болж санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг хариуцдаг.
Зардал хуваах тухайд дэлгэрэнгүй мэдээллийг
манай www.ebrd.com/knowhow цахим хуудсаас
үзнэ үү.

Бидний тусламжтайгаар Туркийн тавилга
үйлдвэрлэгч Arkopa компани олон улсын
зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах болсон
ба эрчим хүчний зардлаа бууруулж,
борлуулалтын орлогоо хоёр дахин өсгөж
чадсан.
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Манай төслүүд

Таны бизнесийн хэрэгцээ
шаардлагад тохирсон зөвлөх
үйлчилгээний төслийг хэрхэн
хэрэгжүүлэх ноү хау-г бид мэднэ.
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний чиглэлүүд:

Хэрэв танай компанид тодорхой ноу-хау буюу
жишээлбэл цахим хуудас хөгжүүлэх мэдлэг, эсвэл
ISO Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх
чиглэлүүдээр зөвлөх үйлчилгээ хэрэгтэй бол бид
бизнесийг тань нэлээд олон төрлийн төслүүдээр
дэмжих боломжтой. Төслүүдийг ихэвчлэн тодорхой
чиглэлээр мэдлэг, туршлага бүхий үндэсний
зөвлөхтэй хамтран хэрэгжүүлдэг ба төсөл нь
ихэвчлэн 4-6 сарын хугацаанд үргэлжилдэг.

• Стратеги
• Маркетинг
• Бүтэц, зохион байгуулалт
• Үйл ажиллагаа
• Технологи
• Инженерийн шийдэл
• Чанарын удирдлага
• Санхүүгийн менежмент
• Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчны
менежмент
Таны бизнесийн өрсөлдөх чадварыг илүү
сайжруулахын тулд манай зөвлөх мэргэжилтнүүд
дээрх чиглэлүүдээр хуримтлуулсан мэдлэг,
туршлагаа ашигладаг. Бид өөрсдийн 6000
зөвлөхүүдийг нэгбүрчлэн сайтар судалсан
ба эдгээр зөвлөхүүд нь өндөр шалгууруудыг
хангасан байдаг. Таны бизнест тохирсон хамгийн
сайн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд бид
зөвлөхүүдтэйгээ тулж ажилладаг. Бидний зорилго
бол бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний хүчтэй,
өрсөлдөхүйц зах зээлийг бий болгох явдал бөгөөд
манай хөтөлбөр хаагдсаны дараа ч энэхүү салбар
нь урт удаан хугацаанд тогтвортой ажиллах нь
чухал юм.

Хэрэв танайд маркетингийн талаар
туслалцаа хэрэгтэй байгаа бол бид
судалгаанаас эхлээд брэндинг, онлайн
худалдаа гэх мэт бүхий л чиглэлээр
туслалцаа үзүүлэх боломжтой.

Бидний үйл ажиллагаа үр дүнгээ өгдөг. Манай
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төслүүдийн 68 хувь нь “өндөр амжилттай” буюу
“амжилттай” хэмээн үнэлэгддэг. Энэ нь манай
төслүүд бизнесийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан
төдийгүй асуудлыг шийдвэрлэснээр тухайн
компанийн үйл ажиллагаанд асар их үр нөлөө
үзүүлсэн нь харагдаж байна.

Түүнчлэн манай зөвлөхүүдийн олон жилийн ажлын
туршид хуримтлагдсан салбарын танилын хүрээ
нь үйлчлүүлэгч компаниудад ханган нийлүүлэгч,
худалдан авагчдын бусад компани, аж ахуй
нэгжтэй түншлэлийн харилцаа холбоог бий болгон
холбож өгдөг ба үүний дүнд шинэ зах зээлийг
ч нээх боломжтой болдог. Манай мэдээллийн
санд 65 улсын 1500 орчим салбарын зөвлөх
мэргэжилтнүүд байдаг ба манай сүлжээ жил бүр
шинэчлэгдэн баяжиж байдаг.

Манай үйлчлүүлэгчдийн 82 хувь нь төсөл
хэрэгжүүлэхээс өмнө гадны зөвлөхүүдтэй ажиллаж
үзээгүй байсан боловч жилийн дараа төслийг
үнэлэхэд тэдний 95 хувь нь дахин зөвлөх хөлсөлж
ажиллана гэдгээ мэдэгдэж байсан ба бараг тал
хувь нь зөвлөх үйлчилгээнд дахин хамрагдсан
байдаг.

Эдгээр төслүүдийн хүрээнд бий болох ноу-хаугийн
тусламжтайгаар үйлчлүүлэгч компаниуд маань
илүү үр бүтээмжтэй, зах зээлийнхээ талаар илүү
мэдлэгтэй болж улмаар тэдний өрсөлдөх чадвар
нь нэмэгддэг. Төсөл хэрэгжсэн байгууллагуудын
гүйцэтгэх захирлуудын 70-аас илүү хувь нь “төсөл
хэрэгжсэний дараа компаний амжилтанд хүрэх
магадлал илүү болсон буюу маш сайн болсон”
гэж үнэлсэн бол эдгээр төслүүдийн 80 гаруй хувь
нь “амжилттай” эсвэл “өндөр амжилттай” гэж
үнэлэгдсэн байна.

Салбарын зөвлөх мэргэжилтэн
Хэрэв та олон улсын түвшинд өрсөлдөхөөр
шийдсэн бол бид таныг тухайн үйлдвэрлэлийн
салбарт 15 жил ба түүнээс дээш хугацаанд
удирдах түвшинд ажиллаж байсан туршлагатай
олон улсын ахлах зөвлөхтэй хамтран ажиллах
боломжоор хангана. Энэхүү зөвлөх нь тантай
болон танай менежментийн багтай өөрийн арга
туршлагыг хуваалцан, шууд хамтран ажиллах ба
танай компанийн өсөлтийн болон урт хугацааны
стратегийг боловсруулахад мэрэгжлийн туслалцаа
үзүүлнэ.
Эдгээр төслүүд нь танай компаний үндсэн чиг
үүргүүд болох борлуулалт, маркетингаас эхлээд
экспорт, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон
стратегийн төлөвлөлт хүртэлх бизнесийн үйл
явцад тань стратегийн үнэлгээ хийнэ. Ажлын
баялаг туршлага бүхий олон улсын зөвлөхүүд
маань удирдлагын шилдэг арга барил болон
хамгийн орчин үеийн технологийг нэвтрүүлэхэд
туслана. Манай зөвлөхүүд удирдлагын түвшинд
ажиллаж байсан учир бизнесийн явцад үүсч бий
болох хүндрэл бэрхшээлүүдийг олж илрүүлэхээс
гадна бодит үр дүнг авчрах менежментийн арга
техникийг тухайн аж ахуй нэгжийн хэрэгцээ
шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлдэг.

Бид хүнсний болон ус ундааны
үйлдвэрлэлээс эхлээд хөнгөн үйлдвэрлэл,
жижиглэн худалдаа хүртэлх эдийн засгийн
бүхий л салбарыг хамран ажилладаг.
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Гол чиглэлүүд

Зөвлөх үйлчилгээнээс
санхүүжилт хүртэл бид хэрхэн
танд туслах ноү хау-г мэднэ.
Ноү-хау
Танай компаний хэрэгцээнд яг нийцсэн
зөвлөхийг олно гэдэг амар ажил биш.
Тиймээс бид дотоодын зөвлөхүүдтэй нягт
хамтран ажиллахын зэрэгцээ тэдэнд мэдлэг,
туршлагаа сайжруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.
Бид мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх
хөтөлбөрөөрөө дамжуулан зөвлөхүүдийнхээ
чадавхийг сайжруулах ажлыг тогтмол
явуулсаар ирсэн ба энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зөвлөхүүдийг
илүү чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгддэг.

Сүүлийн гурван жилд бид танд дэмжлэг
үзүүлэх зөвлөхүүдийнхээ тоог хоёр дахин
нэмэгдүүлсэн.

Та хаана бизнесийн үйл ажиллагаагаа
явуулж байгаагаас үл хамааран бид танд
томоохон зах зээлд нэвтрэхэд саад болж буй
бэрхшээлүүд болох ложистик, бүтээгдэхүүний
чанар эсвэл зах зээлийн мэдлэгтэй болох
чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авахад тань
тусална. Манай төслүүдийн бараг тэн хагас
нь нийслэл хотоос гадна буюу хөдөө орон
нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд
бизнесүүдийг хамран хэрэгжсэн байдаг.

хүчин зүйлс байдгийг бид мэднэ. Тийм ч учраас
хүсэл зорилгодоо хүрэхэд тань бид өөрсдийн
мэдлэг чадварын хүрээнд туслалцаа үзүүлнэ.
Инноваци
Бид танд менежментийн шинэ соёлыг нэвтрүүлэх,
үйлдвэрлэлийн процессийг сайжруулах, шинэ
технологийг нутагшуулж, үйлчилгээгээ сайжруулан,
бүтээгдэхүүнийхээ цар хүрээг нэмэгдүүлэхэд
инноваци хийхэд тань дэмжлэг үзүүлнэ.

Бизнес эрхлэхэд эмэгтэйчүүд болон залууст
тодорхой хүндрэл бэрхшээл тулгардгийг бид
мэднэ. Тийм учраас бид эмэгтэй бизнес
эрхлэгчдэд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс
урт хугацааны тусгай хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлдэг.
Бизнесийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэгтэй олон
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дэмжлэг үзүүлдэг. Бид санхүүжилт авах шаардлага
хангасан үйлчлүүлэгчдээ ЕСБХБ, эсвэл манай түнш
санхүүгийн байгууллагууд болон гадаад, дотоодын
хөрөнгө оруулагчид зэрэг хамгийн тохиромжтой
санхүүжүүлэгч рүү чиглүүлж өгдөг. Хөрөнгө
оруулалтын дараа ч бид үйлчлүүлэгч компанийг
зорилгодоо хүрэх, хөрөнгийн зарцуулалтын
шийдвэрээ оновчтой гаргах, компанийн
засаглалаа сайжруулах болон өсөлтөө удирдан
зохион байгуулахад нь туслалцаа үзүүлдэг.

Бид жил бүр 1600 орчим бизнес эрхлэгчдэд
инноваци хийхэд дэмжлэг үзүүлдэг.

Санхүүжилт
Санхүүжилт авах нь жижиг дунд бизнесүүдэд
тулгардаг гол бэрхшээлүүдийн нэг юм. Бид бизнес
эрхлэгчдэд бизнес төлөвлөгөө боловсруулах,
техник, эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа хийх,
олон улсын стандартын шаардлагыг хангахад
туслах замаар хөрөнгө оруулалтыг татахад
ЕСБХБ нь үйл ажиллагаа явуулдаг улс
орнуудын хүрээнд бараг 200 орчим
санхүүгийн байгууллагуудтай түншлэн
ажилладаг.

Нөөцийн ашиглалтын үр ашиг ба байгаль орчин
Үйлчлүүлэгчдийн өмнө тулгарч буй чухал асуудлууд
болох эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээ, сэргээгдэх
эрчим хүч болон байгаль орчныг хамгаалахтай
холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд манай зөвлөх
мэрэгжилтнүүд мэрэгжлийн туслалцаа үзүүлнэ. Учир
нь нөөцийн ашиглалтын үр ашгийн талаарх мэдлэг,
арга туршлага нь ихэвчлэн дутуу дулимаг байдаг
бөгөөд бид энэ чиглэлийн зөвлөх үйлчилгээг танд
илүү сайн хүргэхийн тулд дотоодын зөвлөхүүдийг
чадавхижуулах чиглэлээр шургуу ажиллаж байна.

Бид танд эрчим хүчний зардлаа багасган,
байгаль орчны нөлөөллийг бууруулахад
тань дэмжлэг үзүүлнэ.
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Төслийн үе шатыг
тайлбарлая.
Бид яаж хийхийг мэднэ.
1. Та жижиг, дунд бизнес эрхэлдэг үү? Бид
бараг л бүх салбарын жижиг дунд бизнестэй
хамтарч ажилладаг. Бидэнтэй ажиллахад тавигдах
шаардлагуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг
манай www.ebrd.com/knowhow. цахим хуудсаас
үзнэ үү.

4. Зөвлөхийг сонгох. Бид жил бүр өсөн нэмэгдэж
байдаг дотоод ба олон улсын мэргэжилтнүүдийн
мэдээллийн санг ажиллуулдаг. Зөвлөх сонгох
эцсийн шийдвэрийг та гаргах бөгөөд сонголтоо
яаж ч хийсэн зөвлөхүүд маань тухайн чиглэлээр
тодорхой мэдлэг туршлага хуримтлуулсан
мэрэгжилтнүүд байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно.

2. Бидэнтэй холбоо барих. Та бидэнтэй утсаар
эсхүл цахим шуудангаар холбогдох юмуу манай
ажилтнуудтай ярилцаж зөвлөгөө авахаар уулзалт
товлох боломжтой.

5. Төслийг удирдах. Бидэнд зөвлөх үйлчилгээний
төслийг удирдан хэрэгжүүлж ирсэн 20 гаруй
жилийн ажлын туршлага бий. Бид төслийн үйл
ажиллагаа төлөвлөсний дагуу явж буй эсэхэд
анхаарал тавин ажиллахын зэрэгцээ таны
бизнесийг өөрчлөн шинэчлэхэд шаардлагатай
эерэг үр дүнг бий болгохын тулд төслийг бүхэлд нь
чиглүүлэхэд тань дэмжлэг үзүүлнэ.

3. Бизнесийн хэрэгцээ, шаардлагаа
тодорхойлох.
Танай байгууллага чанарын удирдлагын
тогтолцоог нэвтрүүлэхээр зорьж байна уу?
Бид танай байгууллагад чанарын удирдлагын
системийг хэрэгжүүлэхэд тусалж чадна.
Түүнчлэн танай компанид илүү үр дүнтэй
хүний нөөцийн удирдлага, эсвэл шинэ
маркетингийн стратеги хэрэгтэй байна уу?
Бид төслүүдээ эхлэхдээ үйлчлүүлэгч компаний
хөгжлийг хойш нь татаж байгаа асуудал
төдийгүй цаашид компанийг урагш ахихад нь
тус дэм болох зөвлөх үйлчилгээний чиглэлийг
тодорхойлоход тусалдаг. Бид төсөл болон
төслийн зорилгуудыг үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт
тодорхойлдог.

6. Амжилтанд хүрэх. Төсөл хэрэгжээд дуусавч
түүнээс үлдэх эерэг үр дүн нь үргэлжилсээр байна.
Үүний дараа ч бид тантай хамтран цаашид юу
хийхээ төлөвлөнө. Энэ нь шинэ бүтээгдэхүүн
гаргах, шинэ санхүүжилт олох, зардал хэмнэх
болон таны бизнесийн өөр шинэ салбарт
зөвлөхийг ажиллуулах талаар ярилцаж болох юм.
Бид таны бизнесийн явцад нэг жилийн дараа
эргэн ирж үнэлгээ хийх болно.
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2. Холбоо барих
1. Та жижиг эсхүл дунд
хэмжээний бизнес эрхэлдэг үү?

3. Бизнесийн хэрэгцээ
шаардлагаа тодорхойлох

6. Амжилтанд хүрэх

4. Зөвлөхөө сонгох
5. Төслийг удирдахуй
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