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Өмнөтгөл

Энэ бол стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх тухай ном. Сайн 
стратегийг сайн хэрэгжүүлнэ гэдэг компани амжилтад хүрэхийн 
хамгийн тод баталгаа. Түүнчлэн шилдэг менежментийн нэг шинж 
яах аргагүй мөн. Харвардын Бизнесийн “Үндэс” цувралын нэг 
болохын хувьд энэ ном холбогдох сэдвүүдийн алс гүн рүү орохгүй. 
Тэгээд ч энэ номыг уншаад стратегийн эксперт болно гэвэл эндүүрэл 
юм. гэхдээ энэ ном гол сэдвүүдийг бүгдийг багтаасан тул танд итгэл 
өгөх сайн эхлэл болж чадна..

Стратеги боловсруулна гэдэг нь “зөв ажлыг сонгож хийх” тухай 
бөгөөд ихэнхдээ дээд удирдлага, бизнесийн эздийн анхаарах 
асуудал байдаг. Харин хэрэгжүүлэлт бол “ажлыг зөв хийх” тухай 
буюу өмнөхөөс тун өөр үйл ажиллагаа юм. Ямар ч агуу стратеги 
хэрэгжихгүй бол үнэ цэнэгүй байх тул дээд удирдлага, доод шатны 
менежерүүд аль аль нь энэ асуудалд онцгой анхаарах учиртай. гэтэл 
хачирхалтай нь бизнесийн ном бүтээлд стратегийг өргөн хүрээнд авч 
үздэг хэр нь хэрэгжилтийн асуудлыг тун бага дурсдаг. Бидний энэхүү 
ном уг гажуудлыг бага ч атугай засна гэж найднам.

Стратеги гэж юу вэ?

Стратеги (грек хэлний strategos гэх үгнээс гаралтай) гэх үг анх 
генералын ур ухаан гэсэн утгатай байжээ. Өөрөөр хэлбэл стратеги 
нь генерал хүн ялалтад хүрэхийн тулд цэргийн хүчээ хаагуур хэрхэн 
хөдөлгөхөө бодож боловсруулсан төлөвлөгөө юм. 19-р зуунд амьдарч 
байсан дайтах урлагийн судлаач Карл вон Клаусвитц стратегийг 
“дайны ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, дайралтад бэлтгэх, зохион 
байгуулах, тэр дундаа ажиллагаа бүрийг тусгайлан шийдэх үйл явц”1 
хэмээн тодорхойлжээ. Тэгвэл түүхч Эдуарт Мийд ийрл улс орнууд 
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хоорондоо уралдах болсон орчин цагт тохируулж стратегийг илүү 
өргөн хүрээнд авч үзжээ: “нэг улсын эсвэл холбоотон улсуудын 
ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үүднээс тэдний нөөц 
баялгийг (цэрэг зэвсгийн хүчийг оролцуулан) оновчтой удирдах, 
ашиглах ухаан.”2

Бизнесийн хүмүүс цэрэг дайны зүйрлэлд хэзээнээс дуртай, 
тиймээс ч стратеги гэх ойлголтыг авч хэрэглэсэн нь гайхах зүйл 
биш. Тэдний хувьд ч бас стратеги бол гол ашиг сонирхлоо хамгаалах, 
хөхүүлэн дэмжихийн тулд байгаа нөөцөө (хүний нөөц, биет нөөц, 
санхүүгийн нөөц) зөв хянаж удирдах ухаан юм. Кеннет андрюс 1971 
онд хэвлэгдсэн “The Concept of Corporate Strategy” номд энэ санааг 
хамгийн анх гаргажээ. Компанийн стратеги ямар нөхцөл байдалд 
байгаа (гадаад орчны боломж ба аюул), юу хийж чадах (бизнесийн 
давуу болон сул тал)-аас нь хамаарна гэх түүний загварыг өнөө ч 
ашиглаж байна.3 Үүнээс арваад жилийн хойно Харвардын профессор 
Майкл Портер энэ тодорхойлолтыг улам сайжруулж, стратеги бол 
“бизнес хэрхэн өрсөлдөхийг харуулсан ерөнхий зураглал”4 хэмээн 
тодорхойлж байв.

Стратегийн удирдлагын өндөр өвгүүдийн нэг Boston Consulting 
Group-ийн үүсгэн байгуулагч Брюс Хэндэрсон стратеги, өрсөлдөөний 
давуу тал гэх хоёр ойлголтыг анх холбосон юм. Тэрээр эдийн засгийн 
онолын харьцангуй давуу талын ойлголтоос санаа авсан ч байж 
магадгүй. Стратегийн гол зорилго бол компани хэрэглэгчдэд эдийн 
засгийн илүү үнэ цэнэ бүтээх боломж олгох өрсөлдөөний давуу талыг 
бүрдүүлэх явдал юм. Хендерсон: “Стратеги гэдэг бол компанийг 
өрсөлдөөний давуу талтай болгох, түүнийг сайжруулах боломжийн 
эрэл хайгуул” хэмээн тодорхойлжээ. Түүний үзсэнээр өрсөлдөөний 
давуу тал ялгаатай байдалд үндэслэн бий болно. “Танай өрсөлдөгч, 
та хоёрын ялгаа бол таны давуу талын суурь хүчин зүйл юм.”5

Хэндэрсоны үзсэнээр яг адилхан бизнес хийж байгаа хоёр 
өрсөлдөгч зэрэгцэн орших боломжгүй. аливаа бизнес бусдаас ялгарч 
байж оршин тогтноно. “Бизнес бүр өөрийн онцлогтой, түүнээс урган 
гарсан өвөрмөц давуу талтай байх ёстой.” Жишээ нь эрэгтэй бэлэн 
хувцасны зэргэлдээх хоёр дэлгүүр нэг нь ажил хэрэгч хувцас, нөгөө 
нь чөлөөт хувцсаар төрөлжсөн бол зэрэгцэн оршиж, бүр цэцэглэн 
хөгжих ч боломжтой. Тэдний байршил хоёуланд нь ашигтай ч 
байж болно. Харин тэд яг адилхан барааг ижил нөхцөлөөр зараад 
эхэлбэл хэн нэг нь хаалгаа барихаас аргагүй. ийм нөхцөлд хэн хэн 
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нь хэрэглэгчдэд хамгийн таатай нөхцөл (үнэ, бүтээгдэхүүний хольц, 
дэлгүүрийн орчин гэх мэт) санал болгож, өөрийгөө ялгаруулахыг 
хичээнэ. 

Майкл Портер ч бас Хендерсоны “өөр байх” гэдэгтэй ижил 
санаа дэвшүүлжээ. “Өрсөлдөөний стратеги бол өөр байх тухай юм. 
Өөрөөр хэлбэл энэ нь үнэ цэнийн өвөрмөц бүрдлийг бүтээхийн 
тулд зориудаар бусдаас өөр ажлууд сонгож хийхийг хэлнэ.”6 Дараах 
жишээг үзье:

• Southwest Airlines бусдыг даган дуурайх замаар Хойд 
америкийн хамгийн ашигтай авиа компани болоогүй. Тэд 
хямд үнэ, олон давтамжтай тогтмол шууд нислэг, таатай 
үйлчилгээ зэргээрээ ялгарч чадсан юм. 

• eBay эд зүйлс худалдах, худалдан авах шинэ арга замыг бий 
болгосон. Энэ бол онлайн дуудлага худалдаа. Компанийн 
үүсгэн байгуулагчид сонины зар, хүмүүс илүү хуучин эд 
зүйлсээ солилцож худалдаалдаг цуглаан, албан ёсны дуудлага 
худалдаа гурвыг хослуулсан бизнес хийхийг зорьсон бөгөөд 
хавьгүй энгийн, үр ашигтай, өргөн цар хүрээтэй систем болгон 
зохион байгуулж чаджээ. Тэдний өрсөлдөгчдөөс ялгарах гол 
зүйл нь онлайн дуудлага худалдаа байв.

• Toyota гибрид хөдөлгүүртэй Prius автомашин гаргаж 
хэрэглэгчдийн нэгэн чухал сегментэд өрсөлдөөний давуу 
талтай болсон. Тэд бол хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, 
ашиглалтын зардал хямд, мөн/эсвэл авто инженерчлэлийн 
хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлийг агуулсан автомашин унахыг 
хүсдэг хэрэглэгчид юм.

Өнөөдрийн өнцгөөс эргээд харахад дээрх компаниуд зөв 
стратеги сонгож, өндөр амжилтад хүрчээ. Энэ номыг бичих үед 
Southwest америкийн хамгийн ашигтай авиа компани, eBay 
хамгийн амжилттай интернэт компани, харин Toyota-гийн шинэ 
гибрид автомашины ирэх дөрвөн сарын нөөц урьдчилсан захиалгаар 
борлогдож дуусаад байв. Компани маш олон зүйлээр ялгарч, өвөрмөц 
чанарыг бүрдүүлж болдог. Өрсөлдөгчидтэй яг адилхан бүтээгдэхүүн 
санал болгож байлаа ч илүү хурдан, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх 
замаар стратегийн хувьд ялгарах боломж байдаг тухай номын сүүл 
хэсэгт үзнэ.
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гэхдээ “өөр” байна гэдэг нь шууд өрсөлдөөний давуу талтай, 
амжилттай байна гэсэн үг биш юм. Пуужин шиг хүчирхэг 
хөдөлгүүртэй автомашин бусдаас “ялгарах” хэдий ч хэрэглэгчдийг 
татаж, амжилтад хүрэх нь юу л бол. Харин гибрид (шатахуун, 
цахилгаан хосолсон) автомашин түлш хэмнэж, бохирдлыг бууруулах 
учраас хэрэглэгчдэд илүү үнэ цэнэ өгч байна. Хэрэглэгч үүний төлөө 
дуртайяа мөнгө төлнө.  

Тэгвэл стратеги гэж юу вэ? Стратеги бол компанийг 
өрсөлдөгчдөөс ялгаруулах замаар өрсөлдөөний давуу тал бүтээх 
төлөвлөгөө юм. Стратеги бол компани юу хийх, ямар болох, хамгийн 
чухал нь тэр зорилгодоо яаж хүрэхээ тодорхой ойлгохын нэр юм. 
Түүнчлэн компани юу хийхгүй вэ гэдгийг ч авч үзэх бөгөөд компанийн 
зорилгын цар хүрээ, хил хязгаарыг тогтооно. Зөв стратегийг чадварлаг 
хэрэгжүүлбэл байгууллагын зорилго, чиглэлийг бүх түвшний 
менежер, ажилтнууд тодорхой ойлгож, байгууллагаа амжилтад 
хүргэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авдаг. Эсрэгээр тодорхой 
стратегигүй байгууллага жолоодлогогүй машин шиг л ажиллана. 
Янз бүрийн боломж гарч ирэх бүрт чиглэлээ өөрчлөн ийш тийш 
савчиж, олигтой үр бүтээлгүй өдөр хоногийг аргацаадаг.

групп компани, салбар нэгжийн аль алиных нь түвшинд стратеги 
байх ёстой. General Elecrtic жишээ нь олон салбарт үйл ажиллагаа 
явуулдаг: агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, гэр ахуйн цахилгаан бараа, 
хөрөнгийн удирдлага, гэрэлтүүлэг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, 
хуванцар, эрчим хүч, цахилгаан түгээлт, хяналт гэх мэт. Тэд мөн 
ану-ын телевизийн нэг гол суваг NBC-ийг эзэмшдэг билээ. Энэ 
аварга том компанийг удирдаж буй хүмүүст стратеги бий, мөн тэдний 
салбар нэгжийн удирдлагад ч өөрийн гэсэн стратеги байгаа. Салбар 
компани бүр өрсөлдөөний янз бүрийн нөхцөлд, өөр өөр салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас өөрийн гэсэн стратегитай 
байх нь зайлшгүй хэрэг. гэхдээ тэдний стратеги группийн ерөнхий 
стратегитай уялдах учиртай.

Стратеги ба бизнес модель

Стратегийг саяхнаас яригдах болсон бизнес модель гэх нэр томъёотой 
хольж ойлгох нь элбэг. 1980-аад оны сүүлээр хүмүүс персонал 
компьютер, хүснэгтэн програм ашиглаж эхэлснээр бизнес 
загварчлалын тухай анх ярьж эхэлсэн. Програм хангамжийн энэ 
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дэвшлийн ачаар хүмүүс бизнесийн орлого, зардлыг хялбархан 
загварчлах боломж бүрджээ. Хүснэгтэн загварыг нэг бэлдсэн 
байхад хэдхэн товч дараад бүтээгдэхүүний үнэ, ашгийн түвшин, 
нийлүүлэгчийн үнийн өөрчлөлт компанийн ашигт ажиллагаанд 
хэрхэн нөлөөлөхийг шууд гаргаж болдог. Энэ цаг үед төсөвлөсөн 
санхүүгийн тайлан бизнесийг загварчлах хамгийн гол хэрэгсэл болж 
байв. Dot.com хөөрлийн үеэр энэ нэр томъёог хаа сайгүй хэрэглэх 
болсон ч өнөөдөр ихэнх хүмүүс жинхэнэ утгыг нь сайн мэдэхгүй 
хэвээр байна.

Судлаачид бизнес модель бол байгууллагын стратегийн эдийн 
засгийн үндэс суурь гэж үздэг. Менежментийн зөвлөх Жон Маргетта 
2002 онд Харвардын Бизнесийн Тойм сэтгүүлд “Бизнес модель 
яагаад чухал вэ?” гэх нийтлэл хэвлүүлж, анх бизнес моделийн тухай 
оновчтой тайлбар өгсөн юм. Түүний үзсэнээр бизнес модель бол 
бизнес бүрийн суурь болдог үнэ цэнийн хэлхээний тодорхой нэг 
хувилбар ажээ. “ерөнхийд нь хэлбэл, энэ хэлхээнд хоёр хэсэг бий. 
Эхний хэсэг нь бараа үйлчилгээг бүтээхэд хийгдэх бүх ажлууд: 
загвар гаргах, түүхий эд материал худалдан авах, үйлдвэрлэх 
гэх мэт. Хоёр дахь хэсэг нь түүнийг борлуулахтай холбоотой 
ажлууд: хэрэглэгчийг олох, тэдэнтэй холбогдох, борлуулалт хийх, 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх гэх мэт.”7 Тиймээс 
бизнес модель нь компанийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ 
үзүүлэх механизмын тухай гэхээсээ илүү хэрэглэгчдийн нүдэнд юу 
тухайн компанийг ялгаруулж, юу өрсөлдөөний давуу талтай болгож 
байна вэ гэдэгтэй холбогдоно. Энэ бизнес яаж ажилладаг вэ? Энэ 
бизнес боломжийн өртөг зардлаар хэрэглэгчдэд үнэ цэнэ хүргэж 
буй эдийн засгийн цаад логик нь юу вэ? гэх мэт асуултуудад бизнес 
модель хариулт өгч байх учиртай.

амжилттай ажиллаж буй байгууллага бүрт өөрийн гэсэн бизнес 
модельтой бий. Хүмүүс стратеги, бизнес модель хоёрыг нэг зүйл гэж 
ойлгодог. гэхдээ бизнес модель бол стратеги биш. Бизнес модельд 
компанийн бүрдэл хэсгүүд бүтэн тогтолцоо болохын хувьд хэрхэн 
хоршиж ашиг орлого бүтээж байгааг харуулдаг. гэвч энд нэг маш 
чухал асуудал орхигдсон байна: өрсөлдөөн. Стратеги чухам үүнийг 
авч үздэг.

Өнөө цагийн хамгийн хүчирхэг, хамгийн ашигтай компаниуд 
уран нарийн, бишрэм логиктой, эдийн засгийн хувьд асар хүчирхэг 
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бизнес моделиуд дээр босч ирсэн байдаг. Энэ дундаас байнга яригддаг 
нэг жишээ бол Dell компани.

Онлайн дуудлага худалдааны eBay сайт ч бас үүний өөр нэг 
жишээ юм. Тэд маш энгийн, уламжлалт бизнес моделиор амжилтад 
хүрсэн. алсын зайн харилцаа холбоо хүмүүсийг холбох гүүр болдог 
шиг eBay ч бас хүмүүсийг хооронд нь холбож, тухайн харилцаа 
бүрээс багахан төлбөр авдаг. Тэдний веб суурьтай програмын дэд 
бүтэц, серверүүд, дотоод дүрэм журам нийлээд худалдагч, худалдан 
авагч талууд нэг нэгнээ олж, Элвисийн дурсгалт зүйлсээс эхлээд 
Porsche машин хүртэл эсэн бусын эд барааг хоорондоо арилжих 
боломжийг олгодог. Компани өөрөө худалдах, худалдан авах ажил 
гүйлгээнд оролцдоггүй учир бусад бизнест гардаг олон зардлыг 
хэмнэж чаддаг. Тэд ганцхан дуудлага худалдааны үнэн зөв байдлыг 
хангаж, түүний суурь болсон мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг 
ажиллуулах үүрэгтэй.

eBay-ийн орлого олох зарчим тун энгийн. Тэд бараа зарж 
буй хүмүүсээс шимтгэл авдаг. Харин үүний нөгөө талд тэд үйл 
ажиллагаа явуулж, худалдагч болон худалдан авагч талуудыг татах 
онлайн дэд бүтцийг бий болгох засаж сайжруулах зардал, мөн 
маркетинг, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, ерөнхий удирдлагын гэх мэт 
ердийн зардлуудыг төлдөг. Энэ орлого, зардлын зөрүү бол eBay-ийн 
хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг юм.

аутсорсингийн түншүүдийн дэмжлэгтэйгээр тэдний цөөн 
тооны ажилтан асар олон арилжааг хянаж удирддаг нь eBay-ийн 
бизнес моделийн өөр нэг гайхамшиг билээ. арилжааны тоо хэмжээ 
(өөрөөр хэлбэл тэдний орлого) хоёр дахин өссөн ч програм хангамж, 
серверүүд ачааны хүндийг үүрэх тул энэ өсөлтийг дэмжихэд маш 
бага хөрөнгө оруулалт шаардагдана. Энэ зохион байгуулалт нь 
тэдний дэлхийн хамгийн үр ашигтай, баялаг веб зах зээлийг бүтээж, 
хэн ч хаанаас ч юуг ч зарах, худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх 
стратегитай нийцэж байгаа юм.  

Дээрх жишээнээс стратеги, бизнес модель хоёр холбоотой 
боловч өөр ойлголтууд гэдэг нь харагдаж байна. Стратегид ялгарал, 
өрсөлдөөний давуу талын тухай авч үздэг бол бизнес модельд үйл 
ажиллагаа явуулж, ашиг олох эдийн засгийн логикийг тайлбарладаг 
ажээ.
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Стратегийн процесс

Бизнесийн бүхий л чухал зүйлсийн нэгэн адил стратеги 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг процесс буюу орцыг 
гарц болгон хувиргах нэгэн төрлийн үйл явц гэж харах хэрэгтэй. 
Энэхүү процессыг Зураг I.1-д харуулжээ. Зурагт үзүүлснээр стратеги 
компанийн эрхэм зорилгоос урган гарна. Эрхэм зорилгод компанийн 
зорилго, хэрэглэгч болон хувьцаа эзэмшигчдэдээ юу өгөхөөр зорьж 
буйг тодорхойлдог. Дээд удирдлагаас эрхэм зорилгын хүрээнд 
хэмжиж болохуйц зорилгууд тогтоож, эрхэм зорилгыг биежүүлнэ. 
Зурагт үзүүлснээр бизнесийн гадаад орчин, зах зээл, байгууллагын 
дотоод чадавхыг сайтар ойлгосны үндсэн дээр компанийн зорилгыг 
тодорхойлдог ажээ.

Стратеги боловсруулах үйл явц өргөн далайцтай судалгаа, 
дүн шинжилгээгээр эхлэх ба дараагийн алхамд дээд удирдлагаас 
компани урт хугацаанд амжилттай байхын тулд нэн тэргүүнд 
анхаарах асуудлуудыг тодорхойлно. Хэлтэс нэгж, баг бүр эдгээр 
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асуудалд чиглэсэн ерөнхий төлөвлөгөө гаргадаг. Эдгээр төлөвлөгөөнд 
үндэслэн компанийн стратегийн зорилго, чиглэлийг ахин нэг удаа 
засаж сайжруулна.

Стратеги боловсруулахад багагүй хугацаа орно. Дээд удирдлага, 
хэлтэс нэгжүүд харилцан санал солилцож, төлөвлөгөөг нягтлан 
сайжруулах үйл явц хэдэнтээ давтагдана. Стратеги төлөвлөлтөд 
үйл ажиллагааны хэлтэс нэгжүүдийн оролцоог хангах нь үнэлж 
баршгүй ач холбогдолтой. Хэлтэс нэгжүүд өөрсдийн боломж чадавх, 
өрсөлдөөний орчны талаар асар их мэдлэгийг хуримтлуулсан байдаг. 
Тэд компани юу хийх, хаашаа чиглэх талаар үнэтэй санал хэлж чадна. 
Түүгээр ч зогсохгүй төлөвлөгөө боловсруулах шатанд оролцсон 
хэлтэс нэгжүүд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилд илүү идэвх зүтгэл 
гаргадаг. Хэлтэс нэгжүүд бол байгууллагын стратегийг хэрэгжүүлэх 
үндсэн эд эс. Стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
манлайлал, хүмүүс, ур чадвар тэнд л бий. Төлөвлөлтийн үйл явцад 
хэлтэс нэгжүүдээ оролцуулсан оролцуулаагүй хоёр байгууллагын 
ялгаа ажлын үр дүнгээс нь ихэнхдээ шууд харагддаг. 

Дээд удирдлага, салбар нэгжийн удирдлагатай хамтран 
төлөвлөгөө боловсруулах нь төв захиргааны болон салбарын 
стратегиуд нягт уялдаатай болж, амжилттай хэрэгжих суурийг 
бэлдэнэ.

Номын бүтэц, агуулга

Байгууллагын эрхэм зорилготой уялдуулан гаргасан зорилгууд 
стратегийн эхлэл болно. Эдгээр зорилгыг сонгохдоо байгууллагын 
гадаад орчин, дотоод чадавхыг үндэс болгодог. Түүнчлэн байгууллагын 
өмнө байгаа стратегийн боломжит хувилбарууд ч мөн гадаад дотоод 
орчны үнэлгээнээс гарч ирдэг. Стратегичид үүнийг СВОТ шинжилгээ 
гэж нэрлэдэг (англиар SWOT буюу strengths – давуу тал, weaknesses – 
сул тал, opportunities – боломж, threats - аюул). 1-р бүлэгт компанийн 
гадаад орчны аюул, боломжийг үнэлэх тухай үзнэ. Харин 2-р бүлэгт 
байгууллагын дотоод давуу болон сул талын тухай өгүүлэх юм. Дотоод 
орчноо сайтар ойлгосноор байгууллага ямар зорилгын төлөө ямар 
стратегиар хөдөлбөл хамгийн оновчтой байх нь харагддаг. уг бүлэгт 
компанийн давуу, сул талыг үнэлэхэд хамгийн ач холбогдолтой 
талбаруудыг онцлон тайлбарлажээ. Тухайлбал байгууллагын цөм 
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чадвар, үндсэн процессууд, санхүүгийн нөхцөл байдал, менежмент 
ба соёл зэргийн талаар үзэх юм.

Компанийн давуу болон сул тал, орчны хүчин зүйлсийн талаар 
тодорхой ойлголттой болсны дараа “Ямар стратеги баримтлан 
ажиллах вэ?” гэдэг асуултад хариулна. Стратегийн олон төрөл 
хувилбар бий. 3-р бүлэгт ерөнхий дөрвөн стратеги (бага зардлаар 
тэргүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ялгарал, хэрэглэгчтэй 
тогтоосон харилцаа, сүлжээний нөлөө), стратеги тус бүрээр 
амжилтад хүрэх нөхцөлүүдийг тайлбарлах юм. Танай компанид 
эдгээр стратегийн аль нэг нь, эсвэл аль нэг хувилбар нь тохирч, зах 
зээлд ашигтай, тогтвортой байршил эзлэх арга зам болох болов уу. 

4-р бүлэгт энэ хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлж, зах зээлд нэвтрэх, 
байршлаа бэхжүүлэх стратегийн тухай үзнэ. Энэ хүрээнд түшиц 
байршил эзлэх, инновацын тусламжтай нэвтрэх саадыг давах, жүдо 
стратеги зэрэг стратегийн хэд хэдэн ойлголтыг тайлбарлах юм.

Сайн стратегитай болсноор ажил дуусахгүй. Стратегиа 
бодитоор хэрэгжүүлж, тавьсан зорилгоо ажил хэрэг болгоход 
үүнтэй адил эсвэл бүр илүү ч анхаарах хэрэгтэй. 5-р бүлэгт стратеги 
боловсруулах асуудлыг орхиж, хэрэгжүүлэлтийн ертөнц рүү хөл 
тавина. уг бүлэгт компанийн стратеги болоод өдөр тутмын үйл 
ажиллагааны нийцлийн ач холбогдлыг тайлбарлах юм. амжилттай 
хэрэгжүүлэлт, стратегийн нийцэл юуны өмнө хэлтэс нэгжийн 
түвшинд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргахаас эхэлдэг. 6-р бүлэгт 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах ажлыг хэд хэдэн алхамд задалж 
үзнэ. Түүнчлэн нэгэн компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
жишээ болгон орууллаа.

Харин 7-р бүлэгт уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай үзнэ. 
Менежер та бусдад заавар чиглүүлэг өгөөд зөнд нь найдаж орхиж 
болохгүй. Харин ч төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зан байдлын 
жигдрэлт, сургалт болон бусад хөшүүргээр дэмжих нь зүйн хэрэг 
юм. Мөн сонгосон стратегийн мөн чанар, ажилтнуудад очих ач тусын 
талаар эцэж цуцалтгүй тайлбарлан таниулах ёстой. 

Хүмүүс бол стратегийн хэрэгжилтийн хамгийн чухал хэсэг. 
Стратегийн өөрчлөлтөд тэдний эрч хүч, хүсэл зоригийг зүг бадраана 
гэдэг магадгүй удирдагч хүнд тулгардаг хамгийн хэцүү даваа байх. 
ажилтнууд дээрээс даалгасан төлөвлөгөөний талаар эерэг бодолтой 
болсон байх хэрэгтэй. Энэ төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих нь 
тэдний карьер, эд хөрөнгөд чухал нөлөөтэйг тэд ойлгож байх ёстой. 
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Мөн зөв ажлыг сайн хийх хүсэл зоригоор хичээн ажиллаж чадвал 
тэднийг ямар урамшуулал хүлээж байгааг мэдэж байх учиртай. 8-р 
бүлэгт эдгээр асуудлыг үзнэ.

Ямар ч мундаг стратеги цагийн эрхээр үр нөлөөгүй болно. 
Орчны хүчин зүйлийн өөрчлөлтийн улмаас компанийн стратеги 
хуучирч болдог. Манлайлагчид ийм өөрчлөлтийг алдалгүй тандаж 
байх ёстой юм. 9-р бүлэгт менежерүүд одоогийн стратегийн үр 
нөлөөг хэрхэн үнэлэх, хэрэглэгчийг татах, сэтгэл ханамжтай байлгах 
чадвараа алдаж буйгаа хэрхэн анзаарч мэдэх тухай өгүүлнэ. Мөн 
стратегийн гүйцэтгэлийг хянах, цаашид сайжруулах боломжуудыг 
илрүүлэх зөвлөмжүүдийг тайлбарлажээ.

номын бүлгүүдийн тухайд ингээд өндөрлөе. Эдгээрээс гадна 
номын төгсгөлд танд хэрэг болж магадгүй хэд хэдэн материалыг 
оруулсан. Тухайлбал дараах хавсралтууд бий:

• СВОТ шинжилгээний маягт. Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулахад номын 1, 2-р бүлэгт үзэх СВОТ шинжилгээг 
компанийн давуу болон сул тал, орчны аюул боломжийг 
илрүүлэх зорилгоор ашигладаг. Энэхүү загвар танд эдгээр 
гадаад дотоод хүчин зүйлсийг системтэй эргэцүүлж, үнэлгээ 
хийхэд тусална. уг маягтын электрон хувилбарыг www.
elearning.hbsp.org/businesstools хаягаас үнэгүй татаж авах 
боломжтой. Энэ сайт дээр танд хэрэгцээтэй менежментийн 
болон санхүүгийн өөр олон маягт бий.

• Ажлын задаргааны маягт. Төслийн удирдлагын ухаанаас 
зээлдсэн энэхүү загварыг бид стратеги хэрэгжүүлэлтийн тухай 
бүлэгтээ багтаасан юм. Та энэ маягтыг ашиглан том ажлыг 
бүрдэл хэсгүүдэд задлан хувааж, тус бүрийг гүйцэтгэх хугацааг 
тооцох боломжтой. Энэ маягт мөн цувралын вэбсайтад 
тавигдсан байгаа.

• Төслийн явцын тайлан. Хэрвээ та стратеги хэрэгжүүлэх 
ажлыг төсөл байдлаар удирдах гэж байгаа бол энэ маягт танд 
гол тэмдэглэлт ахиц, гол шийдвэрүүд, төсвийн зарцуулалт 
зэргийг хянахад тусална. уг маягтыг цувралын вэбсайтаас мөн 
татаж авах боломжтой.

Хавсралтуудын ард стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой нэр томъёоны тайлбар бий. Бизнесийн салбар ухаан 
бүр өөрийн гэсэн тусгай үг хэллэгтэй байдаг жишгээр стратегийн 
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удирдлагад ч бас өөрийн гэсэн нэршлүүд тогтжээ. номын эх дотор 
налуугаар тодотгон бичсэн үгс бол энд тайлбар нь орсон нэршлүүд 
юм.

номын төгсгөлд уг сэдвийг дэлгэрүүлэн судалж болох холбогдох 
ном, нийтлэлийн жагсаалтыг орууллаа. Харвардын Бизнесийн “Үндэс” 
цувралын нэг дугаар болохын хувьд энэ ном стратеги боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой таны мэдэхийг хүссэн бүхнийг бүрэн 
багтаагаагүй байж болох юм. Тиймээс та илүү ихийг олж мэдэхийг 
хүсвэл уг жагсаалтын ном зохиолоос сонгон судлаарай.

Энэхүү номын агуулгыг бүтээхэд стратеги судлалын салбарын 
сүүлийн 24 жилийн ном, нийтлэлээс түлхүү авч ашигласан. Эдгээр 
нийтлэлийн ихэнх нь Харвардын Бизнесийн Тойм сэтгүүлд анх 
хэвлэгдсэн байдаг. Стратеги хэрэгжүүлэлтийн тухайд хамгийн шилдэг 
гэж болох материалыг Харвардын Бизнесийн Сургуулийн Хэвлэлийн 
газрын онлайн үйлчилгээ болох Harvard ManageMentor®-ийн 
“Стратегийн хэрэгжүүлэлт” хөтөлбөрөөс мөн авч болно. Бусад эх 
сурвалжийг номын төгсгөлд ишлэл зүүлт хэсэгт оруулав.





СВОТ шинжилгээ – 1
Гадны аюул, боломжийн эрэл

Бүлгийн гол сэдэв:

 • Гадаад орчны аюул боломжийг үнэлэх нь

 • Ажил амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт танай 
бизнест хэрхэн нөлөөлөх вэ?

 • Хэрэглэгчийг үнэлэх нь

 • Өрсөлдөөний талбарт гарч буй өөрчлөлт

 • Портерын таван хүчний загвар

1



БайгууЛЛагын ЭрХЭМ зорилгоос урган гарсан зорилго стратегийн 
эхлэл болдог. гэвч компанийн зорилго гэдэг бүхнээс тусгаарлагдсан 
хийсвэр зүйл биш. Зорилгыг тодорхойлохын тулд гадаад орчин болон 
дотоод нөөц боломжийг тогтмол үнэлж дүгнэнэ. Зорилгоос бүх юм 
эхэлнэ гэж бодох амархан ч, үнэндээ практикт хүмүүс орчны нөхцөл 
байдал болоод өөрсдийн нөөц боломжоо харж хэрэгжих боломжтой 
зорилгыг сонгодог. Жишээ нь 3М компани жилд ашгаа 10% өсгөх, 
ашигласан капиталын өгөөжөө 27%-иас доошгүй байлгах зорилго 
тавьжээ. Энэ бол зүгээр ч нэг тоо биш, 3М-ийн захирлууд, төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүдийн зах зээлийн талаарх ойлголт, дотоод 
нөөц боломжийн үнэлгээнээс гарч ирсэн тоо. Тэд гадаад болон 
дотоод орчноо үнэлж үзээд ийм зорилго дэвшүүлсэн.

Зураг 1.1-д үзүүлснээр байгууллага гадагшаа болон дотогшоо 
дүн шинжилгээ хийх замаар стратегийн боломжит сонголтуудыг 
гаргаж ирдэг ажээ. Стратеги төлөвлөгчид энэ дүн шинжилгээг СВОТ 
(англиар SWOT буюу strengths – давуу тал, weaknesses – сул тал, 
opportunities – боломж, threats - аюул) шинжилгээ хэмээн нэрлэдэг.

• Давуу тал гэдэг нь танай компани буюу бизнес нэгж сайн 
ажиллахад түшиг тулгуур болох чадавхууд. Танайх эдгээр 
чадавхыг түшиглэж урагшилна.

• Сул тал гэдэг нь танай компани буюу бизнес нэгжийг сайн 
ажиллахад саад болж байгаа, арга хэмжээ авах шаардлагатай 
зүйлс.

• Боломж гэдэг нь танайх ашиглаж болох тренд, хүчин зүйлс, 
үйл явдал, үзэл санаа юм.
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• Аюул гэдэг нь танай хяналтаас гадуур өрнөх, болзошгүй үед 
ямар арга хэмжээ авахаа урьдаас бэлдсэн байвал зохих гадаад 
үйл явдал, хүчин зүйлс юм.

Дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг аль алийг нь авч үзэх 
хэрэгтэй. учир нь эндээс компани буюу нэгжийн үйл ажиллагаа 
явуулж буй орчныг сайтар ойлгож, ирээдүйд хаашаа юунд тэмүүлэхээ 
оновчтой гаргаж чадна. Энэ бүлэгт гадаад орчны шинжилгээг эхэлж 
тайлбарлаад удаах бүлэгт дотоод орчны шинжилгээг үзэх юм.

Гадаад орчны шинжилгээ

“Өрсөлдөөний стратеги боловсруулна гэдэг бол мөн чанартаа 
компанийг гадаад орчинтой нь уялдуулах тухай юм”1 хэмээн 
судлаач Майкл Портер нэгэнтээ бичжээ. Компани бүр хэрэглэгч, 
өрсөлдөгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, хууль тогтоогч нараас бүрдэх орчинд 
үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд эдгээр талууд компанийн ашгийн 
потенциалд нөлөөлж байдаг. Танай одоогийн болоод ирээдүйн 
боломжит хэрэглэгчид бүгд тус тусын шаардлага, сонирхол, сэтгэл 
ханамжийн онцлогтой. Энэ шаардлагууд дундаас хангагдаагүй зүйл 
байна уу? Түүнчлэн танай салбарт одоогийн өрсөлдөгчдөөс гадна 
шинээр нэвтрэхийг санаархах өөр компаниуд бас байгаа.

Зу ра г 1.1

Гадаад болон дотоод орчны шинжилгээ

Гадаад орчны 
шинжилгээ

• Хэрэглэгчид
• Үнийн хязгаарлалт
• Өрсөлдөгчид
• Түгээлтийн асуудал
• Технологи
• Макро эдийн засаг
• Хууль журам
• Ажиллах хэв маяг
• Гол тодорхой бус 
    хүчин зүйлс
• Нийлүүлэгчид
• Боломжит түншүүд

Аюул ба Боломж Давуу ба Сул тал

Дотоод орчны 
шинжилгээ

• Одоогийн гүйцэтгэл
• Брэндийн хүч
• Зардлын бүтэц
• Бүтээгдэхүүний багц
• Судалгаа, хөгжүүлэлт
• Техникийн чадавх
• Ажилтнуудын чадвар
• Компанийн соёл

Тодорхой зорилтууд

Стратеги боловсруулах


