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Entrepreneurship
& Innovation

Entrepreneurship гэж юу вэ?

Entrepreneurship гэж юу вэ?

 Entrepreneurism

• Entrepreneurship гэдэг нь Франц гаралтай үг бөгөөд “эрсдэл
хийгч” гэсэн утгатай.

 American dream
 The land of opportunities

PhD Г.Батхуяг

Тодорхойлолт
• Хувь хүмүүсийн тухайн үед өөрт байгаа нөөц, боломжийг үл
харгалзан тодорхой бизнесийн шинэ боломжийг ашиглах үйл
ажиллагаа (Stevenson & Jarillo, 1990).
• Санааг бизнес болгох урлаг (such as Fred Wilson)

Entrepreneurship гэж юу вэ?

Жишээ:

 Taxi service (Best)
a. Ширхэг тээврийн хэрэгсэл эзэмшихгүйгээр
Зах зээлийн
боломж

Инноваци

Эрсдэл

Үл
хязгаарлагдах

Баялаг бүтээх

b. Авто гараж барихгүйгээр

Орлого: 11.3 billion USD (2018)
Хамрах хүрээ: дэлхий даяар 785 хот
Нийт хэрэглэгч: 100 сая
Зах зээлийн хувь: 69% (USA)

c. Нэг ч жолооч, оператор, засварчин, харуул … авахгүйгээр

THIS IS THE ENTREPRENEURSHIP

500 ББСБ
+1
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Entrepreneurship: Impacts on the economy
Шинэ зах зээл
(Walkman)

Ажлын байр

Орлого

Эдийн засаг

Шинэ бизнес

Инноваци

Амьдралын
чанар

Өрсөлдөөн

Үр ашиг

Гадны зах зээл

Орлого

 Бизнес загвараа хөгжүүлэгч, тухайн
бизнестэй шаардлагатай бодит болон
хүний нөөцийг бүрдүүлэгч, тэрхүү
бизнесийнхээ үйл ажиллагааг эрхлэн
явуулагч, уг бизнесийнхээ амжилт болон
алдагдалд хариуцлага хүлээгч.

Эрэлт

Бүтээмж
Entreprenuership

Entrepreneur гэж хэн бэ?

Шинэ бизнес

 Innovator, creator, and risk-taker

Entrepreneur гэж хэн бэ?

 Үүрэг даалгавар авч,
тушаал гүйцэтгэгч биш.

CEO

 Цалин авагч биш.
 Бие даасан, бусдаас
хараат биш.

Entrepreneur: Төрөл

Entrepreneur гэж хэн бэ?

Entrepreneur гэж хэн бэ?

 Entrepreneurial mindset
 Зарим хүмүүс төрөлхийн тийм чадвар, зан чанартай байдаг

 Нийтлэг шинж чанар байхгүй
 Cognitive research (Obschonka and Fisch 2017; Rosenbusch, Brinckmann, and Bausch 2011)
 Өөдрөг
 Өөртөө хэт итгэлтэй
 Эрсдэл хийгч
 Тодорхой зан араншин
 Passionate

 Үйл хөдлөл нөхцөл байдлаас хамаарахгүйгээр урьдчилан
тодорхойлогдох боломжтой

Entrepreneur: Төрөл
Elon Musk

Entrepreneur: Түвшин

Zip2 (1995)

Цуврал vs. Параллель
X.com/Paypal
(1999/2001)

2002 онд eBay-д
зарсан.
165 сая. долл
Tesla

Space X

Хувь хүний

Entrepreneur

Байгууллагын

Intrapreneur

Үндэсний

Intrapreneur

1999 онд Compaq-д
зарсан.
22 сая. долл

SolarCity
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Entrepreneur: Шагнал

Entrepreneur: Зарим ангилал

• цалин
• ашиг

Мөнгөн

Боломжийг
ашиглагч

Pro-cycle

Creative

ажилтай

Зайлшгүй
шаардлагаар

Countercycle

Adaptive

ажилгүй

Шалтгаан

• сэтгэл ханамж

Мөнгөн бус

Walmart, Bed Bath and
Beyond and The Container Store.

USD +200 сая

e.g. Fairlie & Fossen (2018)

Golden Cat Corporation

Entrepreneur: Зарим ангилал

Macdonald’s
Тэдний инноваци нь
"Speedee Service System,"

Боломжийг ашиглагч Ed Lowe

Commercial
entrepreneurs

Profitmaximising

Growthoriented

Profitsatisficing

Independenceoriented

Entrepreneur: Зарим ангилал

Yunus: Grameen bank

Ашгийн бус
Social
entrepreneurs
Ашгийн төлөө

Эзэмшигч руу
хуваарилахгүй

Total restaurants: 37,855
Net income: US$5.924 billion

Lifestyle

1940 - 1955
Richard & Maurice McDonald үед:
Profit-satisficing буюу илүү
Independence-oriented, Lifestyle
хэлбэрийн бизнес байсан.

1990 онд $200 сая буюу одоогийн ханшаар
$384 саяаар зарсан ( The New York Times ).

 Нийгмийн эмзэг хэсэг ядуучууд (ялангуяа орлого
багатай эмэгтэйчүүд) руу чиглэдэг.
 Уламжлалт банк шиг барьцаан дээр бус тухайн хүний
боломж, чадвар дээр суурилдаг.
 Маш бага хүүтэй зээл олгодог. Гуйлга гуйдаг хүмүүст
зориулсан 0% хүүтэй зээл хүртэл байдаг.
 Гол зорилго нь банкуудын үзүүлдэг санхүүгийн
үйлчилгээг ядуучуудад хүргэх.
 Зөвөлгөө, тусламж, сургалт гэх мэтээр маш олон
төрлийн дэмжлэг үзүүлдэг.

Kroc бизнес загварын инноваци

1956 - 2018
Ray Kroc үед:
Profit-maximizing буюу илүү growthoriented хэлбэрийн бизнес болсон.

Innovation
Innovation vs. Invention
Шинэ, эсвэл мэдэгдэхүйц сайжруулсан
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд гаргахыг
инноваци гэнэ.
Мөнтүүнчлэн бизнес процесс болон бизнес
загварын инноваци гэж байдаг.
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Impacts of innovation (macro level)

Инноваци

Шинэ бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ,
технологи

Бизнесийн үр
ашгийн өсгөнө

Үндэсний орлогыг
нэмэгдүүлнэ

Impacts of innovation (firm level)

Хэрэглэгчийн сайн
сайхан байдлыг
нэмэгдүүлнэ

Инновацийн төрлүүд

Инноваци

Бүтээгдэхүүн
ялгаварлал

Impacts of innovation (start-up level)

Ашиг

ӨДТ

Бүтээгдэхүүн/Үйлчилгээний инноваци
Continuous

Инноваци

Зах зээлдээ
тэсэж үлдэх

Бусад том
фирмтэй
өрсөлдөх

Continuous vs. Discontinuous

Discontinuous

Бүтээгдэхүүн/Үйлчилгээний

Бизнес загварын

Бизнес процессын (үйлдвэрлэл, маркетинг, логистик гэх мэт)

Mortensen, P.S. & Bloch, C.W. (2005). Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd ed.).
(Ganbaatar & Douglas, 2018)

Continuous vs. Discontinuous

Бизнес загварын инноваци
“The world’s largest accommodation provider that owns no property.”

Компани үнэлгээ: $31 тэрбум ам.долл
Үйл ажиллагаа: 190+ орны 34,000+ хот
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа
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