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“МОНГОЛ ИННОВАЦИ” – БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ 

 
 

“Монгол Инноваци” цуврал уулзалтын тухай:  

 

Гарааны бизнесийн эко орчныг бүрдүүлэх, инновацийн платформыг байгуулж мэдлэгт 

суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх асуудлаар бодлого боловсруулагчид, гарааны 

бизнес эрхлэгчид, энтрепренёрууд болон эрдэмтэн судлаачдын дунд хэлэлцүүлэг 

өрнүүлж, салбарын хөгжлийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүрч, Бодлогын зөвлөмж 

гаргах юм. Мөн цаашдаа энэхүү уулзалтын үр дүнд гарааны бизнесийн хөрөнгө 

оруулалтын итгэлцлийн түвшин дээшилж, мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бүтээхэд 

үнэтэй хувь нэмэр үзүүлэх болно. 

 

Эрхэм зорилго:  

 

Инновацийн платформ, гарааны бизнесийн эко орчныг бүрдүүлж, мэдлэгт суурилсан 

эдийн засгийг бий болгоход Бодлогын зөвлөмж гаргаж, хөгжлийн хандлагыг 

тодорхойлох 

 

Зорилт:  

 

1. Тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндсөн цуврал уулзалт зохион байгуулах;  

2. Цуврал уулзалтаас гарсан санал зөвлөмжийг нэгтгэн, гарааны бизнесийн 

хөгжлийн бодлогын зөвлөмж боловсруулах; 

3. Гарааны бизнесийн хөрөнгө оруулалтын соёлыг нэмэгдүүлэх; 

 

Үйл ажиллагаа: 

 

Нэгдсэн хуралдаан, компаниудын танилцуулга, компаниудын зөвлөлдөх уулзалт, 

хөрөнгө оруулагчдын төслийн илтгэл зэрэг олон хэлбэрээр явагдана. 

 

Гарах үр дүн:  

 

Гарааны компаниудын бодлогын гол асуудлаар нэгдсэн дүгнэлт, Бодлогын зөвлөмж 

гаргана. 

 

Зохион байгуулагч: МТҮП-ийн Инкубатор, бизнес хөгжүүлэлтийн төв 
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Сэдэв: “Инновацийн эко систем” 

Дэлхийн эдийн засгийн форумын гүйцэтгэх захирал Клуас Шуваб “4 дэх аж 

үйлдвэрийн хувьсгал аль хэдийн эхэлчихсэн”-ийг албан ёсоор мэдэгдсэн.  

Өнөөдөр дэлхийн ихэнх улс орнууд мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх, 

инновацийг бүтээх замаар эдийн засгаа тэлэх бодлогыг баримталж байна. 

Манай улсын хувьд инновацийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлуудыг олон 

шатанд амжилттай хийж гүйцэтгэж байгаа ч өдийг хүртэл нэгдсэн бодлого үгүйлэгдэж 

байна. Монгол улсад инновацийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд олон төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, компани, хувь хүмүүс өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахаар 

хичээн ажиллаж байгаа ч хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо сул, хангалттай хэмжээнд 

харилцан мэдээлэл солилцож чадахгүй байна.  

“Инновацийн эко систем” гэсэн сэдвийн хүрээнд “Монгол инноваци” цуврал уулзалт 

эхэлж байна. Энэхүү анхдугаар уулзалтад Инновацийг хамгийн өндөр түвшинд бүтээгч 

нэгж болох “Гарааны компаниуд”, тэдгээрт тулгамдаж буй хууль эрхзүй, нийгэм 

соёлын болон хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн асуудлуудын талаар хэлэлцэж, 

Инновацийн эко системийн оролцогч тал бүр харилцан ойлголцож, тэгш мэдээллээр 

хангагдахад энэхүү уулзалтын гол зорилго оршиж байна.  

 

Модератор:  

-”Анрид” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч А.Ундрал  

 

Зочин:  

-УИХ гишүүн Д.Гантулга 

/Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо, Өргөдлийн  

байнгын хорооны гишүүн/ 

 

Илтгэгчид:  

 -МТҮП-ийн ИБХТ-ийн дарга П.Наранцэцэг 

 -”Дэмжлэг” ХХК-ийн захирал С.Сайханбаяр 

 -“Алкэмист техноложис ХХК-ийн захирал Х.Хангай 

 -”Марчаахай” ХХК-ийн захирал Н.Даваасүрэн 

 -”МИРИМ” Консалтант” ХХК-ийн захирал Л.Мөнхбат 

 -”Улаанбаатар хотын банк”-ны  Ахлах зээлийн эдийн засагч Ц.Баттөгс 
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Уулзалтад тавигдсан илтгэлүүд: 

 

Агуулга Илтгэгч 

Илтгэл 1 ИБХТ-ийн дарга П.Наранцэцэг 

“Мэдээллийн технологийн бизнес инкубаторын төвийн үйл 

ажиллагаа, түүхэн хөгжил болон амжилт, цаашид хандлага” 

Илтгэл 2 “Дэмжлэг” ХХК-ийн захирал С.Сайханбаяр 

“ Гарааны бизнес Монголд” 

Илтгэл 3 “Алкэмист техноложис” ХХК-ийн захирал Х.Хангай 

“ Олон улсад гарах боломж” 

Илтгэл 4 “Марчаахай” ХХК-ийн захирал Н.Даваасүрэн 

“Марчаахай хүүхдийн контент-Татварын хөнгөлөлт 

чөлөөлөлт” 

Илтгэл 5 “Мирим консалтант” ХХК-ийн захирал Л.Мөнхбат 

“Ингүмэл төсөл” 

Илтгэл 6 ”Улаанбаатар хотын банк”-ны  Ахлах зээлийн эдийн засагч 

Ц.Баттөгс  

“Гарааны компаниудын зээл авах боломж, шалгуур 

үзүүлэлтүүд” 
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“МОНГОЛ ИННОВАЦИ”-ААС ГАРСАН БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ 

 

Мэдээллийн технологийн чиглэлийн шинэ санаа, инновацийн шийдэлтэй 

бизнесийг дэмжих зорилготой инкубаторын үйлчилгээг МТҮП Монгол улсад анхлан 

хэрэгжүүлж 14 жилийн арвин туршлага хуримтлууллаа. Өнөөдөр Монгол улсын 

хөгжилд, мэдээллийн технологийн салбарт бодитой хувь нэмэр оруулах, чадварлаг 

инновацийн компаниудыг төрүүлэх, бодитой орчин нөхцөл, үйл ажиллагаагаар дэмжих 

цаг үе тулгарч байна.  

Дэлхийн улс орнууд мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх, инновацийг 

бүтээх замаар эдийн засгаа тэлэх бодлогыг баримталж байгаа энэ цаг үед монгол орон 

яг хаана явна вэ? Аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгал аль хэдийн эхэлчихсэн гэгдэж буй энэ 

үед бидэнд энэ асуудлаарх нэгдсэн бодлого үгүйлэгдсэн хэвээр.  

Инновацийн гарааны бизнесийн эко системийн бүрдүүлэгч оролцогч талуудын 

хооронд мэдээлэл солилцох, харилцан ойлголцох, гарааны компаниудад тулгарч буй 

хууль эрх зүй, нийгэм соёлын болон хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн асуудлуудын 

талаар хэлэлцэх зорилго бүхий “Монгол Инноваци” цуврал уулзалтыг МТҮП-аас 

санаачлан зохион байгуулж эхэллээ. Төр, олон нийт, санхүүгийн байгууллагууд болон 

гарааны бизнесүүдийн төлөөллийг оролцуулж, цаашдаа уулзалтаас санал зөвлөмж 

гарган, хөгжлийн бодлогын зөвлөмж гаргах зорилттой энэхүү цувралын эхнийх нь 

“Инновацийн эко систем” сэдэв дор зохион байгуулагдлаа.  

“Инновацийн эко систем” уулзалтын хүндэт зочин нь УИХ-ын гишүүн 

Д.Гантулга байлаа. Тэрбээр хэлэлцүүлгийн үеэр мэдээллийн технологийн салбарыг 

хөгжүүлэх төрийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, татварын таатай орчныг бий 

болгох, хууль эрхзүйн зарим зохицуулалт хийх, УИХ дахь лобби бүлгийг байгуулах 

талаар өөрийн санал бодлоо хуваалцсан юм. Мөн энэ төрлийн хэлэлцүүлгийг тогтмол 

зохион байгуулж, цаашдаа олон төрийн түшээд, оролцогч талуудыг оролцуулан 

мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах боломжийг бий болгохын ач холбогдлыг 

онцгойлон дурдлаа. 

Хэлэлцүүлэгт МТҮП-ийн Инкубатор, бизнес хөгжүүлэлтийн төвийн дарга 

П.Наранцэцэг инкубатор төвийн үүсэл хөгжил, өнөөгийн байдал болон цаашдын 

хандлагын талаар мэдээлэл илтгэлийг хийсэн юм. МТҮП-т бойжиж буй 17 компанийн 

төлөөлөл болох “Алкэмист”,  “Дэмжлэг”, “Марчаахай”, “Мирим консалтинг” 

компанийн захирлууд гарааны бизнест тулгарч буй түгээмэл бэрхшээл, олон улсын зах 

зээлд гарах боломж, тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжуудын талаар сонирхолтой 

илтгэлийг хэлэлцүүлсэн. Үүнээс гадна санхүүгийн байгууллагын төлөөлөл, үндэсний 

үйлдвэрлэлийг дэмжигч “Улаанбаатар хотын банк”-ны зээлийн эдийн засагч Ц.Баттөгс 

гарааны компанидын зээл авах боломж, шалгуур үзүүлэлтүүд болон түгээмэл гаргадаг 

алдаануудын талаар мэдээлэл өгсөн нь хэлэлцүүлэгт оролцогчдод ихээхэн хүртээмжтэй 

байлаа. 
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“Инновацийн эко систем” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгээс дараах зөвлөмжийг гаргаж 

байна.  

1. Гарааны бизнес - Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн дэмжлэгтэй эко орчин 

“Чөлөөт бүсийн тухай хууль”, “Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль”, 

“Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Инновацийн 

тухай хууль” зэрэгт суурилан МТ-ийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг төрөөс 

бодлогоор дэмжих зорилт тавьсан. Ялангуяа “Инновацийн сан” байгуулахаар заасан 

боловч нэг ч төгрөг санд төвлөрөөгүй байна. Иймээс дараах шийдлийг санал болгож 

байна. Үүнд: 

● Эдийн засгийг тэлэх үүднээс эрчимтэй хөгжлийн хурдасгуур  болох оюуны 

бүтээл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд анхаарал хандуулж, хөрөнгө оруулалтын 

нэгдсэн бодлогоор “Гарааны инновацийн хөгжлийн сан”-г бий болгох;  

● “Гарааны инновацийн хөгжлийн сан”-г уул уурхайн ашгийн тодорхой хувиар 

байгуулах. Түүнчлэн олон улсын байгууллага, хандивлагч орнуудын хамтын 

ажиллагааны хүрээнд шийдвэрлэх; 

● Програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн мэдлэгийг үнэлэх үнэлэмжийг бий болгож, 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөрөнгө оруулалт болон зээлийн шалгуур үзүүлэлтэд 

багтаах; 

● Төрөөс хөрөнгө оруулагчдыг бодлогоор дэмжиж, стартап компаниудад хөрөнгө 

оруулсан бол урамшууллын бодлоготой болох; 

● “Инновацийн тухай хууль”-д гарааны бизнесийг зөвхөн инновацийн нэмүү 

өртөг бүтээж байгаа салбар компаниудыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байгаа. Энэ 

нь Нано технологи болон Био технологийг хамруулсан ойлголт. Тиймээс энэхүү 

хуулийн тодорхойлолтод мэдээллийн технологийг тусгайлан оруулах;  

2. Гарааны бизнес-Татварын чөлөөт бүс байгуулах  

Програм хангамжийн чиглэлээр үсрэнгүй амжилт олж, бие даасан салбар болтол нь 

хөгжүүлэн амжилтанд хүрсэн орнуудын жишгийг харахад тус салбарыг төрийн хүчтэй 

бодлогоор дэмжин хууль, эрх зүй, татварын хөнгөлөлт эдлүүлсэн тусгай орчин 

бүрдүүлж, бизнес эрхлэгчдийг байршуулах арга хэмжээ авсан нь онцгой нөлөө 

үзүүлсэн байдаг. /Тухайлбал, АНУ-д анх 1937 оноос эхэлсэн Silicon Valley, Чили улс 

г.м. хавсралт-1/ 

Эдийн засгаа нээлттэй аргаар хөгжүүлэх зохион байгуулалтын шинэ хэлбэр болсон 

чөлөөт бүсийг сонгон авч хэрэгжүүлж байгаа дэлхийн олон орны нийтлэг жишигт 

хүрэхийн тулд МТҮП болон мэдээллийн технологийн компаниудыг НӨАТ болон 

бусад татвараас чөлөөлж, татварын уян хатан, тэнцвэртэй нөхцөлтэй “Худалдааны 

зөөлөн бодлого”-той болно. Үүнд:  

● Өнөөдрийн байдлаар компаниудын татварын хэмжээ өндөр байгаа нь гарааны 

компаниудад дарамт учруулж байна. Гарааны компаниудыг татварын 

дарамтнаас /НДШ(21%), ХХОАТ(10%), ААНОАТ(10%), НӨАТ(10%)/ чөлөөлөх, 

өөрөөр хэлбэл татварын чөлөөт бүсийг байгуулах шаардлагатай байна;  

● МТҮП-ийг бүхэлд нь Үл хөдлөх хөрөнгийн болон Газрын татвараас чөлөөлөх; 

● МТҮП-ийн суурь баазыг бүхэлд “Инновацийн эко чөлөөт бүс” болгож 

татваргүй таатай орчин бүрдүүлж, нэг дор 300-400 гарааны компанийг дэмжих 

“Старт-Ап хаус”  болгон хөгжүүлэх; 
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3. Гарааны бизнес-“Хүний нөөцийн хар хайрцагны бодлого” 

Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил нь  эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг 

түргэтгэх,  оюуны баялгийг арвижуулах эх сурвалж, эдийн засгийн аюулгүй байдлын 

үндэс суурь мөн. Саяхныг хүртэл олон мянган залуучууд гадаадад “хар ажил” хийж 

хөдөлмөр, хүн хүчээ экспортлож байсан бол өнөөдөр залуучуудын “Оюуны 

хөдөлмөр”экспортлогдож эхэллээ. Энэ нь монголчууд бид өөрийнхөө оронд бус 

гадаадын орнуудын хөгжилд хувь нэмэр оруулах ажил гүйцэтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл 

“Оюунлаг хүний нөөц”-өө алдсаар байна. Иймээс шинжлэх ухаан, технологийг 

хөгжүүлэхэд төрөөс  онцгой анхаарч “Хүний нөөцийн хар хайрцагны бодлого” авч 

хэрэгжүүлэх шаардлага гарч ирж байна. Дараах шийдлийг санал болгож байна.  
 

● “Хар хайрцагны бодлого”-оор хүн экспортлогч бус бүтээгдэхүүн экспортлогч 

орон болох;  

● Гарааны компаниудын ажиллагчдын нэр хүндийг өсгөх, урамшууллын  систем 

бий болгох /гарааны компанид ажилладаг гэдгээс ичих тохиолдол байдаг/; 

● Боловсон хүчний хүний нөөцийн асуудлыг дэмжих үүднээс Гарааны 

компаниудад тогтвор суурьшилтай 3 жил ажилласан ажилчдыг төрийн албанд 

авч ажиллуулах давуу нөхцөлийг бий болгох; 

● Төрөөс оюунлаг, чадварлаг хүний нөөцийг хөгжүүлэх, дэмжих зорилгоор oлон 

улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн төсөл хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулах;   

● Инноваци бүтээгчдийг дэмжих, сэдэлжүүлэх зорилгоор тэтгэлэгт хөтөлбөр 

зарлах;   

4. Мэдээллийн технологийн гарааны компаниудыг дэмждэг “Улс төрийн 

лобби бүлгэм” байгуулах 

Бидэнд энэ салбарыг дэмжих улс төрийн лобби бүлгэм байгуулах шаардлагатай. 

Үүний тулд улс төрчдийн төдийгүй нийгэмд мэдээллийн технологийн ач холбогдлыг 

ойлгуулж, хөгжлийн гарц мөн гэдгийг батлан харуулах шаардлагатай байна.  
 

5. “Монгол инноваци”-ийн цаашдын зорилт  

Цаашид уламжлал болгон зохион байгуулах “Монгол инноваци” цуврал уулзалтаар 

доорх 5 дэд сэдвээр асуудлыг нарийвчлан хөндөн ярилцах ба тодорхой шийдэл, үр 

дүнд хүрсэн байх нь “Монгол инноваци”-ийн зорилго юм. 

1. Гарааны бизнес-Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн дэмжлэгтэй эко орчин 

2. Гарааны бизнес-Татварын хөнгөлөлттэй чөлөөт эко бүс 

3. Гарааны бизнес-“Монгол инноваци - Хар хайрцагны бодлого” 

4. Монгол инноваци-Оюуны өмчийн менежмент 

5. Монгол инноваци-Аутсорсинг ажил, үйлчилгээ 

 

ТӨГСӨВ.  

Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк 

 2016.10.10. 
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Гадаадын туршлага, ижил төстэй бүсүүдийн байдал      /Хавсралт-1/              

 

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС: 

● Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн паркуудад 

        -Аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар 15% байна. 

-Нийт үйлдвэрлэлтийн 70 болон түүнээс дээш хувийг 

экспортолдог бол орлогын татвар 10 % байна. 

        -Парк дотор шинээр байгуулагдаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд 

өөрсдөө хүсэлт гаргавал үйл ажиллагааны эхний 2 жилд орлогын 

татвараас 100% чөлөөлнө. 

● Эдийн засгийн тусгай бүсүүдэд 

        -Аж үйлдвэр, тээвэр , холбоо, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн 10-аас 

доошгүй жилийн гэрээний хугацаатай аж ахуйн нэгжүүдийг ашиг 

олж эхэлсэн эхний 2 жил орлогын татвараас 100%, дараагийн 3 

жил 50% чөлөөлнө. 

        -Аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн хэрэгцээний машин, тоног 

төхөөрөмж, түүхий эд, бусад материалыг импортоор оруулж 

ирвэл аж үйлдвэр, худалдааны татвараас чөлөөлөгдөнө. 

● Эдийн засаг болон технологийн хөгжлийн бүсүүд 

        -10 болон түүнээс дээш жилийн гэрээний хугацаатай хамтарсан 

болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүд татварын 

байгууллагаар зөвшөөрүүлсэн бол ашиг олж эхэлсэн эхний 2 жил 

татвараас 100 %, дараагийн 3 жилд 50 % чөлөөлөгдөнө. 

        -Өөрсдийн хэрэгцээнд импортоор оруулж ирж буй  машин, тоног 

төхөөрөмж, түүхий эд, бусад материалыг  аж үйлдвэр, 

худалдааны татвараас чөлөөлнө. 

БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС: 

● “Онцгой татварын хууль” болон “Аймгийн татварын хууль”-ийн заалтууд 

        -Бизнесийн инкубаторууд татвар төлж эхлэх эхний жилээс 

хойшхи 5 жилд орлогын албан татвараас 50% чөлөөлөгдөнө. 

        -Бизнесийн инкубаторыг ашиглахын тулд худалдаж авсан эд 

хөрөнгийг 100% татвараас чөлөөлнө. 

        -Бизнесийн инкубаторыг газрын болон хөрөнгийн татвараас 50% 

чөлөөлнө. 

● Гадаадын хөрөнгө оруулалтын бүсүүдэд 

        -Хөрөнгө оруулагчдыг орлогын татвараас эхний 7 жил чөлөөлж, 

дараагийн 3 жилд 50% хөнгөлнө. 
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ЭНЭТХЭГ УЛС: 

● Орлогын татварын хуулийн заалт 

        -Эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдэд шинэ үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

эрхлэх болон бүтээгдэхүүнээ 100% экспортод гаргадаг аж ахуйн 

нэгжүүд 2010 он хүртэл орлогын татвараас чөлөөлөгдөнө. 

АРАБЫН НЭГДСЭН ЕМИРАТ УЛС: 

● “ Dubai technology, e-commerce and media free zone”-ийн 1-р хуулийн заалт 

        -Энэ чөлөөт бүсийн аж ахуйн нэгж болон ажиллагсад татвараас 

бүрэн чөлөөлөгдөнө.  

ТУРК УЛС: 

● “Чөлөөт бүсийн хууль”-ийн заалт 

        -Чөлөөт бүсүүд татвараас бүрэн чөлөөлөгдөнө. 

ПОЛЬШ УЛС: 

● “Эдийн засгийн тусгай бүсийн хууль”-ийн заалт 

        -Эдийн засгийн тусгай бүсүүдэд хөрөнгө оруулагч эхний 10 

хүртэлх жилд орлогын татвараас 100%, дараагийн 10 жилд 50% 

чөлөөлөгдөнө. 

        -Энэ хөнгөлөлтийг бүрэн эдлэх нь оруулсан хөрөнгийн хувь 

хэмжээнээс шалтгаална.  

УКРАЙН УЛС: 

● “Эдийн засгийн тусгай бүсийн хууль”-ийн заалт 

        -Төслийн эхний 3–5 жилд төлөх татварын хувь хэмжээг багасгана. 

        - Импортын татвар болон НӨАТ-аас чөлөөлнө. 

        - НДШ-ээс 100 % чөлөөлнө. 

        - Газрын татвараас чөлөөлнө.  

РУМЫН УЛС: 

● 1992 оны 84-р Хуульд зааснаар Худалдааны чөлөөт бүсүүдэд: 

        - Гаалийн татвар 

 - НӨАТ 

        - Ашгийн татваруудаас чөлөөлнө. 
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БЕЛОРУС УЛС: 

● Чөлөөт бүсүүдэд 

        -Орлогын татвараас эхний 5 жил чөлөөлнө. 

        -НӨАТ-аас 10 % 

        -Экспорт, импортын татвараас чөлөөлнө. 

ЛАТВИ УЛС: 

● Эдийн засгийн тусгай бүсүүдэд 

        -Орлогын татвараас 80-100 % чөлөөлнө. 

        -Шууд биш татваруудаас бүрэн чөлөөлнө. 

 

ОНЦЛОХ БАРИМТ:  

Энэтхэг улс програм хангамжийн экспортыг зохион байгуулах Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлээд Электрон үйлдвэрлэлийн бүхэл бүтэн газар байгуулсан 1970-аад 

оны үеэс л бүх зүйл эхэлсэн. ПХ дээр дэнчин /бооцоо/ тавьсан. 

Энэтхэгчүүд МТ-ийн мэргэжлийн сургалтанд төрийн дэмжлэг авч, харин нийт 

салбараараа татварын харьцуулшгүй хөнгөлөлт эдлэх болсон. Америкийн томоохон 

компаниудын анхны захиалгуудыг энэтхэгийн програмистууд бүр 1980-аад онд авч 

эхэлжээ. Энэ зах зээл ихээхэн сонирхол татсан байна. Энэтхэгчүүд англи хэлийг сайн 

эзэмшсэн байдаг төдийгүй тэдний хөдөлмөрийн өртөг АНУ болон Баруун Европын 

мэргэжил нэгтнүүдийнхээс хэд дахин хямд байлаа. Энэтхэгийн захиалган дээр барууны 

томоохон компаниуд ПХ-ийн үйлдвэрлэлийн ердийн зардлаа 60% хүртэл хэмнэж 

чадаж байсан. Ховорхон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа байсан тул 1990-ээд он 

гэхэд Энэтхэг рүү америкийн компаниудын захиалгын давалгаа бууж, тус орныг шууд 

офшоор ПХ-аар тэргүүлэгч орнуудын тавцанд гаргаж ирлээ. Энэ үед програмистуудын 

цалин жилд хэдэн зуугаас хэдэн арван мянган доллар болтлоо өсчээ. Тэгэхэд улс орон 

даяар дундач цалин 50$-аас хэтрэхгүй байлаа. 

Шинжээчдийн хэлж байгаагаар Энэтхэг рүү өнөөдөр ПХ боловсруулалттай 

холбоотой ажлыг өгөх төдийгүй тэнд ВРО /Бизнесийн үйл явцын аутсорсинг/-гийн 

үйлдвэрлэл ч маш сайн хөгжсөн байна. Энэтхэг офшоороор тэргүүлэх болсны хэрээр 

бусад зах зээлдээ ч хөгжих боломж олгосон нь сонирхолтой байлаа. Мэргэжсэн 

офшоорчдын цалин дэлхийн төвшин рүү эрчимтэй дөхөж байхад бусад бүс нутгийн 

програмистууд бага мөнгөөр ч ажиллахад бэлэн байв. 

“Сүүлийн үед Хятадын програмын үйлдвэрлэлд эргэлт болж байна” гэж 

“Цахиуртын хөндий” холбооны төлөөлөгч Булат Гайфуллин мэдэгджээ. Хятадууд 

Энэтхэгийн замаар явахад цааргалах зүйлгүй бололтой. Тийм ч учраас саяхан МТ-ийг 

дэмжих төрийн тусгай хөтөлбөртөө “2008-2010 он гэхэд чухам BRIC /Brazilia, Russia, 

India, China/-ийн орнуудад буюу Бразили, Орос, Энэтхэг, Хятад улсуудад глобал 

хэмжээнд аутсорсингийн ихэнх захиалгууд байрлах болно гэж шинжээчид үзэж байна” 

хэмээн  Оросын “Старсофт Лабс” компанийн бизнесийн хөгжил, маркетинг хариуцсан 

захирал Петр Вайханский хэлжээ. 

*** 
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БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС: 

Зүүн хойд Хятадын Лиаонин мужид байрладаг далайн боомт хот Далиан нь ПХ-

ийн Аж үйлдвэрийн “супер хонгил”-ыг өмнөд эргийнхээ шугамын дагуу барьж 

байгуулах асар их хүсэл тэмүүлэл бүхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. 

Хонгил нь хотын Өмнөд Лушун замын дагуух 133 кв.км талбайтай далайн 

эргийн гүвээ толгод бүхий газарт оршино. Энэ нь 15 тэрбум хятад юань /1,81 тэрбум 

ам.доллар/ гаруй хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөгдсөн 8,6 кв.км газар болон 4 сая 

кв.м барилгын талбайтай. 

Урт нарийхан хэлбэртэй энэхүү гайхалтай сайхан нутаг дэвсгэрт ПХ-ийн 

экспортод түшиглэсэн хот 4 жилийн дотор сүндэрлэн босох агаад 300,000 МТ-ийн 

мэргэжилтэн ажиллах юм. 

Орон нутгийн албаны хүний хэлснээр хотын захиргаа ПХ-ийн хөгжилд 

зориулан хотын хамгийн сайн газрыг сонгож авч, ПХ-ийн хонгилын мастер төлөвлөгөө 

захиалгаар боловсруулахаар Германы “Obermeyer Consulting Engineers”, АНУ-ын 

“Gensler Consulting and Architects”-ийг оролцуулан гадаадын 6 дизайны фирмийг урьж 

ажиллуулсан байна. 

“ПХ-ийн үйдвэрлэл нь олон тооны мэргэжилтэн шаардана. Бид тэдэнд ажиллах 

таатай орчин, амьдрах байр сууцыг бүрдүүлэхэд чадах бүхнээ зориулах болно” гэж 

Далиан хотын Мэдээллийн Үйлдвэрлэлийн Товчооны дарга Тан Юужи хэлжээ. 

ПХ-ийн хонгилын барилга байгууламж нь гадаадаас ПХ хөгжүүлэгчдийг олноор 

нь татах, энэхүү хотыг МТ-ийн Бангалортой адилхан аутсорсингийн төв болгох 

зорилготой. 

Энэтхэгийн Бангалорын ПХ-ийн их хотод очиж үзээд ПХ-ийн парк гэдэг бол юу 

ч биш, гэхдээ хүмүүсийн тархины органик нийлэмж дээрээс нь компьютерүүд болон 

үзэсгэлэнтэй сайхан орчин болохыг олж харсан. 

“Далиан нь АНУ-ын фирмүүдийн хамгийн гол аутсорсингийн төв болдог 

Энэтхэгийн  Бангалор хоттой олон талаараа төстэй. Халуун уур амьсгал, газар зүйн 

давуутай байдал, олон их сургуультай хөрш зэргэлдээ байдгаас гадна Далиан нь оюуны 

эрчим хүчний өртөг доогуур гэдгээрээ өрсөлдөж чадна.” 

ПХ-ийн инженер Бангалорын компанид сард дундчаар 2000 ам.долларын цалин 

авдаг бол Далианд ердөө л 500 ам.доллар авах ёстой. 

Энэ хооронд Бангалорын харилцаа холбоо болон бусад дэмжих дэд бүтцэд 

хийсэн хөрөнгө оруулалт нь Далианыхаас хоцорч байна. Бангалорт энэ оны 2-р сард 

зочилсон Тан Хятадын хот хоорондын зам нь Энэтхэгийнхээс хавьгүй илүү байгааг 

тэмдэглэжээ. 

Энэхүү стратегийн түлхүүр элемент нь шинжээчдийн хэлж байгаагаар хүн эсвэл 

компани биш, байрлах газар /талбай, барилга байшин, орон зай/ юм. Далиан нь олон 

улсын худалдааны төв байсан 1930-аад оноос л Сино-Японы /Хятад-Японы/ 

худалдаанд анхаарал татсаар ирсэн. Тэгээд ч Далианы ганцхан цаг нисээд хүрэх 

Японтой ойр хөрш байдал нь японы бизнесменүүдэд таалагддаг. 

*** 
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ЭНЭТХЭГИЙН ТАЛААР ХИЙСЭН СУДАЛГААНААС: 

Нью Иоркийн Фарминдэйль Улсын Их Сургуулийн профессор Ричард 

Вогелийн  лекц-илтгэлд секторийн задаргааг: 

-  МТ-ийн үйлчилгээ, програм хангамжийн үйлдвэрлэл 

-МТ-ийн давуу талд түшиглэсэн (enabled) үйлчилгээ ба Бизнесс процесс аутсорсинг 

гэж хувааж үзжээ. 

Энэтхэгийн давуу талыг дурдахдаа: 

-Өндөр боловсрол, чадвар дадалтай хүний нөөц хангалттай байсан, мөн боловсролын 

систем нь зах зээлийн эрэлтэд тулгуурласан, 

-Хөдөлмөрийн хөлс харьцангуй бага буюу хөдөлмөрийн зах зээл дээрх өрсөлдөх 

чадвартай байсан, 

-Маш олон компаниуд SEI-CMM –ийн 5-р түвшингийн сертификаттай байсан буюу 

үйл ажиллагаан чанарын стандартын зохих түвшинд хүрсэн байсан байдал, 

-Төслийн менежементийн болон том хэмжээний, нарийн нийлмэл төслийн менежемент 

хийх чадвар дадал, туршлагатай байсан, 

-Бүтээлч, шинийг сэдэх соёл төлөвшсөн байсан (entrepreneurial culture), 

-Энэтхэгийн диасфора буюу гадаадад гарсан мэргэжилтнүүд тэдгээрийн эх оронтойгоо 

тогтоосон маш бат бэх ажлын харилцаа холбоо, 

- ЗГ-ийн зөв оновчтой бодлого 

Дээр дурдсан Энэтхэгийн давуу талууд нь Монголын хувьд бий болговол зохих 

зорилтот ажлууд байж болох юм. 

*** 

 


