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• ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ БҮСИЙН ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ
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• Чөлөөт худалдааны бүсийн төлөвлөлтийн үйл явц, үндэс суурь болон ач холбогдол

• Чөлөөт худалдааны бүсийн шинэчлэлтийн ач холбогдол болон хөгжлийн байдал

• Чөлөөт худалдааны бүс байгуулсанаар гарах үр дүн ба туршлагаа дэлгэрүүлсэн байдал  



• Хоёр том төрөл ： Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бүхий бүс нутаг （ Free•Trade•Area ）, 

Чөлөөт худалдааны бүс （ порт）（ Free•Trade•Zone ,•Free•Zone ）；
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• Олон улсын худалдааны цар хүрээ тасралтгүй өргөжиж, чөлөөт худалдааны бүсийн (бүс, боомт)
тоо хэмжээ хурдацтай нэмэгдэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар дэлхий даяар ойролцоогоор
1200 чөлөөт бүс үйл ажиллагаа явуулж байна.

• Чөлөөт худалдааны бүс （бүс, порт ） ：Чөлөөт худалдаа хийж болох бүс нутаг. Бүс байгуулж
байгаа улс нь тодорхой хэмжээний эдийн засгийн зорилтод хүрэх, тусгай эдийн засгийн бодлого
болон арга замаар бүтээн байгуулсан, бусад бүс нутгаар тусгаарлагдсан эдийн засгийн тусгай бүс
нутаг юм. Чөлөөт худалдааны бүс, чөлөөт боомт, чөлөөт бүс, гадаад худалдааны бүс, экспортын
бараа бүтээгдэхүүн боловсруулах бүс, аж үйлдвэрийн чөлөөт бүс, хилийн худалдааны бүс,
баталгаат агуулахын бүс гэх мэт төрөл бүрийн эдийн засгийн бүс нутгийг багтаадаг.
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Тусгаарлагдсан, 
хаалттай

Боомттой 
нэгдсэн

Хилийн дотор 
ба гадна

Хөнгөлөлттэй 
бодлого

Бүрэн 
чөлөөтэй



• Чөлөөт худалдааны бүс үүсэхээс өмнө татваргүй худалдааны бүс нь хилийн доторхи хамгийн нээлттэй газар
байжээ ；

• Татваргүй худалдааны бүсэд татвар бууруулах болон татварын хөнгөлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд
барааг татваргүй худалдааны бүс болон хилийн гадна хооронд чөлөөтэй оруулж гаргаж болох ба гаалийн татвар
болон импортын татварыг чөлөөлж, зөвшөөрлийн баримт бичгийг шалгах явцыг чөлөөлж, уламжлалт гаалийн
хяналт шалгалтын баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг чөлөөлдөг ；

• Татваргүй худалдааны бүс бол ре-экспорт худалдаа, татваргүй худалдаа, баталгаат агуулах, экспортын бараа
бүтээгдэхүүн боловсруулах гэх мэт гадагшаа чиглэсэн эдийн засгийн хэлбэрээрээ онцлог бүс нутаг юм.
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Татваргүй бүс
（1990 он）

Дотоод худалдаа

Олон улсын худалдаа

Хилийн дотор

Хилийн 
чанадад 

Бараа хил нэвтрэн ороход татвар төлнө.
Татваргүй худалдааны бүсэд нэвтрэхэд 
татвар төлөх шаардлагагүй.
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Чөлөөт худалдааны бүс

Хүн орж гарч 
нэвтрэхэд 
чөлөөтэй

Мөнгөний 
урсгал чөлөөтэй

Бараа 
хадгалахад 
чөлөөтэй 

Бараа оруулж 
гаргахад 
чөлөөтэй

Чөлөөтэй 
худалдаа

Банк санхүү нээлттэй
Анхны татваргүй 
худалдааны бүсийн 
хөнгөлөлт 

Татваргүй



• Чөлөөт худалдааны бүсэд “1-р шугам” болон “2-р шугам” гэсэн ойлголт байдаг ба энэ нь газарзүйн бус
ойлголт юм ；

• 1-р шугам нь аажмаар бүр мөсөн нээлттэй болдог ба 2-р шугам нь бүсийн дотор аюулгүй, өндөр үр
ашигтайгаар чөлөөтэй эргэлддэг.

Чөлөөт худалдааны бүсийн давуу талууд 
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Чөлөөт 
худалдааны 

бүсДотоод худалдаа

ОУ-н худалдаа

Хилийн дотор
Хилийн 
гадна

2-р шугам

1-р шугам
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2013 оны 8 дугаар сард Төрийн зөвлөл Хятадын (Шанхай) 

чөлөөт худалдааны туршилтын бүс байгуулахыг албан ёсоор 

баталсан байна.

Пудун нисэх буудлын нэгдсэн 

гаалийн баталгаат бүс

ЗянсуЗянсу

Жэзян

Шанхай хот

Waigaoqiao гаалийн баталгаат 

логистикийн төв

Waigaoqiao гаалийн 

баталгаат бүс

Яншань боомтын гаалийн

баталгаат бүс



• Шанхай（ 1 2 0 . 7 2 хавтгай дөрвөлжин км）
– Лузязуй 3 4 . 2 6 ；
– Жин Чяо 2 0 . 4 8 ；
– Жанзян 3 7 . 2 ；
– Юань 2 8 . 7 8 ；

• Фузянь（ 1 1 8 . 0 9 хавтгай дөрвөлжин км ）
– Пинтань 4 3 ；
– Сямэнь 4 3 . 7 8 ；
– Фужоу 3 1 . 2 6 ；

• Тяньжин（ 1 1 9 . 9 хавтгай дөрвөлжин км ）
– Тяньжиний боомт 3 0 ；
– Тяньжиний нисэх 4 3 . 1 ；
– Бинхай шинэ дүүрэг 4 6 . 8 ；

• Гуандун（ 1 1 6 . 2 хавтгай дөрвөлжин км ）
– Гуанжоу Наньша шинэ дүүрэг 6 0 ；
– Шэнжэнь урд далайн могойн ам 2 8 . 2 ；
– Жухай Хөнчин шинэ дүүрэг 2 8 。
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Тяньжин туршилтын худалдааны 

чөлөөт бүс

Хамрах хүрээ нийт 

119.9 км.кв талбайг 

эзлэх

Тяньжин нисэх 

буудлын бүс Тяньжин 

боомтын 

Dongjiang бүс

Binhai шинэ дүүргийн төв бизнесийн бүс

Гуандун туршилтын 

худалдааны чөлөөт бүс

Гуандун туршилтын 

худалдааны чөлөөт бүс

Шэнжэнь Qianhai

Shekou бүс

Жухай Hengqin

шинэ дүүргийн бүс

Шанхай туршилтын 

худалдааны чөлөөт бүс

Waigaoqiao гаалийн баталгаат 

логистикийн төв

Waigaoqiao гаалийн баталгаат бүс

Jinqiao хөгжлийн бүс

Lujiazui санхүүгийн бүс

Zhangjiang өндөр технологийн бүс Пудун нисэх буудлын нэгдсэн 

гаалийн баталгаат бүс

Яншань боомтын гаалийн 

баталгаат бүс (эх газар)

Фузянь 

худалдааны 

чөлөөт бүс

Хамрах хүрээ нийт 118.04 

км.кв талбайг эзлэх

Фужоу бүс

Пинтань бүс

Сямэнь бүс

Б
ү
д

ү
ү
вч

 зу
р
аг

Бээжин хот

Гуандун муж

Фузянь муж

Хамрах хүрээ нийт 120.72 

км.кв талбайг эзлэх

Яншань гаалийн 

баталгаат боомт



• Нээлттэй худалдаа хамгийн өндөр түвшинд байна；
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• 2014 оны 05 сард Ерөнхий нарийн бичгийн дарга чөлөөт худалдааны бүсэд айлчилна.

• ОУ-н чөлөөт худалдааны жишиг бүс болно；

• Чөлөөт худалдааны бүсийн бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг сайн гүйцэтгэсний
үндсэн дээр санхүүгийн шинэчлэлд нээлт хийнэ ；

• Зоримог туршилт хийн, урагш зүтгэж, бие даасан байдалд хүрэх — 2014 оны 03
сард Шанхай хотын төлөөлөгчдийн хэлэлцүүлэгт оролцоно;
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Хятадын туршилтын (Шанхай) худалдааны чөлөөт бүс  

Lujiazui санхүүгийн бүс нийт 34.26 

км.кв талбайг эзлэх

Jinqiao хөгжлийн бүс нийт 20.48 км.кв 

талбайг эзлэх

Zhangjiang өндөр технологийн бүс 

нийт 37.2 км.кв талбайг эзлэх



• Яагаад чөлөөт бүс байгуулах хэрэгтэй вэ?
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• Ямар үр ашиг авчирсан болон бусад газар нутагт 
хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

• Чөлөөт бүс ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? 



• Чөлөөт худалдааны бүсийн ерөнхий байдал
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• Чөлөөт худалдааны бүсийн төлөвлөлтийн үйл явц, үндэс суурь болон ач холбогдол

• Чөлөөт худалдааны бүсийн шинэчлэлтийн ач холбогдол болон хөгжлийн байдал

• Чөлөөт худалдааны бүс байгуулсанаар гарах үр дүн болон туршлага дэлгэрүүлсэн байдал  



• Олон жил бэлтгэж, шинэ Засгийн Газар эхлүүлсэн.
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– Ли Көчян ерөнхий сайд хэрэгжүүлж эхэлсэний дараахь хамгийн эхний 
судалгааны  хамгийн эхний зогсоол нь  Шанхай байв 

2013 оны 03 сарын 28-ний өдөр Ли Көчян ерөнхий сайд Шанхайд судалгаа хийх
үеэрээ ШАНХАЙН энэхүү зоригтой хайлтыг урамшуулж буйгаа илэрхийлээд, 28
хавтгай дөрвөлжин км татваргүй худалдааны бүсийн дотор ОУ-ын стандарт
бүхий хөрөнгө оруулалт, худалдааны ая тухтай, хяналт удирдлага нь өндөр үр
ашигтай, хууль эрх зүйн орчин дүрэм журам сайтай чөлөөт худалдааны
туршилтын бүс байгуулж, түүнийг шинэчлэн урагшлуулж, нээлттэй хэлбэрийн
эдийн засгийн индэрийг дээшлүүлэх “туршилтын тариан талбай” болгон, Засгийн
Газрын удирдлагын горимд инноваци хийх ажилд түлхэц үзүүлэн, нээлттэй эдийн
засгийн тогтолцоог сайжруулан, Хятад улсын дэлхий нийтэд чиглэсэн өрсөлдөх
шинэ давуу талыг тэтгэн дэмжихээ тодорхой илэрхийлсэн.

• Ли Көчян ерөнхий сайд Шанхайд судалгаа хийх хугацаандаа, удирдлагуудаас
нь “Шанхайд чухам төрийн бодлого хэрэгтэй юу эсвэл шинэчлэлт хэрэгтэй юу?”
гэж асуухад, Шанхай хотын захирагч Ян Сюун “Төрийн бодлого биш, харин
шинэчлэл хэрэгтэй” гэж хариулсан байдаг.



• Ли Көчян ерөнхий сайд судалгаа хийж дууссаны дараа Шанхай хот бүтээн
байгуулалтын төслөө гарган Төрийн зөвлөлд өргөн барив
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• 2013 оны 09 сарын 18-ны өдөр, Төрийн зөвлөл " Ерөнхий төсөл "-г хэвлэн гаргаж,
09 сарын 29-ний өдөр албан ёсоор ажил хэргийг эхлүүлж, сөрөг жагсаалт гэх
мэтийн багц тогтолцоог шинэчилсэн арга хэрэгсэл болон удирдлагын арга барилыг
гаргасан .

2013 оны 08 сарын 27-ны өдөр Улс төрийн товчоо Хятад улсын (Шанхай) чөлөөт
худалдааны туршилтын бүсийн бэлтгэл ажлын тайланг хүлээн авч танилцлаа

• 2013 оны 08 сарын 26-ны өдөр Худалдаа, Аж үйлдвэрийн яамны сайд Гао Хучөн
Төрийн зөвлөлийн итгэмжлэлтэйгээр Хятад улсын Ардын Их Хурлын Байнгын
Хороогоор хэлэлцүүлэн Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсэд холбогдох хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг зогсоохоор болов.

• 2013 оны 07 сарын 03-ны өдөр Төрийн зөвлөлийн Байнгын хорооны хурлын
зарчимаар " Ерөнхий төсөл "- г баталсан
• 08 сарын 17-ны өдөр, Төрийн зөвлөл “Хятад улсын (Шанхай) чөлөөт
худалдааны туршилтын бүс” байгуулахыг албан ёсоор баталсан.

• 2013 оны 04 сарын 11-ний өдөр шадар сайд Шанхайн тайланг хүлээн авч
танилцсаны дараа нэрийг нь “Хятад улсын (Шанхай) чөлөөт худалдааны
туршилтын бүс ” хэмээн тогтоосон
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Юанийг олон улсын валют

болгохыг дэмжих

Гадаадад: Нээлттэй эдийн 

засгийн шинэ тогтолцоог бий 

болгох

Дотоодод: Нээлттэй бодлогоор 

шинэчлэлтийн шинэ эрчим хүчийг 

бий болгох

Хятадын Шанхайн худалдааны чөлөөт туршилтын

бүсийн тухай товч танилцуулга



• Дэлхийн худалдааны байгууллага  DOHA-ын хэлэлцээг хязгаарлаж, Америк улс дүрмийг дахин тогтоохыг эрмэлзэж, ашгийг дахин 
хуваарилах；

• Дэлхийн хоёр том далайг дамнасан “Эдийн засаг, санхүү, худалдаа, тээвэр” гэсэн  дүрмээр шинэ хэлбэрт оруулах；

• Хятад улс нь уригдаагүй（ 1 2 8 улсын хамгийн том худалдааны улс）；

• Үндсэндээ зөвхөн BRICS -н улсууд, Ислам болон Африкийн хязгаар улсууд үлдсэн.  
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Худалдан авах чадварын дагуу тооцоолоход T P P нь дэлхийн худалдааны 40% , ОУ-н G D P-ийн 1 / 3-г эзэлж байна ； T T I
P нь дэлхийн худалдааны 30%, ОУ-н G D P-ийн талыг бүрхдэг дэлхийн цар хүрээ хамгийн том худалдааны бүс юм；
Хоёулаа нийлээд дэлхийн худалдааны хэмжээний 70%, ОУ-н G D P-ийн 8 0% орчим хувийг эзэлж байна.
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Олон улсын худалдааны шинэ журам - WTO-г нураах зэвсэг

Зүүн хагас бөмбөрцөг: Номхон 

далай дамнасан стратеги эдийн 

засгийн түншлэлийн гэрээ

Баруун хагас бөмбөрцөг:TTIP Европ

Америкийн Номхон далай дамнасан

худалдаа, хөрөнгө оруулалтын

түншлэлийн хэлэлцээр

Дэлхийн тэнхлэг: TISA олон улсын худалдаа 

үйлчилгээний гэрээ



Бид шинэтгэлийг бүх талаар нь гүнзгийрүүлж, өндөр түвшинд дотоод, гадаадад нээлттэй болгох ажлыг ахиулах

хэрэгтэй. Хятад улс нь нээлттэй эдийн засгийн шинэ тогтолцоог бүтээн босгосны үндсэн дээр зах зээлийн

хүртээмжийг өргөжүүлэн, үйлчилгээний салбар, хөрөнгийн зах зээлийн дотоод, гадаадад нээлттэй байдлыг

нэмэгдүүлж, дотоодын эх газрын хил дагуу нээлттэй байдлыг тэлнэ. Инновацийг хөгжүүлж, хамтын ажиллагааг

нэмэгдүүлэх, ижил ашиг сонирхолтой нээлттэй Ази-Номхон далайн эдийн засгийн бүтцийг байгуулсанаар энэ жил

Ази-Номхон далайн чөлөөт худалдааны бүсийг эхлүүлэх үйл явцыг хурдасгах ба Ази—Номхон далайн эдийн засаг,

хамтын ажиллагааны байгууллагын чөлөөт худалдааны бүсийг хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх авто замын газрын зургийг

боловсруулна. , Хятад улс бүх талаараа шинэтгэл, нээлттэй байдлыг гүнзгийрүүлэхэд шинэ арга замыг эрэлхийлэн,

шинэ туршлагыг хуримтлууан ажиллана.

20

" Урт хугацааны хөгжлийг эрэлхийлж Ази, Номхон далайн мөрөөдлийг хамтдаа барьж босгоно

" — — Си Зиньпин Ази, Номхон далайн эдийн засаг, хамтын ажиллагааны байгууллагын худалдаа,

аж үйлдвэрийн удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалтын нээлтийн ёслолын арга хэмжээн дээр

илтгэл тавив, 2014 оны 11 сарын 09-ний өдөр



Нэг бүс-Нэг зам стратеги, BRICS-н улсуудын Хөгжлийн банк, Торгоны замын сан, Азийн дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтын банк；

21
Стратегийн хэрэгжих болон турших тариан талбай нь чөлөөт худалдааны бүс юм



• Эдийн засгийн тогтолцооны шинэтгэл нь
ихээхэн үр өгөөжтэй байгаагийн зэрэгцээ
шинэтгэлийн “Бэрхшээлтэй бүс” болох чухал
үерүүгээ алхан орлоо.

22

• Нэг хүнд ногдох G D P ； （13 дахь 5 жилийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ）
• Ядуурал（ < 1 0 0 0 ам.доллар ）；
• Хөөрөлтийн үе шат （ 1 0 0 0 — 4 0 0 0 ам.доллар ）；
• Дундаж орлого（ 4 0 0 0 — 1 2 5 0 0 ам.доллар ）；
• Хөгжингүй улс （ > 1 2 5 0 0 ам.доллар ） .

• “ Туршилт” хийхийг онцгойлон авч үзсэн.

• Тухайн жил “Дэлхийн худалдааны
байгууллага” –д элсэн орж байсантай төстэй
буюу “ Нээлттэй болгох замаар шинэтгэлийг
урагшлуулах ” юм.

• Хөгжингүй улсуудын боловсруулсан зарим
дүрэм журмууд нь зах зээлийн хөгжил болон
эдийн засгийн шат ахих дотоод жишиг
шаардлагад нийцдэг. Тэдгээрийн зарим дүрэм
нь Хятад улсын шинэтгэлийн чиглэлтэй
нийцэж байна.



• Иргэдийн шинэ санал, санаачилга；
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• Эдийн засгийн бүтцэд зохицуулалт хийн, хамгийн оновчтой хуваарилалтаар
эдийн засгийн өсөлтийн чанар, тоо хэмжээг нэмэгдүүлсэн .

• Удирдах эрх мэдлийг ААН-дэд нээлттэй болгосон ；



• Хонгконг： 10 002 0 0 000 000 000 ；
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• Америк долларын хүчирхэг байр суурь нь бусад олон сувгийн  эргэх циклийн механизмтай салшгүй холбоотой 
( худалдаа, барилга, цэрэг). 

• Буцах урсгалын эргэх холбоог байгуулахдаа томоохон, гүнзгий  санхүүгийн зах зээлд багтаах болон залгиулах
шаардлагатай；

• Эдгээр нь худалдааны хэрэгцээ шаардлагаар гаргасан юань бөгөөд ОУ-ын вальютын нийт хэмжээнд эзлэх
харьцаа бага хэвээрээ. Хэрвээ эдгээр хөрөнгийн ашгийн буцах урсгалын сэдлийг хангаж чадахгүй бол
юанийн мөнгөн тэмдэгтийн гадаад дахь нийт хэмжээг ихэсгэх арга байхгүй

• Тайвань： 400 000 000 000 ；

Төлбөр 
тооцооны 

вальют

Хөрөнгө 
оруулалтын 

вальют

Нөөцийн  
вальют



Зээлийн хүүг зах зээлжүүлэх
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Хамгаалалтын хана

Чөлөөт худалдааны 
бүс

Оффшор санхүүгийн үйлчилгээ

Санхүүгийн бүтээгдэхүүний 
инноваци

Санхүүгийн салбар нь гадаад, 
дотоодод нээлттэй

Вальютын ханшийн чөлөөт 
хөрвөлт



• Чөлөөт худалдааны бүсийн ерөнхий байдал
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• Чөлөөт худалдааны бүсийг байгуулах бэлтгэлийн үе шат, үндэс суурь болон ач холбогдол

• Чөлөөт худалдааны бүсийн шинэтгэлийн ач холбогдол болон хөгжлийн байдал

• Чөлөөт худалдааны бүсийн олж авсан үр дүн, амжилт  болон туршлага дэлгэрүүлсэн байдал



• Гол цөм нь тогтолцоог шинэчлэх ；
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• ААН-г гол их биеэ болгох. 

• Эрсдлээс сэргийлэх үндсэн шугам；



Туршилтын бүсийн үндсэн
тогтолцооны бүтэц
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Системийн шинэчлэлт

Хөрөнгө оруулалтын 

менежмент

Худалдааны зохицуулалт

Засгийн газрын ажил 

хэргийн зохицуулалт Санхүүгийн шинэчлэлт



Гол агуулга нь Олон улсад нийтлэг хэрэглэгддэг журмаас туршлага судалж, хөрөнгө оруулалтыг  
дэмжих түвшинг дээшлүүлэх

29
2 0 1 4 он ： 1 0 7 төсөл，гадагш гарсан хөрөнгө оруулалт 2 .3 тэрбум ам.доллар

Элсэхээс өмнөх  улсын иргэдэд үзүүлэх нөхцөл дээр сөрөг 
жагсаалтыг нэмэх удирдлагын тогтолцоо

Бизнес, ажил хэргийн бүртгэлийн тогтолцоо

Худалдаа, Аж үйлдвэрийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний 
тогтолцоо

Хилийн чанад дахь хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо



Хил гааль болон шалган нэвтрүүлэх, хорио цээрийн хяналт удирдлагын горимд шинэчлэл хийж, бүс
доторхи бараа, үйлчилгээ гэх мэт төрөл бүрийн хүчин зүйлсийн чөлөөт эргэлтийг нэмэгдүүлж，
худалдааг дэмжих түвшинг дээшлүүлнэ.
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“1-р шугамыг нээлттэй болгож, 2-р шугамын аюулгүй байдлыг өндөр үр дүнтэйгээр удирдан, бүс 
дотор чөлөөтэй байх” хяналт, удирдлагын тогтолцоо

Бараа бүтээгдэхүүний төлөв, төрөл зүйлийг эрж хайх хяналт удирдлагын тогтолцоо

ОУ-н худалдаа “Нэг цонх” удирдлагын тогтолцоо



• Татваргүй бараа худалдаж авч болох эсэх нь энгийн ард
иргэдийн чөлөөт худалдааны бүсээс харж буй хүлээлт юм.

• Үнэн хэрэгтээ татвараас чөлөөлөх нь боломжгүй боловч
чөлөөт худалдааны бүсийн татваргүй худалдааны давуу тал
болон “дэлгүүрийн урд, агуулахын ард ” горимыг ашиглан
дотоодын дэлгүүрээс илүү хямд үнээр ОУ-н томоохон
брэндийн оригинал барааг худалдан авах боломжтой болсон.
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Чөлөөт худалдааны ойлголтыг чиглүүлэх 
татваргүй худалдааны  тавцан—
“SLANVERT  бизнес хэсэг”



• Томоохон брэндийн арьсан цүнхийг импортлохоор жишээ авъя. Өмнө нь: Бараа нийлүүлэгч нь хүсэлт гарган, дараа нь
гаальд мэдүүлэн, ангилуулж, татвараа төлөн борлуулдаг байсан. Энэ дунд маш олон бизнесменүүдийн гараар дамждаг.
Чөлөөт худалдааны бүс: Татваргүй худалдааны тавцан дээр импортын бүтээгдэхүүнийг эхлээд агуулахад тавина, бага
хэмжээгээр үзүүлэх лангуун дээр тавьж арилжина, үзүүлэнгийн явцад татвар төлөхгүй худалдан авагч шууд худалдан
авсны дараа татвар төлөгдөнө.
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• Татваргүй худалдааны үзүүлэнгийн арилжаанаас гадна, дотоодын анхны хил дамнасан худалдааны цахилгаан бараа
нийлүүлэгчийн туршилтын тавцан--- хил дамнан нэвтрүүлэх үйл явц өнгөрсөн жилийн сүүлээр эхэлсэнээс хойш хэдийн 30
мянга орчим бараа бүтээгдэхүүн борлуулагдсан байна. Үнийн хувьд дэлгүүрийн бараанаас 30 орчим хувиар хямд. Мөн
татвар нь шилэн буюу далд биш, хил гаалиар шалгаж суутгагдана гэж санаа зовох хэрэггүй. Сүүлийн үед гарч буй нааштай
үр дүн нь энэхүү аргыг бататгаж байна.

• Ийм төрлийн худалдааны горимын давуу тал: 1-рт бодитой, Засгийн газраас батлан даалт гаргана, иргэд итгэлтэй
хандана；2-рт зарагдсаны дараа татвар төлнө, бараа нийлүүлэгч нь урьдчилсан татвар төлөх шаардлагагүй, ингэснээр
мөнгөн өртөгийг багасгана ； 3-рт бараа бүтээгдэхүүний шууд худалдааг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж, дундах олон үйл
явцыг багасгана； 4-рт зарагдахгүй бол буцаагаад тээвэрлэж болно. Эдгээр үлдсэн өртөгөөс бараа борлуулагч ашиг олж
болох ба дотоодын жижиглэнгийн борлуулалтын үнээс 2 дахин орчим хямд байдаг.



Гол агуулга нь санхүүг тойрон буй нэгжүүдийн эдийн засагт үйлчилж, худалдаа болон хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилтыг

урагшлуулах бөгөөд эрсдлийг хянан, боломж нөхцлийг бий болгон санхүүгийн тогтолцоонд шинэчлэл хийх гэсэн үг юм.
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Хүүгийн хувь хэмжээг тогтвортой чөлөөлөх 

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн гуйвуулгын таатай хялбар 
нөхцлийг эрж судлах

Юанийн хил дамнасан хэрэглээг өргөтгөх

Инноваци нь эрсдлийн удирдлагын дансны тогтолцоонд 
ашигтай

Гадаад вальютын удирдлагын шинэтгэлийг
гүнзгийрүүлэх



36 санхүүгийн байгууллага санхүүгийн газар болж, 39000 чөлөөт худалдааны данс,
санхүүгийн шинэтгэлийн хил дамнасан орлого зарлага нь 3,8 их наяд хүрсэн билээ.
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Чөлөөт худалдааны данс хуваах 
тогтолцоо

Зээл төлөх

Аж үйлдвэрийн 

хөрөнгө оруулалт

Бусад хил 
дамнасан арилжаа

Бусад тооцооны

данс
Дотоод дахь бүсийн 

гаднах түр оршин 

суугчийн данс

(OSA/ NRA)

Дотоод дахь 

бүсийн гаднах

Оршин суугчийн 

чөлөөт худалдааны 

данс（FTE）

Бусад оршин суугчийн 

чөлөөт худалдааны данс 

(FTE)

Түр оршин суугчийн 

чөлөөт худалдааны 

данс (FTN)

Бүсийн 

доторх

Гадаад
дахь

Нөхцөлтэй урсгал

Хил дамнасан гэж үзэх

Чөлөөт урсгал

Гадаад дахь данс

1-р шугамыг нээлттэй 
болгох 

2-р шугамыг зохицуулан 

удирдах

Харилцах дансанд

Ижил оролцогчдын 

бусад тооцооны данс



Захиргааны удирдлагын тогтолцооны шинэтгэлийг гүнзгийрүүлж, ЗГ-н удирдлагын арга хэлбэрт шинэчлэл хийн,

захиргааны хянан батлах үйл явцыг багасгаж, ЗГ-н удирдлагын ажил хэргийг эхлэхийн өмнөх хяналтаас, ажил хэрэг

хэрэгжих явцад болон хэрэгжиж дууссаны дараахь хяналт шалгалтыг чухалчилдаг болгох.
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Аюулгүй байдлын хяналт, шалгалтын тогтолцоо

Монополь эсэргүүцэх хяналт, шалгалтын тогтолцоо

Нийгмийн кредит систем

ААН-н жилийн тайлангийн ил тод байдал болон үйл 
ажиллагаа хэвийн бус  нэрсийг шалгах тогтолцоо

Мэдээллийг хуваалцах болон нэгдсэн хууль сахиулах 
тогтолцоо

Нийгмийн хүч болон зах зээлийн хяналт



• Чөлөөт худалдааны бүсийн ерөнхий байдал
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• Чөлөөт худалдааны бүсийг байгуулах бэлтгэл ажлын үйл явц, үндэс суурь болон ач холбогдол

• Чөлөөт худалдааны бүсийн шинэтгэлийн ач холбогдол болон  явц

• Чөлөөт худалдааны бүсийн олж авсан үр дүн, амжилт болон туршлага дэлгэрүүлэлт



37

Капитал төслийг хөрвүүлэх болон санхүүгийн үйлчилгээг нээлттэй болгох зорилготой санхүүгийн инновацийн тогтолцооны 
эмх цэгцтэй хэрэгжилт

Худалдааг дэмжихийг голчилсон худалдааны хяналт, удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй үйл ажиллагаа

Сөрөг талын жагсаалтыг голоо болгосон хөрөнгө оруулалтын удиодлагын тогтолцооны үндсийг бий болгосон

ЗГ-н чиг үүргийг өөрчлөн ажил хэргийг хэрэгжилтийн явцад нь болон дууссаны дараахь хяналт удирдлагын үндсэн тогтолцоог 
бий болгосон



• 2015 онд бүсийг өргөтсөнөөс эхлүүлээд Шанхайн чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн чиг үүрэг улам баяжиж,
эдийн засгийн үйл ажиллагаа улам ихээр нэмэгдэн, хүчирхэгжсэн；

• Шанхай хотын 1/50 талбайгаар нийт хотын ¼ хэмжээний ДНБ-г бүтээж байна；

• Пүдун шинэ дүүргийн ДНБ-ний хэмжээ 9.1%-иар өсөж, нийт хотынхоос 2.2 хувиар өндөр байна. Үүнээс түүний 3
аж үйлдвэрийн эзлэх хувь 70%-д хүрч, ойрын 2 жилд дунджаар 3% өссөн.

• Шинээр байгуулагдсан ААН-н тоо 18000-д хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 20%-иар өссөн. Жилд шинээр
байгуулагдсан ААН-н тоо Пүдуныг хөгжүүлж, нээлттэй болгосон 25 жилийн туршид шинээр байгуулагдсан ААН-н
нийт тооны 1/10 тай тэнцэх юм；

• Шинээр байгуулагдсан гадаадын ААН-н тоо 2014 оныхоос 1.5 дахин их, хамтран хэрэгжүүлсэн хилийн чанад
дахь хөрөнгө оруулалтын төсөл 636, үүний 22.9 тэрбум ам.доллар нь Хятад талын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
буюу 2014 оныхоос 5.5-аар их. Хилийн чанад дахь хөрөнгө оруулалтын бодит хэмжээ нь улсын хэмжээнд
ойролцоогоор 7 хувийг эзэлнэ.

38
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Үүсгэн 

байгуулахаас 

өмнөх 20 жил

Үүсгэн 

байгуулсанаас 

бүсийг өргөжүүлэх 

хүртэл 20 сар

Бүсийг өргөжүүлсэнээс 

хойш 10 сар 

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан 

аж ахуйн нэгж(тоо хэмжээ)

Чөлөөт худалдааны бүсэд шинээр 

үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж

Чөлөөт худалдааны бүсэд шинээр 

үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн сарын дундаж тоо(тоо хэмжээ)

Чөлөөт худалдааны бүсэд гадаадын 

хөрөнгө оруулалтын төсөл(тоо хэмжээ)

Чөлөөт худалдааны бүсийн гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ (100 сая ам.доллар)



• 2016 оны 02 сарын байдлаар 42 байгууллага FT дансны
тооцооны системд орсон, нээгдсэн FT дансны хэрэглэгч
48000 давсан ба сарын сүүлийн FT дансны үлдэгдэл нь
82.46 тэрбум юань.

• 2015 онд хил дамнасан юанийн тооцооны нийт дүн 1.2 их
наяд юань, хил дамнасан төлбөр тооцоо хийн хөрвөсөн
юанийн хэмжээ 5 их наяд давжээ.

• 342 ААН хил дамнасан хоёр талын юанийн капитал
сангийн үйл ажиллагааг хийжээ

40

С
ан

хүүхи
й

н
 н

ээл
ттэй

 б
ай

д
л

ы
н

 
и

н
н

о
вац

и

Худ
ал

д
ааг

хө
н

гө
вчл

ө
х Импорт, экспорт Чингэлэг 

нэвтрүүлэх 

хүчин чадал

Нисэх буудлын бараа 
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• Үндэсний стратеги: ОУ-н бенчмаркинг, тогтолцооны инноваци, үзүүлэн сурталчилах
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2014 оны 10 сарын 27-ны өдөр, Хятад улсын эрх хэрэгжүүлэгч төв байгууллагаас шинэтгэлийг бүх талаар нь гүнзгийрүүлэх удирдлагын

багийн 6 дахь удаагийн хурлаар "Хятад улсын（Шанхай） чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн ажлын явц болон шинэтгэлийн

туршилтын авч хэрэгжүүлж болох туршлагыг дэлгэрүүлэх саналын тухай " хэлэлцсэн.

Си Зиньпин ерөнхий нарийн бичгийн дарга：

Шанхайн чөлөөт худалдааны бүсийн олж авсан туршлага нь бидний энэхүү туршилтын

тариан талбайд бойжуулсан үр тариа юм. Эдгээр үр тариаг илүү өргөн цар хүрээнд

тариалж тархаан, үр өгөөжийг нь хурдан авч, туршилтаар олж авсан ашиглаж болох

дэлгэрүүлэх туршлагыг бусад бүс нутагт хурдан түгээх хэрэгтэй.

Тогтолцооны инновацид тулгуурлан ОУ-тай холбогдсон бүрэн чөлөөтэй, нээлттэй боловч эмх цэгцтэй хөрөнгө оруулалт, худалдаа,

санхүүгийн орчинг эрэлхийлж, улсынхаа нэгэн шинэ үед шинэтгэлийн хөгжлийн хуримтлагдсан ашиглаж болохуйц, дэлгэрүүлж болохуйц

туршлагыг нээж өгнө. Ингэснээр манай улс Ази, Номхон далай, улсдаа тулгуурлан дэлхийн эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийн стратегийн

санаачлагаа дээшлүүлэх юм.



42

• Шинэтгэлийн эрхэм зорилго:  Бэрхшээлийг давах туршилт,  эмх цэгцтэй эрх чөлөө, чиг 
үүргийг шинээр тавих

- Бэрхшээлийг давах туршилт: Чөлөөт худалдааны бүс нь ОУ-н шинэ үеийн эдийн засаг, худалдааны 
дүрэмд орох зэрэг өөрчлөлтийн бэрхшээлийг давах туршилт юм. 

- Гол шугамыг эрж хайх:  Өндөр үр дүнтэй чиг үүргийг баримтлах үндсэн дээр ОУ-ын тэргүүлэх арга 
барилыг онилж тогтолцооны инноваци явуулах；

- Эмх цэгцтэй эрх чөлөө: Гол цөм нь эмх цэгцтэй эрх чөлөөтэйгээр үйл ажиллагаа бизнес эрхлэх 
орчинг эрж хайх. Эрх чөлөө гэдэг нь ААН-н өөрсөддөө эзэн байх (ЗГ-н оролцоог бууруулах)+ нийтийн 
эмх замбараатай байдал (ЗГ-аас дүрэм журам, орчинг бүрдүүлж өгөх)-ын нийлбэр юм. ；

- Чиг үүргийг шинээр тавих: Нээлттэй байдалд хяналт удирдлагын “Диалектикийн арга” болон “Тэнцвэрийн 
техник” –ийг сайтар эзэмших；

- Албадан шинэтгэл: Холбогдох удирдлагын тогтолцооны чөлөөлөлт, хөнгөлөлтийг урагшлуулах.



• Өндөрлөгийн стратеги：Хамтдаа ялалт байгуулах；

Шанхайн чөлөөт худалдааны бүс нь хэдийнээ 50 гаруй дахин ашиглан дэлгэрүүлж болох шинэтгэлийн арга
хэрэгслийг бий болгосон, түүний 21 нь улс даяар эсвэл зарим бүс нутгаар хэдийн дэлгэрээд байна. 30 гаруй нь
дэлгэрүүлэх үндэс сууриа бэлтгэж байна ；

10000 гаруй хэрэглэгч Шанхай чөлөөт худалдааны бүсийн ААН-үүдийн жилийн тайлангаа бүгдийг нь цахим
орчинд тавьсан ба үйл ажиллагаа хэвийн бус байгаа ААН-н нэрсийн жагсаалтын эхний хэсгийг нийтэлсэн.
Нийт 1467 ААН тэргүүлэх жагсаалтад багтсан.
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• Эрх мэдлийн жагсаалт:  Хуулиар зөвшөөрөөгүй бол дур мэдэн хэрэгжүүлж болохгүй;

• Сөрөг жагсаалт: Хуулиар хориглоогүй бол хэрэгжүүлж болно；
Сөрөг жагсаалт：500-аас 190, 190-139, 139-122 хүртэл；

• Хариуцлагын жагсаалт:  Хуулиар тогтоосон үүрэг хариуцлагыг заавал биелүүлэх；



• Байгуулах үйл явц：Дээд, доод албан тушаалтан харилцан ажиллаж, Шанхай цувааны түрүүнд алхаж, 
галуун цуваа адил тархах
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Дээрээс доошоо: Дэлхийн эдийн засгийн шинэ дүрмийг боловсруулах оролцох ；
Доороос дээшээ：ААН болон оршин суугчдын эрэлт хэрэгцээнд чиглэсэн хариу үйлдэл үзүүлэх；Шанхай нь 
үндэс суурьтай, боломж нөхцөлтэйгээр тэргүүн  эгнээнд алхаж эрэл хайгуулыг хийнэ. 

Чөлөөт худалдааны бүсийн бүтээн байгуулалт Хятад улсын шинэтгэл, нээлттэй байдлыг 
хэрэгжүүлж эхэлсэнээр тогтолцооны инновацийн гол онцлогийн тусгал болсон

Доороос 

дээш

Дээрээс 

доош

Дээрээс 

доош



• Макро давхарга（үзэл бодлын өөрчлөлт）

- Нэг өндөрлөг, жагсаалт ；

- Санхүүгийн шинэтгэлийн 40 зүйл ；

- Чөлөөт худалдааны данс；

- Чөлөөт худалдааны боломжийг ашиглан нэгэн цогц шинэтгэлийн санаачлагаар үзэл бодлын
өөрчлөлтийг биелүүлсэн；

- Энэхүү эргэлт нь чөлөөт худалдааны бүсээр дамжаад зогсохгүй нийт Хятад оронд тусгалаа
үзүүлсэн билээ.
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• Мезо давхарга（Үйл явцын өөрчлөлт）

-Чөлөөт худалдааны бүсийн ажилтай уялдан, ЗГ-н захиргаа удирдлагын механизмд инноваци
ихсэн, удирдах чадамж нь дээшилсэн；

- Эхлээд захиргаанаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр дараа нь үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг
авна（Зочид буудал болон супермаркетийн кэйс）；

-Хууль тогтоох：Зах зээлийн хяналт, удирдлагын газар（Худалдаа аж үйлдвэр, чанарын шалгалт,
хүнсний бүтээгдэхүүн болон эм тарианы хяналт, бараа үйлчилгээний үнэ）, Хотын захиргааны хууль
сахиулах газар（Хотын удирдлага, аюулгүй байдлын хяналт, эрүүл ахуйн хяналт, бүтээн байгуулалт,
зам харилцаа гэх мэт）, Оюуны өмчийн газар （Соёлын гэх мэт）, тогтвортой хууль сахиулах；

- Байгууллагын код, Худалдаа, Аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, Татвар
төлөгчийн бүртгэлийн дугаар— гурван гэрчилгээг хамтад нь бүрдүүлж, 1 гэрчилгээнд гурван код
байх, мөн нэг гэрчилгээнд нэг код байх；

-Удирдах хэсэг шинэ өнцөгөөс ААН-ийн үйл ажиллагааг хардаг болсон.
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• Микро давхарга（арга зүйн өөрчлөлт）

-Хүчээр бус эв зүйгээр；

-Чөлөөт худалдааны бүсийн сөрөг жагсаалтын хэрэгжилт болон хэвийн бус үйл ажиллагаатай ААН-
ийн нэрсийн жагсаалт , хамтран санхүүжилт босгох ажлын сэтгэлгээ ( ажил хэрэг хэрэгжиж эхлэхээс
өмнө байсныг ажил хэрэг хэрэгжих явцад болон хэрэжиж дууссаны дараахь хяналт болгон
өөрчилсөн

-Цуваа холбоо——Зэрэгцээ холбоо（Интернэтийн хүрээлэл，мэдээллийн үнэн зөв , цаг алддаггүй ,
үр дүнтэй байдлыг хангана；

-Мэдээллийг ашиглахад, өмнөх ажлын тухайд ч бай өнөөдрийн чөлөөт худалдааны бүсийн
инноваци болон шинэтгэлийн боломжийн тухайд ч бай интернэт болон тоо баримтын
тусламжтайгаар ерөнхий сайдын амлалтыг биелүүлнэ——“Мэдээллийг сайтар ашиглан, иргэдийн
эрж хайх ажлыг багасгая”.
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• Захиргааны зөвшөөрлөөр батлагдаагүй бүхий л ажлыг хүчингүй болгох ；

• Хотын болон дүүргийн шатлалын баримт нотолгоо, норм дүрмийн шинжтэй баримт бичигт 
тавьсан засаг захиргааны эрх мэдлийг эхлээд хүчингүй болгох арга хэмжээг авах；

• Эрх мэдлээ ашиглан дундаас нь ашиг хүртэхийг（бүх төрлийн үнэлгээ, дүгнэлт хийлгэхэд
явагддаг олон төрлийн процесс）бүгдийг нь хүчингүй болгож, нээлттэй болгоно. 
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• Нэг цонхны үйлчилгээний ажилчид ААН-дэд зөвхөн “болно” гэж хэлэх шаардлагатай, “болохгүй”
гэсэн хариултаас зайлсхийх хэрэгтэй. Стандартын дагуу зүйлийн тухайд, тэр дундаа шинэ нөхцөл
байдал, шинэ асуудалд татгалзах эрх байхгүй бөгөөд болох эсэх, чадах эсэх, зөвшөөрөл авсаны
дараа, судалж үзсэний дараа тогтоосон хугацаанд аль болох хурдан өргөдөл гаргагчид хариу
өгнө；

• Инновацийг хамгаалах, ашигтай туршилт, ажлыг бүтээх өнцөгөөс нь замын чиглэл тавьж өгөх
хэрэгтэй, харин замд нь саад тавьж болохгүй. Үнэхээр л шинэтгэл болон инновациар дамжуулах
үйл ажиллагааг явуулж чадвал, Пүдун, Шанхайн чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн үйл
ажиллагаа явуулах, бизнес эрхлэх орчин нь улам сайжрах болно；

• 2015 оны 11 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Пүдуны 20 дүүрэг харьяа хэлтэс, 12 гудамж, 24 суурин, 7
хөгжлийн бүс, засаг захиргааны үйлчилгээний цэг 291, үйлчилгээний цонх 1962 болж, бүгд
“Татгалзах эрхгүй цонх”- г хэрэгжүүлж эхэлсэн.
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•Хятад улсын чөлөөт худалдааны бүсийн гадаад, дотоод хэтийн төлөв
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•Хятад улсын чөлөөт худалдааны бүсийн хөгжлийн асуудал болон хэлэлцэх бэрхшээлтэй
асуудлууд
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• Хөгжингүй орнууд болон хөгжиж буй орнуудын ялгаа их
-Улс төр нь бодит үүрэг ролиосоо илүү хүчтэй；

•Салбарын зуучлал, зөвлөл, мэргэжлийн гэсэн гуравдагч талын үүрэг их
-Тэдний зах зээлээ хөгжүүлэх процесс болон зах зээлийнх нь хүч чадлын 

чадамжийг суралцах；

•Хэлэлцээрийн үр дүн болон өөрсдийн чадавхийн хүчин зүйлс

• Чөлөөт худалдааны данс болон сөрөг жагсаалтыг сайтар ашиглах（Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг оруулах онцгой  менежментийн арга хэрэгсэл）

-Санхүүгийн болон харилцаа холбооны онцгой тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт хийж 
болдог байх



• Си Зиньпин АНУ-д айлчлахын өмнө, Хятад улс нээлттэй эдийн засгийн шинэ тогтолцоо байгуулах  дээд шатны 
төлөвлөгөөний тухай зарласан. 2015  оны 09 сарын 17-ны өдөр, Хятадын Коммунист Намын Төв Хороо, Төрийн 
зөвлөл "Нээлттэй эдийн засгийн шинэ тогтолцоо байгуулах тухай зарим санал"-г зарлаж, гадаад, дотоодод 
нээлттэй болох нь Хятад улсын үндсэн төрийн бодлого болохыг дахин онцолсон. 

• Одоогийн байдлаар Хятад улсын шинэтгэл, чөлөөлөлт нь нэгэн шинэ эхлэлтийн цэг дээр зогсож байгаа бөгөөд 
шинэ чиг хандлага, шинэ сорилт, шинэ үүрэгтэй тулгарахад хамтдаа нээлттэй эдийн засгийн дээд шатны 
төлөвлөгөөтэйгээ уялдуулж, нээлттэй эдийн засгийн шинэ тогтолцоо байгуулах ажлыг түргэсгэх хэрэгтэй. 

• 11 талын 50 зүйл саналыг дэвшүүлсэн: 

• -Гадаадын хөрөнгө оруулалт：Инновацийн удирдлагын тогтолцоо；

-Гарах стратеги: Шинэ тогтолцоо бий болгох；

- Гадаад худалдаа: Тогтвортой хөгжлийн шинэ механизм байгуулах；

- ОУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа: Шинэ орон зайг өргөтгөн тэлэх；

- Санхүү: Нээлттэй, аюулгүй санхүүгийн тогтолцоог байгуулах. 
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• （ECFA）2015 оны 12 дугаар сарын байдлаар, Хятад улс нь хоёр талт чөлөөт худалдааны хэлэлцээр 14-г
байгуулсан ба 22 улс болон бүс нутгийг хамарч байна. Хятад улс нь Зүүн хойд Азийн орнуудын холбоо,
Шинэ Зеланд, Сингапур, Пакистан, Чили, Перу, Коста-Рика, Исланд, Швецарь, Өмнөд Солонгос болон
Австрали улсуудтай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулсан. Дотоодоос Хонгконг, Макаотай эдийн
засаг, худалдааны нягт уялдаа холбоотой （CEPA）. Мөн их газрын Тайваны хоёр эрэгтэй эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны хэлэлцээтэй （ECFA）；

• Хятад улс одоогоор дахин 8 чөлөөт бүсийн талаар хэлэлцэж байгаа бөгөөд 23 улс болон бүс нутгийг
хамрах юм. Бүс нутгийн бүх талын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны хэлэлцээр
（RC EP） , Хятад улс- Шанхай, Тайваны хамтын ажиллагааны хорооны чөлөөт худалдааны бүс,
Хятад ,Норвегийн чөлөөт худалдааны бүс, Хятад, Япон, Солонгосын чөлөөт худалдааны бүс, Хятад,
Шриланкын чөлөөт худалдааны бүс багтана；

• Судалгааны үе шатандаа явж байгаа чөлөөт худалдааны бүс 7 байгаа. Энэ нь олон улсыг хамарна. Үүнд,
Энэтхэг, Колумб, Мальдив, Гүрж, Молдав, Европын улсуудын холбоо, Балба багтана.
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哥斯达黎加
秘鲁
智利
冰岛
瑞士
韩国
中国香港
巴基斯坦
中国澳门
新加坡
东盟
澳大利亚
中国台湾
新西兰

Коста-Рика

Перу

Чили

Исланд

Швейцарь

БНСУ

Хонконг

Пакистан

Хятадын Макао

Сингапур

АСЕАН

Австрали

Хятадын Тайвань

Шинэ Зеланд
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Яриа хэлэлцээ явагдаж 
байна

Судалгаа хийж 
байгаа

Хятад – Энэтхэг

Хятад – Колумб

Хятад – Молдав

Хятад - Фижи

Хятад-GCC чөлөөт худалдааны бүс

Хятад - Норвегийн чөлөөт худалдааны бүс

Хятад, Япон, Өмнөд Солонгосын чөлөөт 
худалдааны бүс

Бүс нутгийн иж бүрэн эдийн засгийн түншлэлийн 
хэлэлцээр（ RCEP）

Хятад - Шри Ланкын чөлөөт худалдааны бүс

Хятад - Пакистаны чөлөөт худалдааны бүсийн 
гэрээний хоёр дахь үе шатны хэлэлцээр

Хятад - Мальдивын чөлөөт худалдааны бүс

Хятад - Гүржийн чөлөөт худалдааны бүс



56



57

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн авчирдаг 
ашиг韩国

Өмнөд солонгос
小零食、小家电败起来
Жижиг зууш, жижиг цахилгаан хэрэгсэл тэднийг ялсан

澳大利亚
Австрали
红酒、大龙虾快到碗里来
Улаан дарс, хавч аяганд
新西兰

Шинэ Зеланд

不用苦苦“抢奶粉”
“сүүний нунтаг”-ийн төлөө зүдэргээтэй байх ёсгүй

瑞士
Швейцарь
手表、药品、医疗器械
Бугуйн цаг, эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

冰岛
Исланд
水产品
Усны бүтээгдэхүүн

哥斯达黎加
Коста-Рика

咖啡、肉类、果汁
Кофе, махны бүтээгдэхүүн, жимсний шүүс

中国台湾
Хятадын Тайвань

水果、咸鱼
Жимс, давсалсан загас

秘鲁
Перу
水果、鱼类、矿产品
Жимс, загас, ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн

新加坡
Сингапур
机电产品、矿产品、塑料橡胶
Механик цахилгаан бараа, ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн, хуванцар резинэн

智利
Чили
牛羊肉、火鸡、龙虾
Үхэр хонины мах, цацагт хяруул, хавч

巴基斯坦
Пакистан

蓄产品、蔬菜、矿产品
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн

中国澳门
Хятадын Макао
面点、服装、药品
Нарийн боов, хувцас, эм

中国香港
Хятадын Хонконг
美容化妆品、服装、工业零件
Гоо сайхны бүтээгдэхүүн, хувцас, үйлдвэрлэлийн эд анги

东盟
АСЕАН
水果
Жимс



• 2015 оны 12 сарын 17-ны өдөр, Хятадын ЗГ-н сайтаар "Төрийн зөвлөл чөлөөт худалдааны бүсийн
стратегийн хэрэгжилтийг хурдасгах тухай зарим санал"（Төрийн [2015] 69 тоот）-г нийтэлж, богино,
дунд, урт хугацааны зорилт дэвшүүлсэн юм.
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• Зоригтойгоор түрүүнд алхаж, эхэлж турших үүргийг хүлээн, шинэтгэлийн машин, чөлөөлөлтийн
хөлөг байж, “3 жагсаалт”-г дэвшилтийн үүд болгон зоригтойгоор туршилт хийх

- Эрх мэдлийг хасах аргаар, хариуцлагыг нэмэх аргаар, зах зээлийг үржүүлэх аргаар, улам илүү
өндөр түвшиний шинэтгэл, чөлөөлөлтийг ашиглан эдийн засгийг хөгжүүлэх нөөц бололцоог нээн
илрүүлэх ；

• Тогтвортойгоор төрийн бодлогыг хөнгөвчилж, эрх мэдэл ба удирдлагыг нээлттэй болгон хооронд
нь уялдуулж, үйлчилгээний шинэтгэлийг сайжруулах ажлыг гүнзгийрүүлж, “нээлттэй,
удирдлагатай, үйлчилгээ сайтай” гэсэн гурван нөхцөлийг баримтална；

• Ли Көчян сайд Чөлөөт худалдааны бүсийн дахин хэрэгжүүлж, дэлгэрүүлж болох туршлагыг бусад
газар нутагт, тэр дундаа төв, баруун хэсгийн бүс нутагт аль болох хурдан хугацаанд дэлгэрүүлэхийг
үүрэг болгосон.
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• 2016 оны 01 сарын 10-ны өдрийн байдлаар улсын 29 муж нь “ Арван гуравдахь таван жил”-ийн
төлөвлөлтийн саналыг нийтэд зарласан. Чөлөөт бүс болох хүсэлтээ тодорхой тусгасан 15 муж байсан
ба үүнд: Шаньдун, Хэйлунжян, Өвөрмонгол, Гүйжөү, Жянси, Жөжян, Юннань, Гуанси, Жяаси,
Хайнань, Гансу, Ляонин, Хөнань, Хубэй, Хунань багтана.

•Хөнань, Гансу, Хубэй 3 муж нь нэгдүгээр бүлэгт багтаж байгаа бөгөөд Худалдаа, Аж үйлдвэрийн
яаманд хэдийн хүргэгдээд байна.

•Хэйлунжян, Юннань, Гуанси, Өвөрмонгол нь 2-р бүлэгт багтаж байгаа бөгөөд хилийн зурвас дагуух
худалдааны бүсийг ирээдүйд байгуулах юм ( мөн Хайнань, Чунчин).

•Муж бүр чөлөөт худалдааны бүстэй байхгүй.
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•Санхүү, ЗГ-ын чиг үүргийн хөрвөлт, хөрөнгө оруулалт, худалдаатай холбоотой шинэчлэл

- Үйлчилгээний бодит эдийн засаг, санхүүгийн хөгжлийн орчинг сайжруулах.

- Санхүүгийн хяналтын яамтай хамтран зах зээлийн элэментийг нэгтгэх ба хөгжүүлэх. Жишээлбэл 
Шанхайн даатгалын бирж, Шанхайн биржийн ОУ-ын тавцан, Гадаа вальют арилжааны төв ОУ-ын 
тавцан,  HKFE, Алтны бирж болон Хувьцаа арилжааны төв зэрэг төслийг хэрэгжүүлэх.

- Инновацийн төрлийн байгууллагыг зохицуулах ба чухал төслүүдийг хэрэгжүүлж ,санхүүгийн
шинэчлэлийг түргэсгэх.

- Бодит эдийн засагт тулгуурлан, санхүү төсвөөр дэмжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого, орчны хөгжил 
зэрэг олон талын чөлөөт худалдааны бүсийн санхүүг нээлттэй болгох инновацийг үргэлжлүүлэх.

- Төв санхүү, Хяналтын яам болон бусад орон нутгийн байгууллагуудтай хийх хамтын ажиллагааг
сайжруулж, ЗГ-тай мэдээлэл солилцоог эрчимжүүлнэ.
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•ОУ-ын өндөр стандарт бүхий Хөрөнгө оруулалт, худалдааны журам болон хэв маягийг хэрэгжүүлж
онлайн ЗГ-ын танхимыг нээн ажиллуулан нэг цонхны буюу нэгдсэн зөвшөөрөл бий болгоно. ЗГ-ын
чадамжийн хөрвөлтөөс зах зээлийн оролцогчдод авчирч буй хялбаршуулалтыг мэдрүүлэх, ЗГ-ын эрх
мэдэл илүү ил тод, эмх журамтай орчинд хэрэгжинэ.

- 130 гаруй захиргааны зөвшөөрөгдсөн төслийг сонгож улсын яамны комисс, Шанхай хот болон
Фудунг шинэ дүүрэг гэсэн 3 төрөлд хуваана. 5 том төрөл “Зах зээлд орох босгыг өндөрсгөх”,
“Зөвшөөрөх үйл явцыг цуцалж архивлах”, “Зөвшөөрөх үйл явцыг цуцалж хэрэг явдлын дунд болон
дараах хяналтыг чангатгах”, “Бүх талаар мэдүүлэх, амлах тогтолцоог хэрэгжүүлэх”, “Зөвшөөрөх үйл
явцыг хэвээр үлдээж ил тод байдал ба урьдчилан тооцоолох чанарыг нэмэгдүүлэх”.

- Гэрчилгээ, зөвшөөрлийн шинэчлэлт: 116 төрөл, 16 төрлийг цуцлах.
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•Хилийн чанад дахь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг түргэсгэж түүнтэй холбоотой хууль, санхүү,
зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээг нэгтгэж ААН-д цогц үйлчилгээг үзүүлэх.

- 2015 оны 1-9 сар, Шанхайн чөлөөт худалдааны бүсээс гадагш хийх хөрөнгө оруулалтын нөөц
төсөл 385 байгаа нь түрүү жилийн энэ үетэй харьцуулахад 333%-иар өсчээ. Хятад талын хөрөнгө
оруулалтын дүн 13.555 тэрбум ам долларт хүрээд байгаа нь түрүү жилийнхээс даруй 3 дахин илүү юм.

- Шанхайн чөлөөт худалдааны бүсийн хилийн чанад дахь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нийт
Шанхай хотын 41% -ийг эзэлж байна.
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•Шанхайн чөлөөт худалдааны бүс худалдааны шат дамжлагыг илүү хялбаршуулна.

- ОУ-ын худалдааны нэг цонхны 1.0 хувилбарыг 2.0 болгон шинэчлэх шинэчлэлтийн тэргүүн эгнээнд Шанхайн боомт яваа.

- Жишээлбэл： Бөөнөөр экспорт импорт хийх, нэгдсэн байдлаар мэдүүлэх, 14 хоног.

- Бараа материалд гаалийн сонголт хийх.

- Үйлчилгээг илүү сайжруулах, баяжуулах, ААН-д худалдааг хөнгөвчлөх дэмжлэг үзүүлэх.
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Нэг тавцан

Арилжааг нэг удаагаар 
шийдэх 

Үр дүн, санал гомдол

Мэдээллийг хуваалцах



•Хятадын чөлөөт худалдааны бүсийн дотоод, гадаад хөгжлийн чиг хандлага 
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•Хятадын чөлөөт худалдааны бүсийн хөгжлийн асуудал ба тулгамдаж буй асуудлууд



•Азийн чөлөөт худалдааны бүсийн гэрээ 257-д хүрээд байна.（2015 он 5 сар）

- Хамгийн олон бүс нутаг

•Азийн гол улсуудын ААН-үүд Чөлөөт худалдааны бүсийн гэрээг ашиглаж буй нь ердөө 26%

- Англи улс “Эдийн засагч”

•Чөлөөт худалдааны бүсийн гэрээ өөрөө хэтэрхий төвөгтэй, ААН үүнийг ашиглах чадвар дутмаг, 
ЗГ-аас өгч буй мэдээлэл хангалтгүй

- Гоймонгийн аяганы нөлөө
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•Дүрмийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

- 51 зүйл, 49 зүйл, 42 зүйл, 40 зүйл
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•Дарамт шахалтын туршилтын “хэмжээ”
- хийн бөмбөлөг

•Зах зээл ба ЗГ-ын зохицуулалт хийх чадвар
- Зэрэгцээ машины тавцан
- Аж үйлдвэрийн яамны туршлага

•Яамны комисс ба муж, хотын зохицуулалт
- Макро бодлого гаргадаг боловч , микро түвшинд 

биелүүлэхэд төвөгтэй байдаг.



•Сөрөг талын жагсаалт

- 50 төрлийн 122 зүйлтэй. Хориглосон төрлийн арга хэмжээний 38 зүйл, хязгаарласан төрлийн арга
хэмжээний 81 зүйл, тэгш арга хэмжээний 3 зүйл.

- Үйлдвэрлэлийн салбар ба үйлчилгээний салбар（4：1-ээс 1：4）.

- Шилэн хаалга, пүршт хаалга, эргэдэг хаалганы давуу талууд： （Гүүглийн программ хангамжийн
дэлгүүрийн жишээ , 4000 гаруй байгууллагад улсын аюулгүй байдлын шалгалт хийсэн боловч улсын
түвшинд очихоороо зэрэг наашаа ч үгүй, цаашаа ч үгүй хэцүү байдалд ордог. Дотоодын хамгаалах
зурвас хэт нимгэн хялбар байгаа. ）
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•Тэнцвэргүй
- Ложистик тээврийн эрх чөлөө, үйлчилгээ ба худалдааны эрх чөлөө хангалтгүй хэвээр



•Тогтолцооны инноваци хийхэд инноваци сэтгэлгээ шаардлагатай

- Утасны дэлгэц улам бүр томорсоор, компьютерын дэлгэц улам бүр жижгэрсээр, юу болж таарав？

- Гадна сурталчилгааг нээлттэй байлгахаар зөвшөөрсөн. Харин рекламны компаний үүргийг
тодорхойлох шаардлагатай, үүнийг хэн хариуцах вэ？

- Гаалиас урьдчилсан төрөлжилт, урьдчилсан шийдвэрийн үйлчилгээ үзүүлэх. Архитекторын
хариуцлагын тогтолцоо.
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• Нээлттэй байдлыг дээд түвшинд аваачихад дахин хүчин чармайлт хэрэгтэй
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