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Тодорхойлолт

Тогтвортой инноваци гэдэг нь тогтвортой байдлын асуудлуудыг (байгаль орчин,
нийгэм, эдийн засаг) санаа гаргахаас эхлээд судалгаа хөгжүүлэлт ба арилжааны
хэлбэрт шилжүүлж компанийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх явдал юм. Үүнийг
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологи, бизнес, байгууллагын шинэ загварт ашиглаж
болно (Charter & Clark, 2007).
Тогтвортой инноваци нь шинэ, хөгжиж буй салбар бөгөөд эко инновацитай ч
холбоотой. Эко-инноваци гэдэг нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах,
эрчим хүч зэрэг байгалийн нөөцийг илүү үр ашигтай, хариуцлагатай ашиглах замаар
тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гаргахад чиглэсэн
инновацийн аливаа хэлбэр юм.

Тогтвортой байдлын зарчмуудыг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэд оруулах нь инновацийн
чухал эх үүсвэр болдог. Эдгээр зарчмуудыг шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт,
бүтээгдэхүүн сайжруулалт, үйл ажиллагааны шугаман өргөтгөл, зардал бууруулахад
болон болон хөгжүүлэлтийн төсөлд ашиглаж болно. Тогтвортой байдал нь инновацийн
Зорилго/зарчим/ арга хэрэгсэл болж байгааг харуулахын тулд дөрвөн үндсэн замыг доор харуулав.
сэдэвтэй
холбоотой загвар 1. Инновацийг тойрсон тогтвортой байдалд тулгамдаж буй сорилтууд
Инноваци бүрийн ард асуудал байдаг бөгөөд хэн
нэгэн шийдэмгий хүн шийдвэрлэнэ гэж хэлдэг.
Доор
харуулсанчлан
аливаа
асуудлыг
шийдвэрлэхдээ инновацийн үр дүнг хамгийн их
байлгахын тулд процессыг хэд хэдэн алхамд
хуваан харуулав.

Зураг 1. Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийн
шинэлэг арга (Baldwin, 2009)

Энэхүү процесс нь асуудлыг тодорхойлохоос эхэлж дараа нь өөр өнцөгөөс дахин
тодорхойлж (ойлгохыг эрэлхийлэх), туршилтын шатруу шилжинэ. Шийдвэрлэхэд
хэцүү асуудлуудыг судалж, хамгийн бага явсан замыг сонгоно. Эдгээр алхамуудыг
хэрэгжүүлж, сайтар ажигласнаар төлөвлөгөөгүй үр дагаварууд шинэ шийдэлд
хүргэх боломжтой.
2. Тогтвортой байдлын зорилт ба бизнесийн зорилт хооронд давхцалыг илрүүлж
инноваци хийх
Bhanti (2008)-ийн санал болгож байгаагаар бизнес ба тогтвортой байдлын зорилтууд
ихэвчлэн ижилхэн байдаг байна. Үүнд, багаар илүү ихийг хийх (нөөцийн
хэрэглээний ашиглалтыг хамгийн их байлгах), удаан эдэлгээтэй байхаар бүтээх,
хийх (урт удаан амьдрах чадвартай), өргөтгөх боломжтой хийх (өөрчлөлтөд
бэлтгэх), бүх харилцаа холбоог төлөвлөх (хамтын ажиллагаа бол гол түлхүүр).
3. Байгаль асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа дээр инноваци тулгуурладаг
Биомимикри гэдэг нь байгалиас инновацийн олон эх сурвалжийг өгдөг гэсэн
ойлголт юм. Инновацийн энэ аргыг Benyus (1997) нарийвчлан тодорхойлсон.
Бидэнд тулгардаг олон асуудлыг байгаль аль хэдийн шийдсэн гэсэн санааг
илэрхийлдэг. Жишээлбэл, PAX шинжлэх ухааны байгууллага нялцгай биетний
хясаанд байдаг гурван хэмжээст логарифм спираль хэлбэрт үндэслэн сэнс, онгоцны
сэнс, далавчит хүрд, агааржуулагчийг зохион бүтээсэн. Технологийг оновчтой
болгосноор сэнс болон бусад роторын эрчим хүчний хэрэгцээг тухайн хэрэглээнээс
хамааран 10-85%-иар бууруулж чаджээ.
4. Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээнд суурилсан инноваци
Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ нь олон үе шаттайгаар бүтээгдэхүүн, үйл явц, тэр ч
байтугай бүхэл бүтэн системийн талаар ойлголт өгөх боломжтой. Бүтээгдэхүүний
дизайн эсвэл шийдвэр гаргах явцад ашигласнаар сонголтыг харьцуулж, үйл явцыг
оновчтой болгох боломжтой. Бүтээгдэхүүний байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулж, байгаль орчны аюулыг үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээ,
устгалын нэг хэсгээс нөгөөд шилжүүлэхээс зайлсхийхийн тулд тогтвортой
инноваци, бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл явцад энэ алхамыг зөвлөж байна.

1. Эко АТМ: Хуучин цахилгаан төхөөрөмж өгөөд мөнгө авах

Бидний өдөр
тутмын амьдралд

Хаягдсан цахилгаан төхөөрөмж нь асар их хэмжээний хог хаягдал бий болгодог тул
хүмүүсийг хуучин цахилгаан эд зүйлсээ хаяхгүй байхад уриалж дахин
боловсруулалтыг эрчимжүүлж байна. Энэ зорилгоор нэгэн санаачилга хэрэгжүүлж
байгаа нь Эко ATM буюу хаягдсан төхөөрөмжүүдийхэн оронд хүмүүст бэлэн мөнгө
өгдөг машин юм.
Хүмүүсийн хийх ёстой зүйл бол ердөө төхөөрөмжөө Эко ATM киоск машинд
авчирч, үнэлүүлсний дараа бэлэн мөнгөө авахад л хангалттай! Ногоон байх сайхан
хөшүүрэг.

Валдоста ГА өөртөө үйлчлэх борлуулалтын киоск машин бүх төрлийн цахилгаан
төхөөрөмж авдаг. Үүнд:

Зураг 2. Эко АТМ

•

iPhone гар утас

•

Эвдэрсэн iPhone гар утас

•

Бусад Apple-ийн бүтээгдэхүүн

•

Андройд таблетүүд

•

Kindle Fire гэх мэт Амазоны цахим уншигч

•

Motorola гар утас, ухаалаг утас

•

HTC гар утас, ухаалаг утас

•

Blackberry хувийн дата төхөөрөмжүүд

•

Samsung-ийн Galaxy S цуврал утаснууд, Note болон
бусад

Эх сурвалж: Миний утсыг зараарай (2019)
2. DEMETRA - Жимс хадгалах байгалийн гаралтай, ургац хураалтын дараах
арчилгаа, тордолгоо
Ургамал, жимс жимсгэнэ эмгэг үүсгэгч жижиг организмд маш мэдрэмтгий,
хадгалахад хэцүү байдаг тул жил бүр дэлхийн ургацын тал хувь хаягддаг байна.

Зураг 3. DEMETRA

DEMETRA нь хүнсний хог хаягдлаас урьдчилан сэргийлэх, шинэхэн
бүтээгдэхүүний хадгалах хугацааг уртасгах зорилгоор жимс жимсгэнэ хадгалахад
зориулагдсан байгалийн гаралтай, ургац хураалтын дараах арчилгаа, тордолгоо юм.
DEMETRA нь жимс боловсорч гүйцэх явцыг саатуулж, өвчин үүсгэгч болон
стрессийн эсрэг жимсний төрөлхийн эсэргүүцлийг сайжруулдаг. Энэ нь хүнсний
хог хаягдлаас шууд сэргийлж, жимс жимсгэний чанарыг сайжруулж,
нүүрстөрөгчийн ул мөр, хүйтэн агуулахын эрчим хүчний зардлыг бууруулдаг.

Байгалиас санаа авсан DEMETRA-ийн найрлага нь 100% ургамлын хандаас бүрдэх
бөгөөд ургамлын нэгэн адил жимсийг хянах боломжийг олгодог. Түүний бүх
найрлага нь хүн болон хүрээлэн буй орчинд аюулгүй бөгөөд органик хөдөө аж ахуйд
нийцдэг.
3. Кофены шаарыг бидний өмсдөг хувцас болгон хувиргах нь
S. Café® технологи нь бага температур, өндөр
даралт, эрчим хүч хэмнэх процесс бүхий кофены
нунтагыг утасны гадаргуу дээр нэгтгэж,
утаснуудын шинж чанарыг өөрчилдөг бөгөөд
хөвөнтэй харьцуулахад 200% илүү хурдан хатаах
боломжийг олгодог. Мөн S. Café® кофены шаар
дээрх бичил нүхнүүд нь үнэрийг шингээж, хэт
ягаан туяаг байнга ойлгодог!
Энэхүү технологийн тухай илүү ихийг
https://youtu.be/yARernX9an0 холбоосоор орж
авна уу.

Зураг 4. S. Café® технологи

Эх сурвалж. Scafefabrics.com (2019)
4. Ван Гогийн зам
Ван Гогийн зам бол өдрийн цагаар цэнэглэгддэг, шөнө нь гэрэлтдэг унадаг дугуйн
зам юм. Энэхүү замыг Винсент Ван Гогийн "Одтой шөнө" зургаас сэдэвлэн олон
мянган гялалзсан чулуугаар хийсэн. Ван Гогийн зам нь соёлын өвийг онцлон
харуулж, инновацитай холбосон. Энэхүү зам нь шөнийн цагаар гэрэлтэж, сайхан
үзэмж, урам зориг өгөх газрыг бий болгохын зэрэгцээ олон нийтийн аюулгүй
байдал, орон нутгийн барилга байгууламжид өнгө үзэмж нэмсэн бүтээн байгуулалт
юм.
Ван Гогийн зам нь Daan
Roosegaarde болон Heijmans Дэд
бүтцийн ирээдүйн интерактив,
тогтвортой зам болох Ухаалаг
хурдны замын нэг хэсэг юм.
Үүний зорилго нь замын
хөдөлгөөний нөхцөл байдалд
нийцсэн гэрэл, эрчим хүч,
мэдээллийг ашиглан ухаалаг зам
гаргахад оршино.

Зураг 5. Ван Гогийн зам

Эх сурвалж: Ван Гогийн зам, Ухаалаг хурдны зам, Roosegaarde студи,
https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path

Бусад салбаруудтай уялдах нь:
Барилгын салбар
Тодорхой
• Манангүй төсөл
салбарууд дахь
Жижиглэн худалдааны салбар
хэрэглээ
• Жижиглэн худалдааны салбар дахь хэт их сав баглаа боодол: AirCarbon
тусалж чадах уу?

1. Зах зээл дээрх зөрүүтэй, дутуу байдлыг таних
Холбогдох
асуудлуудыг
тодорхойлох нь

Корпорацууд болон засгийн газруудын тогтвортой хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ өсөн
нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор Хонг Конгод тогтвортой бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ нь зах зээлийн тодорхой сегментийг хамардаг байсан бол одоо олон нийт
рүү шилжиж байна. Зах зээлд шинээр гарч ирж буй чиг хандлага, технологи,
цоорхойг ойлгосноор тогтвортой байдлыг эрхэмлэдэг бизнес эрхлэгчид болон
салбарууд өөрчлөгдөж буй хэрэгцээ шаардлагад хариу өгөх хэрэгтэй.
Тогтвортой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологи үйлдвэрлэхийн тулд тогтвортой
инновацийн үйл явц шаардлагатай. Гэхдээ тогтвортой инноваци гэж юу вэ, энэ нь
бидний өмнө нь хийж байсан зүйлээс юугаараа ялгаатай вэ?
Тогтвортой байдал нь бидэнд ертөнцийг өөрөөр харах боломжийг олгодог линзтэй
адил бөгөөд бага нөөцөөр илүү их үнэ цэнийг хүргэх зорилгодоо хүрэхэд тусалдаг.
Хэрэглэгчид өөрсдийн хэрэглэж буй бүтээгдэхүүнийхээ нөлөөллийн талаар
улам их санаа зовж, нөөц хомсдож, эрх баригчид бүтээгдэхүүний байгаль
орчинд ээлтэй байх шаардлагыг нэмэгдүүлж байгаа дэлхий дээр бид амьдарч
байна. Эцсийн дүндээ хэрэглэгчид амьдралыг хөнгөвчлөх, илүү бүтээмжтэй болгох
уламжлалт давуу талуудыг харгалзан үзэж өөрт ашигтай бүтээгдэхүүн худалдаж
авдаг боловч тэд тухайн бүтээгдэхүүнийг хэр бага материаллаг нөөцөөр хийсэн,
бүтээгдэхүүн нь өдөр тутмын амьдралд илүү тогтвортой байхад тусалж чадах
уу гэх мэт өргөн хүрээний асуудлыг авч үзэж эхэлж байна. Энэ нь ирээдүйд
тогтвортой ашиг олохыг хүсч буй бизнесүүдэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологио
тогтвортой байлгах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Тогтвортой бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхийн тулд тогтвортой инновацийн үйл явц шаардлагатай.
2. Жижиглэн худалдааны салбар дахь сав баглаа боодлын асуудал
Дэлхийн хэмжээнд хуванцар эдлэлийн үйлдвэрлэл 1964 онд 15 сая тонн байсан бол
2014 онд 311 сая тонн болж өссөн нь 900 Empire State Building-ийн жин бөгөөд эрэлт
өсөхийн хэрээр 20 жилийн дараа хоёр дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна гэж 1-р сард
Дэлхийн эдийн засгийн форум дээр Эллен МакАртурын танилцуулсан "Шинэ
хуванцар эдийн засаг" тайланд дурджээ. Хонг Конг нь туйлын хэрэглээнд суурилсан
нийгэм учраас байгаа нөхцөл байдлыг танилцуулжээ. Бид өдөрт дунджаар нэг хүн

1,36 кг (3 фунт) ахуйн хог хаягдал гаргадаг. Харин Токиод энэ хэмжээ ердөө 0.77 кг
байна.
Хятадын шинэ жилийн баяраар баяр тэмдэглэж буй иргэд гудамж талбайгаа хогоор
чимэглэж, хэт дүүрч, хальсан хогийн савыг хогийн толгод болгодог. Эдгээр
овоолгуудын дунд нэг удаагийн гялгар уут, шил, савнууд олноор байв. Хуванцар
хог хаягдал нь зөвхөн баяр наадмын шинж тэмдэг биш юм. Хонг Конгод өдөр бүр
2100 гаруй тонныг хогийн цэгт булдаг ба үүний ихэнх нь сав баглаа боодлын
материал эзлэдэг.
Хямд өртөгтэй, хөнгөн жинтэй, олон төрлийн
шинж чанараараа үнэлэгддэг хуванцар нь
өнгөрсөн
зууны
хамгийн
чухал
шинэ
бүтээлүүдийн нэг гэж тооцогддог. Хуванцар сав
баглаа боодол нь хоол хүнс хүргэх, түгээх аргыг
өөрчилсөн. Гэсэн хэдий ч хуванцар сав баглаа
боодлын үнэ цэнийн 95 хувь нь анх
хэрэглэсний дараа алдагдаж, жил бүр 120
тэрбум ам.доллар (940 тэрбум хонг конг
доллар) зарцуулдаг.

Зураг 6. Wellcome дэлгүүрт
үйлчлүүлэгч тавиурын
дэргэд алхаж буй нь.
HKFP/Catherine Lai

Зарим хүмүүс хуванцаргүйгээр байх боломжгүй гэж үздэг тул бид хуванцарыг
илүү ногоон болгохыг хичээх хэрэгтэй. Шийдэл нь эрдэнэ шиш, замаг, тэр ч
байтугай хүнсний хаягдлаас биопластик хийх явдал юм. Эдгээр полимерууд нь
чулуужсан ургамалд суурилсан төрлүүдтэй харьцуулахад сэргээгдэх нөөцийг
ашигладаг. Зарим биопластикууд нь биологийн хувьд задрах чадвартай байдаг тул
тэдгээрийг бордоо болгож, дахин боловсруулах явцад хүнсний бохирдлоос
зайлсхийх боломжтой тул хүнсний савлагаанд ашигтай байдаг.
Гэхдээ үүнд бас асуудал байгаа. Хуванцар шиг биопластик нь зөвхөн нэг төрлийн
зүйл биш, харин олон төрлийн полимер юм. Биопластикууд нь ердийн хуванцар шиг
харагддаг ч тэдгээрийг хамтад нь дахин боловсруулж болохгүй.
Ургамлын гаралтай PLA хуванцар нь PET хуванцартай ижил нягттай тул
холилдсоны дараа тэдгээрийг салгахад хэцүү байдаг. Олон нийтийн хувьд №1 ба
№2 хуванцарыг ялгах нь хангалттай хэцүү бөгөөд биопластик болон ердийн
хуванцарыг салгах шаардлагагүй юм.
Түүнчлэн биопластикийг биологийн задралтай андуурдаг. Бүх биопластикууд нь
биологийн задралд орохгүй, мөн биологийн задралд ордог хуванцарууд бүгд
биопластик биш юм. Задралд ордог биопластикуудын хувьд ч ихэнх нь зөвхөн
үйлдвэрлэлийн бордоонд задардаг. Далай дахь биопластикууд нь ердийн
хуванцартай адил хор хөнөөлтэй байдаг.
Инноваци нь хог хаягдлыг дахин боловсруулж, багасгахад хялбар болгодог. Төрөл
бүрийн хуванцарын зэрэглэлийг тодорхойлох химийн тэмдэглэгээ нь автоматаар
ангилах ажлыг хөнгөвчлөх боломжтой. Нэг полимер эсвэл тохирох полимер

ашиглан хийсэн савлагааны материалыг одоо байгаа машин механизмаар дахин
боловсруулж болно.
Магадгүй энэ бүхнээс гадна бид хуванцартай харьцах харьцаагаа, бүр тодруулбал
хэрхэн ашигладагаа эргэн харах хэрэгтэй болов уу. Хуванцар сав баглаа боодлын
хүнсний үйлдвэрлэлд оруулсан хувь нэмэр нь маргаангүй юм. Энэ нь үйлдвэрлэл,
тээвэрлэлтийн эрчим хүчний зардлыг эрс бууруулж, түргэн мууддаг эд зүйлсийг
хадгалах хугацааг уртасгасан.
Эх сурвалж. Хуванцарын диваажин: Хонг Конгийн сав баглаа боодлын асуудал
(2016) ба В.Чан (2016.)
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