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Эрхэм Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе!

Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн мөрийн хөтөлбөрийн нэгэн чухал 
зорилт нü Монгол Улсын Өрсөлдөх чадварыг сайжруулах þм. Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс үндэсний хөгжлийг бүх талаас 
нü шинжсэн бодлого, судалгааны “мэдээллийн сан” гэж болох Монгол Улсын 
Өрсөлдөх Чадварын Тайлан-2011 Таны гарт хүрч байгаад туйлын баяртай 
байгаагаа илэрхийлüе.

Монгол Улсын Өрсөлдөх Чадварын анхдугаар тайлангаас хойш өрсөлдөх 
чадварын бодлого, судалгааг сонирхогчдын тоо мэдэгдэхүйц нэмэгджээ. 
Үндэсний шинжээчид ч улс орны өрсөлдөх чадварыг цогцоор нü үнэлэх олон 
улсын арга барилд суралцаж эхлээд байна. Энэхүү тайлан бидэнд бусад 
оронтой харüцуулахад хаана яваагаа мэдэх боломжийг олгож буй. Хамгийн 
гол нü бид тодорхой салбарт ямар өөрчлөлт яагаад гарч байгааг ойлгож, 
тулгамдсан асуудлуудын зөв шийдлийг олоход уг тайланг ашиглаж болно.

Тайлангаас үзэхэд өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо маанü дээшилсэн 
боловч эрэмбэлэлийн хувüд өмнөх жилийнхээс нэг байраар ухарчээ. Бусад 
орон бодлогоо биднээс хурдан шинэчилж, өрсөлдөх чадвараа сайжруулж 
байгааг эндээс харж болох þм. Íөгөө талаас бид “хос алдагдал” буþу төсөв, 
худалдааны алдагдлаас зайлсхийж чадаагүй бөгөөд Оþутолгой, Тавантолгойн 
бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотойгоор импорт огцом нэмэгдэж, гадаад 
худалдааны алдагдал үлэмж ихэссэн билээ. 

Санхүүгийн боломж, мэдлэг, ур чадварын хомсдлоос шалтгаалж дэд бүтэц, 
боловсролын хөгжил саарч байна. Хуулийн зохицуулалт, сайн засаглалыг 
хэрэгжүүлж, шинэ сэтгэлгээ нэвтрүүлж, нөөц бололцоогоо дайчилснаар л 
монголчууд бид уул уурхайд түшиглэсэн байдлаасаа гарч, илүү төрөлжсөн 
эдийн засагт шилжиж чадах билээ. Энэ нü бодлого боловсруулагчдын хийх 
ажил. Энэ жил сонгуулü болохтой холбоотойгоор улс төрийн тогтворгүй байдал 
нүүрлэнэ хэмээн Монголын ажил хэрэгч хүмүүс хүлээж байна. Хувийн хэвшил 
улс төрийн мөчлөгийг үл харгалзан хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд бид 
институцийн үйл ажиллагааны цар хүрээнд илүү анхаарах хэрэгтэй байгаа þм. 
Бид өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлж, ололт амжилтаа дүгнэж чадна гэдэгт би 
л хувüдаа итгэдэг. Өрсөлдөх чадвартай Монголын төлөө замд гарахдаа бид 
зөвхөн ухаалаг бодлого баримтлахад анхаарах биш, мөн түүнийгээ хэрэгжүүлэх 
чадалтай байх ёстой. 

Бид хамтдаа өрсөлдөх чадвартай Монголыг бий болгож чадна. 

Пунцагийн ЦАГААН

Удирдах зөвлөлийн тэргүүн
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Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ)-ийн 
хувüд 2011 он шургуу ажиллаж, амжилт бүтээлээр үдсэн жил байлаа. 

Íийгэмд шинэ соёл нэвтрүүлэх нü амаргүй ажил þм. Бодлого боловсруулагчид 
илүү бодит баримтад түшиглэн ажилладаг болох шаардлагатайг энэхүү тайлан 
харууллаа. Үүний тулд Өрсөлдөх чадварын тайланг ашиглах замаар Монголын 
эдийн засгийг цогцоор нü зөв тусгасан ойлголттой болох нü эхний алхам гэж бид 
үзэж байна. ЭЗБӨЧСТ-тэй хамтарч ажилладаг төрийн байгууллагууд ч энэ тал 
дээр бидэнтэй санал нэгдэж, бидний ажилд дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлсээр 
байгаа билээ.

Энэ дашрамд, ЭЗБӨЧСТ-ийн үйл ажиллагааг байнга дэмжиж, туршлага хуваалцах 
замаар оþуны үнэтэй хөрөнгө оруулалт хийж ирсэн хамтран ажиллагч, 
түншүүддээ нийт уншигч, хэрэглэгчдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлмээр 
байна. Тухайлбал профессор Гарелли болон түүний хамт олон (Дэлхийн өрсөлдөх 
чадварын төв), Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Азийн хөгжлийн банк, Германы 
хөгжил, хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн банк, Америкийн олон улсын 
хөгжлийн агентлаг, ÍҮБ-ын Худалдаа хөгжлийн хороо зэргийг онцгойлон дурдаж 
байна. 

Түүнчлэн ЭЗБӨЧСТ-ийн үүсгэн байгуулагчид болох Ц.Болдбаатар, П.Цагаан,  
Худалдаа хөгжлийн банк,  МАК, “Мобиком” корпораци, “Жаст” групп, “Íüþком” 
групп, “М-Си-Эс” групп болон “Чингис Интернэшнл” группт Судалгааны багийн 
үйл ажиллагааг анхнаас нü тууштай дэмжсээр ирсэнд талархаж байна. 

ЭЗБӨЧСТ 2011 онд дотоодын нэр хүнд бүхий эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлсний  зэрэгцээ Монголын 
Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ), Монголын бизнесийн зөвлөл 
(МБЗ), Монголын Уул уурхайн үндэсний ассоциацитай хамтран ажиллах өргөн 
боломжийг нээлээ. МҮХАҮТ болон МБЗ бидний үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлэн, 
“Сайн засаглалыг хэрэгжүүлэгч”, “2011 оны шилдэг судалгааны байгууллага” 
хэмээн тус тус өргөмжилснийг Та бүхэнд дуулгахад таатай байна. 

Ойрын ирээдүйд бид гадаад, дотоод харилцаагаа өргөжүүлж, эдийн засгийн 
судалгаагаар мэргэшсэн байдлаа бэхжүүлэх замаар улс орныхоо өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулахын төлөө тогтвортой, эрч хүчтэй ажиллах болно.  

Тайлангийн уншигч болоод хэрэглэгч Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг 
ЭЗБӨЧСТ-ийн нийт хамт олныхоо өмнөөс хүсэн ерөөе.

Чулуунцэрэнгийн ОТГОЧУЛУУ

 Ерөнхий захирал
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Эрхэм уншигчид аа,

Монгол Улс хөгжлийн шинэ эринд хөл тавüж буй энэ цаг үед Монгол Улсын 
Өрсөлдөх Чадварын Тайлан-2012 хэвлэгдэн Таны гарт хүрч байгаад туйлын 
баяртай байна. Өнөөдөр бид эдийн засгийн өндөр өсөлтөө хэрхэн бодит хөгжил 
болгох, ногоон эдийн засгийн хөгжлийг хэрхэн дэмжих талаар бодож, ярилцаж 
буй. Тэгвэл өрсөлдөх чадвар сайтай улс үндэстэн өнөөгийн даяаршсан ертөнцөд 
илүү баялаг бүтээж, хүн ард нü илүү чинээлэг, сэтгэл ханамжтай амüдардаг нü 
хэдийнэ нотлогдсон билээ. Түүнчлэн  өрсөлдөх чадварын нэг чухал шалгуур нü 
экологи, биологийн зохистой тэнцвэр болжээ.

Бусад оронтой харüцуулахад бид хаана явна вэ? Хөгжилд хүрэхийн тулд 
хамгийн түрүүнд þуг анхаарах хэрэгтэй вэ, түүнийхээ төлөө бусдаас þу 
сурах шаардлагатай вэ? Бидний толгойд эргэлдэж буй энэ мэтийн олон чухал 
асуултад Монгол Улсын Өрсөлдөх Чадварын Тайланд багтсан 330 гаруй 
үзүүлэлт хариулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Тухайлбал, Монгол Улсын 
өрсөлдөх чадварыг хойш татаж буй 40 сул үзүүлэлт дотор агаарын бохирдол, 
эрүүл мэндийн асуудал орсон байгаа þм. Эндээс бид агаарын бохирдол нü 
нийгмийн тулгамдсан асуудал төдийгүй эдийн засгийн хөгжлийг ч хойш татсан 
хэрэг болохыг мэдэж, шийдлийг арай өөр өнцгөөс харж эхлэх жишээтэй. 
Ингэснээрээ Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувü нэмэр 
оруулах þм. 

Эдийн засаг, нийгмийн бүхий л гол үзүүлэлтийг багтаахын зэрэгцээ удирдах 
ажилтнуудын үнэлэлт, хүлээлтийг харуулсан энэхүү тайлан нü бодлого 
боловсруулагч төдийгүй алü ч салбарын бизнес эрхлэгч, судлаач гээд ер 
нü өөрийгөө, ажлаа, эх орноо хөгжүүлэх хүсэлтэй хүн бүхэнд хэрэгтэй биз 
ээ. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу боловсруулсан энэхүү 
тайлан нü хэн нэгний эрх ашгийг харуулсан мэдээлэлд бус, найдвартай, өргөн 
цар хүрээтэй судалгаан дээр үндэслэн “эрүүл чийрэг” шийдвэр гаргахад танü 
тус нэмэр болох болов уу.    
Манай тусгай сангийн зүгээс энэхүү тайлангийн хэвлэлтийн ажилд санхүүгийн 
туслалцаа үзүүлж байгаадаа баяртай байгаа бөгөөд ингэснээр улс орныхоо 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад бага ч болов хувü нэмрээ оруулж байгаа 
хэмээн итгэж байна. 

Та бүхэнд ажлын амжилт хүсüе.

Нямгаравын ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай 

сангийн гүйцэтгэх захирал
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Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн 
танхимын зохион байгуулдаг “Entrepre-
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хүлээн авч байгаа нü
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Стефан Гарелли

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв 2010 оны долдугаар 

сард Улаанбаатарт өрсөлдөх чадварын сургалт 

семинарууд зохион байгуулсан үеэсээ Монголын эдийн 

засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвтэй 

(ЭЗБӨЧСТ) хамтран ажиллаж эхэлсэн билээ. Эдүгээ хоёр 

дахь жилдээ хэвлэгдэж буй Монгол Улсын Өрсөлдөх 

Чадварын Тайлан нь бидний үр өгөөжтэй хамтын 

ажиллагааны үр дүн юм. Энэ дашрамд ЭЗБӨЧСТ-ийн хамт 

олонд талархал илэрхийлье. Бидний хамтын ажиллагаа 

Монголын өрсөлдөх чадварыг хурцалж сайжруулах 

хөшүүрэг, бодлого боловсруулагчдын хувьд мэдлэгийн 

чухал бааз болно хэмээн итгэж байна. 

Хямралын дараах дэлхийн эдийн засгийн эмзэг байдал 

Монголд нөлөөлөхийн зэрэгцээ (ялангуяа түүхий эдийн 

үнийн тогтворгүй байдал) инфляц, хөдөлмөр эрхлэлт, 

дэд бүтэц мэтийн дотоод асуудал нүүрлэж байгааг энэхүү 

тайлан харууллаа. Гэвч Монгол Улс эргэлтийн цэг дээрээ 

байгаа бөгөөд эдүгээ өрсөлдөх чадварын шинэ эринд хөл 

тавьж байгаа хэмээн бид итгэж байна. Тухайлбал, 2009 оны 

хямрал ДНБ-ийг 1.3 хувиар буурахад хүргэсэн бол 2010 

онд ДНБ 6.1 хувиар, 2011 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 17.3 

хувиар өсчээ. Тиймээс Монголд болж буй өөрчлөлтүүдийн 

хурдтай хэмнэлийг эдийн засагчид хянамгай ажиглах 

ёстой юм. Оюутолгой болон Тавантолгойн үйл ажиллагаа 

Монголын эдийн засгийн хүчтэй өсөлтийг ирээдүйд 

тогтворжуулах төлөвтэй. Тус улс ирэх арван жилд эдийн 

засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд тэргүүлэх замдаа хэдийнэ 

гарчээ. Гэвч эдийн засгийн хэт өсөлтийг тогтвортой байлгах 

нь амар даалгавар биш бөгөөд урьдчилан сэргийлэх зарим 

арга хэмжээ шаардлагатай байгааг дор сийрүүлэв. 

1. Эдийн засгийн мөчлөгийг сөрөх нь

Эдүгээ Монголын эдийн засаг уул уурхайгаас хэт 

хамааралтай байна. Экспортын 90 орчим хувийг эрдэс 

баялгийн түүхий эд бүрдүүлдэг бөгөөд Оюутолгой, 

Тавантолгой бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэх үед 

дээрх хувь хэмжээ улам өсөх нь тодорхой. Уул уурхайн 

3,000 гаруй тусгай зөвшөөрөл хэдийнэ “эздийнхээ” гарт 

очсон бөгөөд салбарын  орлого 2011 онд 70 гаруй хувиар 

өссөн гэх урьдчилсан таамаглал гарчээ. Нүүрсний экспорт 

зэсийнхээс давж, нийт экспортын орлогын 40 хувийг 

бүрдүүлэх болов. Үүнээс үзэхэд Монголын эдийн засаг 

дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 

хэт хамааралтай байсаар байна. Гэтэл түүхий эдийн үнэ 

өсдөг шигээ буурдгийг мартаж болохгүй. Жишээлбэл, 

ÎÐØÈË
ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ШИНЭ ЭРИНИЙ 
БОСГОН ДЭЭР БУЙ МОНГОЛ УЛС

2008 оны зун 9,000 ам.долларт хүрч байсан тонн зэсийн 

үнэ ердөө хагас жилийн дотор 2,700 ам.доллар болтлоо 

унаж байсан. Харин 2011 онд “Экономист” сэтгүүлийн аж 

үйлдвэрлэгчдийн түүхий эдийн үнийн индекс 21.6 хувиар 

унасан явдал монголчуудын хувьд анхаарлын дохио болж 

байна. 

Уул уурхай түшиглэсэн эдийн засагтай Казахстан, Катар, 

Австрали болон Канад зэрэг улсын засгийн газар орлогоо 

төлөвлөх, улмаар түүндээ тохируулан төсвийн бодлого 

баримтлах арга замаа хэдийнэ олсон. Эдгээр орон сайн 

цагт орлогоо хуримтлуулж, үнэ унасан муу үед түүнийгээ 

төсвийн хөрөнгө оруулалт маягаар хэрэглэх зориулалт 

бүхий “мөчлөг сөрсөн сан” байгуулах замаар зорьсондоо 

хүрчээ. Иймэрхүү тогтворжуулалтын сангууд нь урт 

хугацааны хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг тогтворгүй 

болгодог “олсныхоо хэрээр үрэх” зуршлаас сэргийлдэг. 

Тиймээс эрдэс баялгийн орлогын өсөлт, бууралтыг 

зөөлрүүлж, мөчлөг дагасан хариуцлагагүй төсвөөс 

сэргийлэхийн тулд иймэрхүү санхүүгийн тогтолцоог 

хөгжүүлэх хэрэгтэй. 

2. Инфляцыг хянах нь

2008 онд 25 хувьд хүрч байсан инфляц 2011 онд 11 хувь 

болж буурчээ. Гэвч энэ нь тайвшрах шалтгаан биш бөгөөд 

ирэх саруудад хэрвээ эдийн засгийн өсөлт 20 хувиас 

давбал үнийн өсөлт дахин гаарах аюул бий. Түүнчлэн 2012 

оны төсөв Монголын түүхэн дэх хамгийн том төсөв бөгөөд 

энэхүү тэлэлт нь 4.1 хувийн алдагдалд хүргэх төлөвтэй. 

Төрийн албан хаагчдын цалин, тэтгэврийг 53 хувиар нэмж 

байна. Иргэн бүрт олгож буй 21 мянган төгрөг, оюутны 

тэтгэлэг, өндөр настнуудад олгох бэлэн мөнгө зэргээс 

харахад иргэдийн гар дээр эргэлдэж буй мөнгөний хэмжээ 

зэгсэн нэмэгдэхээр байна. Дээрээс нь өсөн нэмэгдэж буй 

экспорт (2011 онд гурван тэрбум ам.доллараас илүү гарсан) 

эдийн засагт урсан орж буй мөнгөн урсгалыг өсгөхөөр 

байгаа. Төв Банк үүнд хариу үйлдэл үзүүлж, банкуудад 

заавал байлгах нөөцийг 11 хувь болгож, бодлогын хүүг 12 

хувьд хүргэсэн байна. 

Ерөнхийдөө уул уурхайгаас орж ирэх их мөнгөний 

урсгалаас эдийн засгийг хамгаалах, инфляцаас сэргийлэх 

нэгэн арга зам нь (норвегичуудын туршлагаас үзэхэд) 

Үндэсний баялгийн сан байгуулах явдал юм. Өнөөдөр 

энэ сан дэлхийн олон компанид хөрөнгө оруулсан 

байдаг бөгөөд үр дүнд нь Норвегийн ард түмний сайн 
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сайхан байдлыг урт хугацаанд хангах зориулалт бүхий 

нийгэм, эрүүл мэнд, тэтгэврийн тогтолцоог урт хугацаанд 

санхүүжүүлэх зорилготой. Ийнхүү норвегичууд газрын 

тос ба байгалийн хийн орлогынхоо зарим хэсгийг 

“царцааж”, хожим урт хугацааны хөрөнгө оруулалтад 

зориулахаар байгаа юм. Иймэрхүү сан нь Монгол Улс 

импортын инфляцыг хянаж, хөрөнгө оруулалт болон 

хамтын ажиллагаагаар дэлхийн олон компанитай холбоо 

тогтооход туслах юм.

3. Үл хөдлөх хөрөнгийн “хөөс”-нөөс сэрэмжлэх 
нь

Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дэх үнийн “тэсрэлт ” нь 

эдийн засгийн хувьд маш том тогтворгүйжүүлэгч хүчин 

зүйл болдгийг саяхны Дубай, Ирланд, АНУ болон зарим 

талаараа Шанхайд болсон хямрал харууллаа. Иймэрхүү 

хөөсрөл нь ихэвчлэн эх үүсвэрийн илүүдэл, зээлийн хэт 

зөөлөн бодлого болон зээл олгогч байгууллагуудыг 

зохистой хянаж, зохицуулж чадаагүйгээс үүдэлтэй байдаг. 

Гэтэл ийм эрсдэл нүүрлэж буйг илэрхийлэх эхний шинж 

тэмдгүүд Монголд ажиглагдаад эхэлжээ. Барилгын салбар 

65 хувийн өсөлтийг үзүүлсэн байна. Улаанбаатарын хүн ам 

сүүлийн жилүүдэд 70 хувиар өсөж 1.2 саяд хүрсэн бөгөөд 

нийт хүн амын бараг тал нь нийслэл хотдоо амьдарч буй.

Уурхайчдын өндөр цалин (жишээ нь Оюутолгойн 

барилгын ажилд 10,000 монгол, 6,000 хятад хүн ажиллаж 

байна) Улаанбаатар дахь орон сууцны үнийн хөөрөгдлийн 

нэг “тэжээл” болох магадлалтай. Түүнчлэн бэлэн мөнгө 

тараах мэтийн улстөржсөн бодлого нь барилгын салбарт 

шингэх мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлж болзошгүй.

Үүнээс сэргийлэх нэг шийдэл нь банкны салбар болон бусад 

зээл олгогч байгууллагад моргейж болон хэрэглээний 

зээлийн хатуу хяналтын тогтолцоог бий болгох явдал 

юм. Жишээ нь Швейцарид орон сууцны зээл авах гэж буй 

иргэн худалдан авах гэж буй байрныхаа үнийн дүнгийн 20 

хувийг өөрөө хуримтлуулж бий болгосон байх үүрэгтэй. 

Үл хөдлөх хөрөнгөө богино хугацаанд эргүүлэн зарах 

тохиолдолд маш өндөр татвартай. Хэрвээ энэ нь тухайн 

хүний хоёр дахь байр бол төлөх татвар бүр ч өндөр 

болдог.

Канадад орон сууцны зээлдэгч заавал даатгалд хамрагддаг. 

Харин Америк болон Их Британид төрийн болон хувийн 

байгууллагууд ядуу иргэдэд зориулж санхүү болон өр 

төлбөрөө хэрхэн зохицуулах талаар зөвлөгөө өгдөг. 

Хэрвээ зээлээ эргэн төлөх боломжгүй нь нотлогдвол 

зээл огт өгөхгүй байх тухай банкны зээлийн ажилтнууд 

тодорхой заавар дүрэмтэй байдаг. 

Нөгөө талаас аялал жуулчлалын салбар ч үл хөдлөх 

хөрөнгийн зах зээлийн тэлэлт, ялангуяа газрын үнийн 

өсөлтөд нөлөөлөх тал бий. Жишээ нь зочид буудлын 

сүлжээ мэтийн хөрөнгө, санхүү сайтай томоохон 

компаниуд газрын үнэ, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 

өсөлт бий болгодог. Тэгвэл Катар, Оман зэрэг улс аялал 

жуулчлалын салбартаа зориулж тусдаа газар гаргаж өгдөг. 

Энэ тусгай бүс нь аж үйлдвэрийн юм уу эсвэл оршин 

суугчдад зориулсан орон сууцны салбартай өрсөлдөхгүй 

гэсэн үг. Ийм замаар газрын үнэ нутгийн оршин суугчдын 

хувьд худалдаж авч болохуйц түвшинд үлдэж чаддаг.

4. Эдийн засгаа төрөлжүүлэх нь

Монголын эдийн засаг экспортынх нь 90 хувийг бүрдүүлж 

буй эрдэс баялгийн салбараас хэт хамааралтай байхын 

зэрэгцээ гадаад худалдааны хувьд хоёр “аварга” хөрш 

болох Хятад, ОХУ-аас хэт хамаарч байна. Хятад руу 

гарах нүүрс, зэсийн хэмжээ эрс ихсэхийн  хэрээр энэ 

орон Монголын хувьд хамгийн чухал худалдааны түнш 

гэсэн байр сууриа улам бэхжүүлж байгаа юм. Үр дүнд нь 

хятадууд өнөөдөр Монголын нийт экспортын 90 хувийг 

шингээж байгаа бөгөөд энэ орны түүхий эдийн эрэлт 

Монголын ирэх жилүүдийн эдийн засгийн өнгө төрхийг 

тодорхойлохоор байна (2011 оны сүүлчийн улиралд 

Хятадын эдийн засаг 8.9 хувиар өссөн).  Харин Орос нь 

монголчуудын худалдааны хоёр дахь гол түнш бөгөөд 

Монголын нийт импортын 22 хувийг бий болгож байна. 

Монголын эдийн засгийн дээрх хараат байдал богино 

хугацаанд зайлшгүй оршин тогтносоор байна. Эрдэс 

баялгийн ашиглалт улсын өмнөд хэсгээр төвлөрсөн 

нь, мөн хил залгаа орших ойр байдал нь Хятад, Орост 

худалдааг монопольчлох нөхцөлийг бүрдүүлж өгч буй. 

Тиймээс уул уурхайн бус салбарт гадаадаас хөрөнгө 

оруулалт орж ирсээр байхад анхаарах хэрэгтэй (2013 он 

хүртэл Оюутолгойд зургаан тэрбум ам.долларын хөрөнгө 

оруулалт шаардлагатай гэсэн тооцоо бий). Дээрх хараат 

байдлаас гарахын тулд дэд бүтэц, ялангуяа зам тээвэр 

(Хятад болон ОХУ руу чиглэсэн төмөр замын хөрөнгө 

оруулалт хийж эхэлсэн ч гэлээ нэмж анхаарах), эрчим 

хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийх нь чухал юм. 

Мөн харилцаа холбоо, интернет мэтийн зөөлөн дэд 

бүтцэд хөрөнгө оруулахад чухал ач холбогдол өгөх 

хэрэгтэй бөгөөд иймэрхүү үйлчилгээ нь иргэдийн 

хувьд хямд тусахаар байхад анхаарах хэрэгтэй. Исланд, 

Норвеги, Швед, Финланд зэрэг орон нутгийн алслагдсан 

хэсгийнхээ хөгжлийн асуудлыг шийдэхийн тулд дээрх 

бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлсэн байдаг. Интернетийг 

үйл ажиллагааныхаа “зэвсэг” болгон ашиглах жижиг 

үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж өгдөг нь энэхүү бодлогын бас 

нэг давуу тал юм. Мөн эрдэс баялгийн орлогынхоо зарим 

хэсгийг хувцас загвар (ноос, ноолуур), үйлдвэрлэл, аялал 

жуулчлал мэтийн бусад салбараа хөгжүүлэхэд зарцуулахыг 

зөвлөх байна.  Эрдэс баялгийн орлогоороо нэмүү өртөг 

бий болгох салбарыг хөгжүүлж, эдийн засгаа төрөлжүүлж 

чадсанаар жинхэнэ үр өгөөжөө өгч, улс орны өрсөлдөх 

чадварыг дээшлүүлэх учиртай.

5. Нийгмийн бүтцээ хамгаалах нь

Улс орнуудын өрсөлдөх чадвар нь “бүх улсад таарах 

онол”-оор сайжрахгүй. Бүх өвчнийг анагаадаг ганц эм гэж 
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үгүйтэй ижил. Тиймээс тухайн орны сэтгэлгээний онцлог, 

үнэлэмж чухал нөлөөтэй билээ. Монголын ирээдүйг угтаж 

буй хурдтай хөгжил нь соёлын өв болоод хүмүүсийн 

эх орноо ойлгох сэтгэхүйд зарим өөрчлөлтийг бий 

болгохоор байна.

Юуны түрүүнд эдүгээ Монголын нийгмийг уул уурхайн 

Монгол (Оюутолгой ба Тавантолгой), хотын Монгол 

(Улаанбаатар), үндэсний хэв маягаа хадгалж үлдсэн 

Монгол (хөдөө) гэж гурав хувааж үзэж болохоор байгаа 

нь эхний эрсдэл юм. Энэхүү нийгмийн гурван хэсгийг 

холбох гүүрийг зөөлөн дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах 

замаар барих учиртай. Тухайлбал, интернетийг хөгжүүлж, 

түүгээр дамжуулан хичээл сургалт явуулах нь улс орны 

бүх иргэнд хаана байгаагаас үл хамааран сайн боловсрол 

олгоход нөлөөлнө. Канад улс нутгийн хойд хэсэгтээ 

энэхүү туршлагыг сайн хэрэгжүүлж чадсан юм.

Мөнгөний ихээхэн урсгал орж ирэх нь мөн үндэстний 

сэтгэлгээнд нөлөө үзүүлэхээр байна. Бэлэн мөнгө тараах 

болон Тавантолгойн хувьцааг хүн бүрт эзэмшүүлэх зэрэг 

нь иргэдэд уул уурхайн үр ашгийг тогтмол хүртэж байгаа 

гэх бодлыг төрүүлэх талтай. Өмнө нь Абу Дабид ийм 

бодлого баримталж байсан бөгөөд эрх баригчид нь 

нутгийн иргэдэдээ эзэмшлийн болон барилгын эрх олгож, 

мөн боловсрол болон нийгмийн зарлагыг хамгаалж ирсэн. 

Хүмүүнлэгийн талаас нь авч үзвэл иймэрхүү замнал нь 

сайшаалтай ч гэлээ амьдралаа төрд “даатгах” сэтгэлгээг 

өөгшүүлдэг муу талтай. Тухайлбал, Булангийн орнуудын 

залуусын олонх нь эрсдэл хүлээж хувийн бизнес эхлэхээс 

илүүтэй найдвартай хамгаалагдсан төрийн албанд 

зүтгэхийг илүүд үздэг болсон. 

Эрдэс баялагт тулгуурлан хурдтай хөгжиж буй орнуудын 

хувьд авлига, ялангуяа төрийн захиргааны байгууллагуудад 

газар авах хандлага ажиглагддаг (Хятад, Энэтхэг, ОХУ-аар 

жишээ авч болно).  Тиймээс ил тод, шударга байдлыг хатуу 

хэрэгжүүлж ойроос хянах шаардлагатай. Энэ нь зөвхөн 

Монголын ардчилалд сайнаар нөлөөлөөд зогсохгүй улс 

орон нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татсаар байхыг 

баталгаажуулахад ч ач холбогдолтой юм. 

Өрнөдийн үнэлэмжийн зүг хөгжиж буй хотын, чинээлэг, 

илүү боловсролтой залуу үе Монголд бий болж байгаа 

ч буурай давхарга нь эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг 

хүртэлгүй үлдэх эсрдэл нүүрлэж байна. Монголын 

иргэдийн 35 хувь нь ядуу амьдарч буй. 

Тиймээс эдийн засгаа бөөцийлөхийн зэрэгцээ үндэсний өв 

соёлоо хадгалахад анхаарах нь маш чухал. Монголчууд өв 

соёлоороо ихэд бахархдаг бөгөөд (тэр нь ч оносон хэрэг) 

нутгийн соёлыг урлагт хөрөнгө оруулах замаар хамгаалах 

ёстой. Нутгийн соёлын энэхүү мэдрэмжийг хот төлөвлөлт, 

барилгын урлагт ч тархаах нь зүйтэй. Тухайлбал, Оманы 

Султант улс шинэ барилгуудын загвартаа нутгийн соёлыг 

хадгалахыг уриалан сурталчилсан байдаг. 

Боловсрол бол Монголыг нэгэн бүхэл байлгах хүчин 

зүйл юм гэдгийг дахин тэмдэглэе. Бага, дунд сургуулийн 

боловсрол нь ирээдүйн түлхүүр бөгөөд магадгүй дээд 

боловсролоос ч илүү ач холбогдолтой (Саудын Араб 

болон Арабын нэгдсэн Эмират дотооддоо өртөг ихтэй 

их дээд сургууль бий болгохыг санхүүжүүлэхээс илүүтэй 

гадаадад сурах оюутнууддаа татаас өгөх замаар дэмжихийг 

олон жилийн турш илүүд үзэж ирсэн туршлагатай). 

Техникийн боловсрол болон технологийн коллежууд 

нь ирээдүйн ур чадварын үнэлэмжийг бий болгоно. Мөн 

эрдмийн зэрэг хамгаалал болоод мэргэжлийн дадлага 

туршлага нь амжилтад хүрэх замын гол суурь болж өгдөг 

(Швейцарь болон Герман энэ чиглэлийн үлгэр жишээ юм).

Эцэст нь, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг орон нутгийн 

бизнес эрхлэгчид болон ажиллах хүчний ур чадварыг 

сайжруулж, технологи нэвтрүүлэх арга зам болгон ашиглах 

нь зүйтэй. Дубайгаар  жишээ татахад олон жилийн турш 

гадаадын хөрөнгө оруулагчдаасаа нутагтаа үйл ажиллагаа 

явуулахын зэрэгцээ харилцаа холбоо, эрүүл мэнд зэрэг 

салбарын мэдлэгээ хуваалцах үүднээс хажуугаар нь 

орон нутгийн техникийн коллеж байгуулахыг шаардаж 

байлаа. Ийм замаар боловсорч мэргэшсэн ажиллах хүч 

болоод орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн суурийг бүрэлдүүлж чаддаг. Хятадууд 

гадаадын хөрөнгө оруулагчдын орон нутгийн ханган 

нийлүүлэгчдийг олон улсын өрсөлдөх чадвар бүхий аж 

ахуй эрхлэгч болгосон маш сайн туршлагатай улс юм.  

Дүгнэлтийн оронд 

Дүгнэж хэлэхэд, бид Монголын ирээдүйн өрсөлдөх 

чадварт итгэл төгс байгаа.  Соёлын агуу өвд суурилсан 

хүчтэй үнэлэмжийн систем, залуу ардчиллын Монгол орон 

ирээдүйгээ гартаа атгана гэдэгт эргэлзэхгүй байна. “Хэт 

их мөнгө”-нөөс үүдэх сорилтууд нь “мөнгө дутагдах” 

зовлонтой харьцуулахад сүрдмээр эд биш юм. Монгол 

Улсад чадал, баялаг болон одоогийн болон ирээдүйн 

эрдэс баялгийн орлогоосоо үүдэх сорилтуудыг давж 

гарах хүсэл эрмэлзэл байгааг бид мэдэрч байна. Байгалийн 

баялгаа зөв удирдаж, урт хугацааны хөгжил цэцэглэлийн 

үр шимийг ард түмэндээ түгээх тогтвортой хөгжилд хүрэх 

чадвараа бэхжүүлэхэд монголчуудад өрсөлдөх чадварын 

тухай ойлголт заавал тусална. Тиймээс энэхүү Тайлан 

маань Монголын ард иргэд болон эрх баригчдад ирээдүйн 

амжилтынхаа төлөө хамгийн сайн бодлогуудыг хөгжүүлж, 

хэрэгжүүлэхэд тус нэмэр болно хэмээн итгэж байна.

Профессор Стефан Гарелли, ОУУХХ 

2012 оны хо¸рдугаар сар
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