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ӨМНӨХ ¯Г

Бид шинэ оны эхэн, Цагаан сарын баярын өмнөхөн Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
судалгааны ээлжит тайланг 7 дахь жилдээ Танд хүргэж байна.

180 орчим үзүүлэлтээр боловсруулан гаргадаг энэхүү тайланг улс төрөөс хараат бус байж 
жил бүр олон нийтэд хэвлэмэл, цахим хувилбараар хүргэдэг билээ. Аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын судалгааны тайланг жил бүр боловсруулах шаардлага байдаг юм уу? гэж зарим 
хүн асуух нь бий. Жил дараалан нэгэн ижил аргачлалаар боловсруулж байгаагийн онцлог 
нь аймаг бүрийн хөгжлийн чиг хандлагыг харах боломж олгодогт байгаа юм. 

Улс орны өрсөлдөх чадварыг компаниуддаа бүтээмж, үр ашигтай ажиллах орчин, 
ард иргэддээ чинээлэг, хангалуун байж, сонголт хийх боломжийг бүрдүүлж чадсан 
эсэхээр хэмждэг. Орон нутгийн удирдлага тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
компаниудыг ашиг орлоготой, үр өгөөжтэй байх орчныг хэрхэн бүрдүүлэх, ард иргэдээ 
ая тухтай амьдруулах үүргээ хариуцлагатай ухамсарлах, түүнчлэн ард иргэд орон нутгийн 
удирдлагад шаардлага тавин ажиллах цаг үе эргэлт буцалтгүй ирснийг уг судалгаа сануулдаг 
юм.

Түүхээ өөрсдөө бүтээх үү? Эсвэл түүхийн салхинд хамхуул өвс лугаа адил хийссээр явах уу? 

Бид зөвхөн судалгааны тайлан гаргаад зогсохгүй жил бүр аймаг, бүсийн хэмжээнд 
судалгааны үр дүнг хэлэлцэх чуулган зохион байгуулдаг. Тухайлбал: 2018 оны 10-р сарын 
26-ны өдөр Дархан-Уул аймагт “Төвийн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган: Өнөөдрийн 
шийдвэр, Ирээдүйн хөгжил” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулав.

Судалгааны тайланг боловсруулж олон нийтийн хүртээл болгоход хамтран ажиллаж ирсэн 
ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж 
бүрэн санаачилга болон АНУ-ын Азийн Санд талархал илэрхийлье. 

Монгол Улсын хөгжил орон нутгаас эхлэх учиртай. Монгол Улсын иргэн хаана амьдарч 
байгаагаас үл хамааран төрийн, эмнэлгийн болон бусад бүхий л төрлийн үйлчилгээг эрх 
тэгш, шударга хүртэх эрхтэй. Төр, бизнес эрхлэгч, ард иргэд өөрийн үүргээ ухамсарлаж улс 
эх орныхоо төлөө хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Эвлэж нэгдэн зүтгэсэн цагт бид хөгжих 
болно. 

Пунцагийн Цагаан

Удирдах зөвлөлийн дарга
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ӨМНӨХ ¯Г 

Аймгуудын өрсөлдөх чадвар яагаад чухал вэ? Сайн засаглал болон 
бизнесийн таатай орчин аймгуудад эдийн засгийн боломжууд мөн 
ажлын байрыг бий болгодог учраас өрсөлдөх чадвар чухал байдаг. 
Энэ нь орон нутгийн залуучуудад эдийн засгийн эерэг төсөөлөл, 
хөдөлмөр эрхлэгчдэд тогтвортой орлого, өндөр настнуудад эдийн 
засгийн баталгаа болж өгдөг. Өрсөлдөх чадвар нь эдийн засгийн 
өндөр үр ашгийг дагуулж улмаар сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлж хот 
руу шилжих хөдөлгөөнийг бууруулдаг. Орон нутгийн харьцангуй давуу 
талуудыг эдийн засгийн хөгжилд ашигласнаар бүтээмжийг дээшлүүлж, 
эдийн засгийг төрөлжүүлж, улмаар өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг. 
Орон нутгийн хүний нөөц болон уламжлалт арга техник, ур чадварыг илүү бүтээмжтэй болгож, 
байгаль орчны нөлөөг орон нутгийн оролцогч талуудын хүрээнд хэлэлцсэнээр өрсөлдөх чадварыг 
тогтмол сайжруулдаг эерэг холбоог бий болгодог.

Өрсөлдөх чадвартай орон нутгийн удирдлага болон сайн засаглалын нөлөө нь боловсрол, дэд бүтэц, 
аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг үр ашигтай, үр дүнтэй, ил тод нийтийн бараагаар 
илэрнэ. Энэ нь бизнесийн өсөлт болон ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг. Сайн засаглал болон төрийн 
үйлчилгээгүйгээр аймгийн иргэд өөр газраас боломжийг эрэлхийлж эхэлдэг. Тухайн аймгаас олон хүн 
шилжин явах тусам орон нутгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад шаардлагатай мэдлэг ур чадвар, 
хүний нөөц болон төсвийн хэмжээ багасдаг. Улмаар доройтлын тойрог үүснэ. 

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гаргаж буй Аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын тайлан нь аймгуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд хэрхэн хувь нэмэр оруулж байна 
вэ? Энэхүү тайлан нь нийт 16 дэд бүлгийн 180 орчим шалгуур үзүүлэлтээр аймгуудын давуу болон 
сул талыг харуулдаг. Түүнчлэн аймгуудад өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад гадаад болон дотоод 
хөдөлгөгч хүчин зүйлүүдээ тодорхойлоход туслахаас гадна нэг нэгнээсээ суралцах боломжийг олгодог. 
Энэ утгаараа Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь аймгуудын өрсөлдөх чадварын үр ашиг болон 
үр дүнг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг. Энэхүү тайлан нь аймгууд болон хөгжлийн хамтрагчид 
“өрсөлдөх чадвар”-ыг тодорхойлоход хүргэдэг. Энэ нь өмнөө тавьж буй зорилгоо үйлдэл болгох, 
цаашлаад хоосон уриа бий болгохоос сэргийлэхэд чухал нөлөөтэй билээ. Уг тайлангийн бүтэц, 
ангилал нь аймгуудад өөрсдийн өрсөлдөх чадварын бүтцийг тодорхойлох төдийгүй үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөгөө боловсруулахад тусалдаг. Өөр өөр аймгуудыг харьцуулах нь өрсөлдөөнийг илүү 
сайжруулах нэмэлт хөшүүрэг болж өгдөг ба сүүлд эрэмбэлэгдсэн аймгуудын хувьд харьцангуй өндөр 
хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай болдог. Улмаар, ЭЗБӨЧСТ-ийн энэхүү цогц тайлан нь олон 
нийт болон хөрөнгө оруулагчдад тодорхой чиглэл өгдөг. 

Энэхүү тайлангийн аймгуудын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилго нь Эрдэс баялаг, түүхий 
эдийн иж бүрэн санаачилга төслийн зорилготой нийцэж байгаа учир ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг нь ЭЗБӨЧСТ-ийн Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг өндрөөр үнэлж 
байна. Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачилга төсөл нь нэг талаас тусгай салбарын жижиг 
дунд бизнес эрхлэгчдийн сургалт, зөвлөгөө зохион байгуулах болон аялал жуулчлал, инновацыг дэмжих 
сангаар дамжуулан өрсөлдөх чадварыг дэмждэг. Нөгөө талаас,  Аймгуудын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурал аймгуудын эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, өргөн хүрээний оролцогч талуудаас 
бүрдсэн “Тогтвортой Хөгжлийн Хамтын Зөвлөл”-ийг байгуулахад уг төсөл нь дэмжлэг үзүүлдэг. Энэхүү 
байгууллага нь эдийн засгийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулахад хүмүүсийн дуу хоолойг хүргэж 
улмаар тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болдог. Монгол хүн бүрийн бүхий л санаа, авьяас чадварыг 
нэгтгэх нь өрсөлдөх чадвартай нийгмийг бий болгох гол түлхүүр билээ. 

Др.Карин Райнпрехт

ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн 
санаачилга хөтөлбөрийн захирал
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ТООНООС ЧАНАР РУУ 
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлангийн 
өмнөх жилийн үр дүнгээр аймгуудад 
засаглалын үзүүлэлтүүд ихээр буурсан. ¯үний 
шалтгааныг тодруулахаар энэ жил зарим 
аймагт засаглалын гүнзгийрүүлсэн чанарын 
судалгааг хийж аймгуудын бизнес эрхлэгчид 
болон төрийн байгууллагын албан хаагчидтай 
ганцаарчилсан ярилцлагуудыг хийсэн. ¯үнээс 
аймгийн засаглал, төрийн үйлчилгээний талаар 
бизнес эрхлэгчдийн хэлсэн онцлох зүйлүүдээс 
дурдвал:

- Төсвийн захиран зарцуулалтын талаар 
иргэд, бизнес эрхлэгчдэд мэдээлэл дутмаг 
байдаг. 

- Орон нутагт тендерийн шалгаруулалтын 
үйл ажиллагаа ил тод явагдах чиглэлд 
ажлууд хийгдэж байгаа ч тендер шударга 
явагддаг гэдэгт итгэх итгэл сул байна.

- Төрийн үйлчилгээний хувьд “Нэг цэг”-
ийн үйлчилгээ, И-Оффис болон төрийн 
үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй 
хүргэх зорилгоор ISO 9001:2015 стандартыг 
зарим аймгууд нэвтрүүлсэн ч тогтвортой 
хэрэгжүүлснээр одоо байгаа хүнд суртал 
буурах боломжтой.

- Аймгийн удирдлагуудын зүгээс бизнесийг 
дэмжих чиглэлээр үр дүнтэй бодлого цөөн 
гарч байна.

- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг дүгнэхэд 
эмэгтэй бизнес эрхлэгчид шалгарсан 
байдал харьцангуй бага буюу нийт төслийн 
8.7%-18.5%-ийг эзэлж байна.

¯үнээс гадна аймгуудын засаглалын үр 
ашгийн өөрчлөлтөд хамгийн их нөлөөлж буй 
зүйл нь улс төрийн орчин гэдгийг дурдаж 
байв. Тухайлбал, Сонгуулийн үр дүн, төрийн 
албан хаагчдын халаа сэлгээ, намчирхах үзэл 
хандлага, улс төрийн талцал хуваагдал буюу 
хэт улс төржилт.

Засаглалын орчны өөрчлөлтийг бизнес 
эрхлэгчид дээрх байдлаар тодорхойлж байсан. 

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 
бүх аймгууд, бүх иргэдийн хувьд 2030 он гэхэд 
хүрсэн байх зорилтуудыг харвал:

Хүснэгт-1: Монгол Улсын хөгжлийн бодлогод 
тусгагдсан зарим зорилтууд1

¯зүүлэлт
2014
(Суурь 
түвшин)

2017
2030

(Зорилтот 
түвшин)

Ядуурлын 
түвшин

21.6
39.6

(2016 он)
0

Дундаж  
наслалт

69.6 69.89 78

Шатахууны 
хэрэгцээг 
дотоодын 
эх үүсвэрээс 
хангах хувь

0.0 0.0 100

-Тогтвортой хөгжлийн засаглал чиглэлд: 
Төрийн бодлогын залгамж чанар, салбар 
хоорондын уялдааг сайжруулж, тогтвортой 
байдлыг хангах: Харин тогтвортой хөгжлийн 
засаглалын чиглэлд төрийн бодлогын залгамж 
халаа, тогтвортой байдал дутмаг байгаа нь 
бизнес эрхлэгчидтэй уулзсан ярилцлагаас 
ажиглагдаж байсан. 

Тэгвэл аймгуудад хөгжлийн чиг хандлага ямар 
байна вэ?

Хөгжлийн квадрат

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан анх 
гарснаас хойш өрсөлдөх чадварыг хэмждэг 
үндсэн дөрвөн үзүүлэлтийн дундаж оноо 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг авч үзье. 

Энэ хугацаанд Эдийн засгийн тамир тэнхээ 
үзүүлэлт хамгийн ихээр буюу 16 оноогоор, 
Засаглалын үр ашиг 14 оноогоор, Дэд бүтэц 
7 оноогоор тус тус өссөн бол Бизнесийн үр 
ашиг үзүүлэлт 2 оноогоор буурсан байна.  

“Хөгжлийн квадрат”-ыг өрсөлдөх чадварын 
дөрвөн бүлгийн аль нэг нь давамгай биш 
бүгдийг тэнцүү хөгжүүлэх гэдгээр тодорхойлж 
байна. 

1  Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 

2030
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График 1: Өрсөлдөх чадварын үндсэн хүчин 
зүйлсийн онооны дунджийн өөрчлөлт

Уг үр дүнгээс харахад орон нутгийн хөгжил 
жилээс жилд сайжирсаар байгаа нь харагдаж 
байна. 

Тэгвэл аймгуудын хөгжил үнэхээр жилээс жилд 
сайжирч өрсөлдөх чадвар өсч байна уу гэдгийг 
зарим нэг тоон үзүүлэлтүүдээр авч үзье.

Хүснэгт-2: 2012-2017 оны статистик тоо 
баримтууд

2012 2017

Аймгуудын улсын ДНБ-д 
эзлэх хувь

33.4 35.3

Инфляци 14.3 4.3

Ажилгүйдэл 8.2 8.8

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин

58.3 55.8

Дундаж  цалин
557,600 
төгрөг

944,500 
төгрөг

Улсын төсвөөс орон 
нутагт олгосон 
санхүүгийн дэмжлэг

42 тэрбум 
төгрөг

146 
тэрбум 
төгрөг

Улаанбаатар хотын хүн 
амын эзлэх хувь

45.9 46.0

Эх үүсвэр: ¯ндэсний статистикийн хороо1

Хүснэгтэн дэх үзүүлэлтүүдийг харахад 
аймгуудын ДНБ-д эзлэх хувь өссөн, төсвийн 
санхүүгийн дэмжлэг нэмэгдсэн, дундаж цалин 
өссөн, инфляци буурсан зэрэг сайн үзүүлэлтүүд 
харагдаж байгаа хэдий ч хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин буурсан, ажилгүйдэл нэмэгдсэн гэсэн 
сөрөг үр дүнгүүд ч байна. Бүс нутагт гарсан 
өөрчлөлтүүдээр нь тодруулбал: 

1 www.1212.mn

65

66

70

65

50

56

67

58

2012 2018

Эдийн засгийн тамир тэнхээ

Дэд бүтэц Засаглалын үр ашиг

Бизнесийн үр ашиг

• 2012 онд Монгол Улсын 21 аймаг нийлээд 
ДНБ-ий 33.4%-ийг үйлдвэрлэж байсан бол 
2017 онд 35.3%-ийг үйлдвэрлэж байна. 
Ийнхүү өсөхөд баруун, хангайн, зүүн 
бүсийн аймгуудын нийт ДНБ-ий эзлэх 
хэмжээ өссөн бол төвийн бүсийнх буурсан 
байна. 

• Ажилгүйдэл 2012 онд Улсын хэмжээнд 8.2 
хувь байсан бол 2017 онд 8.8 болж өссөн 
байна. Харин бүсийн хувьд авч үзвэл Зүүн 
бүст буурч, бусад бүсүүдэд ажилгүйдэл 
өссөн байна. 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин улсын 
хэмжээнд 2012 онд 58.3 хувь байсан бол 
2017 онд 55.8 хувь болж буурсан байна. 
¯үнийг бүс нутгаар нь авч үзвэл баруун, 
хангайн, зүүн бүсүүдэд буурсан бол 
төвийн бүст өссөн байна. 

• Дундаж цалин 2012-2017 оны хооронд 
557.600 аас 944.500 төгрөг болж 70 
хувиар өссөн байна. Харин аймгуудын 
хувьд Архангай, Булган, Говьсүмбэр 
аймгууд хамгийн багаар буюу 18-21 
хувиар өссөн байна. Дорнод, Орхон, 
Хэнтий аймгуудын дундаж цалин 64-72 
хувиар буюу хамгийн ихээр өссөн байна. 

• Улсын төсвөөс орон нутагт олгосон 
санхүүгийн дэмжлэгийн нийт хэмжээ 2012 
онд 42 тэрбум төгрөг байсан 2017 онд 
146 тэрбум болж өссөн байна.  ¯үний 
дийлэнх нь Баруун болон Хангайн бүст 
хуваарилагджээ. 

• 2012 онд нийт хүн амын 45.9 нь 
Улаанбаатар хотод амьдарч байсан бол 
2017 онд 46.0 хувь нь амьдарч байна. 

• 

2018 оны тайлангийн үр дүнгээс ...

Энэ жилийн тайлангаар өрсөлдөх чадвар 
сайтай аймгууд болох Орхон, Дархан-Уул, 
Өмнөговь аймгууд тэргүүлсээр байна. Харин 
онцлох өөрчлөлтүүдийн хувьд Дорноговь. 
Хэнтий, Говьсүмбэр, Өвөрхангай аймгууд 
өрсөлдөх чадвараа ихээр дээшлүүлж чаджээ. 
Харин эсрэгээрээ Булган, Архангай, Хөвсгөл 
аймгуудын өрсөлдөх чадварын оноо буурсан 
байна. 
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График-2: “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
тайлан 2018” онооны өөрчлөлтүүд
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Эдийн засгийн тамир тэнхээ бүлгийн онооноос 
харахад 21 аймгаас 17 аймгийнх нь оноо 
өнгөрсөн жилээс өссөн бол 4 аймгийн оноо 
буурсан байна. Харин дэд бүтэц бүлэгт 13 
аймгийн оноо буурсан байна. Энэ нь эдийн 
засаг ерөнхийдөө сайжирч байгаа хэдий 
ч дэд бүтцийн салбарт аймгуудад бүтээн 
байгуулалтын ажлуудыг хангалттай хийгдээгүй 
гэж хэлж болохоор байна. 

График-3: Өрсөлдөх чадварын дундаж 
өөрчлөлт /өнгөрсөн жилээс/
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Аймгуудын дундаж онооны хувьд өнгөрсөн 
жилийн тайланд дэд бүтцийн оноо сайжирч 
бусад гурван бүлгийн оноо буурч байсан бол 
энэ жил эсрэгээрээ дэд бүтцийн оноо буурч 
үлдсэн гурван бүлгийн оноо дунджаар өссөн 
байна. 

Аймаг орон нутагт ажлын байруудыг олноор 
бий болгож, иргэдийн ая тухтай амьдрах 
нөхцөл, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэхгүй бол 
¯ндэсний статистикийн хорооноос гаргасан 
судалгаанаас харахад 2030 он гэхэд Монгол 
Улсын нийт хүн амын 53%. 2045 он гэхэд 57% 
нь Улаанбаатар хотод амьдрахаар байна. 

График-3: Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх хүн 
амын хувьд тооцсон хүн амын тоо

Эх үүсвэр: ¯ндэсний статистикийн хороо

График-4: Улаанбаатар хотын хүн амын тооны 
таамаглал
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Эх үүсвэр: ¯ндэсний статистикийн хороо

График-4: Улаанбаатар хотын хүн амын тооны 
таамаглал
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Эх үүсвэр: ¯ндэсний статистикийн хороо
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СУДАЛГААНЫ  
ÇАРЧÈМ, АРГАЧЛАЛ
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Сóäàëãààíû çîðèëãî, à÷ õîëáîãäîë

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааны 
зорилго нь Монгол Улсын 21 аймгийн 
хөгжлийн өнөөгийн түвшинг харьцуулан үнэлэх, 
аймгуудын өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар 
тодорхойлоход оршино. Судалгаагаар аймаг 
бүрийн хөгжлийн давуу ба сул талыг тодорхойлж, 
өрсөлдөх чадварын боломж, чадавхийг үнэлэн 
тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийн бодлого 
боловсруулахад ашиглахуйц өргөн хүрээний 
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 

Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг хооронд нь 
харьцуулж, өрсөлдөх чадварын чиг хандлагыг 
тодорхойлохоос гадна тухайн аймгийн өрсөлдөх 
чадварыг хойш татаж  буй эсвэл дээшлүүлж  
буй үзүүлэлтүүдийг тогтоож, өрсөлдөх чадварын 
давуу, сул талыг үнэлэх боломж  олгож  буй нь 
энэхүү судалгааны давуу тал юм. Ингэснээр 
аль аймаг яагаад өрсөлдөх чадварын хувьд 
бусдаас сайн, эсвэл сул байгааг ойлгож  мэдэх, 
тухайн аймаг давуу талаа хэрхэн ашиглаж  
болох, хөгжлийг хойш татаж  буй сул талаа 
хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийг олоход чухал эх 
үүсвэр болох юм. 

Өрсөлдөх чадварын талаарх ойлголт нь 
харьцангуй шинэлэг бөгөөд бусдаас давуу 
байдлыг судлахаас илүүтэй тухайн улс, аймаг 
өөрийн нөөц боломжоо хэрхэн үр дүнтэй 
ашиглаж, өөрийн гэсэн өрсөлдөх чадварыг 
бий болгож, амьдрах болоод бизнес эрхлэх 
таатай орчныг бүрдүүлж  чадсан эсэхийг 
судалдаг. Тиймээс ч бид аливаа аймаг өөрийн 
өрсөлдөх чадварыг дэмжин хадгалах таатай 
орчныг бүрдүүлж  чадсан эсэх, түүнийгээ тордон 
сайжруулж  буй байдлыг дүгнэж, бусад аймагтай 
харьцуулан эрэмбэлсэн. Өөрөөр хэлбэл, тухайн 
аймаг өөрийн нөөц, боломж, онцлог давуу 

талаа зохистой удирдаж, аж  ахуйн нэгжүүдээ 
бүтээмж  өндөртэй ажиллах, ард иргэдээ 
чинээлэг хангалуун амьдрах боломжоор 
хангаж  чадаж  байна уу? гэдэгт энэхүү тайлан 
хариулт өгч байна. 

Дашрамд дурдахад, уг судалгаа нь аймгуудын 
өрсөлдөх чадварыг хооронд нь харьцуулан 
судалж  буй тул өрсөлдөх чадвараараа 
тэргүүлсэн аймгуудыг өрсөлдөх чадвар сайтай 
гэж  ойлгож  болохгүй. Харин тэдгээр аймаг 
өрсөлдөх чадвараараа бусдаас харьцангуй 
илүү байгаа ч өөрийн өрсөлдөх чадварын сул 
үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, давуу талаа ашиглан 
илүү хурдтай хөгжих хэрэгтэйг харуулна. ¯үний 
адилаар өрсөлдөх чадвараар сүүл мушгисан 
аймгуудын хувьд ч тухайн аймгууд өрсөлдөх 
чадвар муутай гэхээс илүү бусад аймагтай 
харьцуулахад өрсөлдөх чадвараар сул байна 
хэмээн ойлгож, бусад аймгаас хэрхэн суралцах, 
өөрийн өрсөлдөх чадварыг ямар үзүүлэлтүүд 
хойш татаж  буйг тодорхойлж, тэдгээрийг 
сайжруулахад анхаарах нь зүйтэй.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь 
бодлого боловсруулагчдын хувьд аймгуудын 
өнөөгийн хөгжлийн түвшин, нөхцөл байдлыг 
бодитоор харж, орон нутгийг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн илүү үр ашиг бүхий шийдвэр гаргахад 
тус болохуйц мэдээллийн эх үүсвэр, гарын авлага 
байх юм. Түүнчлэн аймгийн удирдлагууд өөрийн 
бодлого шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийн үр дүнг 
үнэлэх, бусад аймагтай харьцуулах, туршлага 
судлах боломжтой юм. Мөн ажил хэрэгч хүмүүс 
бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын аливаа 
шийдвэр гаргахдаа орон нутгийн талаарх 
найдвартай бөгөөд цогц мэдээллийг энэхүү 
тайлангаас авч болох билээ.
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Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг эдийн засгийн 
голлох үзүүлэлтүүдээр буюу ДНБ-ий хэмжээ, 
ажилгүйдлийн түвшин төдийгөөр хэмжин 
харьцуулах боломжгүй байдаг. Учир нь 
тухайн аймгийн бизнесийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа, иргэдийн амьжиргаанд эдийн 
засаг, улс төр, нийгмийн болон со¸лын гэх мэт 
олон хүчин зүйл нөлөөлж байдаг. 

Энэхүү судалгааны хүрээнд аймгуудын 
өрсөлдөх чадварыг үнэлэн эрэмбэлэхдээ 
ЭЗБӨЧСТ-өөс Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
төвтэй хамтран гаргадаг судалгааны 
аргачлалын дагуу 4 бүлэг үзүүлэлтээр хэмжсэн 
ба аймгуудын онцлог шинжийг тусгах, илүү 
дэлгэрэнгүй харьцуулалт хийх үүднээс бүлэг 
доторх шалгуур үзүүлэлтүүдийг өөрчлөн 
тохируулсан болно. 

Эдийн засгийн тамир тэнхээ, Засаглалын үр 
ашиг, Бизнесийн үр ашиг, Дэд бүтэц гэсэн 
үндсэн 4 бүлэг, тэдгээрийг нарийвчлан үнэлэх 
тус бүр 4 дэд бүлэг буюу нийт 16 дэд бүлгийн 
хүрээнд аймгуудын өрсөлдөх чадварыг олон 
талаас нь тодотгон харуулах 176 шалгуур 
үзүүлэлт ашиглалаа.

Эдийн засгийн тамир тэнхээ бүлэгт тухайн 
аймгийн эдийн засгийн ерөнхий байдлыг 
макро эдийн засаг, эдийн засгийн салбаруудын 
хөгжил, хүн амын амьжиргааны түвшин, 
хөдөлмөр эрхлэлт гэсэн 4 дэд бүлэг, нийт 37 
шалгуур үзүүлэлтээр хэмжсэн. 

Засаглалын үр ашиг бүлэгт өрсөлдөх чадварыг 
дэмжих аймгийн удирдлагын бодлого шийдвэр, 
түүний цар хүрээг аймгийн төсөв, институцийн 
тогтолцоо, бизнесийн эрхзүй, нийгмийн 
тогтолцоо гэсэн 4 бүлэг бүхий 31 шалгуур 
үзүүлэлтээр нарийвчлан үнэлсэн болно.

Бизнесийн үр ашиг бүлэгт аймгийн бизнесийн 
байгууллагуудын үр ашигтай, хариуцлагатай, 
шинэлэг үйл ажиллагаа явуулах чадамжийг 
судлахын тулд бизнесийн орчин, хөдөлмөрийн 
зах зээл, бүтээмж, санхүү, менежментийн 
хэвшил гэсэн 4 дэд бүлэг, 31 шалгуур үзүүлэлт 
ашиглав.

Бизнесийн хэрэгцээг хангах, ард иргэдийн 
амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах 
дэд бүтцийн хөгжлийг үндсэн дэд бүтэц, 
технологийн дэд бүтэц, боловсрол, со¸л ба 
эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин гэсэн 4 дэд 
бүлгийн хүрээнд 77 шалгуур үзүүлэлтээр 
тодорхойллоо. 

Ийнхүү аймгуудын өрсөлдөх чадварыг нийт 176 
шалгуур үзүүлэлтээр хэмжсэн бөгөөд энэ нь 
өрсөлдөх чадварыг тал бүрээс нь илүү тодорхой 
үнэлэх боломж олгож, аль нэг үзүүлэлт ташаа 
ойлгогдохоос сэргийлэх ач холбогдолтой 
буюу аль нэг үзүүлэлтийн ерөнхий үнэлгээнд 
үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал байна. Эдгээр 
үзүүлэлтийг аймгуудын түвшинд, 21 аймаг тус 
бүрээр гаргаж өрсөлдөх чадварын индекс, 
эрэмбийг тооцсон болно.

Эдийн засгийн 
тамир тэнхээ

Засаглалын үр ашиг Бизнесийн үр ашиг Дэд бүтэц

• Эдийн засаг
• Эдийн засгийн 

салбарууд
• Хүн амын 

амьжиргааны 
түвшин

• Хөдөлмөр эрхлэлт

• Аймгийн төсөв
• Институцийн 

тогтолцоо
• Бизнесийн эрхзүй
• Нийгмийн 

тогтолцоо

• Бизнесийн орчин
• Хөдөлмөрийн зах 

зээл, бүтээмж
• Санхүү
• Менежментийн 

хэвшил

• ¯ндсэн дэд бүтэц
• Технологийн дэд 

бүтэц
• Боловсрол, со¸л
• Эрүүл мэнд, 

хүрээлэн буй 
орчин
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Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа нь 
дээр тодорхойлсон өрсөлдөх чадварыг үнэлэх 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг хо¸р 
төрлийн эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн. ¯үнд:

• Статистик мэдээлэл

• Удирдах ажилтны санал асуулга

Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх нийт 
176 шалгуур үзүүлэлтийн ойролцоогоор 3/5 
нь буюу 102 нь статистик мэдээлэл, 2/5 нь 
буюу 74 нь санал асуулгын мэдээлэл байна. 
Статистик мэдээллийн 15 хувь буюу 28 нь 
ерөнхий мэдээлэл байх ба өрсөлдөх чадварын 
индексийн тооцоололд ордоггүй, нэмэлт 
мэдээлэл өгөх зорилготой үзүүлэлтүүд юм.  

Статистик мэдээлэл нь өрсөлдөх чадварыг 
тодорхой хугацаанд (өнгөрсөн нэг жилд гэх 
мэт) хэмжиж  харуулдаг ба өрсөлдөх чадвар 
ямар түвшинд байгааг (жишээ нь ДНБ-ий 
хувьд) илэрхийлдэг. Харин санал асуулгаар 
шууд хэмжихэд бэрх тоон бус үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлж, статистик үзүүлэлтээр хэмжих 
боломжгүй мэдээллүүдийг олж  авдаг онцлогтой. 
Түүнчлэн санал асуулгын мэдээлэл нь тухайн 
статистик мэдээллүүдийг батлах, бодит байдлыг 
тодруулах, иргэд, хувийн хэвшлийнхэн тухайн 
үзүүлэлтийг хэрхэн үнэлж  буйг харуулах 
ач холбогдолтой. Тиймээс “өнгөрсний дүр 
зураг” болдог статистик тоон үзүүлэлттэй 
харьцуулахад санал асуулга нь бодит байдалд 
илүү дөхөм, цаг хугацааны хувьд илүү шинэлэг 
байдаг. 

 

Удирдах ажилтны санал асуулга

Удирдах ажилтны санал асуулгад хувийн 
хэвшлийн төлөөлөл буюу аймагт үйл ажиллагаа 
явуулж  буй бизнесийн байгууллагын дунд болон 
дээд шатны удирдах ажилтнууд хамрагддаг ба 
тухайн аймаг дахь бизнес эрхлэх таатай орчин, 
өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийн талаарх 
тэдний ойлголт, тухайн орчин дахь нөхцөл 
байдлыг бодитоор хэрхэн үнэлж  буйг судалдаг. 

Санал асуулгад оролцогч удирдах ажилтнууд 
туршлагатай, үйл ажиллагаа явуулж  буй орчноо 
гүнзгий мэддэг зэргээс хамааран нийгэм, эдийн 
засгийн орчин, өрсөлдөх чадварын нөхцөл 
байдалд илүү бодитой үнэлэлт, дүгнэлт өгч 
чадна гэж  бид үздэг. 

Удирдах ажилтны санал асуулгын түүвэр 
судалгаанд Монгол Улсын 21 аймгийн 
бизнесийн байгууллагын удирдах ажилтнуудыг 
энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгож  хамруулсан.Түүврийн хэмжээг энгийн 
санамсаргүй, буцаалтгүй түүврийн аргаар 
тодорхойлж, аймаг бүрээс дунджаар 50 
удирдах ажилтан, нийт 1050 ААНБ-уудын 
оролцогчтойгоор түүвэр судалгааг явуулсан.   

Санал асуулга нь нийт 74 хаалттай асуулт, 
1 нээлттэй асуултаас бүрдэх ба судалгаанд 
оролцогчид хаалттай асуултуудад 1-10 хүртэлх 
шатлалтай хариултаас өөрийн санал хамгийн 
ихээр нийцэх үнэлгээг сонгох замаар байр 
сууриа илэрхийлнэ. 1-5 хүртэлх хариулт нь 
тухайн асуудлыг үнэлэх дүгнэлт сөрөг байгааг, 
6-10 хүртэлх нь эерэг байгааг илтгэнэ. Нийт 
хариултаас үзүүлэлт бүрээр, аймаг тус бүрийн 
дундаж  үнэлгээг тооцож, улмаар өрсөлдөх 
чадварын ерөнхий үнэлгээг тооцоход ашиглана.
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Өрсөлдөх чадварын индекс тооцож, 
эрэмбэлэхдээ нийт 176 үзүүлэлтээс 148-ийг 
ашигласан (ерөнхий мэдээлэл болох 28 үзүүлэлт 
тооцоонд орохгүй) ба дараах алхмуудын дагуу 
тооцоолол хийгдсэн. ¯үнд:

1. Стандартчилсан үнэлгээг тооцох

Өрсөлдөх чадварын индекс тооцох, эрэмбэлэх 
үндсэн суурь элемент нь үзүүлэлт бүрээр 
тооцсон стандартчилсан үнэлгээ юм. Энэ нь 
статистикийн мэдээлэл, санал асуулгын дүнгээр 
олж  авсан ялгаатай хэмжигдэхүүн бүхий тоон 
мэдээллүүдийг харьцуулж  болохуйц нэг төрлийн 
болгох ач холбогдолтой. 

Стандартчилсан үнэлгээг үзүүлэлт бүрээр, аймаг 
бүрийн хувьд дараах томь¸огоор тооцно. 

Энд:  

xi –  i аймгийн шалгуур үзүүлэлт, 

μ   –  x утгын дундаж

σ –  x утгын стандарт хазайлт

Стандартчилсан үнэлгээг тооцоолохын 
өмнө үзүүлэлт бүрийн тархалтын хэлбэрийг 
тодорхойлж, хэвийн бус тархалттай тохиолдолд 
логарифм авсан утгаас стандартчилсан 
үнэлгээг тооцсон болно. 

Стандартчилсан үнэлгээ өндөр байх тусам 
тухайн үзүүлэлт өрсөлдөх чадварт эергээр 
нөлөөлж  буйг илтгэх боловч зарим үзүүлэлтийн 
хувьд утгыг нь бууруулах тусам өрсөлдөх 
чадварт илүү эерэг нөлөө үзүүлдэг тохиолдол 
бий. Жишээ нь, ядуурлын түвшин, эхийн эндэгдлийн 
түвшин гэх мэт үзүүлэлтийн стандартчилсан 
үнэлгээ бага байх тусам сайн. Тиймээс ийм 
төрлийн үзүүлэлтүүдийн хувьд стандартчилсан 
үнэлгээг (-1) –ээр үржүүлж  тооцсон. 

2. ¯зүүлэлтүүдийг эрэмбэлэх

Тооцоонд хамрагдах 148 үзүүлэлт бүрийн 
стандартчилсан үнэлгээний энгийн дунджаар 
аймгуудыг эрэмбэлнэ. Стандартчилсан үнэлгээ 
өндөр байх тусам өрсөлдөх чадвар сайтай 
байх буюу дээгүүр эрэмбэлэгдэнэ.

3. Өрсөлдөх чадварын индекс тооцох, 
эрэмбэлэх

¯ндсэн 4 бүлэг нь тус бүр 4 дэд бүлэгт 
хуваагдах бөгөөд стандартчилсан үнэлгээнд 

xi-μ

σ
STD(x)=

тулгуурлан эдгээр 16 дэд бүлэг тус бүрийн 
дундаж  стандартчилсан үнэлгээг аймаг бүрээр 
тооцох ба жигнэсэн дундаж  ашиглана. Учир 
нь дэд бүлэг доторх үзүүлэлтийн тоо ялгаатай 
байх бөгөөд судалгааны үр дүнг бодитой, 
тэнцвэртэй байлгах үүднээс дэд бүлэг бүрийн 
эзлэх жинг дотроо хэдэн үзүүлэлттэйгээс үл 
хамааран тэнцүү (16x6.25%=100%) хэмжээтэй 
сонгоно. Ингэснээр дэд бүлгийн эзлэх жинг 
тогтмол барих боломжийг олгох төдийгүй 
статистик мэдээлэл дутуу, алдаатай тохиолдолд 
бусад бүлэгт нөлөөлөх боломжийг хааж, нийт 
үр дүнгийн найдвартай байдлыг өсгөдөг. 

16 дэд бүлгээр тооцсон аймгуудын дундаж  
стандартчилсан үнэлгээнд суурилан 16 бүлгийн 
өрсөлдөх чадварын индексийг аймаг бүрээр 
дараах ерөнхий томь¸огоор тооцоолно.

Энд:

I – өрсөлдөх чадварын индекс

STD(x) – шалгуур үзүүлэлтийн стандарт үнэлгээ

STD_min (x) - шалгуур үзүүлэлтийн стандарт 
үнэлгээний хамгийн бага утга

STD_max (x) - шалгуур үзүүлэлтийн стандарт 
үнэлгээний хамгийн их утга

Өрсөлдөх чадварын 4 ерөнхий бүлгийн 
индексийг дэд бүлгүүдийн индексийн энгийн 
дунджаар, нэгдсэн индексийг 4 бүлгийн энгийн 
дунджаар тус тус тооцоолно. 

4 бүлгийн индекс болон нэгдсэн индексийн 
дүнгээр аймгуудыг эрэмбэлэх ба индексийн 
утга хамгийн өндөр аймгийг 100 гэж  тооцон 
аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг 
оноогоор илэрхийлж, утгын дарааллаар 
аймгуудыг эрэмбэлнэ.

Ерөнхий үнэлгээний эрэмбэ нь тухайн аймгийн 
өрсөлдөх чадварын байр бусад аймагтай 
харьцуулахад ямар байгааг харуулдаг. Өөрөөр 
хэлбэл өрсөлдөх чадвараар хамгийн дээгүүр 
эрэмбэлэгдсэн аймгийн хувьд тухайн аймаг 
өрсөлдөх чадвартай гэж  тодорхойлохоос илүү 
тухайн аймаг бусад аймагтай харьцуулахад 
өрсөлдөх чадвар сайтай гэж  ойлгох нь зүйтэй 
юм.

STD(x)-STD
min

 (x)

STDmax (x)-STDmin (x)I=
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âý?

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг дараах 
ерөнхий хэсгүүдээс харах боломжтой. ¯үнд: 

1. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ 
(21-30 хуудас)

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ нь 21 
аймгийн нэгтгэсэн эрэмбэлэлээс тодорхой 
харагдана. Аймгууд өрсөлдөх чадвар хамгийн 
сайтайгаасаа эхлэн эрэмбэлэгдэнэ.

Өрсөлдөх чадварын ерөнхий ба үндсэн хүчин 
зүйлсийн эрэмбэ

Өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээнээс гадна 
өрсөлдөх чадварын үндсэн хүчин зүйлс болох 
эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр 
ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтэц тус бүрээр 
өрсөлдөх чадварын үнэлгээг харж  болно. 

Өрсөлдөх чадварын дэд хүчин зүйлсийн эрэмбэ

Өрсөлдөх чадварын үндсэн хүчин зүйл бүрийн 
4 дэд хүчин зүйл буюу нийт 16 дэд хүчин зүйлийн 
эрэмбийг энэ хэсэгт багтаасан. Дэд бүлгүүдийн 
эрэмбэ нь тухайн үндсэн бүлэг бүрийн эрэмбийг 
илүү тодруулан, нарийвчлан харуулах юм. 

Өрсөлдөх чадварын амжилтын хүрээ

Энэ хэсэгт аймаг бүрийн өрсөлдөх чадварын 
үндсэн 4 хүчин зүйлийн үнэлгээг 21 аймгийн 
дундаж  үзүүлэлттэй харьцуулан харуулна. 
Торон графикийн тусламжтайгаар тухайн 
аймаг ямар үзүүлэлтээр илт давуу болон сул 
талтай болохыг харах боломжтой. 

2. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын төлөв 
байдал (31-115 хуудас)

Энэ бүлэгт аймаг тус бүрийн эдийн засгийн 
ерөнхий байдал, өрсөлдөх чадварын амжилтын 
хүрээ, өрсөлдөх чадварын дэд хүчин зүйлсийн 
эрэмбэ, тухайн аймгийн хөгжилд тулгарч буй 
саад бэрхшээл, шийдвэрлэх асуудлыг нэгтгэн 
харуулсан.

Түүнчлэн өрсөлдөх чадварын 4 үндсэн хүчин 
зүйл болох эдийн засгийн тамир тэнхээ, 
засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд 
бүтэц тус бүрийн 10 сул болон 10 давуу талыг 
тодотгон үзүүлсэн.  Аймгийн эдийн засгийн орчин, 
ирээдүйн хөгжилд ач холбогдолтой өрсөлдөх 
чадварын давуу болон сул талыг тогтоох 
нь тун чухал. Учир нь тухайн аймаг өөрийн 
өрсөлдөх чадварын хамгийн сайн, давуу талдаа 
тулгуурлан хөгжиж, баялгийг бүтээдэг. Түүнчлэн 
давуу талаа ашиглахын зэрэгцээ сул талаа 
хянаж, сайжруулах нь аймгуудын өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулахад түлхэц болно. 

Мөн аймгуудын өрсөлдөх чадварыг хооронд 
нь харьцуулахаас гадна Өрсөлдөх чадварын 
хувьсал хэсгээс тухайн аймгийн өрсөлдөх 
чадварын үзүүлэлтийг өмнөх жилтэй нь 
харьцуулсан 25 өсөлт, 25 бууралтыг харах 
боломжтой. 

3. Статистик хүснэгт (117-175 хуудас)

Энэ хэсэгт өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлсийг 
тодорхойлж  буй шалгуур үзүүлэлтийг 
дэлгэрэнгүй багтаасан. Эндээс өрсөлдөх 
чадварт нөлөөлж  буй 150 шалгуур үзүүлэлт 
бүрийн эрэмбэ, мэдээллийг харж  болно.



АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
¯НÝЛГÝÝ
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Өðñºëäºõ ÷àäâàðûí õ¿÷èí ç¿éëñ

¯ндсэн дэд бүтэц
Технологийн дэд бүтэц
Боловсрол, со¸л
Эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин

Эдийн засгийн тамир тэнхээ

Эдийн засаг
Эдийн засгийн салбарууд
Хүн амын амьжиргааны түвшин
Хөдөлмөр эрхлэлт

Засаглалын үр ашиг

Бизнесийн үр ашиг

Дэд бүтэц 

Аймгийн төсөв
Институцийн тогтолцоо
Бизнесийн эрх зүй
Нийгмийн тогтолцоо

Бизнесийн орчин
Хөдөлмөрийн зах зээл, бүтээмж
Санхүү 
Менежментийн хэвшил
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