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ªÌÍªÕ ¯Ã

Монгол Улс хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд 
тэргүүлэх хэмжээний арвин баялагтай, хангай, говь, тал хээр хосолсон өргөн уудам нутаг 
дэвсгэртэй орон билээ. Бид эх орныхоо дөрвөн зүг, найман зовхист буй нөөц баялгийг 
алсын хараатай, зүй зохистой хэлбэрээр ашиглаж гэмээнэ өрсөлдөх чадвараа сайжруулан 
хөгжил дэвшилд хүрэх бололцоо бүрдэнэ.  

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай өссөн хэдий ч хүн амын 
амьжиргааны түвшин тэр хэрээр сайжрахгүй хот, хөдөөгийн ялгаа мэдэгдэхүйц хэмжээнд 
оршсоор байна. Иргэн бүр хот хөдөөгийн алинд амьдарч буйгаас үл хамааран ая тухтай 
оршин сууж, амьжиргааны түвшин сайтай байх нь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нэгэн 
чухал хэмжүүр юм.  

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 21 аймгийн өрсөлдөх 
чадварыг харьцуулан судалсан “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г гаргадаг 
болсоор гурван жил өнгөрлөө. Жил тутмын энэхүү судалгааны тайлангаас аймаг бүрийн 
давуу болон сул талыг харьцуулж болохын зэрэгцээ хамгийн ахицтай яваа үзүүлэлтүүдэд 
тулгуурлан өрсөлдөх чадварын дархлаагаа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөгжлийн стратеги 
боловсруулан ашиглах боломжтой. 

Аймгууд харилцан туршлагаа хуваалцаж, хөрш зэргэлдээ аймгууд нийтлэг асуудлаа 
ярилцан шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлдэг болсон нь сайшаалтай. Судалгааны төвөөс 
санаачлан зохион байгуулсан “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын анхдугаар чуулган”-ы үеэр 
21 аймгийн удирдлага хүрэлцэн ирж бүсчилсэн хэлэлцүүлэг хийсэн нь үүний нэг илрэл юм.        

Улс орноо нэгдмэл аргаар хөгжүүлэх эрхэм зорилго дэвшүүлэн үр бүтээлтэй хамтран 
ажиллаж, орон нутаг дундаа аж ахуйгаа хоршихын зэрэгцээ дэд бүтцийн сүлжээнд 
тулгуурлан аймгуудын бие даасан байдлыг сайжруулах, эдийн засаг, нийгмийн тэнцвэрт 
хөгжлийг хангах, улмаар үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх таатай орчин 
бүрдүүлэх боломж дүүрэн байгааг тэмдэглэе.

Түүнчлэн, энэ жилээс эхлэн аймгуудын өрсөлдөх чадварын тусгайлсан цахим хуудсыг гарган 
судалгааны үр дүнг олон нийтэд илүү хүртээмжтэй болгож буйг тэмдэглүүштэй. Энэхүү 
цахим хуудаснаас 2012 оноос хойш гаргасан судалгааны бүхий л үр дүнг харьцуулан харах 
боломж бүрдлээ.  

Та бүхний ажилд энэхүү судалгааны тайлан болон цахим хуудас нэн чухал гарын авлага, 
хөтөч болно гэдэгт итгэлтэй байна. 

Ïунöагийн Цагаан

Óдирдах Зөвлөлийн Òэргүүн
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ÒÀËÀÐÕÀË 

Ýрхэм Òанд энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая!

Àймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан ийнхүү гурав дахь æилдээ гарлаа. Îрон нутгийн 
хөгæлийн чиг хандлага бүсчилсэн хэлбэртэй болæ  урт хугаöаанд үр ашигтай аæиллах таатай 
орчин бүрэлдэх боломæ  аæиглагдаæ  байгаад таатай байна. Цаашлаад бид судалгааны үр 
дүнгээ олон нийтэд илүү хүргэх тал дээр анхааран аæиллаæ  байна. 

Ñудалгааны аæилд чухал туслалöаа үзүүлдэг дэмæигч, хамтарч аæилладаг байгууллагууд илүү 
өргөæин хүрээгээ тэлæ  биднийг сонгоæ  байгаад талархал илэрхийлье. Ýнэхүү судалгааны 
тайланг бүх талаар дэмæин аæилласан Àзийн санд тусгайлан талархал илэрхийлæ  
байна. Үүний зэрэгöээ 2014 онд аймгуудын чуулганыг хамтран зохион байгуулсан Конрад 
Àденауэрын сангийн хамт олон, 21 аймгийн удирдлагуудад болон Ìонголын үндэсний 
худалдаа аæ  үйлдвэрийн танхим, түүний орон нутаг дахь салбар танхимуудын баг хамт 
олонд болон нийт судалгаанд оролöогч нарт талархаæ  байна. 

Äэмæигч байгууллага, судалгааны тайлан хэрэглэгч та бүхэнд аæил, хөдөлмөрийн амæилт 
хүсье.

Бооæоогийн Ëаêшми

Åрөнхий захирал
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Үндэсний статистиêийн хороо

Ìонголбанê

Àзийн Ñан

Ìонголын үндэсний худалдаа аæ  үйлдвэрийн танхим
Îрон нутаг дахь салбар танхимууд

ÕБÍÃÓ-ын Îлон улсын хамтын аæиллагааны нийгэмлэг
Ýрдэс баялаг, түүхий эдийн иæ  бүрэн санаачилга 
хөтөлбөр
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ÕªÃÆËÈÉÃ Õ¯Í Á¯ÐÒ
Саахалт айлын санаа нэг

Àливаа улс орны хувьд хүртээмæтэй тэгш 
өсөлтийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийнхээ ая 
тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэн өрсөлдөх 
чадвараа сайæруулах нь чухал билээ. Ìонгол 
Óлсын иргэн бүрт хүрч буй төрийн бүхий л 
үйлчилгээ, эмнэлэг, öэöэрлэг, сургуулийн хүртээмæ, 
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн түвшин, 
нийгмийн идэвхи санаачилга зэрэг нь тухайн 
иргэн хот хөдөөгийн алинд амьдран сууæ  
буйгаас үл хамааран ойролöоо түвшинд байæ  
хэмээнэ энэхүү зорилгод дөхөæ  байна гэæ  
ойлгоæ  болох юм. 

Ýдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төвөөс аймгуудын өрсөлдөх 
чадварыг судалсаар гурван æил болæээ. 
Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг ийнхүү æил бүр 
тодорхойлох нь аймаг бүрийн онöлог, боломæ  
болон тулгарч буй сорилт, бэрхшээлүүдийг 
харьöуулан судлахын зэрэгöээ öаашид яг аль 
үзүүлэлт дээр илүү анхаарах хэрэгтэйг тольдох 
боломæ  олгодог.

Òайлангийн үр дүнгээс харвал Îрхон аймаг 
өрсөлдөх чадвар хамгийн сайн хэвээр байна. 
Óдаах байруудад ªмнөговь, Äархан-Óул, 
Ñүхбаатар аймгууд эрэмбэлэгдæээ. Òүүнчлэн 
зарим аймгуудын өрсөлдөх чадвар сайæирсан 
эсвэл ухарсан зэрэг мэдэгдэхүйö өөрчлөлтүүд 
гарсан нь харагдаæ  байна. ªөрөөр хэлбэл 
өрсөлдөх чадвар хамгийн сайн болон сул 
аймгуудын хоорондын ялгаа харьöангуй ихэссэн 
байна.  

Ñудалгааны үр дүнгээс өрсөлдөх чадварын 
үзүүлэлт тус бүрээр  харвал:  

Эдийн засгийн тамир тэнхээ: Óг үзүүлэлтээр 
Îрхон аймаг тэргүүлсэн хэвээр байна. Õарин 
хамгийн сүүлийн байранд Äундговь аймаг 
эрэмбэлэгдæээ. Îрхон аймгийн эдийн засгийн 
түвшинг 100 оноотой гэæ  үзвэл Äундговь 
аймаг 31 оноотой байна. Îрхон аймагт 
үйлдвэр, үйлчилгээ харьöангуй сайн хөгæсөн 
байдаг нь энэхүү үзүүлэлтийн дагуу нэгдүгээрт 
эрэмбэлэгдэхэд нөлөөлæээ. “Àймгийн эдийн 
засаг өмнөх нэг æилтэй харьöуулахад хөгæиæ  
байна уу?” гэсэн санал асуулгын дүнг харахад 
Äундговь аймаг 20-р байранд орсон байна. 

Засаглалын үр ашиг: Õарин засаглалын үр ашиг 
үзүүлэлтээр Ñүхбаатар аймаг (100 оноогоор) 
эхний байранд орæ  мөн л Äундговь аймаг (13 
оноогоор) сүүл мушгиæээ. “Íутгийн удирдлагын 
бодлого шийдвэр оновчтой, аймгийн хөгæилд 
хувь нэмэр оруулæ  чаддаг бөгөөд шийдвэрүүд 
ил тод байдаг” гэсэн санал асуулгын дүнгээр 
Ñүхбаатар аймаг болон Äундговь аймгуудын 
хооронд эрс ялгаа байгааг харæ  болохоор 
байна. 

Бизнесийн үр ашиг: Ýнэ үзүүлэлтээр мөн 
Îрхон аймаг тэргүүлæ, Äундговь аймаг хамгийн 
сүүлд эрэмбэлэгдæээ. “Àймагт хувиараа бизнес 
эрхлэх боломæ  их байдаг” санал асуулгын 
дүнгээс харахад тус хоёр аймаг иæил түвшинд 
байгаа хэдий ч бизнесийн хөрөнгө оруулалт, 
чадварлаг удирдах аæилтнууд, хөдөлмөрийн 
бүтээмæ  ихээхэн ялгаатай буйгаас ийм үр дүн 
гарчээ.

Дэд бүтэц: Äэд бүтэö үзүүлэлтээр мөн л Îрхон 
аймаг тэргүүлсэн бол ªвөрхангай аймаг 
хамгийн сүүлийн байранд орсон. Äэд бүтэö 
гэдэгт зам тээвэр, мэдээлэл харилöаа холбоо, 
боловсрол, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин зэрэг 
хүний ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх 
олон үзүүлэлт багтаæ  байна. 

Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг хэмæихэд тоо 
баримт, статистиê мэдээллийг ашиглахын 
зэрэгöээ аймаг бүрт бизнес эрхэлæ  буй удирдах 
аæилтнуудаас санал асуулга авах замаар 
тэдэнд бизнес эрхлэх, өргөæүүлэхэд саад болæ  
буй голлох асуудлуудыг тодорхойлдог. Ýнэ 
æилийн судалгаанаас харахад орон нутагт 
тулгамдаæ  буй зарим нийтлэг асуудлууд байна. 

Үүнд: 

1. Òөрийн үйлчилгээний чанар хүртээмæийг 
сайæруулах, хүнд суртлыг арилгах 

Îрон нутагт бизнес эрхлэх орчинд төрийн 
оролöоо хэт их байгааг судалгаанд оролöогчид 
хэлæ  байв. Æишээ нь бизнес эрхлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авах үйл явö 
хэтэрхий удаан явагддаг, татварын дарамт их 
байдгийг дурдæээ. Үүний зэрэгöээ аймгаас 
зарлаæ  буй тендер, бүтээн байгуулалтын 
аæилд орон нутгийн иргэд, ÀÍÍ-үүдийг түлхүү 
оролöуулснаар аймгийн дотоодын үйлдвэрлэл 
бүтээн байгуулалтыг илүү сайн дэмæих 
боломæтой  гэæээ. 
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ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ  
ÇÀÐ×ÈÌ, ÀÐÃÀ×ËÀË
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Àймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааны 
зорилго нь Ìонгол Óлсын 21 аймгийн 
хөгæлийн өнөөгийн түвшинг харьöуулан үнэлэх, 
аймгуудын өрсөлдөх чадварыг öогö байдлаар 
тодорхойлоход оршино. Ñудалгаагаар аймаг 
бүрийн хөгæлийн давуу ба сул талыг тодорхойлæ, 
өрсөлдөх чадварын боломæ, чадавхийг үнэлэн 
тогтвортой, урт хугаöааны хөгæлийн бодлого 
боловсруулахад ашиглахуйö өргөн хүрээний 
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 

Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг хооронд нь 
харьöуулæ, өрсөлдөх чадварын чиг хандлагыг 
тодорхойлохоос гадна тухайн аймгийн өрсөлдөх 
чадварыг хойш татаæ  буй эсвэл дээшлүүлæ  
буй үзүүлэлтүүдийг тогтооæ, өрсөлдөх чадварын 
давуу, сул талыг үнэлэх боломæ  олгоæ  буй нь 
энэхүү судалгааны давуу тал юм. Èнгэснээр 
аль аймаг яагаад өрсөлдөх чадварын хувьд 
бусдаас сайн, эсвэл сул байгааг ойлгоæ  мэдэх, 
тухайн аймаг давуу талаа хэрхэн ашиглаæ  
болох, хөгæлийг хойш татаæ  буй сул талаа 
хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийг олоход чухал эх 
үүсвэр болох юм. 

ªрсөлдөх чадварын талаарх ойлголт нь 
харьöангуй шинэлэг бөгөөд бусдаас давуу 
байдлыг судлахаас илүүтэй тухайн улс, аймаг 
өөрийн нөөö боломæоо хэрхэн үр дүнтэй 
ашиглаæ, өөрийн гэсэн өрсөлдөх чадварыг бий 
болгоæ, амьдрах, бизнес эрхлэх таатай орчныг 
бүрдүүлæ  чадсан эсэхийг судалдаг. Òиймээс ч 
бид аливаа аймаг өөрийн өрсөлдөх чадварыг 
дэмæин хадгалах таатай орчныг бүрдүүлæ  
чадсан эсэх, түүнийгээ тордон сайæруулæ  буй 
байдлыг дүгнэæ, бусад аймагтай харьöуулан 
эрэмбэлсэн. ªөрөөр хэлбэл, тухайн аймаг 
өөрийн нөөö, боломæ, онöлог давуу талаа 

зохистой удирдаæ, аæ  ахуйн нэгæүүдээ бүтээмæ  
өндөртэй аæиллах, ард иргэдээ чинээлэг 
хангалуун амьдрах боломæоор хангаæ  чадаæ  
байна уу? гэдэгт энэхүү тайлан хариулт өгч 
байна. 

Äашрамд дурдахад, уг судалгаа нь аймгуудын 
өрсөлдөх чадварыг хооронд нь харьöуулан 
судалæ  буй тул өрсөлдөх чадвараараа 
тэргүүлсэн аймгуудыг өрсөлдөх чадвар сайтай 
гэæ  ойлгоæ  болохгүй. Õарин тэдгээр аймаг 
өрсөлдөх чадвараараа бусдаас харьöангуй 
илүү байгаа ч өөрийн өрсөлдөх чадварын сул 
үзүүлэлтүүдийг сайæруулах, давуу талаа ашиглан 
илүү хурдтай хөгæих хэрэгтэйг харуулна. Үүний 
адилаар өрсөлдөх чадвараар сүүл мушгисан 
аймгуудын хувьд ч тухайн аймгууд өрсөлдөх 
чадвар муутай гэхээс илүү бусад аймагтай 
харьöуулахад өрсөлдөх чадвараар сул байна 
хэмээн ойлгоæ, бусад аймгаас хэрхэн суралöах, 
өөрийн өрсөлдөх чадварыг ямар үзүүлэлтүүд 
хойш татаæ  буйг тодорхойлæ, тэдгээрийг 
сайæруулахад анхаарах нь зүйтэй.

Àймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь 
бодлого боловсруулагчдын хувьд аймгуудын 
өнөөгийн хөгæлийн түвшин, нөхöөл байдлыг 
бодитоор харæ, орон нутгийг хөгæүүлэхэд 
чиглэсэн илүү үр ашиг бүхий шийдвэр гаргахад 
тус болохуйö мэдээллийн эх үүсвэр, гарын 
авлага байх юм. Òүүнчлэн аймгийн удирдлагууд 
өөрийн бодлого шийдвэрүүдийн хэрэгæилтийн 
үр дүнг үнэлэх, бусад аймагтай харьöуулах, 
туршлага судлах боломæтой болæ  буй. Ìөн 
аæил хэрэгч хүмүүс бизнесийн болон хөрөнгө 
оруулалтын аливаа шийдвэр гаргахдаа орон 
нутгийн талаарх найдвартай бөгөөд öогö 
мэдээллийг энэхүү тайлангаас авч болох билээ.

Ñóäàëãààíû çîðèëãî, à÷ õîëáîãäîë
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Àéìãóóäûí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã õýìæèõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг зөвхөн ÄÍБ-ий 
хэмæээ, аæилгүйдлийн түвшин төдийгөөр хэмæин 
харьöуулах боломæгүй. Óчир нь тухайн аймгийн 
бизнесийн байгууллагуудын үйл аæиллагаа, 
иргэдийн амьæиргаанд эдийн засаг, улс төр, 
нийгмийн болон соёлын гэх мэт олон хүчин 
зүйл нөлөөлæ  байдаг.

Ýнэхүү судалгааны хүрээнд аймгуудын өрсөлдөх 
чадварыг үнэлэн эрэмбэлэхдээ ÝЗБª×ÑÒ-өөс 
Äэлхийн өрсөлдөх чадварын төвтэй хамтран 
гаргадаг Ìонгол Óлсын өрсөлдөх чадварын 
тайлан судалгааны аргачлалын дагуу 4 
бүлэг үзүүлэлтээр хэмæсэн ба аймгуудын 
онöлог шинæийг тусгах, илүү дэлгэрэнгүй 
харьöуулалт хийх үүднээс бүлэг доторх шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг өөрчлөн тохируулсан болно. 

Ýдийн засгийн тамир тэнхээ, Засаглалын үр 
ашиг, Бизнесийн үр ашиг, Äэд бүтэö 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 177 шалгуур үзүүлэлт (энэ 
æилийн тайланд бага зэрэг өөрчлөлт орсон) 
ашиглалаа.

Ýдийн засгийн тамир тэнхээ бүлэгт тухайн 
аймгийн эдийн засгийн ерөнхий байдлыг маêро 
эдийн засаг, эдийн засгийн салбаруудын хөгæил, 
хүн амын амьæиргааны түвшин, хөдөлмөр 
эрхлэлт гэсэн 4 дэд бүлэг, нийт 37 шалгуур 
үзүүлэлтээр хэмæсэн. 

Засаглалын үр ашиг бүлэгт өрсөлдөх чадварыг 
дэмæих аймгийн удирдлагын бодлого шийдвэр, 
түүний öар хүрээг аймгийн төсөв, институöийн 
тогтолöоо, бизнесийн эрхзүй, нийгмийн тогтолöоо 
гэсэн 4 бүлэг бүхий 32 шалгуур үзүүлэлтээр 
нарийвчлан үнэлсэн болно.

Бизнесийн үр ашиг бүлэгт аймгийн бизнесийн 
байгууллагуудын үр ашигтай, хариуöлагатай, 
шинэлэг үйл аæиллагаа явуулах чадамæийг 
судлахын тулд бизнесийн орчин, хөдөлмөрийн 
зах зээл, бүтээмæ, санхүү, менеæментийн хэвшил 
гэсэн 4 дэд бүлэг, 33 шалгуур үзүүлэлт ашиглав.

Бизнесийн хэрэгöээг хангах, ард иргэдийн 
амьдрах орчин нөхöлийг сайæруулах дэд 
бүтöийн хөгæлийг үндсэн дэд бүтэö, технологийн 
дэд бүтэö, боловсрол, соёл ба эрүүл мэнд, 
хүрээлэн буй орчин гэсэн 4 дэд бүлгийн хүрээнд 
75 шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойллоо. 

Èйнхүү аймгуудын өрсөлдөх чадварыг нийт 
177 шалгуур үзүүлэлтээр хэмæсэн бөгөөд энэ 
нь өрсөлдөх чадварыг тал бүрээс нь илүү 
тодорхой үнэлэх боломæ  олгоæ, аль нэг үзүүлэлт 
ташаа ойлгогдохоос сэргийлэх ач холбогдолтой 
буюу аль нэг үзүүлэлтийн ерөнхий үнэлгээнд 
үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал байна. Ýдгээр 
үзүүлэлтийг аймгуудын түвшинд, 21 аймаг тус 
бүрээр гаргаæ  өрсөлдөх чадварын индеêс, 
эрэмбийг тооöсон болно.

Ýдийн засгийн 
тамир тэнхээ

Засаглалын үр ашиг Бизнесийн үр ашиг Äэд бүтэö

•	 Ýäèéí	çàñàã
•	 Ýäèéí	çàñãèéí	

салбарууд
•	 Õ¿í	àìûí	

амьæиргааны 
түвшин

•	 Õºäºëìºð	ýðõëýëò

•	 Àéìãèéí	òºñºâ
•	 Èíñòèòóöèéí	

тогтолöоо
•	 Áèçíåñèéí	ýðõç¿é
•	 Íèéãìèéí	

тогтолöоо

•	 Áèçíåñèéí	îð÷èí
•	 Õºäºëìºðèéí	çàõ	

зээл, бүтээмæ
•	 Ñàíõ¿¿
•	 Ìåíåæìåíòèéí	

хэвшил

•	 ¯íäñýí	äýä	á¿òýö
•	 Òåõíîëîãèéí	äýä	

бүтэö
•	 Áîëîâñðîë,	ñî¸ë
•	 Ýð¿¿ë	ìýíä,	

хүрээлэн буй 
орчин
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Ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð

Àймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа нь 
дээр тодорхойлсон өрсөлдөх чадварыг үнэлэх 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг хоёр 
төрлийн эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн. Үүнд:

•	Ñòàòèñòèк	ìýäýýëýë

•	Уäèðäàõ	àæèëòíû	ñàíàë	àñóóëãà

Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх нийт 
177 шалгуур үзүүлэлтийн ойролöоогоор 2/3 
нь буюу 102 нь статистиê мэдээлэл, 1/3 нь 
буюу 75 нь санал асуулгын мэдээлэл байна. 
Ñтатистиê мэдээллийн 25 хувь буюу 29 нь 
ерөнхий мэдээлэл байх ба өрсөлдөх чадварын 
индеêсийн тооöоололд ордоггүй, нэмэлт 
мэдээлэл өгөх зорилготой үзүүлэлтүүд юм.  

Ñтатистиê мэдээлэл нь өрсөлдөх чадварыг 
тодорхой хугаöаанд (өнгөрсөн нэг æилд гэх 
мэт) хэмæиæ  харуулдаг ба өрсөлдөх чадвар 
ямар түвшинд байгааг (æишээ нь ÄÍБ-ий 
хувьд) илэрхийлдэг. Õарин санал асуулгаар 
шууд хэмæихэд бэрх тоон бус үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлæ, статистиê үзүүлэлтээр хэмæих 
боломæгүй мэдээллүүдийг олæ  авдаг онöлогтой. 
Òүүнчлэн санал асуулгын мэдээлэл нь тухайн 
статистиê мэдээллүүдийг батлах, бодит байдлыг 
тодруулах, иргэд, хувийн хэвшлийнхэн тухайн 
үзүүлэлтийг хэрхэн үнэлæ  буйг харуулах 
ач холбогдолтой. Òиймээс “өнгөрсний дүр 
зураг” болдог статистиê тоон үзүүлэлттэй 
харьöуулахад санал асуулга нь бодит байдалд 
илүү дөхөм, öаг хугаöааны хувьд илүү шинэлэг 
байдаг. 

 

Óдирдах аæилтны санал асуулга

Óдирдах аæилтны санал асуулгад хувийн 
хэвшлийн төлөөлөл буюу аймагт үйл аæиллагаа 

явуулæ  буй бизнесийн байгууллагын дунд болон 
дээд шатны удирдах аæилтнууд хамрагддаг ба 
тухайн аймаг дахь бизнес эрхлэх таатай орчин, 
өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийн талаарх 
тэдний ойлголт, тухайн орчин дахь нөхöөл 
байдлыг бодитоор хэрхэн үнэлæ  буйг судалдаг. 

Ñанал асуулгад оролöогч удирдах аæилтнууд 
туршлагатай, үйл аæиллагаа явуулæ  буй орчноо 
гүнзгий мэддэг зэргээс хамааран нийгэм, эдийн 
засгийн орчин, өрсөлдөх чадварын нөхöөл 
байдалд илүү бодитой үнэлэлт, дүгнэлт өгч 
чадна гэæ  бид үздэг. 

Óдирдах аæилтны санал асуулгын түүвэр 
судалгаанд Ìонгол Óлсын 21 аймгийн 
бизнесийн байгууллагын удирдах аæилтнуудыг 
энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгоæ  хамруулсан. Òүүврийн хэмæээг энгийн 
санамсаргүй, буöаалтгүй түүврийн аргаар 
тодорхойлæ, аймгуудын түүврийн бүтöийг хүн 
амын тоотой ïроïорöиональ хэлбэрээр сонгоæ  
авсан. Òүүврийн бус алдаа гарахаас сэргийлэх 
үүднээс түүврийн зайлшгүй хэмæээг өмнөх 
æилээс томруулан аймаг бүрээс дундæаар 50 
удирдах аæилтан, нийт 950 оролöогчтойгоор 
түүвэр судалгааг явуулсан.   

Ñанал асуулга нь нийт 75 хаалттай асуулт, 
1 нээлттэй асуултаас бүрдэх ба судалгаанд 
оролöогчид хаалттай асуултуудад 1-10 хүртэлх 
шатлалтай хариултаас өөрийн санал хамгийн 
ихээр нийöэх үнэлгээг сонгох замаар байр 
сууриа илэрхийлнэ. 1-5 хүртэлх хариулт нь 
тухайн асуудлыг үнэлэх дүгнэлт сөрөг байгааг, 
6-10 хүртэлх нь эерэг байгааг илтгэнэ. Íийт 
хариултаас үзүүлэлт бүрээр, аймаг тус бүрийн 
дундаæ  үнэлгээг тооöоæ, улмаар өрсөлдөх 
чадварын ерөнхий үнэлгээг тооöоход ашиглана.
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ªðñºëäºõ ÷àäâàðûí èíäåêñ, ýðýìáý òîîöîõ àðãà÷ëàë
ªрсөлдөх чадварын индеêс тооöоæ, 
эрэмбэлэхдээ нийт 177 үзүүлэлтээс 148-ийг 
ашигласан (ерөнхий мэдээлэл болох 29 үзүүлэлт 
тооöоонд орохгүй) ба дараах алхмуудын дагуу 
тооöоолол хийгдсэн. Үүнд:

1. Ñтандартчилсан үнэлгээг тооöох

ªрсөлдөх чадварын индеêс тооöох, эрэмбэлэх 
үндсэн суурь элемент нь үзүүлэлт бүрээр 
тооöсон стандартчилсан үнэлгээ юм. Ýнэ нь 
статистиêийн мэдээлэл, санал асуулгын дүнгээр 
олæ  авсан ялгаатай хэмæигдэхүүн бүхий тоон 
мэдээллүүдийг харьöуулæ  болохуйö нэг төрлийн 
болгох ач холбогдолтой. 

Ñтандартчилсан үнэлгээг үзүүлэлт бүрээр, аймаг 
бүрийн хувьд дараах томьёогоор тооöно. 

Ýнд:  

xi –  i аймгийн шалгуур үзүүлэлт, 

μ   –  x утгын дундаæ

σ –  x утгын стандарт хазайлт

Ñтандартчилсан үнэлгээг тооöоолохын 
өмнө үзүүлэлт бүрийн тархалтын хэлбэрийг 
тодорхойлæ, хэвийн бус тархалттай тохиолдолд 
логарифм авсан утгаас стандартчилсан 
үнэлгээг тооöсон болно. 

Ñтандартчилсан үнэлгээ өндөр байх тусам 
тухайн үзүүлэлт өрсөлдөх чадварт эергээр 
нөлөөлæ  буйг илтгэх боловч зарим үзүүлэлтийн 
хувьд утгыг нь бууруулах тусам өрсөлдөх 
чадварт илүү эерэг нөлөө үзүүлдэг тохиолдол 
бий. Æишээ нь, ядуурлын түвшин, эхийн эндэгдлийн 
түвшин гэх мэт үзүүлэлтийн стандартчилсан 
үнэлгээ бага байх тусам сайн. Òиймээс ийм 
төрлийн үзүүлэлтүүдийн хувьд стандартчилсан 
үнэлгээг (-1) –ээр үрæүүлæ  тооöсон. 

2. Үзүүлэлтүүдийг эрэмбэлэх

Òооöоонд хамрагдах 150 үзүүлэлт бүрийн 
стандартчилсан үнэлгээний энгийн дундæаар 
аймгуудыг эрэмбэлнэ. Ñтандартчилсан үнэлгээ 
өндөр байх тусам өрсөлдөх чадвар сайтай 
байх буюу дээгүүр эрэмбэлэгдэнэ.

3. ªрсөлдөх чадварын индеêс тооöох, 
эрэмбэлэх

Үндсэн 4 бүлэг нь тус бүр 4 дэд бүлэгт 
хуваагдах бөгөөд стандартчилсан үнэлгээнд 

xi-μ
σ

STD(x)=

тулгуурлан эдгээр 16 дэд бүлэг тус бүрийн 
дундаæ  стандартчилсан үнэлгээг аймаг бүрээр 
тооöох ба æигнэсэн дундаæ  ашиглана. Óчир 
нь дэд бүлэг доторх үзүүлэлтийн тоо ялгаатай 
байх бөгөөд судалгааны үр дүнг бодитой, 
тэнöвэртэй байлгах үүднээс дэд бүлэг бүрийн 
эзлэх æинг дотроо хэдэн үзүүлэлттэйгээс үл 
хамааран тэнöүү (16x6.25%=100%) хэмæээтэй 
сонгоно. Èнгэснээр дэд бүлгийн эзлэх æинг 
тогтмол барих боломæийг олгох төдийгүй 
статистиê мэдээлэл дутуу, алдаатай тохиолдолд 
бусад бүлэгт нөлөөлөх боломæийг хааæ, нийт 
үр дүнгийн найдвартай байдлыг өсгөдөг. 

16 дэд бүлгээр тооöсон аймгуудын дундаæ  
стандартчилсан үнэлгээнд суурилан 16 бүлгийн 
өрсөлдөх чадварын индеêсийг аймаг бүрээр 
дараах ерөнхий томьёогоор тооöоолно.

Ýнд:

I – өрсөлдөх чадварын индеêс

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

ªрсөлдөх чадварын 4 ерөнхий бүлгийн 
индеêсийг дэд бүлгүүдийн индеêсийн энгийн 
дундæаар, нэгдсэн индеêсийг 4 бүлгийн энгийн 
дундæаар тус тус тооöоолно. 

4 бүлгийн индеêс болон нэгдсэн индеêсийн 
дүнгээр аймгуудыг эрэмбэлэх ба индеêсийн 
утга хамгийн өндөр аймгийг 100 гэæ  тооöон 
аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг 
оноогоор илэрхийлæ, утгын дарааллаар 
аймгуудыг эрэмбэлнэ.

Åрөнхий үнэлгээний эрэмбэ нь тухайн аймгийн 
өрсөлдөх чадварын байр бусад аймагтай 
харьöуулахад ямар байгааг харуулдаг. ªөрөөр 
хэлбэл өрсөлдөх чадвараар хамгийн дээгүүр 
эрэмбэлэгдсэн аймгийн хувьд тухайн аймаг 
өрсөлдөх чадвартай гэæ  тодорхойлохоос илүү 
тухайн аймаг бусад аймагтай харьöуулахад 
өрсөлдөх чадвар сайтай гэæ  ойлгох нь зүйтэй 
юм. 

STD(x)-STDmin (x)
STDmax (x)-STDmin (x)I=
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Àéìãóóäûí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûí òàéëàíã õýðõýí àøèãëàõ 
âý?

Àймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг дараах 
ерөнхий хэсгүүдээс харах боломæтой. Үүнд: 

1. Àймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ (21-
32 хуудас)

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

ªрсөлдөх чадварын ерөнхий ба үндсэн хүчин 
зүйлсийн эрэмбэ

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

ªрсөлдөх чадварын дэд хүчин зүйлсийн эрэмбэ

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

ªрсөлдөх чадварын амæилтын хүрээ

Ýнэ хэсэгт аймаг бүрийн өрсөлдөх чадварын 
үндсэн 4 хүчин зүйлийн үнэлгээг 21 аймгийн 
дундаæ  үзүүлэлттэй харьöуулан харуулна. 
Òорон графиêийн тусламæтайгаар тухайн 
аймаг ямар үзүүлэлтээр илт давуу болон сул 
талтай болохыг харах боломæтой. 

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

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

Òүүнчлэн өрсөлдөх чадварын 4 үндсэн хүчин 
зүйл болох эдийн засгийн тамир тэнхээ, 
засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд 
бүтэö тус бүрийн 10 сул болон 10 давуу талыг 
тодотгон үзүүлсэн.  Àймгийн эдийн засгийн орчин, 
ирээдүйн хөгæилд ач холбогдолтой өрсөлдөх 
чадварын давуу болон сул талыг тогтоох 
нь тун чухал. Óчир нь тухайн аймаг өөрийн 
өрсөлдөх чадварын хамгийн сайн, давуу талдаа 
тулгуурлан хөгæиæ, баялгийг бүтээдэг. Òүүнчлэн 
давуу талаа ашиглахын зэрэгöээ сул талаа 
хянаæ, сайæруулах нь аймгуудын өрсөлдөх 
чадварыг сайæруулахад түлхэö болно. 

Ìөн аймгуудын өрсөлдөх чадварыг хооронд 
нь харьöуулахаас гадна ªрсөлдөх чадварын 
хувьсал хэсгээс тухайн аймгийн өрсөлдөх 
чадварын үзүүлэлтийг өмнөх æилтэй нь 
харьöуулсан 25 өсөлт, 25 бууралтыг харах 
боломæтой.  

3. Ñтатистиê хүснэгт (117-173 хуудас)

Ýнэ хэсэгт өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлсийг 
тодорхойлæ  буй шалгуур үзүүлэлтийг 
дэлгэрэнгүй багтаасан. Ýндээс өрсөлдөх 
чадварт нөлөөлæ  буй 150 шалгуур үзүүлэлт 
бүрийн эрэмбэ, мэдээллийг харæ  болно.
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ªðñºëäºõ ÷àäâàðûí õ¿÷èí ç¿éëñ

Үндсэн дэд бүтэö
Òехнологийн дэд бүтэö
Боловсрол, соёл
Ýрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин

Ýдийн засгийн тамир тэнхээ

Ýдийн засаг
Ýдийн засгийн салбарууд
Õүн амын амьæиргааны түвшин
Õөдөлмөр эрхлэлт

Засаглалын үр ашиг

Бизнесийн үр ашиг

Äэд бүтэö 

Àймгийн төсөв
Èнституöийн тогтолöоо
Бизнесийн эрх зүй
Íийгмийн тогтолöоо

Бизнесийн орчин
Õөдөлмөрийн зах зээл, бүтээмæ
Ñанхүү 
Ìенеæментийн хэвшил
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