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ªÌÍªÕ ¯Ã

Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төв нь аймгуудын өрсөлдөх чадварыг 
судалж  эхэлснээс хойш эдүгээ 5 дахь тайлангаа гаргаж  байна.  

Өнгөрснөө хэмжиж, ирээдүйгээ төлөвлөхөд ул суурьтай судалгаа, мэдээлэл зайлшгүй 
хэрэгцээтэй болдог. Ийм ч учраас өрсөлдөх чадвар нь өргөн утгаараа үр ашиг болон 
сонголтын тухай судалдаг. Гэхдээ бүх талаараа үр ашигтай ажиллах нь өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулна гэсэн үг бас биш юм. Өөрөөр хэлбэл “Хэнд ч хэрэггүй зүйлийг үр ашигтай 
хийхээс хэрэггүй юм үгүй” хэмээн орчин цагийн менежментийн эцэг гэгддэг Питер Дракерын 
хэлсэнтэй утга ижил. Үүнээс үүдэн зөв сонголт хийх тухай ойлголт урган гарч ирдэг. 

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь яг л энэ зарчмын дагуу хөгжлийн зөв сонголт 
хийхэд тань хэрэг болохуйц мэдээллүүдийг агуулж  байна. Тухайлбал, аймаг бүрийн давуу 
болон сул талууд, хамгийн ихээр хувьсан өөрчлөгдөж  буй үзүүлэлтүүд болон тулгамдаж  буй 
асуудлуудыг энэхүү тайланд тусгаснаараа онцлог. 

Үүний зэрэгцээ өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад хувийн хэвшлийн үүрэг оролцоо чухал 
нөлөөтэй байдаг. Учир нь нэмүү өртгийг ихэнхи тохиолдолд төр биш хувийн хэвшил бий 
болгодог. Энэ ч утгаараа аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланд аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдийг хамруулж, тэдний үнэлэмж  болон санаа бодлыг тусгасан. 

Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зүгээс судалгааны ажил 
хийхийн зэрэгцээ жил жилийн “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-ийн үр дүнд суурилан 
бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулганыг зохион байгуулж  хэвшиж  байна. Тухайлбал 2015 
онд “Зүүн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган”-ыг Сүхбаатар аймагт, 2016 онд “Говийн 
бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган”-ыг Дундговь аймагт зохион байгуулсан. Бүсийн чуулган 
зохион байгуулах нь хил залгаа аймгууд хамтын ажиллагаагаа сайжруулан, давуу болон сул 
талуудаа хамтдаа тодорхойлж  хөгжилд илүү хурдтай хүрэх боломжийг олгож  байна. 

Энэ дашрамд, манай тайланг гаргахад бодитой дэмжлэг үзүүлсэн АНУ-ын Азийн сан, ХБНГУ-
ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж  бүрэн 
санаачилга төсөлд гүн талархал илэрхийлье. Мөн статистикийн тоо мэдээллээр ханган, 
хамтран ажилласан бүх байгууллага, хувь хүмүүст талархал илэрхийлж  байна.  

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. 

Пунцагийн Öагаан

Удирдах зөвлөлийн дарга
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Õүндэт уншигчид аа,

Ìонгол Óлс шиг харьöангуй æиæиг мөртлөө нээлттэй эдийн засгийн хувьд өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх бодлого нь тогтвортой нийгмийн ба эдийн засгийн хөгæлийг дэмæих, 
иргэдийн амьæиргааг сайæруулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг тэтгэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай. Ìэдээæ өсөлт бий болгоход зөвхөн мөнгөний хөшүүрэг хангалттай биш 
юм. Юуны өмнө Ìонголын êомпаниуд хэмæээ, өмчлөлийн хэлбэр, салбараас үл хамааран 
өрсөлдөх чадвартай л байх хэрэгтэй. 

Ýдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв 2016 оны Àймгуудын өрсөлдөх 
чадварын тайлан хэвлэсэн нь аймгуудын өнөөгийн өрсөлдөх чадварын тухай үнэтэй 
мэдээллийг дахин гаргаæээ. Ñудалгааны дүнгээс харахад өндөр бүтээмæийн хөдөлгөгч 
хүч болох өрсөлдөх чадвар нь тухайн êомпани зөвхөн Ìонголын зах зээл дээр аæиллаæ 
байна уу, бүтээгдэхүүнээ гадагшаа эêспортлоæ байна уу гэдгээс хамаарахгүй байна. Àль 
аль талбарт бүтээмæийг сайæруулахын төлөөх хүчин чармайлт шинэ бизнес, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ үүсгэх төдийгүй одоогийн бизнесүүдийн гүйöэтгэлийг сайæруулах хөшүүрэг 
болсноор үндэсний аæ үйлдвэрийн суурийг хөгæүүлэх чухал механизм, арга хэрэгсэл болæ 
байна. ªрсөлдөх чадвар нь голлон дотоодын зах зээлд чиглэæ үйл аæиллагаа эрхэлдэг ч 
гэсэн хамаагүй ямар ч бизнес эрхлэгч, бизнесийн байгууллагад зайлшгүй шаардлагатай 
юм. Òэд ч өртөгийн хувьд өрсөлдөх чадвар, менеæментийн ур чадвар, мэдээлэл харилöаа, 
холбооны технологийг ашиглах, инноваöи хийх чадавх зэргээ нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
Óчир нь өрсөлдөх чадвар нэмэгдвэл тогтвортой өсөлтийг бий болгоæ, хүн бүрийн аæ 
амьдрал, амьæиргааг сайæруулна. 

Ýнэхүү тайланд ашигласан шалгуур үзүүлэлтийн багö нь үндэсний өрсөлдөх чадвар 
бол боловсрол, бизнес сэтгэлгээ, технологийн дэд бүтэö, эрх зүйн зохиöуулалтын хүрээ 
ба татвар зэрэг олон төрлийн хүчин зүйлсийг хамарсан өргөн хүрээний ойлголт гэдгийг 
онöлон харуулæ байна. Ìэдээæ зарим үзүүлэлтийг зөвхөн үндэсний бодлогоор л өөрчлөх 
боломæтой. Íөгөө талаас аймгууд өөрсдийн орон нутагт дэмæлэгт орчныг бүрдүүлæ 
өрсөлдөх чадварыг сайæруулах олон боломæ байна. Ýöэстээ Ìонгол улсын үндэсний ба 
эдийн засгийн нийт өрсөлдөх чадвар нь бүс нутгуудын өрсөлдөх давуу тал, хамгийн чухал 
нь хүмүүсийн нэгдмэл хүч чадлаас бий болно. Õүмүүс л өрсөлдөх чадварыг сайæруулах эх 
үүсвэр бөгөөд өрсөлдөх чадвар нэмэгдсэнээр бий болæ байгаа орлого, аæил эрхлэлтийн 
ачаар сайæирсан амьдралын түвшин, чанарын ашиг хүртэгч нь билээ. ªөрөөр хэлбэл 
ÝЗБª×ÑÒ-ийн тодорхойлсноор: Õорин нэгэн аймаг бол хорин нэгэн хөгæлийн боломæ юм.

Äр. Штефан Õанселманн 

ÕБÍÃÓ-ын Îлон улсын хамтын аæиллагааны нийгэмлэгийн 
Ýрдэс баялаг, түүхий эдийн иæ бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн захирал
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ªÐÑªËÄªÕ¯ÉЦ ÀÉÌÀÃ
Àймаг, орон нутгийн өрсөлдөх чадварыг 
харьöуулан,  180 үзүүлэлтийн дагуу хэмæин 
судалсан тайлан гараад даруй таван æил 
болæээ. ªрсөлдөх чадварт нөлөөлдөг том 
хүчин зүйлд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ордог. 
Òэгвэл сүүлийн таван æилийн хугаöаанд 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмæээ 
42 дахин буурч, төгрөгийн ам.доллартай 
харьöах ханш 2 дахин сулрав. Òүүнчлэн энэ 
хугаöаанд аймаг орон нутгийн дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний хэмæээ 82 хувиар өссөн. Õарин 
Ìонгол Óлсын эдийн засаг 2011 онд 17.5 
хувийн өсөлттэй байсан бол 2016 онд 1 хувь 
болæ  буурсан. Äотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
дийлэнх хэсэг буюу 64.3%-ийг Óлаанбаатар 
хотод үйлдвэрлэсэн хэвээр байна. Õэдий ийм 
боловч нийт хүн амын 54.3% нь оршин суудаг 
аймгууд Ìонгол Óлсын хөгæилд чухал үүрэгтэй. 

Àймаг тус бүрийн хөгæил чухал ч хөгæилд 
илүү хурдан хүрэх нэгэн дөт зам нь аймгуудын 
хамтын аæиллагаа юм. ªөрөөр хэлбэл бүс 
нутгийн онöлог, эдийн засгийн боломæ, дэд бүтэö, 
нөөöдөө түшиглэн хамтарсан төсөл, хөтөлбөр 
санаачилæ  дэмæин аæиллах нь öаашид үр 
дүнтэй. 

Àливаа улс үндэстний хувьд ард иргэдийнх 
нь амьдралын чанар буюу иргэдийн орлого, 
аæлын байр, тэдэнд хүрч буй үйлчилгээ нь нэн 
тэргүүнд тавигддаг. Èргэн бүрийн амьдралын 
чанарыг сайæруулахад төрийн зүгээс судалгаа, 
шинæилгээ тоон баримт дээр суурилсан зөв, 
тогтвортой бодлого хэрэгтэй. 

Иймд аймаг орон нутгийн бодлого 
боловсруулагчид болон бизнес эрхлэгчид 
бодлогоо боловсруулахад уг тайлан хэрэгцээт 
мэдээллийн эх сурвалж  байна хэмээн итгэж  
байна. 

Òайлангаас дараах зүйлсийг харах боломæтой.  

Давуу болон сул тал:

Àймаг бүрийн давуу болон сул талыг эдийн 
засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, 
бизнесийн үр ашиг болон дэд бүтэö гэсэн 
үндсэн дөрвөн хүчин зүйлийн 180 гаруй 
шалгуур үзүүлэлтээр харьöуулан харах. 

Өсөлт болон бууралт:

Àймаг тус бүр сүүлийн æилүүдэд ямар 
үзүүлэлтүүд буурсан болон өссөн гэдгийг 

хэмæихийн тулд аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
тайлан æил бүр тогтмол гардгаас гадна өмнөх 
æилтэй харьöуулахад хамгийн их өссөн болон 
буурсан 20 үзүүлэлтийг гаргадаг. 

Энэ жилийн тайлангаас харахад:

Ñүүлийн 5 æил Îрхон, Äархан-Óул, ªмнөговь, 
Ñүхбаатар зэрэг аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын оноо харьöангуй өндөр байгаа 
бөгөөд өөрсдийн эрэмбээ хадгалсаар 
байна. Ýнэ æилийн тайланд ч мөн Îрхон 
аймаг тэргүүлсээр байгаа бол удаах эрэмбэд 
ªмнөговь, Äархан-Óул аймгууд орлоо. Õарин 
сүүлийн байруудад Àрхангай, Äундговь, Ãовь-
Àлтай аймгууд эрэмбэлэгдлээ. ªрсөлдөх 
чадвар сайтай аймгуудад аæиглагдаæ  байгаа 
нийтлэг шинæ  нь үйлдвэрлэл, дэд бүтэö хөгæсөн 
аæлын байр болон хүний эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдрах нөхöөлийг бусад аймгуудтай 
харьöуулахад харьöангуй сайн бүрдүүлсэн 
байв. Ñудалгааг хийæ  эхэлсэн 2012 онд Îрхон 
аймаг 100 оноогоор тэргүүлæ, Äундговь аймаг 
27 оноотойгоор сүүлд эрэмбэлэгдэæ  байсан 
бол энэ æил Ãовь-Àлтай аймаг 47 оноотойгоор 
сүүлд эрэмбэлэгдэв. 

Өрсөлдөх чадварын онооны хувьсал 
хамгийн их байгаа аймгууд:

Ýнэ æил Äорноговь, ªвөрхангай, Баян-ªлгий 
зэрэг аймгууд өрсөлдөх чадварын оноогоо 
хамгийн ихээр ахиулсан бол Àрхангай, Ãовь-
Àлтай, Завхан аймгууд хамгийн их бууралттай 
нь байв. Äорноговь аймгийн хувьд засаглал 
болон дэд бүтöийн үзүүлэлтүүд, ªвөрхангай 
аймгийн хувьд эдийн засаг, бизнесийн орчны 
үзүүлэлтүүд өссөн нь илүүтэйгээр нөлөөлөв. 
Àрхангай аймгийн эдийн засаг болон дэд 
бүтöийн зарим үзүүлэлтүүд, Ãовь-Àлтай аймгийн 
бизнесийн орчин болон дэд бүтöийн зарим 
үзүүлэлтүүд буурсан нь өрсөлдөх чадварын 
оноо буурахад түлхүү нөлөөлæээ.

Зураг-1: Өрсөлдөх чадварын оноо  ихээр 
өссөн аймгууд

59.1 64.5 57.6
71.1 76.5 64.5
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Зураг-2: Өрсөлдөх чадварын оноо ихээр 
буурсан аймгууд

59.1 64.5 57.671.1 76.5 64.5

Äашрамд хэлэхэд аймгуудын өрсөлдөх 
чадварыг тодорхойлоход ашигласан 180 гаруй 
үзүүлэлтүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
www.aimagindex.mn вебсайтаас харах 
боломæтойг дуулгахад таатай байна. 

Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй 
бэрхшээл:

Ñудалгааг гүйöэтгэх явöдаа нээлттэй хэлбэрээр 

авсан “Аймгийн хөгжил, өрсөлдөх чадвар, 
бизнесийн орчинг сайжруулахад тулгамдаж  
буй асуудал, төрийн зүгээс анхаарвал зохих 5 
гол үйл ажиллагааг нэрлэнэ үү?” гэсэн асуултад 
хариулсан нийт 21 аймгийн бизнес эрхлэгчдийн 
дунд доорх дөрвөн хариулт хамгийн их 
давхардаæ  байв.  

1. Бизнес эрхлэгчдийг татвар болон зээлийн 
бодлогоор дэмæих

2. Банêуудын зээлийн хүүг бууруулах

3. Àæлын байрыг нэмэгдүүлэх

4. Òөр хувийн хэвшлийн хамтын аæиллагааг 
сайæруулах 

Ýöэст нь энэхүү тайланг ашиглан аймаг орон 
нутгийн удирдлагууд, бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай хамтран аæиллах шинэ гарö, сэдлийг 
олон өөрсдийн амæилт бүтээлд ахиö гаргана 
хэмээн итгэæ  байна. 
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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. ¯үний 
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 зîðèëãî, à÷ õîëáîãäîë
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Àéìãóóäûí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã õýìæèõ үзүүëýëòүүä
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 со¸лын 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 181 шалгуур 
үзүүлэлт 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 38 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 33 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, 34 шалгуур үзүүлэлт ашиглав.

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

Èйнхүү аймгуудын өрсөлдөх чадварыг нийт 181 
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

• Ýдийн засаг
• Ýдийн засгийн 

салбарууд
• Õүн амын 

амьæиргааны 
түвшин

• Õөдөлмөр эрхлэлт

• Àймгийн төсөв
• Èнституöийн 

тогтолöоо
• Бизнесийн эрхзүй
• Íийгмийн 

тогтолöоо

• Бизнесийн орчин
• Õөдөлмөрийн зах 

зээл, бүтээмæ
• Ñанхүү
• Ìенеæментийн 

хэвшил

• ¯ндсэн дэд бүтэö
• Òехнологийн дэд 

бүтэö
• Боловсрол, со¸л
• Ýрүүл мэнд, 

хүрээлэн буй 
орчин
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Ìýäýýëëèéí ýõ үүñâýð

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

• Ñтатистиê мэдээлэл

• Óдирдах аæилтны санал асуулга

Àймгуудын өрсөлдөх чадварыг үнэлэх нийт 
181 шалгуур үзүүлэлтийн ойролöоогоор 2/3 
нь буюу 102 нь статистиê мэдээлэл, 1/3 нь 
буюу 79 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, аймаг бүрээс дундæаар 50 
удирдах аæилтан, нийт 1050 оролöогчтойгоор 
түүвэр судалгааг явуулсан.   

Ñанал асуулга нь нийт 79 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 181 үзүүлэлтээс 153-ийг 
ашигласан (ерөнхий мэдээлэл болох 28 үзүүлэлт 
тооöоонд орохгүй) ба дараах алхмуудын дагуу 
тооöоолол хийгдсэн. ¯үнд:

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 томь¸огоор 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. Жишээ 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. ¯зүүлэлтүүдийг 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

¯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 
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 томь¸огоор 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 àшèãëàõ 
âý?

Àймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг дараах 
ерөнхий хэсгүүдээс харах боломæтой. ¯үнд: 

1. Àймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ 
(19-30 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 (119-173 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.



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ 
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ªðñºëäºõ ÷àäâàðûí õү÷èí зүéëñ

¯ндсэн дэд бүтэö
Òехнологийн дэд бүтэö
Боловсрол, со¸л
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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