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Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Бүтээлийг бүтнээр болон хэсэгчлэн хувилах, нийтлэх,
ямар нэг хадгалах системд оруулах, õóóëáàðëàõûã хориглоно.
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Эрхэм Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе,
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гурав дахь
жилдээ боловсруулан гаргаж байгаа Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тайлан
нь шинэ Засгийн газар шинэчлэлийн зорилго өмнөө тавьж, үйл ажиллагаагаа
эхлээд буй эхний жилд хэвлэгдэн гарч байгаагаараа онцлог юм.
Монгол Улс хөгжил дэвшлийн гараа руу тэмүүлж, эдийн засгийн өсөлтөөрөө
толгой цохих болсон өнөө үед бид өөрсдийн бодлого, судалгааны “мэдээллийн
сан”-г ийнхүү улам баяжуулж байна. Мөн эдийн засгийн төлөв, таамаглалыг
дэвшүүлсэн бодлого, стратегийн чухал ач холбогдол бүхий судалгааг хийх
үндэсний чадамж дээшилж байгаа нь олзуурхууштай.
Улс орныхоо хөгжлийг олон улсын аргачлалын дагуу хэмжиж, харьцуулж
болохуйц 14 оронтой нийт 300 гаруй шалгуур үзүүлэлт ашиглан жишдэг энэхүү
тайлангийн хэрэглэгчдийн тоо жилээс жилд олширч байна. Судалгаанаас
харахад Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын оноо нэмэгдэж байгаа ч эрэмбийн
хувьд урагшилж чадсангүй. Үүний цаад шалтгааныг ойлгохын тулд өрсөлдөх
чадварын 4 гол хүчин зүйлийг нарийвчилж судлах шаардлагатай.
Эдийн засгийн үр ашгийн хувьд Монгол Улс 2 байраар урагшилж, харьцуулж
буй 15 орноос 13 дугаарт эрэмбэлэгджээ. Мөн Бизнесийн үр ашгийн хувьд 4
байраар урагшилж, 11 дүгээрт жагссан нь бизнес эрхлэх орчин өмнөх жилүүдийг
бодвол сайжирч байгааг харуулж байна. Гэвч уул уурхайн салбарын хөгжилтэй
холбоотойгоор огцом нэмэгдсэн гадаадын хөрөнгө оруулалт, төсвийн орлогоо
төр засаг үр ашигтайгаар удирдаж чадаагүйгээс улбаалж төсөв, худалдааны
“хос алдагдал”, өндөр инфляц зэрэг сөрөг үр дагавар гарсан гэж үзэхээр
байна. Үүнийг эрх баригчид анхааралдаа авч, ухаалаг бодлого явуулж чадвал
Засаглалын үр ашиг сайжирна гэдэгт итгэж байна.
Бид олон жилийн турш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх чадваргүй
байсан бөгөөд үүнээс улбаалсан дэд бүтцийн хомсдол Монгол Улсын өрсөлдөх
чадварыг хойш чангаасаар ирсэн билээ. Эдүгээ бидний хувьд эрчим хүч, төмөр
зам, авто зам зэрэг дэд бүтцийн томоохон төслийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ
боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи буюу зөөлөн дэд бүтцээ сайжруулахад
анхаарах хөрөнгө санхүүгийн бололцоо бүрдэж байна. Иймд дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь өрсөлдөх чадварыг сайжруулах гол
түлхэц болох юм.
Эцэст нь хэлэхэд, Сингапур, Катар мэтийн өндөр хөгжилд хүрсэн оронтой
харьцуулахад бидний туулах зам урт, хийх ажил их байгааг энэхүү судалгааны
тайлан дахин санууллаа. Бид өнгөрсөн жилүүдийн амжилтаа бататган,
алдаанаасаа суралцаж, эх орныхоо өрсөлдөх чадварыг сайжруулахын төлөө
тууштай ажиллах хэрэгтэй. Шинээр нээгдэж буй боломжуудаа чадамгай ашиглан
хөгжлийн сул талуудаа арилгаж, хөгжил цэцэглэлд илүү хурдан хүрэхэд
эрмэлзэгч хүн бүрт энэхүү Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тайлан тус болно
гэдэгт итгэж байна.
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Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2012-ыг боловсруулан гаргаж, эрхэм
Танд хүргэж байгаадаа баяртай байна. Гурав дахь жилдээ хэвлэгдэж буй энэхүү
тусгай тайлан нь Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв
(ЭЗБӨЧСТ) болон Äýëõèéí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûí òºâийн хамтын ажиллагааны үр
дүн билээ.
Улсынхаа өрсөлдөх чадварыг хэмжих, үнэлэх, сайжруулах зорилго бүхий манай
хамт олон судалгааны цар хүрээгээ олон улсын болон орон нутгийн хэмжээнд
улам өргөжүүлж буйг энэ дашрамд дуулгахад таатай байна. Гэвч бидний ажил,
амжилтыг хамтран ажиллаж, туршлага солилцож ирсэн байгууллагуудын
түшиггүйгээр төсөөлөхөд бэрх юм. Иймд, судалгааны багийнхаа өмнөөс биднийг
байнга дэмжиж ирсэн байгууллагууддаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.
Азийн хөгжлийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, ХБНГУ-ын Олон улсын
хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийг энд онцгойлон дурдах нь зүйтэй.
Монгол Улсын хөгжлийг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу
хэмжиж, бусад оронтой харьцуулсан энэхүү судалгааны тайлан Таны хэрэгцээг
хангах мэдээллийн найдвартай эх үүсвэр болж чадна гэдэгт итгэж байна.
Өрсөлдөх чадвартай Монголын төлөө хамтдаа!
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Стефан Гарелли

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2011 онд 17.3 хувьд
хүрснээр дэлхийд толгой цохих болов. Харамсалтай
нь улс орны өрсөлдөх чадварт үзүүлэх энэхүү амжилтын
эерэг нөлөөг өндөр инфляц (9.2 хувь) бүдгэрүүлж байгаа
юм. Цаашид эдийн засгийн хурдтай хөгжлийг тогтвортой
бөгөөд тэнцвэртэй байлгахад анхаарах шаардлагатай. Нэг
хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлт 15.3 хувь болж, харьцуулж
буй 15 орон дотроо Монгол Улс манлайлсан. Гэвч энэ
үзүүлэлт 3,139 ам.доллар байгаа нь Казахстаны нэг хүнд
ногдох ДНБ-ий гуравны нэгтэй, Катарын дөнгөж 3 хувьтай
дүйцэж байгаагаас үзэхэд туулах зам урт байна.
Өрсөлдөх чадвар нь аливаа улс үндэстний нөөц боломж
болон чадавхийг хамтад нь удирдаж, хөгжин цэцэглэх
зам чигийг зааж өгдөг хүчирхэг хэрэгсэл, арга барил
юм. Гурав дахь жилдээ таны гарт хүрч буй энэхүү тусгай
тайлан Монголын өрсөлдөх чадварын хэтийн төлөв болон
хувьслыг тодорхойлж болохуйц тодорхой чиглэлийг
гаргаж ирж байгаа билээ. Монгол Улс цөөнгүй үзүүлэлтээр
амжилт гаргасаар байна (хүснэгтээс харна уу). Энэ бүхэнд
тулгуурлан бид Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын
зарим хувилбарт дүгнэлт гаргахыг оролдов. Тэдгээр нь
онцгойлох, төрөлжүүлэх гэсэн хоёр стратегит түшиглэсэн
болно.

Онцгойлох стратеги
Өнгөрсөн жилүүдээс үзэхэд Монгол Улс өрсөлдөх
чадварын хувьд харилцан адилгүй шинж чанар бүхий
гурван хэсэгт хуваагдаж байна.
1. Ашигт малтмалын нөөц ихтэй бүс нутаг, ялангуяа
Оюутолгой болон Тавантолгойн орчимд
2. Улаанбаатар давамгайлсан хотын бүс
3. Хөдөөгийн бүс нутаг
Эдгээр хэсэг бүрийн тусгай хэрэгцээ, онцлогт тохирсон
өрсөлдөх чадварын онцгойлох, ялгаатай стратеги ашиглах
нь үр дүнтэй. Мэдээж энэ нь Монголын үндэсний хэв
шинжээ хадгалж үлдэх тэргүүний зорилготой уялдаатай
байх ёстой.

1. Ашигт малтмалаар баялаг бүс нутаг
Дэд бүтцийн хөгжлийг оролцуулалгүйгээр зөвхөн
Оюутолгой, Тавантолгойн үйлдвэрлэлийг эхлүүлэхэд их
хэмжээний хөрөнгө оруулалт (6 тэрбум ам.долларт хүрнэ
гэсэн таамаглал бий) шаардлагатай байна. Тиймээс бүс
нутгийн хөгжилд гадаадын компаниуд шийдвэрлэх үүрэг
гүйцэтгэсээр байх юм. Нөгөө талаас баялгийн салбар дахь
үндсэрхэг үзэл гэх асуудал босч ирж байна. Стратегийн
салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай

Монгол Улс ямар амжилт гаргав?
(2012 онд Монгол Улс 1 дүгээр байрт орсон
үзүүлэлтүүд)
-ДНБ-ий бодит өсөлт: 17.3%
-Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий бодит өсөлт: 15.3%
-Бараа бүтээгдэхүүний экспортын өсөлт: 64.8%
-Дотогш чиглэсэн шууд хөрөнгө оруулалт
(ДНБ-д эзлэх хувь): 53.4%
-Ерөнхий бүтээмжийн өсөлт: 16.9%
-Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлт (худалдан
авах чадвараар): 20%
-Экологийн тэнцвэртэй байдал (нөөц): 9.6
Гэвч нийт үзүүлэлтийн гуравны нэгийг бүрдүүлж буй
санал асуулгын үр дүнг харвал Монгол Улс 2011 онд
10 онооноос 4-ийг авсан нь 2012 онд 3.66 болж
буурчээ. Энэ нь улс орны өрсөлдөх чадварын талаарх
удирдах ажилтнуудын үнэлэлт дүгнэлт тогтворгүй
байгааг илтгэж байна.
хууль (“Саусгоби”-г худалдаж авах “Чалко”-гийн
санаархалд үзүүлсэн хариу үйлдэл) эдүгээ гадаадын
компаниудын эзэмшлийн эрхийг хязгаарлах болов. “Оюу
Толгой”-н 66 хувийг эзэмшдэг “Рио Тинто” тэргүүтэй
компанитай хийсэн хөрөнгө оруулалтын гэрээг эргэн
харах болсон нь дээрх бодлогыг илүү тод харуулж байгаа
юм. Энэхүү хэлэлцээрийн үр дүнд Засгийн газар энэ онд
300 сая ам.долларыг төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ.
Байгалийн баялгийн салбартаа үндэсний эрх ашгаа
хадгалж хамгаалах гэсэн хууль тогтоомж нь ашигт
малтмалын нөөц ихтэй бусад орны (тухайлбал Саудын
Араб, Арабын нэгдсэн Эмират, БНХАУ г.м.) хувьд ч
ховор үзэгдэл биш. Гэвч эдгээр улсын туршлагаас үзэхэд
иймэрхүү зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхдээ гадаадын бизнес
эрхлэгчдэд сайтар ойлгуулж, урт хугацаанд тогтвортой
үйлчилж байх талаас нь анхаарах хэрэгтэй. Засгийн
газар Хүний хөгжлийн сангаас бэлэн мөнгө (иргэн бүрт
сард 21 мянган төгрөг өгч байсан) тарааснаас болж
үүссэн “Эрдэнэс Таван Толгой”-н санхүүгийн хүндрэл,
мөн хувьцаа гаргахаа дахиад л хойшлуулсан нь хувийн
хэвшлийнхний эргэлзээ, болгоомжлолыг гүнзгийрүүлэх
хандлагатай байна. Үүний зэрэгцээ “Чалко”-д нүүрсээ
нийлүүлэх 350 сая ам.долларын (урьдчилан төлсөн)
гэрээний хэрэгжилт саатсан нь нөхцөл байдлыг улам
хүндрүүлэв. 2012 оны есдүгээр сарын байдлаар гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2011 оны мөн үеэс 44
хувиар буурснаас үзэхэд эдийн засаг иймэрхүү асуудлыг
нэлээд эмзгээр тусгаж авч байгаа юм.

Бүс нутгийн дэд бүтцийн хөгжил мөн л гадаадын хөрөнгө
оруулалтын хэмжээнээс ихээхэн шалтгаалахаар байна.
Эрчим хүчний нийлүүлэлтийн багагүй хэсэг Хятадаас орж
ирэх төлөвтэй. Түүнчлэн энэ бүс нутаг гаднаас ажиллах
хүчин олноор татаж байгаа тул нийгмийн сөргөлдөөнөөс
зайлсхийхийн тулд тэдний орон нутгийн иргэдтэй харилцах
харилцааг маш болгоомжтой зохицуулах шаардлагатай.
Ашигт малтмалын нөөц ихтэй нутаг нь эзэмшил, үйл
ажиллагааны зохицуулалт (гадаад ажилчид болон
цагаачдын хандлагыг оролцуулаад), дэд бүтэц зэргээр
бусад бүстэй харьцуулахад өвөрмөц зохицуулалтыг
шаарддаг. Эдгээр онцгой шинжүүдийг анхаарахын тулд
зарим орон (Хятад, Дубай г.м.) “Эдийн засгийн тусгай
бүс”-үүдийг байгуулах санаачилга гаргажээ. Энэ нь улс
орны бусад хэсэгт үйлчилж буй хуулийн зохицуулалтуудыг
заавал мөрдөх шаардлагагүй, тухайн бүсийн, эсвэл
үйлдвэрлэлийн салбарын хэрэгцээг хангахуйц уян хатан,
тусгайлан өөрчилсөн хуулийн болон захиргааны журмын
багцын тухай ойлголт юм. Зарчмууд нь эдүгээ төлөвлөж
буй Алтанбулаг мэтийн чөлөөт худалдааны бүсүүдээс нэг
их ялгаагүй боловч илүү том, өргөн цар хүрээг хамарна.

2. Хот
Эдүгээ нийт хүн амын бараг тал нь Улаанбаатар болон
Эрдэнэт, Дархан хотод төвлөрч байна. Хотын хэт хурдтай,
зарим талаараа замбараагүй хөгжил хотын менежментийн
(Монгол Улс энэ үзүүлэлтээр 14-р байрт эрэмбэлэгдэж
буй) асуудалд яаралтай анхаарах цаг болсныг илтгэнэ.
Нийгмийн дэд бүтцийн хөгжил хотжилттой уялдаатай,
хурдтай байж чадахгүй байгааг анхаарах нь зүйтэй.
Тухайлбал, Монгол Улс эрүүл мэндийн дэд бүтцийн хувьд
13, боловсролын системийн хувьд 14-р байрт жагсаж,
бохирдлын асуудал болон байгаль орчны тухай хуулиудын
тал дээр муу үнэлгээтэй (15-р байр) байна.
Түүнээс гадна, Улаанбаатар нь Засгийн газар болон
захиргааны байгууллагуудын суурьшлын бүс билээ. Үүнээс
шалтгаалан хэт их хүнд суртал (14-р байр) болон авлига,
хээл хахууль (11-р байр) Улаанбаатар хотод түлхүү
илрэх нь ойлгомжтой. Мөн ёс зүйн хэрэгжилтийн тал
дээр Монгол Улс 14-р байрт эрэмбэлэгдсэнээс үзэхэд
компаниудын (шийдвэр гаргах бусад институци гэдэг
утгаараа) менежерүүд ч тааруухан үнэлгээтэй байна.
Тиймээс удирдах ажилтнуудын нэр хүндийг сайжруулах
шаардлагатай: Монгол Улс энэхүү үзүүлэлтээр 11-р байрт
жагсаж байна.
Хэрвээ өмнөд хэсгийг нь мөнгө “олдог” бүс гэвэл нийслэл
хот нь тэрхүү орлогыг “зарцуулдаг” бүс болохоор байна.
Одоогийн байдлаар өрхийн зарлага ДНБ-ий 62.3 хувьд
хүрснээр Монгол Улс 3-р байрт жагсах болжээ. Гэвч
үүнийг Дотоодын нийт хуримтлалтай харьцуулж үзвэл өөр
дүр зураг ажиглагдана. Тухайлбал, хуримтлал ДНБ-ий 25.5
хувьтай тэнцэж байгаа нь Сингапур болон Казахстантай
харьцуулахад дөнгөж талд нь л хүрч байна. Энэхүү том
зөрүү нь иргэд хуримтлахаасаа илүү үрэх хандлагатай
байгааг харуулна. Цаашид энэ нь инфляцыг (2012 онд 15
хувь байхаар хүлээгдэж буй) өдөөж, айл өрхүүдийн өрийг
нэмэгдүүлэхээр байна.

Эцэст нь, ажилгүйчүүд хот суурин газруудад төвлөрөх
хандлагатай байгаа нь нийгмийн тогтвортой байдлыг
алдагдуулах аюулыг дагуулах болов. Албан ёсны
мэдээгээр ажилгүйдлийн түвшин 7.7 хувьтай гарчээ.
Залуусын ажилгүйдэл бүр өндөр буюу 15.6 хувьтай бөгөөд
Евромонитор*-ын судалгаанаас харахад ажилгүйчүүдийн
55 хувь нь 35-аас доош насныхан байна. Үнэндээ
ажилгүйдлийн бодит түвшин доогуур тооцогдсон байж
мэдэх юм. Учир нь Монголын ажил эрхлэлтийн түвшин
хүн амын 36.9 хувь (хамгийн сүүлд эрэмбэлэгдсэн бөгөөд
Катарынхаас хоёр дахин бага) харьцангуй муу үзүүлэлт. Энэ
бүхэн хүн амынхаа дийлэнх хэсгийг ажлаар хангах тал дээр
улс орон амжилт гаргаж чадахгүй байгааг илэрхийлэхийн
зэрэгцээ ажилгүй иргэдээ албан ёсны статистикт бүрэн
хамруулж чадахгүй байгааг харуулна.
Тиймээс ч Улаанбаатар болон бусад жижиг хотын
тэнцвэртэй өсөлтийг хангахын тулд хотын сайн менежмент
хэрэгтэй. Ингэхдээ зам, нийтийн тээвэр, барилгын
стандарт, ус болон эрчим хүчний хангамж, усны шугам
сүлжээг багтаасан цогц, иж бүрэн төлөвлөлтөд чухал ач
холбогдол өгөх нь зүйтэй. Нэмж хэлэхэд, нийгмийн дэд
бүтцээ сайжруулснаар (өмнө нь дурдсанчлан, эрүүл мэнд,
боловсрол зэрэг) иргэд хөгжил цэцэглэлийг бодитоор
мэдэрч чадна. Жишээлбэл, Сингапур улс орлогынхоо
нэлээд хэсгээр орон сууц, сургууль, эрүүл мэндийн
байгууламж зэрэг дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах тал дээр
үргэлж анхаарч ирсэн.
Улаанбаатар хотын удирдлага өрсөлдөх чадвараа
сайжруулахдаа гадаадын томоохон компаниудын төв
оффис болон тэдгээрийн мэргэжилтнүүдийг нийслэл рүү
татахад анхаарах нь зүйтэй болов уу. Амьдралын чанарын
хувьд Монгол Улс 14-р байрт эрэмбэлэгдэж байгаа
нь хотжилтын асуудалд тэргүүний ач холбогдол өгөх
шаардлагатайг илтгэнэ.

3. Хөдөө
1,564,000 ам км газар нутагтай, 2.8 сая иргэнтэй Монгол
Улс хүн амын нягтшил хамгийн багатай орон билээ. Хүн
амын тал орчим хувь нь Улаанбаатарт амьдардгаас үзвэл
энэхүү өргөн уудам газар нутгийн ихэнх хэсгийг нүүдэлчин
ард түмэн, жижиг суурингууд эзэлдэг. Тиймээс ч Монголын
хөдөө нутагт чиглэсэн өрсөлдөх чадварын тусгай бодлого
хэрэгтэй.
-Өргөн уудам газар нутагтай хэрнээ Монгол Улс
тариалангийн хэмжээгээр 5-р байрт эрэмбэлэгдэж байгаа
юм. Эрс тэс уур амьсгалд зохицсон үр тариаг нутагшуулах
шинэ технологи (бордоо г.м.) ашиглан энэ хэмжээг
нэмэгдүүлэх боломжтой.
-Усны хангамж нутгийн ихэнх хэсэгт дутагдалтай (15-р
байр) байгааг сайжруулах нь зүйтэй.
-Уудам газар нутагтай орны хувьд харилцаа холбоо чухал
байдаг. Монгол Улс энэ тал дээр харьцангуй сайн буюу
10-р байрт эрэмбэлэгдэж байна.
-Салхин парк мэтийн сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүд
хэрэгжих таатай нөхцөл хөдөө бүрдсэнээс үзэхэд энэ бүс
нутаг ирээдүйн эрчим хүчний томоохон эх үүсвэр болж
чадна.

Түүнчлэн энэ бүс нутгаас эко аялал жуулчлалаар валютын
их хэмжээний орлого олох боломжтой. Говь, Наадам зэрэг
нь дэлхий даяар түгсэн брэнд нэрс бөгөөд Горхи Тэрэлж,
Гүн Галуутай мэтийн цөөнгүй үндэсний парк гадаадын
жуулчдын сэтгэлийг татсаар байна. Тиймээс тансаг
зэрэглэлийн жуулчдыг татахад чиглэсэн тусгай бодлогууд
болон хөрөнгө оруулалт нь (зочид буудал, тээвэр, үйл
ажиллагаа г.м.) орлого нэмэгдэхэд жинтэй хувь нэмэр
оруулна.
Хөдөө нутаг өв уламжлалыг хадгалсан хэвээр байх нь
хамгийн чухал. Тиймээс боловсролын тогтолцоо, барилгын
стандарт, дарханы урлаг, нүүдэлчний амьдралыг дэмжих,
үндэсний өв соёлыг удирдах зэргээр өв уламжлалаа
хамгаалж тордох хэрэгтэй. Ингэснээр энэхүү хурдацтай
өөрчлөлт, өсөлтийн үед Монголын нийгэм зан заншлаа
хамгаалж чадах юм. Монголын үндэсний соёл нь гадаадын
үзэл санаанд нэлээд нээлттэй байдаг (9-р байр) нь сайн
хэрэг. Энэхүү соёлын уламжлалт төрхөө хадгалж үлдэх нь
маш чухал.
Ерөнхийдөө Монгол Улсын нэр хүнд, имиж олон улсад
сайн (11-р байр) байгаа боловч оновчтой төлөвлөлт,
брэндингийн стратеги ашиглан нэр хүндээ улам сайжруулах
шаардлагатай.

Төрөлжүүлэх стратеги
Эдийн засгийн хараат байдлаас гаргах төрөлжүүлэх
стратеги нь Монголын өрсөлдөх чадварын хөгжлийн
хувьд нэн чухал. Үүнд:
-Ашигт малтмал (экспортын 80 хувь) мэтийн орлогын
цөөн тооны эх үүсвэртэй
-Дотоодын нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнээс
илүүтэй түүхий эдийн экспорт давамгайлж буй
-Эрчим хүчний хангамжаа гадаадаас (Орос, Хятадаас) авч
байгаа
-Барааны хангамж болон түгээлтийн суваг цөөн (ихэвчлэн
Хятадаар дамжуулж)
-Гадаадын мэргэжилтнүүд болон удирдах ажилтнууд
(ялангуяа уул уурхайн салбарт) олширч байна
Эдийн засгаа төрөлжүүлж, олон суурьтай болгохын тулд
юуны түрүүнд Австрали, Япон мэтийн “хөрш” орнуудтай
харилцаагаа гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Мөн Монголд хэрэг
болох технологийг эзэмшсэн орнуудаас (Канадын уул
уурхай, Норвегийн эрчим хүч, Дани болон Германы салхин
цахилгаан станц, Ирланд болон Нидерландын хөдөө аж
ахуйн дэвшилт арга барил, Израилийн ус бэлтгэл г.м.)
суралцах нь зүйтэй.

системээ хурдтай сайжруулах ёстой. Монгол Улс ДНБийхээ 6.2 хувьтай дүйцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг
боловсролд зарцуулдаг (3-р байр) боловч энэхүү салбар
зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангаж буй байдлаар 14-р
байрт эрэмбэлэгдэж байгаа нь нэгийг бодогдуулна.
Боловсролын
салбарын
өрсөлдөх
чадварыг
төрөлжүүлэхийн тулд бага болон дунд түвшинд бичгийн
ур чадварыг илүү хөгжүүлэх (9-р байр), хэлний мэдлэг
(13-р байр) болон сургуулиудад орох шинжлэх ухааны
хичээл (9-р байр) чанартай байхад анхаарах хэрэгтэй.
Харилцаа холбоо, интернетийн технологи ашиглан алсын
зайны сургалт явуулах нь хот хөдөөгийн ялгааг арилгахад
нэмэртэй. Харин их сургууль (14-р байр) болон удирдлага
(14-р байр) мэтийн ахисан түвшинд бол оюутнуудыг
гадаадад сургах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлах мэтээр олон
улсын боловсролыг нэвтрүүлэх нь эхний шатны стратеги
байж болох юм. Гадаадад суралцаж буй оюутнуудын
тоо (3-р байр) сайн байгаа нь ийм зам илүү хөгжих
боломжтойг харуулж байна.

Дүгнэлт
Төр, засгийн шийдвэрүүд үр ашигтайгаар хэрэгжихдээ
тааруу (15-р байр) байгаа нь томоохон сорилт болж
байна. Онцлох болон төрөлжүүлэх стратеги нь өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулж
чадах биз ээ. Ингэхдээ өмнөд хэсгийн байгалийн баялагт
тулгуурласан эдийн засаг, гол төлөв Улаанбаатарт
төвлөрсөн хотын эдийн засаг болон хөдөө орон нутагт
хөгжлийг жигд хуваарилахад анхаарах нь зүйтэй. Засгийн
газар илүү алсын хараатай байх нь чухал. Эдүгээ Монгол
Улс ардчилсан орнуудын эгнээнд бүрэн шилжсэнийг 2012
оны парламентын сонгууль дахин баталлаа. Тооллогын
алдаа гарах боломжийг үгүй хийх зорилгоор санал
асуулгын машин хэрэглэх зэрэг шинэчлэлийн үр дүнд
энэхүү сонгууль шударга болсон гэдэг.
Бид ЭЗБӨЧСТ-тэй нягт хамтран ажиллаж, өрсөлдөх
чадварын энэхүү тусгай тайланг гурав дахь жилдээ
боловсруулан гаргаад байна. Дүгнэж хэлэхэд, Монгол Улс
өндөр өсөлтөө урт хугацааны хөгжил цэцэглэл болгож
чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны
үр дүн болсон судалгааны явцад бид Монгол Улс өрсөлдөх
чадвараа сайжруулах зөв замдаа хэдийнэ гарсан гэсэн үзэл
бодлоо улам баталгаажуулсан билээ.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд анхаарах нь чухал.
Ялангуяа ноос ноолуурын тал дээр олон улсын брэнд
болсон компанитай гэрээ хэлэлцээр хийх зэрэг аргаар
дотооддоо нэмүү өртөг шингээж, уул уурхайн бус салбараа
дэмжих боломж бий.
Бичиг үсэг тайлагдсан байдал харьцангуй сайн буюу 96
хувьтай байгаа дээрээ дөрөөлөн Монгол Улс боловсролын
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Монгол Улсын ªрсөлдөх
×адварын Òайлан
Монгол Улсын Өрсөлдөх Чадварын Тайланг бэлтгэн
боловсруулах төслийг Монголын Эдийн засгийн
бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв
(ЭЗБӨЧСТ) хариуцсан билээ. 2010 болон 2011 оны
тайлангийн адилаар энэхүү тайлангийн зорилго нь Олон
улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэнгээс (ОУУХХ)
хэвлэн нийтэлдэг Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн
тайланд (ДӨЧЖТ) багтсан нэр бүхий 14 оронтой
Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг харьцуулан дүгнэхэд
оршино. 2012 оны ДӨЧЖТ дахь улс орнуудыг харьцуулан
эрэмбэлсэнтэй ижил аргачлалын дагуу уг тайланг
бэлтгэлээ. Үүнээс гадна Монгол Улсын эдийн засгийн
давуу ба сул тал, онцлог шинжүүдийг тодотгон үзүүлсэн
өрсөлдөх чадварын тодорхойлолтыг боловсруулав.
ЭЗБӨЧСТ нь статистик мэдээлэл цуглуулан эмхэтгэхийн
зэрэгцээ Монголын бизнесийн байгууллагуудын дунд
болон дээд шатны удирдах ажилтнуудаас ДӨЧЖТ-ãийн
Удирдах ажилтны санал асуулгыг авсан. Санал асуулгын
зорилго нь цаг хугацааны хувьд хоцролттой, тоогоор
илэрхийлэхэд бэрх, олж авахад хүндрэлтэй өрсөлдөх
чадварын асуудлыг бизнесийнхэн хэрхэн үнэлж дүгнэж
байдгийг тодруулахад оршиж байлаа. Үүний дүнд 2012
оны аравдугаар сараас арванхоёрдугаар сарын хооронд
Монголоос нийт 70 санал асуулгыг ОУУХХ-д ирүүлсэн
юм.

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын
жилийн тайлан гэж юу вэ?
ОУУХХ-ãийн ДӨЧЖТ нь 1989 оноос хойш жил бүр
тогтмол нийтлэгдэж буй, олон улсад нэр хүндтэй, улс
орнуудын өрсөлдөх чадварыг цогцоор нь харуулдаг
судалгааны бүтээл юм. Тус тайлан нь бодит жишиг,
сайн загварыг нээн харуулдаг төдийгүй дэлхийн
өрсөлдөх чадвар судлалд хамгийн анхдагч эх үүсвэр
гэж тооцогддог. Үүний зэрэгцээ нөлөө бүхий орнуудын
өрсөлдөх чадварыг тодотгон харуулсан статистик
үзүүлэлт, бизнесийнхний үзэл бодолтой танилцах

боломжийг олгодог дэлхийн хэмжээний лавлах толь
юм. ДӨЧЖТ нь тухайн улс аж ахуйн нэгжүүдийнхээ
өрсөлдөх чадварыг дэмжсэн таатай орчíûг бүрдүүлэн
тордох чадварыг дүгнэж, бусадтай харьцуулан
эрэмбэлсэн. Өөрөөр хэлбэл, аливаа улс болон аж
ахуйн нэгжүүд өөртөө буй ур чадвар, нөөцөө хэрхэн
удирдаж, чинээлэг хангалуун амьдрал болон ашгийг
бий болгодог вэ? гэдэгт хариулт өгнө. Улс үндэстний
өрсөлдөх чадвар нь зөвхөн ДНБ, бүтээмж төдийгөөр
хязгаарлагдахгүй. Учир нь тухайн улсын аж ахуйн
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд улс төр, нийгэм болон
соёлын нөлөө их байдаг. Тиймээс аливаа улс аж ахуйн
нэгжүүдийнхээ өрсөлдөх чадварыг дэмжсэн, хамгийн
үр ашигтай бүтэц, зохион байгуулалт, бодлого бүхий
бизнесийн орчнûг бүрдүүлэх шаардлагатай.
2012 оны ДӨЧЖТ-д дэлхийн зах зээлд нөлөө бүхий нийт
59 орныг хамруулсан. Эдгээр улсыг сонгохдоо тэдний
дэлхийн эдийн засаг, зах зээлд үзүүлэх нөлөө болон
харьцуулсан судалгаанд ашиглах ñòàòèñòèê мэдээллийн
олдоц зэргийг харгалзан үздэг. Харин энэхүү тусгай
тайланд Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг харьцуулах
зорилгоор ДӨЧЖТ-д хамрагдсан 59 орноос 14 улсыг л
сонгосон болно. Тус сонголтыг ЭЗБӨЧСТ хийсэн юм.
ОУУХХ нь эдийн засгийн онол; олон улс, орон нутаг,
бүс нутгийн мэдээ мэдээлэл; төр, бизнесийн болон
шинжлэх ухааны байгууллагуудын санал бодол зэрэгт
суурилсан нийт 300 гаруй өрсөлдөх чадварын шалгуур
үзүүлэлтийг ашигладаг. Дэлхийн эдийн засгийн хувьсал
болон шинэ онол, судалгаа, тоон үзүүлэлт гарч ирэх
хэрээр бид шалгуур үзүүлэлтүүдээ эргэн харж, шинэчилж
байдаг юм. Урт хугацааны туршид бидэнтэй хамтран
ажиллаж буй 54 түнш байгууллага тоон мэдээллийг
найдвартай, нарийвчлалтай бөгөөд аль болох шинэ
байлгахад онцгой анхаардаг.
Энэхүү Монгол Улсад зориулсан судалгааны тусгай
тайланг 2012 оны ДӨЧЖТ-тай адил аргачлалаар
бэлтгэсэн. Тус тайлангийн үр дүн нь өрсөлдөх чадварын
бүлэг тус бүрээр Монгол Улсын гүйцэтгэл хэр байгааг
судлахад шаардлагатай үзүүлэлтэд тулгуурласан болно.
Тайлангийн нэг чухал зорилго нь төр засаг болон
бизнесийн удирдлагынхан өөрийн улсын өрсөлдөх
чадварыг илүү зөв тогтоож, улмаар оновчтой, ажил
хэрэгч шийдвэр гаргахад нь тус нэмэр болоход оршино.

Хүснэгт 1 • Өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлс

6

Эдийн засгийн тамир тэнхээ
(78 шалгуур үзүүлэлт)

Дотоодын макро – эдийн засгийн үнэлгээ: дотоодын эдийн засаг, олон улсын
худалдаа, олон улсын хөрөнгө оруулалт, хөдөлмөр эрхлэлт, үнэ

Засаглалын үр ашиг
(70 шалгуур үзүүлэлт)

Өрсөлдөх чадварыг дэмжих засгийн газрын бодлогын цар хүрээ: төрийн санхүү,
төсвийн бодлого, институцийн тогтолцоо, бизнесийн эрхзүй, нийгмийн тогтолцоо

Бизнесийн байгууллагын ашигт
ажиллагаа
(67 шалгуур үзүүлэлт)

Бизнесийн байгууллагуудын шинэлэг, үр ашигтай, хариуцлагатай үйл ажиллагааны
цар хүрээ: бүтээмж ба үр ашиг, хөдөлмөрийн зах зээл, санхүү, менежментийн
хэвшил, хандлага ба үнэлэмж

Дэд бүтэц
(114 шалгуур үзүүлэлт)

Бизнесийн хэрэгцээг хангах шинжлэх ухаан, технологи, хүний нөөцийн цар хүрээ:
үндсэн дэд бүтэц, технологийн дэд бүтэц, шинжлэх ухааны дэд бүтэц, эрүүл мэнд
ба õ¿ðýýëýí áóé орчин, боловсрол
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Дэлхийн өрсөлдөх чадварын
жилийн тайланг хэн ашигладаг вэ?
ДӨЧЖТ нь шийдвэр гаргагчдын хувьд үнэлж баршгүй ач
холбогдолтой, хүчирхэг бөгөөд тогтмол шинэчлэгдэн
сайжирч байдаг “багаж хэрэгсэл” юм. Бизнес
эрхлэгчдийн хувьд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
боловсруулах, хянах, шинээр үйл ажиллагаа эхлэх
газарт байршлын үнэлгээ хийх зэрэгт тус тайлан нэн
хэрэгцээтэй байдаг. Төр засгийнхны хувьд өөрсдийн
бодлогыг бусадтай харьцуулах, явцын гүйцэтгэлээ дүгнэх,
өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлсэн улс орны “амжилтын
түүх”-ээс санаа авахын тулд тайлангийн үзүүлэлтүүдийг
ашиглах боломжтой. Эрдэмтэн, судлаачид олон улсын
зах зээлд улс орнууд хоорондоо хэрхэн өрсөлдөж
байгааг судлах, илүү сайн ойлгохын тулд ДӨЧЖТ дахь
мэдээллийн баялаг санг ашигладаг байна.

Бүлэг тус бүр нь дотроо өрсөлдөх чадварыг олон талаас
нь тодотгон харуулах таван дэд бүлэгт хуваагддаг.
ДӨЧЖТ нийт 20 дэд бүлгээс бүрдэнэ. (Хүснэгт 1 ба
2-ыг үзнэ үү).

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын
жилийн тайлан өрсөлдөх
чадварыг хэрхэн хэмждэг вэ?

Зарим дэд бүлэг нь өрсөлдөх чадварын асуудлыг илүү
дэлгэрэнгүй, тусгайлан харуулсан хэсгүүдэд хуваагддаг.
Тиймээс бүх шалгуур үзүүлэлт нь дээр дурдсан дэд
бүлэг болон хэсгүүдэд ангилагдана. Гэхдээ дэд бүлэг
бүр ижил тооны шалгуур үзүүлэлттэй байх албагүй
(Жишээ нь, “Боловсрол”-ыг тодорхойлоход “Үнэ”
дэд бүлгээс илүү олон шалгуур үзүүлэлт хэрэгтэй).
Дэд бүлэг бүр дотроо хэдэн шалгуур үзүүлэлòтэй
байхаас үл хамааран нийт үр дүнг нь нэгтгэхэд эзлэх
жин ижил буюу 5% (20х5=100) байна. Энэ нь доторх
шалгуур үзүүлэлтийн тооноос үл хамааран дэд бүлгийн
эзлэх жинг тогтмол барих боломж олгож байгаа юм.
Энэ арга нь үр дүнгийн найдвартай байдлыг өсгөөд
зогсохгүй өмнөх үзүүлэлттэй харьцуулах боломжийг
эрс дээшлүүлдэг гэдэгт бид итгэлтэй байна. Статистик
мэдээлэл зарим тохиолдолд алдаатай, дутуу дулимаг
байх эрсдэлтэй байдаг. Тийм учир дэд бүлгийн эзлэх
жинг тогтмол барих нь алдаа гарсан тохиолдолд бусад
бүлэгт нөлөөлөх боломжийг хаадаг.

Сүүлийн 20 жилийн турш улс орны өрсөлдөх чадварыг
судлах аргачлал нь дэлхий дахины орчны өөрчлөлт,
судалгааны шинэ чиглэлүүдтэй зохицон боловсронгуй
болж ирсэн. Иймээс ДӨЧЖТ нь тухайн улсын орчинд
гарч буй бүтцийн өөрчлөлт болон нэн хурдтай өрнөж
буй технологийн дэвшилтэй зэрэгцэн хөгждөг. Бид
тухайн орны гүйцэтгэлийг бусад орныхтой харьцуулах,
өмнөх оны үзүүлэлттэй жиших боломжийг хадгалахын
тулд аргачлалын өөрчлөлтийг аажмаар хийж ирсэн
юм. ДӨЧЖТ-ãийн аргачлал нь тэргүүний судлаачдын
болон бидний өөрсдийн судалгаа, туршлага дээр
үндэслэсэн бөгөөд улс орны өрсөлдөх чадварын
орчнûг үндсэн дөрвөн бүлэгт хувааж үздэг. Эдгээр
нь Эдийн засгийн тамир тэнхээ, Засаглалын үр ашиг,
Бизнесийн байгууллагын ашигт ажиллагаа болон Дэд
бүтэц юм.

ДӨЧЖТ нь тоон болон тоон бус үзүүлэлтүүдийг тусад
нь хэмжих үүднээс мэдээллийн ялгаатай хэлбэрийг
ашигладаг. Статистик мэдээллийг олон улсын, улс
орнуудын, бүс нутгийн байгууллагууд болон Дэлхийн
өрсөлдөх чадварын төв (ДӨЧТ)-ийн 54 түнш
байгууллагаас авдаг. ДӨЧЖТ-д статистик тоон
мэдээлэл хэлбэрээр нийт 131 шалгуур үзүүлэлтийг
ашиглан эрэмбэлсэн жагсаалтыг гаргадаг. Харин
ерөнхий мэдээлэл маягаар 83 үзүүлэлт ордог бөгөөд
эдгээр нь эрэмбэлэл, тооцоололд ордоггүй. Дээрх
131 үзүүлэлт нь судалгааны өгөгдлийн 2/3-ыг эзэлж
байна. Үүн дээр нэмж, ДӨЧЖТ-д санал асуулгын
мэдээлэл хэлбэрээр 115 үзүүлэлт ордог бөгөөд энэ нь
жил бүр хийгддэг Удирдах ажилтны санал асууëãын
үр дүн байдаг. Санал асуулгын асуултууд нь жилийн
тайланд бие даасан хэмжүүр болон ордог бөгөөд нийт
судалгааны өгөгдлийн 1/3-ийг эзэлдэг.

Хүснэгт 2 • Өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлсийн задаргаа

Эдийн засгийн тамир
тэнхээ

Засаглалын үр ашиг

Бизнесийн байгууллагын
ашигт ажиллагаа

Дэд бүтэц

Дотоодын эдийн засаг

Төрийн санхүү

Бүтээмж ба үр ашиг

Үндсэн дэд бүтэц

Олон улсын худалдаа

Төсвийн бодлого

Хөдөлмөрийн зах зээл

Технологийн дэд бүтэц

Олон улсын хөрөнгө оруулалт

Институцийн тогтолцоо

Санхүү

Шинжлэх ухааны дэд бүтэц

Хөдөлмөр эрхлэлт

Бизнесийн эрхзүй

Менежментийн хэвшил

Эрүүл мэнд ба õ¿ðýýëýí áóé орчин

Үнэ

Нийгмийн тогтолцоо

Хандлага ба үнэлэмж

Боловсрол
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Удирдах ажилтны санал
асуулга
Аливаа нэг улсын, бүс нутгийн эсвэл олон улсын
байгууллагуудаас ирсэн статистик мэдээллийг баяжуулах
зорилгоор бид жил бүр Удирдах ажилтны санал
асуулга авдаг. Статистик тоон мэдээллээр өрсөлдөх
чадварыг тодорхой хугацаанд (өнгөрсөн жилүүдэд
гэх мэт) хэмжиж харуулдаг бол санал асуулга нь хувийн
хэвшлийнхэн өрсөлдөх чадвараа хэрхэн үнэлж байгааг
харуулдаг. Санал асуулгыг удирдлагын ажиллах зарчим,
авлига, байгаль îð÷íû àñóóäàë зэрэг шууд хэмжихэд
бэрх тоон бус үзүүлэлтүүдийг тооцоолоход хэрэглэдэг
юм. Санал асуулгын үр дүн олон улсын бизнесийн
ертөнцөд үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлийн
удирдах албан тушаалтнуудын өрсөлдөх чадварын
талаарх ойлголт, тэдний хэтийн төлвийг харуулна.
Өнгөрсний тусгал болдог статистик тоон үзүүлэлттэй
харьцуулахад удирдах ажилтны санал асуулгын үр дүн
бодит байдалд илүү дөхөм, цаг хугацааны хувьд илүү
сэргэг байдаг онцлогтой.
Монгол Улсын тусгай тайланд хамрагдсан орнууд
дахь бизнесийн байгууллагуудын дунд болон дээд
шатны удирдах ажилтнуудаас санал асуулга авсан.
Статистикийн хувьд төлөөллийн чанарыг өндөр
байлгах үүднээс түүврийн бүтцийг тухайн орны ДНБ-ий
бүтэцтэй пропорционал хэлбэрээр сонгож авдаг. Санал
асуулгад хамрагдагчид нь тухайн улсын эдийн засгийн
төлвийн илэрхийлэл болсон салбаруудыг төлөөлсөн.
Тухайн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээг харгалзан,
салбар бүр дэх оролцогчдын тоог тогтоосон.
Санал асуулгад оролцогчид нь тухайн улсад үйл
ажиллагаа явуулж буй дотоод, гадаадын бизнесийн
байгууллагуудын удирдах ажилтнууд байна. Тэд
өөрсдийн туршлагадаа үндэслэн нийгэм, эдийн
засгийн орчин, өрсөлдөх чадварын нөхцөл байдалд
дүгнэлт хийж, асуулгад хариулдаг бөгөөд эдгээр
үнэлэлт, дүгнэлт нь тухайн орчны талаарх гүн гүнзгий
мэдлэгийн тусгал болдог. ОУУХХ-д ирсэн санал
асуулгын хариултууд бүгд нууцлалыг хадгалах үүднээс
битүүмжлэгдсэн байдаг юм.
Санал асуулгад оролцогчид нэгээс зургаа хүртэл шатлалтай
асуултуудад хариулна. Үүний дараа улс бүрийн дундаж
үнэлгээг тооцож, улмаар 0 – 10 гэсэн шатлалд хөрвүүлдэг.
Эцэст нь стандартчилсан үнэлгээг боловсруулж, санал
асуулгын хариултуудыг эрэмбэлдэг.

Эрэмбэлэлийг хэрхэн
тооцоолдог вэ?
Эрэмбэлэлийн үндсэн элемент нь шалгуур үзүүлэлт
бүрò тооцсон стандартчилсан үнэлгээ болно. Үүнийг
цаашид СТД үнэлгээ гэж нэрлэнэ. Нэн тэргүүнд эдийн
засгийн бүх л системд байгаа мэдээллийг ашиглан
шалгуур үзүүлэлт бүрийн СТД үнэлгээг тооцон гаргана.
Үүний дараагаар 131 статистик мэдээлэл болон санал
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асуулгаас цугларсан 115, нийт 246 үзүүлэлтэд тулгуурлан
улс орнуудыг эрэмбэлдэг. Нэмэлт 83 үзүүлэлт нь
зөвхөн суурь мэдээллийн чанартай бөгөөд эрэмбэлэлд
тооцогддоггүй. Ихэнх тохиолдолд тухайн улсын
үнэлгээ өндөр байх тусам өрсөлдөх чадвар сайтай гэх
буюу ДНБ-ээр жишээ татаж тайлбарлахад, СТД үнэлгээ
нь хамгийн өндөр улс ýõíèé, хамгийн бага үнэлгээтэй
бол эцсийн байранд орох зэргээр эрэмбэлэгдэнэ.
Гэсэн хэдий ч, зарим шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээг
урвуугаар хэрэглэх буюу хамгийн бага үзүүлэлттэйг нь
илүү өрсөлдөх чадвартай хэмээн эрэмбэлэх нь бодит
байдалд илүү нийцэх үе бий. Жишээ нь хэрэглээний
үнийн индекс. Энэ тохиолдолд дээрхээс эсрэгээр
хамгийн өндөр СТД үнэлгээтэй улс хамгийн сүүлд,
харин хамгийн бага үзүүлэлттэй нь эхний байр эзлэх
болно.
Эдийн засгийн бүх л статистик мэдээллийг
стандартчилж эхэлснээс хойш тэдгээрийг индексээр
тооцох боломжтой болсон. Бид энэхүү “оноо” хэмээõ
индексэн үнэлгээг ерөнхий жагсаалт, үндсэн болон
дэд бүлгүүдийн эрэмбэлэл тооцон гаргахад ашигладаг.
Шалгуур үзүүлэлтийн мэдээлэл авах боломжгүй эсвэл
уг мэдээлэл нь цаг хугацааны хувьд хэт хуучирсан
тохиолдолд тухайн улсыг хүснэгтийн доод хэсэгт
байрлуулж, харгалзах нүдэнд хөндлөн зураасаар
тэмдэглэсэн. Тухайн дэд бүлгийн өгөгдлийн дунджийг
ашиглан дутуу байгаа үзүүлэлтийн СТД үнэлгээг
гаргадаг.
Энэхүү тусгай тайланд Монгол болон бусад 14
сонгогдсон орны мэдээлэлд тулгуурлан шалгуур
үзүүлэлт бүрийн СТД үнэлгээг эхэлж тооцсон. Үүний
дараагаар статистик мэдээлэл болон санал асуулгын
хариултуудад үндэслэн тайланд хамрагдсан улсуудыг
эрэмбэлэв. Ерөнхий жагсаалт, үндсэн болон дэд
бүлгүүдийн эрэмбийг гаргахдаа ДӨЧЖТ-ãийн
аргачлалтай ижил арга хэрэглэсэн болно (өмнөх
тайлбарыг үзнэ үү).

Өрсөлдөх чадварын тусгай
тайланг хэрхэн ашиглах вэ?
Монгол Улсын тусгай тайлан дахь судалгаа нь дараах
хэсгүүдэд хуваагдана (“Хүснэгт 3: Тайланг хэрхэн
ашиглах вэ?”-г үзнэ үү):

Дэлхийн өрсөлдөх чадварт
Монгол Улсын эзэлж буй байр
суурь
Дэлхийн өрсөлдөх чадварт Монгол Улсын эзэлж буй
байр суурь нь ДӨЧЖТ болон Монгол Улсын тусгай
тайланд хамрагдсан 14 орныг нэгтгэсэн эрэмбээс
тодорхой харагдана. Энэхүү тусгай тайланд Монгол
Улс Украины дараа буюу 15 дугаарò оржээ. ДӨЧЖТãийн ерөнхий эрэмбэлэлийг статистикийн 131, санал
асуулгын 115, нийт 246 шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан,
тооцон гаргасан. Улсууд хамгийн өрсөлдөх чадвар
сайтайгаасаа эхлэн эрэмбэлэгдэх бөгөөд улс бүрт
өөрийн “оноо” буюу индекс үнэлгээ байна.

