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ӨМНӨХ ҮГ

Эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая!

2020 онд “Ковид-19” цар тахал дэгдэх үед удаан үргэлжилж, хүн төрөлхтнийг ингэж их 

туйлдуулж, ийм их хохирол авчирна гэж хэн ч төсөөлж байсангүй. 3 дахь жилдээ үргэлжилж буй 

цар тахалтай бид бүхэн дасан зохицож амьдрах шаардлагатай нүүр тулаад байна.

Хэдийгээр цар тахал, хорио цээрийн дэглэм үргэлжилж байгаа бэрхшээлтэй нөхцөлд ч 

бид “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-гаа уламжлал ёсоор та бүхний сонорт хүргэж 

байгаадаа туйлын баяртай байна. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаанд цар тахалд хамгийн 

ихээр өртөж буй бизнес эрхлэгчид тэр дундаа 21 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН-үүд 

хамрагдсанаараа онцлогтой. Цар тахал бизнес эрхлэгчдэд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай олон 

судалгаанууд энэ цаг үед хийгдэж байгаа тул бид энэхүү судалгааныхаа санал асуулгад ямар 

нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй гэдгийг дурдах нь зүйтэй болов уу.

Энэ жилийн судалгааны үр дүнг өмнөх онтой харьцуулан харвал багагүй өөрчлөлтүүд гарчээ. 

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг анх боловсруулж эхэлсэн цагаас хойш жил болгон 

ерөнхий үнэлгээгээр Орхон аймаг тэргүүлдэг байсан бол энэ жилийн хувьд Дорноговь аймаг 

1-рт эрэмбэлэгдсэн нь онцлох үр дүн байлаа. Дорноговь аймаг өнгөрсөн онд 2-т, хоёр жилийн 

өмнө 3-т тус тус эрэмбэлэгдэж байсан бөгөөд энэ жилийн үнэлгээнд хамгийн их нөлөөлсөн 

үзүүлэлт нь хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн хөгжил байлаа. Дорноговьчуудад халуун баяр хүргэе! 

Орхон аймаг ерөнхий үнэлгээгээр 2-т, Дархан-Уул аймаг 3-т, Өмнөговь аймаг 4-т, Говьсүмбэр 

аймаг 5-т, Сэлэнгэ аймаг 6 дугаарт тус тус эрэмбэлэгдлээ. Өрсөлдөх чадварын оноогоороо бага, 

хойгуур эрэмбэлэгдсэн аймгуудаас дурдвал Булган аймаг 21-т, Завхан аймаг 20-т, Дундговь 

аймаг 19-т, Говь-Алтай аймаг 18-д, Баянхонгор аймаг 17-р байрт тус тус эрэмбэлэгдлээ. 

Энэ онд цар тахлын нөхцөл байдал хүндэрч хилийн боомтууд хаагдсанаар бараа 

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт тасалдаж, зах зээлд хомсдол бий болов. Эдийн засгаа төрөлжүүлэх 

талаар бид яриад багагүй хугацаа өнгөрч буй боловч одоо ч импортоос хэт хамааралтай хэвээр 

л байна. Импортоос хамааралтай, эмзэг эдийн засагтай бидний хувьд аймаг орон нутгаа 

хөгжүүлэхийн тулд аль болох үндэсний үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрүүдээ дэмжих 

нэн шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. Хувийн хэвшил, жижиг дунд үйлдвэрүүд ажлын байр 

олноор бий болгодог тул аймаг орон нутгийн хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулдаг. Цар тахалтай, 

эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ үед төр - хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, зөв 

удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаж чадвал ямар ч хүндрэл бэрхшээлийг хамтдаа 

даван туулах боломжтой гэдгийг энэ удаагийн сорилт харуулах бизээ.  



Бидний хийсэн жил бүрийн судалгааны тайланг бүрэн эхээр нь болон Аймгуудын өрсөлдөх 

чадварын ерөнхий болон үндсэн бүлгийн индекс, шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр нь харуулсан 

мэдээллийг монгол, англи хэлээр www.aimagindex.mn вебсайтаас харах боломжтой.

“Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г бэлдэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг Азийн сан, 

Конрад-Аденауэр Сан болон бусад тусалж дэмждэг бүх байгууллага, хувь хүмүүст гүн талархал 

илэрхийлье.

Бидний олон жилийн хөдөлмөр шингэсэн тайлан тухайн аймаг, орон нутаг, цаашлаад 

Монгол Улсаа хөгжүүлэх үйл хэрэгт чухал гарын авлага болж байгаад баяртай байна.
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СОРÈЛТ БА БОЛОМÆ
Бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, ААН 
дэмжих, байгаль орчинд ээлтэй технологи 

Орон нутгийн хөгжил, дэвшлээс улс үндэстний 
хөгжил, өрсөлдөх чадвар хэрхэн ямар байх 
нь шууд хамааралтай байдаг. “Аймгуудын 
өрсөлдөх чадварын судалгаа”-г жил бүр 
гүйцэтгэснээр аймаг бүрийн өрсөлдөх 
чадварын өөрчлөлт,  өнөөгийн хөгжлийн 
түвшнийг тольдон гаргадаг онцлогтой. 

Орон нутгийн хөгжлийн асуудлын салшгүй 
хэсэг бол төвлөрлийг сааруулах, орон нутагт 
тодорхой эрх мэдлийг шилжүүлэх явдал юм. 
Төр засгийн зүгээс орон нутагт эрх мэдлийг 
шилжүүлэх үйл явцыг тодорхой үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлсээр байгаа. Жишээ нь Монгол 
Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга (МУЗЗНДНТУТХ) мөн түүнчлэн 
Төсвийн тухай хуульд орсон өөрчлөлтийн 
дагуу 2022 оны төсөвт Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын үйл ажиллагааны 
орлогын 40 хувийг аймаг, нийслэлийн төсвийн 
орлогод  төвлөрүүлэхээр болсон. Ингэснээр 
аймаг орон нутгийн удирдлага ААН бизнесийн 
байгууллагуудаа дэмжих, бизнесийн 
байгууллага үйл ажиллагаа явуулахад 
таатай орчин бүрдэх мөн орон нутгийн төсөв 
нэмэгдэх юм. Цаашлаад бизнесийн таатай 

орчин бүрдүүлснээр гадаад хөрөнгө оруулалт 
ч татах боломжтой болно.

Мөн дэлхий дахинаа ногоон эдийн засгийг 
чухалчлах болоод багагүй хугацаа өнгөрч 
байгаа бөгөөд цар тахлын нөлөөгөөр энэ үйл 
явц улам бүр эрчимжих болсон. Цар тахалтай 
амаргүй цаг үеийн сорилтыг даван туулахын 
зэрэгцээ боломжуудыг алдалгүй ашиглаж 
чадвал дархлаатай эдийн засгийг бий болгох 
боломжтой. Тиймээс “Аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын тайлан 2021” судалгааны үр дүнгээс 
аймаг бүр өөрсдийн ухарсан, сайжирсан 
үзүүлэлтүүдээ дүгнэн цэгнэж, ирэх жилдээ 
өнгөрсөн оны амжилтуудаа бататгах, ахиулах, 
буурсан үзүүлэлтүүдээ засах, сайжруулах 
бүрэн боломжтой билээ. 

Зарим нэг сонирхолтой үр дүнгээс

Сүүлийн гурван жилийн буюу 2018–2020 
оны Монгол Улсын ДНБ-ийг задалж үзэхэд 
аймгуудын оруулж буй хувь нэмэр дорвитой 
өөрчлөгдсөнгүй. График 1-ээс харахад Орхон 
аймаг 2018 онд 5.76%, 2019 онд 5.56% мөн 
2020 онд 5.02% оруулсан байна. Харин 
Өмнөговь аймаг 2018 онд 2.09%, 2019 онд 
2.22%, 2020 онд 2.81% тус тус оруулсан 
байна. 

График 1. ДНБ-д 21 аймгийн оруулж буй хувь /Эх үүсвэр: ҮСХ/
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21 аймгийн эдийн засгийн салбаруудыг авч 
үзвэл аж үйлдвэр барилгын салбар Орхон, 
Дорнод, Дархан-Уул аймгуудад, хөдөө 
аж ахуйн салбар Төв, Архангай, Булган 
аймгуудад түлхүү хөгжсөн. Харин үйлчилгээний 
салбар Дорноговь, Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул 
аймгуудад илүү хөгжсөн байна. 

Хүснэгт 1.  Эдийн засгийн салбарууд ДНБ 
эзлэх хувь (үзүүлэлт 1.2.01)

Хөдөө 
аж ахуй

Аж 
үйлдвэр 
барилга

% 
¯йлчилгээ

Архангай 58 21 22

Баян-Өлгий 46 14 39

Баянхонгор 53 20 27

Булган 57 18 25

Говь-Алтай 54 19 27

Говьсүмбэр 24 27 50

Дархан-Уул 9 50 41

Дорноговь 32 16 52

Дорнод 28 51 21

Дундговь 54 19 27

Завхан 52 16 31

Орхон 1 86 13

Өвөрхангай 47 23 31

Өмнөговь 21 45 34

Сүхбаатар 43 34 22

Сэлэнгэ 27 47 26

Төв 61 16 23

Увс 51 16 34

Ховд 39 31 29

Хөвсгөл 50 20 30

Хэнтий 53 18 28

2021 оны тайлангийн үр дүнгээс 

2020 онд Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
ерөнхий онооны дундаж 63 байсан бол энэ 
жил 71 болж 8 оноогоор өссөн. 

График 2. Өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
онооны дундаж /Сүүлийн 10 жилээр/

 

Энэ жилийн тайланд өрсөлдөх чадвар сайтай 
аймгууд болох Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь, 
Дорноговь аймгууд тэргүүлсэн байна. Харин 
онцлох өөрчлөлтийн хувьд тайлан гарсан 
цагаас хойш тэргүүлсээр ирсэн Орхон аймаг 
нэг эрэмбэ ухарч, Дорноговь аймаг тэргүүлж 
анх удаа 1-т эрэмбэлэгдлээ. ¯үнд дэд бүтцийн 
үзүүлэлтүүд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн 
бөгөөд 6 эрэмбээр урагшилсан байна. Түүнчлэн 
Хэнтий аймаг энэ жил 4 эрэмбэ урагшилсан 
бол Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгууд 
тус бүр 2 эрэмбээр ахисан амжилттай байна. 
Эдгээр аймгууд нь өрсөлдөх чадварын үндсэн 
бүлгийн нэг болох засаглалын үр ашиг бүлгийн 
оноогоо сайжруулсан нь нөлөөлжээ.

График 3. Ерөнхий эрэмбэ хамгийн ихээр 
ахисан аймгуудын өрсөлдөх чадварын үндсэн 

4 бүлгийн өөрчлөлт
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2021 оны тайланд Өвөрхангай, Дундговь, Увс 
аймгууд өмнөх онтой харьцуулахад тус бүр 
3 эрэмбэ, Завхан аймаг 2 эрэмбэ ухарсан 
үзүүлэлттэй гарч өрсөлдөх чадварын эрэмбэ 
хамгийн ихээр ухарсан байна.

График 4. Ерөнхий эрэмбэ хамгийн ихээр 
ухарсан аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
үндсэн 4 бүлгийн эрэмбийн өөрчлөлт

Өвөрхангай аймаг засаглалын үр ашиг 
бүлгийн үзүүлэлтээр 12 эрэмбэ, Увс аймаг 
дэд бүтэц бүлгийн үзүүлэлтээр 9 эрэмбэ, 
Дундговь аймаг эдийн засгийн тамир тэнхээ 
бүлгийн үзүүлэлтээр 7 эрэмбэ, Завхан аймаг 
засаглалын үр ашиг үзүүлэлтээр 5 эрэмбэ тус 
тус ухарсан нь гол шалтгаан болжээ. 

Өнгөрсөн жилийн тайлантай харьцуулахад 7 
аймаг өөрсдийн өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
эрэмбээ сайжруулж ахисан үзүүлэлт гаргасан 
бол 6 аймаг өнгөрсөн жилийн эрэмбээ хадгалж 
өөрчлөлт гараагүй, харин 8 аймаг ухарсан 
байна. 

Төвлөрлийг сааруулах үйл явц

Орон нутгийн хөгжлийн асуудалтай холбоотой 
олон тулгамдсан асуудал байгаа. ¯үнд улсын 
төсвөөс олгох санхүүжилт хязгаарлагдмал, 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон 
нутгийн захиргааны байгууллагын зарим чиг 
үүрэг давхардсан, санхүүжилт төвлөрсөн 
зэрэг асуудлууд хамгийн түгээмэл байдаг. Мөн 
түүнчлэн төрийн байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгох, хүний 
нөөцийн тогтвортой байдал зэрэг асуудлууд 
ордог. 

Иймээс МУЗЗНДНТУТХ-ийн хуулийн 
шинэчилсэн найруулгатай холбоотойгоор 
бусад хууль тогтоомжуудад хийх шаардлагатай 
байгаа өөрчлөлтүүдээ хурдан хийх хэрэгтэй 
байна.  
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СУДАЛГААНЫ 
ЗАРЧÈМ, АРГАЧЛАЛ
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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, 
чадавхыг 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. 

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.

Мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 
www.aimagindex.mn сайтыг 2015 онд 
ашиглалтад оруулсан бөгөөд бүх жилүүдийн 
аймгуудын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг 
харж болох ба өмнөх онуудтай харьцуулах 
боломжтой юм.

Судалгааны зîрèлгî, ач хîлбîгдîл
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Аргачлал 
1. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын эрэмбийг тооцохдоо 4 үндсэн бүлэгт тулгуурласан.

Эдийн засгийн тамир тэнхээ
Засаглалын үр ашиг
Бизнесийн үр ашиг
Дэд бүтэц

2. ¯ндсэн бүлэг тус бүр 4 дэд бүлгүүдэд хуваагдах ба нийт 16 дэд бүлгээс бүрдэнэ.

3.  Эдгээр 16 дэд бүлэг нь нийт 175 үзүүлэлтээс бүрдэнэ.

4.  175 үзүүлэлтийн 141 үзүүлэлтээр өрсөлдөх чадварын индексийг тооцон эрэмбэлсэн. Эдгээр 
141 үзүүлэлтийн 67 нь статистик мэдээлэл, 74 нь санал асуулгаас бүрддэг.

5.  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 сонгосон.

6.  16 дэд бүлгээр тооцсон аймгуудын дундаж стандартчилсан үнэлгээнд суурилан 16 бүлгийн 
өрсөлдөх чадварын индексийг аймаг бүрээр дараах ерөнхий томьёогоор тооцоолно.

STD(x)-STDmin (x)
STDmax (x)-STDmin (x)I =

Энд:

I – Өрсөлдөх чадварын индекс

STD(x) – Шалгуур үзүүлэлтийн стандарт үнэлгээ

STDmin (x) - Шалгуур үзүүлэлтийн стандарт үнэлгээний хамгийн бага утга

STDmax (x) - Шалгуур үзүүлэлтийн стандарт үнэлгээний хамгийн их утга
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Статистик мэдээлэл

Эх үүсвэр: ¯ндэсний статистикийн 
хороо, Монголбанк

67 шалгуур үзүүлэлт

Санал асуулга

Эх үүсвэр: Аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдээс авсан санал асуулга

74 шалгуур үзүүлэлт

Стандартчилсан үнэлгээг тооцох

Эрэмбэлэхэд ашиглах бүх шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тус бүрээр нь тооцно

141 шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийг 
эрэмбэлэх

175 шалгуур үзүүлэлт 
түс бүрээр аймгуудыг 

эрэмбэлнэ

¯ндсэн хүчин зүйлсийг 
эрэмбэлэх

Эдийн засгийн тамир 
тэнхээ, Засаглалын үр 
ашиг, Бизнесийн үр 

ашиг, Дэд бүтэц

Ерөнхий эрэмбэ 
тооцоолох

Стандартчилсан 
үнэлгээг тооцсон 141 
шалгуур үзүүлэлтийг 

нэгтгэн тооцно

Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг хýмæèх үзүүлýлтүүд

Ýрýмбý тîîцîх арга

¯ндсэн хүчин 
зүйлс

Эдийн засгийн 
тамир тэнхээ

Засаглалын үр 
ашиг

Бизнесийн үр ашиг Дэд бүтэц

Дэд хүчин 
зүйлс

• 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,  соёл
• Эрүүл мэнд, 

хүрээлэн буй 
орчин

+
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Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг хýрхýн ашèглах вý?

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

1. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ  
(19-30 хуудас)

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ нь 
21 аймгийн нэгтгэсэн эрэмбээс тодорхой 
харагдана. Аймгууд өрсөлдөх чадвар хамгийн 
сайтаагаас 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 бүлэг 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 (117-176 хуудас)

Энэ хэсэгт өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлсийг 
тодорхойлж буй шалгуур үзүүлэлтийг 
дэлгэрэнгүй багтаасан. Эндээс нийт 175 
шалгуур үзүүлэлт бүрийн эрэмбэ, мэдээллийг 
харж болно.
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АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
ҮНÝЛГÝÝ
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Өрсөлдөх чадварын хүчèн зүйлс

¯ндсэн дэд бүтэц
Технологийн дэд бүтэц
Боловсрол, соёл
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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Өрсөлдөх чадварын ерөнхèй үнýлгýý 2021

Дорноговь

Орхон

Дархан-Уул

Өмнөговь

Говьсүмбэр

Сэлэнгэ

Дорнод

Хэнтий

Увс

Өвөрхангай

Сүхбаатар

Ховд

Баян-Өлгий

Хөвсгөл

Архангай

Төв

Баянхонгор

Говь-Алтай

Дундговь

Завхан

Булган
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