
ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ, ªÐÑªËÄªÕ 
×ÀÄÂÀÐÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÒªÂ

ECONOMIC POLICY AND COMPETITIVENESS 
RESEARCH CENTER

МОНГОЛ УЛС:

2022

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ 
ЧАДВАРЫН ТАЙЛАНЧАДВАРЫН ТАЙЛАН

М
О

Н
Г
О

Л
 У

Л
С

:
А

Й
М

Г
У

У
Д

Ы
Н

 Ө
Р

С
Ө

Л
Д

Ө
Х

 Ч
А

Д
В

А
Р

Ы
Н

 Т
А

Й
Л

А
Н

 2
0

2
2

ХЭНТИЙХӨВСГӨЛ

ХОВД

УВС

ТӨВ

СЭЛЭН
ГЭ

СҮХ
БАА

ТАР

ӨМ
НӨ
ГО
ВЬ

ӨВ
ӨР

ХА
НГ
АЙ

ОР
ХО

Н

ЗА
ВХ

АН

ДУН
Д
ГОВЬ

ДОРНОД

ДОРНОГОВЬ

ДАРХАН-УУЛ

ГОВЬСҮМБЭР

ГОВЬ-АЛТАЙ

БУЛГ
АН

БА
ЯН

ХОН
ГО
Р

БА
ЯН
-Ө
ЛГ
ИЙ

АР
ХА
НГ
АЙ

16

15

17

13

17

19

18

5

3

1

8
21202

9

4

10

6

14

11

15

12

7

13

17

21

18

5

3

1

7
19202

10

4

11

6

16

9

12

14
8

13

19

21

20

5

3

2
8

16181
7

4

10

9

15

6

11

14
12 2020

2021

2022
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ

Сан бизнес центр 9-р давхар, 
Ерөнхий сайд Амарын гудамж 29, 
Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, 
Монгол Улс

Утас: 976-11-321927
Факс: 976-11-321926

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлангийн цахим хуудас: www.aimagindex.mn
Цахим шуудан: info@ecrc.mn
Цахим хуудас:  www.ecrc.mn
 www.nogoonhutuch.mn 

Фейсбүүк хуудас: https://www.facebook.com/Ursulduhchadvar
Твиттер хуудас: https://twitter.com/ursulduhchadvar

9 789919 97224 0

ISBN 991997224-X



АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ 
ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН  

МОНГОЛ УЛС:  

ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ, ªÐÑªËÄªÕ 
×ÀÄÂÀÐÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÒªÂ

ECONOMIC POLICY AND COMPETITIVENESS 
RESEARCH CENTER

th

2022
(2021 оны статистик мэдээлэл ашиглав)
www.aimagindex.mn



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀÉËÀÍ 2022

2

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН

© Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Бүтээлийг зөвшөөрөлгүйгээр бүтнээр болон 
хэсэгчлэн хувилах, нийтлэх, ямар нэг хадгалах системд оруулахыг хориглоно.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ

Сан бизнес центр 9-р давхар, 
Ерөнхий сайд Амарын гудамж  29, 
Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, 
Монгол Улс

Утас: 976-11-321927
Факс: 976-11-321926

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлангийн цахим хуудас: www.aimagindex.mn
Цахим шуудан: info@ecrc.mn
Цахим хуудас: www.ecrc.mn
 www.nogoonhutuch.mn 
Фейсбүүк хуудас: https://www.facebook.com/Ursulduhchadvar
Твиттер хуудас: https://twitter.com/ursulduhchadvar

УЛААНБААТАР ХОТ
2022

ISBN 978-9919-9722-4-0

ННА 65.012.1
ДАА 338.5
М-692



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀÉËÀÍ 2022

3

ӨМНӨХ ҮГ

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв улс орны хөгжил, дэвшлийг 

аймгуудын түвшинд хэмжин тодорхойлдог “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г 11 дэх 

жилдээ Та бүхэнд толилуулж байна. Аймаг бүрийн өрсөлдөх чадварын боломж ба сайжруулж 

болох сорилтот талыг онцлон харуулдаг энэхүү судалгааг жил бүр гаргаснаар өнгөрсөн хугацааны 

ололт амжилт, сургамжийг эргэн тольдох боломж бүрдэж буй юм. 

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг хийх санаачилга гаргаж эхлүүлэхдээ тасралтгүй, 

олон жилийн турш хийж гүйцэтгэн, 21 аймгийн өрсөлдөх чадвар, хөгжлийн замналд хувь нэмрээ 

оруулах, хэн бүхний хэрэгцээт гарын авлага болох судалгаа гаргахад анхаарсан юм. Аймгуудын 

хөгжил дэвшлийг 180 үзүүлэлтээр олон улсын аргачлалын дагуу тогтмол хэмжин тодорхойлж 

ирсэн нь Монголд нутагшиж, олон нийтийн  хүлээлт үүсгэсэн судалгаа нэгэнт болжээ. Энэхүү 

судалгаа нь улс төрөөс хараат бус байж жил бүр олон нийтэд хэвлэмэл болон цахим хувилбараар 

(www.aimagindex.mn) хүрдгээрээ онцлогтой билээ.

2022 оны хувьд Монгол Улсад болон дэлхий дахинд олон чухал үйл явдал тохиож, цаг 

үетэйгээ уялдан урагшлах шаардлага алхам тутамд тулгарсаар байлаа. Эдийн засгийн хүндрэл, 

“Ковид-19” цар тахлын үргэлжилсэн нөлөө, нийгмийн хурцадмал асуудал тулгарахын зэрэгцээ 

геополитикийн эрсдэлт байдал, хилийн хязгаарлалт зэрэг олон бэрхшээл сорилтыг даван туулж 

байна. Энэ жилийн судалгаанаас харахад бүх аймгийн хувьд өрсөлдөх чадварын оноо өнгөрсөн 

жилээс буурч, ерөнхий дунджаар 6 оноогоор багассан нь дээрх хүндрэл, бэрхшээл тулгамдаж 

байсныг харуулж байна. Нөгөө талаас Оюу толгойн өрийг тэглэж, “Мянганы зам” их бүтээн 

байгуулалтыг гүйцээн, олон жил дуншсан төмөр замын төслийг ажил хэрэг болгохын зэрэгцээ 

сүүлийн хоёр жил хязгаарлагдмал байсан агаарын тээврийг нээсэн нь үр өгөөжөө өглөө. Зам 

дагаж хөгжил гэдэг ажгуу. 

Өрсөлдөх чадварын эрэмбийн хувьд Дорноговь, Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь, Говьсүмбэр 

аймаг эхний тавд, Баянхонгор, Говь-Алтай, Булган, Завхан, Дундговь аймаг сүүлийн тавд тус 

тус эрэмбэлэгдлээ. Булган, Төв, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн өрсөлдөх 

чадвар эрэмбийн хувьд өмнөх жилээс урагшилсан үзүүлэлттэй байна. Орон нутгийн төсвийн ил 

тод байдлын тухай тусгай хэсэг оруулсан нь энэ жилийн тайлангийн онцлог юм. Орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах,  дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү тайлангаас харах 

боломжтой.

Улс орны өрсөлдөх чадварыг компаниудын бүтээмж, үр ашигтай ажиллах орчин, ард 

иргэд чинээлэг, хангалуун байж, сонголт хийх боломжийг бүрдүүлж чадсан эсэхээр хэмждэг. 
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Үүний нэгэн адилаар орон нутгийн удирдлага тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

компаниудыг ашиг орлоготой, үр өгөөжтэй байх орчныг хэрхэн бүрдүүлэх, иргэдийн ая тухтай 

амьдрах орчин, амьдралын чанарыг хэрхэн сайжруулахыг судалгаанд суурилсан дүн шинжилгээ 

хийснээр оновчтой тодорхойлох боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, судалгааны үр дүн аймаг 

бүрийн боломж болон сорилт бэрхшээлийг сануулдаг.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааны ач холбогдлыг үнэлж, дэмжин ажилласаар ирсэн 

Азийн санд тусгайлан талархал илэрхийлж байна. Мөн түүнчлэн энэ жил Нээлттэй нийгэм форум 

дэмжсэнд талархал илэрхийлье. Жил болгон санал асуулгад идэвхтэй оролцож, өөрийн үнэтэй 

саналаа хуваалцдаг 21 аймгийн бизнес эрхлэгчид, судалгааны албан ёсны статистик болон 

удирдах ажилтны санал асуулгын мэдээлэл цуглуулахад хамтран ажилласан албан байгууллага, 

хүмүүст гүн талархал илэрхийлье.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж, олон нийт, 

бодлого боловсруулагч, орон нутгийн удирдлага, эрдэмтдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд суурь 

болно гэдэгт итгэлтэй байна.

 

 

Хүндэтгэсэн, 

 

Пунцагийн ЦАГААН

Удирдах зөвлөлийн дарга, доктор
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ДÝМÆÈГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

СТАТÈСТÈÊ МÝДÝÝЛЛÈЙН ÝХ СУРВАЛÆ

¯ндэсний статистикийн хороо

Монгол банк

Азийн Сан

Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим 
Орон нутаг дахь салбар танхимууд 

Нээлттэй нийгэм форум



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀÉËÀÍ 2022

7

ГАРЧÈГ

ТОВЧИЛСОН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ ........................................................................ 9

ОРОН НУТАГ, ЖЕНДЕР БА БИЗНЕС ......................................................................... 10

СУДАЛГААНЫ ЗАРЧИМ, АРГАЧЛАЛ .......................................................................... 13

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ¯НЭЛГЭЭ ............................................... 19

Өрсөлдөх чадварын хүчин зүйлс ...........................................................................20

Өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээ 2022 ........................................................ 21

Өрсөлдөх чадварын амжилтын хүрээ ...................................................................27

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ................................. 31

СТАТИСТИК Х¯СНЭГТ¯¯Д ........................................................................................... 117

1. Эдийн засгийн тамир тэнхээ ............................................................................. 119

2. Засаглалын үр ашиг ............................................................................................ 131

3. Бизнесийн үр ашиг ..............................................................................................143

4. Дэд бүтэц  ..............................................................................................................155

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ¯НЭЛГЭЭ ..........................177

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭМЗЭГ БАЙДЛЫН ОЛОН ХУВЬСАГЧТАЙ ХЭМЖ¯¯Р ...185

ХАВСРАЛТ  .......................................................................................................................195

Өрсөлдөх чадвар судлалын тухай ерөнхий ойлголт .....................................196

Мэдээллийн эх сурвалж, тайлбар ........................................................................198



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀÉËÀÍ 2022

8

Аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын төлөв байдал

АРХАНГАЙ  ............................................................32

БАЯН-ӨЛГИЙ  ......................................................36

БАЯНХОНГОР  .....................................................40

БУЛГАН  ..................................................................44

ГОВЬ-АЛТАЙ  ........................................................48

ГОВЬС¯МБЭР  ......................................................52

ДАРХАН-УУЛ  ........................................................56

ДОРНОГОВЬ  .......................................................60

ДОРНОД  ...............................................................64

ДУНДГОВЬ  ...........................................................68

ЗАВХАН  .................................................................72

ОРХОН  ..................................................................76

ӨВӨРХАНГАЙ  .....................................................80

ӨМНӨГОВЬ  ........................................................84

С¯ХБААТАР  ..........................................................88

СЭЛЭНГЭ ……………………………………………...........92

ТӨВ  .........................................................................96

УВС  ...................................................................... 100

ХОВД  ................................................................... 104

ХӨВСГӨЛ …………………………………………….. ...... 108

ХЭНТИЙ ………………………………………………......... 112



ÀÉÌÃÓÓÄÛÍ ªÐÑªËÄªÕ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀÉËÀÍ 2022

9

Тîвчèлсîн нýрсèйн æагсаалт

ААН  Аж ахуйн нэгж

БОАЖЯ  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

БОМТ  Байгаль орчны мэдээллийн төв

ДНБ  Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДЦС  Дулааны цахилгаан станц

ЖД¯  Жижиг, дунд үйлдвэр  

МБ  Монголбанк

М¯ХА¯Т  Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

ОНХС  Орон нутгийн хөгжлийн сан

¯СХ  ¯ндэсний статистикийн хороо

ЭЗБӨЧСТ  Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв
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ОРОН НУТАГ, ÆЕНДЕР БА БÈЗНЕС 
Сүүлийн жилүүдэд улс орнууд жендерийн 
асуудлыг ихээхэн чухалчилж, жендерийн 
эрх тэгш байдлыг тогтвортой хөгжлийн нэг 
зорилгоор тодорхойлж, түүнийг хангахаар 
зорин ажиллаж байна. Жендер гэдэг асуудлыг 
нийгэмд явцуу жижиг хүрээнд ойлгодог - 
зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын асуудал мэт. 
Гэхдээ Жендер гэдэг ойлголт нь нийгэм, эдийн 
засаг, бизнес, улс төрийг хамарсан, улс орны 
нийгэм эдийн засгийн хөгжилд чухал нөлөө 
үзүүлдэг хүчин зүйл юм.

Монгол Улсад Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хууль батлагдаад 10 гаруй жил 
болж байна. Энэ хуулиар жендерийн талаарх 
гол ойлголтуудыг бий болгосон бөгөөд уг 
хуулийн зарим нэг нэр томъёонуудыг дурдвал: 

• “жендер” гэж улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, 
нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний гүйцэтгэх үүрэг, 
хүлээх хариуцлага, тэдний нийгэмд эзлэх 
байр суурийн талаар уламжлагдан тогтсон, 
түүхэн явцад хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт, 
үзэл, хандлагыг;

• “жендерийн эрх тэгш байдал” гэж эрэгтэй, 
эмэгтэй хүн улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, 
нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд 
тэгш эрхтэй оролцож, эдийн засаг, нийгэм, 
соёлын хөгжлийн үр шимээс тэгш хүртэж, 
хөгжилд эрх тэгш хувь нэмрээ оруулснаар 
жендерийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 
байхыг;

• “жендерийн хэвшмэл үзэл” гэж улс төр, 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн 
харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй хүний гүйцэтгэх 
үүрэг, эдлэх эрхийн талаар хүйсийн шинжээр 
уламжлагдан тогтсон ялгаатай ойлголт, 
хандлагыг.

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийн 10 жилийн үнэлгээг 2021 онд хийсэн. 
Энэхүү үнэлгээний тайлангаас харахад 
сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бизнесийн 
орчин сайжирсан ч жендерийн хувьд муудсан 
гэсэн дүгнэлт гарсан. Мөн түүнчлэн жендерийн 
дүн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай статистик 
мэдээлэл хангалтгүй, жендерийн бодлогын 
хэрэгжилт сул байна.

Бизнесийн салбарын хувьд авч үзвэл жендерийн 
ялгааг нарийвчлан үнэлэх, жендерийн 
мэдрэмжтэй, чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах хэрэгцээ, шаардлага байсаар байна. 
Тухайлбал, бизнесийн салбарт эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо эрэгтэйчүүдийнхээс бага байдаг, 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
буурч байгаа, бизнесийн салбаруудын 
хүйсийн тэнцвэрт байдал алдагдсан, хөрөнгийн 
эзэмшил, дундаж цалингийн хүйсийн ялгаатай 
байдал зэрэг асуудал нь бизнесийн салбарт 
жендерийн мэдрэмжтэй бодлого дутагдаж буйг 
илтгэж буй юм.

Бизнесийн салбарт хүйсээр ангилсан тодорхой 
өгөгдлүүд бүрдэж буй ч эдгээр нь аргачлал, 
тодорхойлолтын хувьд ялгаатай байдаг тул 
нэгдсэн байдлаар хүйсээр ангилсан өгөгдлийн 
сан болгон ашиглахад хүндрэл тулгардаг. ̄ үний 
хамгийн том нэг шалтгаан нь бизнес эрхлэгчийн 
хүйсээр ангилсан тодорхойлолт байхгүй, 
байгууллага бүр өөр өөрийн тодорхойлолтыг 
ашиглаж ирсэн явдал юм. Нэгдсэн ойлголт, 
тодорхойлолтгүйн улмаас бодит өгөгдөлд 
суурилан нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, чиглэсэн 
бодлого тодорхойлоход хүндрэл тулгарах, 
бодлогын хэрэгжилт гажих, зорилтот бүлэгтээ 
хүрч чадахгүй байх, цаашлаад бодлогын 
хэрэгжилтийг үнэлэхэд хүндрэл учирч байна.

2022 онд Аж ахуй эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлэх тухай 
хуулийн төсөл боловсруулагдаж, олон нийтээр 
хэлэлцүүлж байна. Тус хуулийн төсөл дараах 
хоёр шалгуурын аль нэгийг нь хангасан 
бол “эмэгтэй бизнес эрхлэгч” байхаар 
тодорхойлжээ. ¯үнд:

• аж ахуйн нэгжийн 51 болон түүнээс дээш 
хувийн энгийн хувьцаа, хувь оролцоог 
дангаар болон хамтран нэг буюу түүнээс 
дээш тооны эмэгтэй эзэмшдэг

 Эсвэл

• аж ахуйн нэгжийн 33.4 хувийн болон түүнээс 
дээш хувийн энгийн хувьцаа, хувь оролцоог 
дангаар болон хамтран нэг буюу түүнээс 
дээш тооны эмэгтэй эзэмшдэг бөгөөд хуулийн 
этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд 
нь эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 50 ба 
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түүнээс дээш гишүүд нь эмэгтэйчүүд байвал 
гэж заасан.

Энэ хууль батлагдсанаар эмэгтэй аж ахуй 
эрхлэгчийн талаарх нэгдсэн ойлголттой болж, 
бизнесийн салбарын жендерийн ангилсан 
мэдээллийг гаргах замаар цаашид урт 
хугацааны тогтвортой бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нөхцөл бүрдэнэ. Тэгвэл яагаад бизнесийн 
салбарын жендерийн ангилсан мэдээлэл 
хэрэгтэй вэ? Эмэгтэй, эрэгтэй бизнес эрхлэгчид 
өөр өөр салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Эрэгтэйчүүд ихэнхдээ уул уурхай, барилга, 
тээвэр логистикийн салбарт, эмэгтэйчүүд 
гар урлал, үйлчилгээ, эрүүл мэндийн зэрэг 
салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Мөн түүнчлэн том жижиг гэдгээрээ багагүй 
ялгаа гардаг. Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийн 
салбарт олонх нь эмэгтэйчүүд байдаг бол том 
компаниудын дийлэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг.

¯СХ 2021 онд Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тооллого хийсэн. Энэхүү тооллогын зарим нэг 
үр дүнгээс танилцуулбал: 

Хүснэгт 1.  ААН тоо, аймгаар, хариуцлагын хэлбэрээр, захирлын хүйсээр /Эх үүсвэр: ҮСХ/

 
Компани Нөхөрлөл Хоршоо

Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй

Архангай 800 499 301 90 65 25 204 152 52

Баян-Өлгий 1,318 988 330 55 44 11 319 260 59

Баянхонгор 1,067 653 414 240 185 55 265 176 89

Булган 1,016 576 440 148 99 49 126 83 43

Говь-Алтай 705 440 265 65 47 18 116 82 34

Говьсүмбэр 340 211 129 14 5 9 32 20 12

Дархан-Уул 2,932 1,683 1,249 253 141 112 111 59 52

Дорноговь 1,222 692 530 86 66 20 66 38 28

Дорнод 1,764 1,021 743 87 46 41 82 50 32

Дундговь 659 390 269 68 50 18 93 72 21

Завхан 1,253 783 470 70 47 23 394 285 109

Орхон 3,919 2,148 1,771 138 59 79 72 43 29

Өвөрхангай 1,152 743 409 109 66 43 209 140 69

Өмнөговь 2,616 1,622 994 120 87 33 100 56 44

Сүхбаатар 696 416 280 70 38 32 79 56 23

Сэлэнгэ 2,282 1,392 890 632 410 222 177 89 88

Төв 1,536 950 586 165 124 41 191 128 63

Увс 1,514 1,011 503 66 46 20 226 170 56

Ховд 1,710 1,135 575 606 397 209 251 192 59

Хөвсгөл 1,457 942 515 62 39 23 261 193 68

Хэнтий 1,302 767 535 276 203 73 139 80 59

Улаанбаатар 105,726 67,131 38,595 1,293 603 690 584 286 298

 136,986 86,193 50,793 4,713 2,867 1,846 4,097 2,710 1,387 
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Хот орон нутгийн бизнесийн орчин хүртэл 
ялгаатай байна. Монгол улсад нийт 136,986 
ААН үйл ажиллагаа явуулдгаас 21 аймагт 
ердөө 31,260 ААН үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Эмэгтэй захиралтай үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа нь бүр цөөн байна.

¯СХ-ны 2021 оны ААН толлогын үр дүнгээр 
дашбоард хийгдсэн бөгөөд дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг https://www.1212.mn/mn/statistic/
data-visualisation/home холбоосоор авна уу.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааны 11 
жилийн үр дүнгээс бизнес эрхлэгчдэд хамгийн 
тулгамдаж байгаа асуудал нь:

• Бизнес, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих

• Банкны зээлийн нөхцөлийг сайжруулах (хүү 
бууруулах, хугацаа уртасгах, бага барьцаа 
гм) зэрэг асуудлууд байнга багтсан байна.

Иймээс бизнесийн салбар дахь жендерийн 
ангилсан мэдээллийг бий болгож, орон 
нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес 
эрхлэгчдэд тулгамдаж байгаа асуудлыг нь 
тодорхойлсноор салбар бүрд тохирсон 
зээлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх боломжтой 
юм. Ингэснээр орон нутагт ажлын байр 
бий болох, амьжиргаа дээшлэх, илүү хөгжих 
боломжууд  бий болох юм.

2022 оны тайлангийн үр дүнгээс:

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
онооны дундаж 65 болж өнгөрсөн жилээс 6 
оноогоор буурлаа. Мөн бизнесийн үр ашиг 
үндсэн бүлэг 9 оноо, эдийн засгийн тамир 
тэнхээ үндсэн бүлэг 6 оноо, дэд бүтэц үндсэн 
бүлэг 0.6 оноогоор тус тус буурчээ.

График 1. Өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
онооны дундаж /сүүлийн 11 жил/

62

64
65 65

66

68

63

71
70 70

62

Өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 
Дорноговь, Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь, 
Говьсүмбэр, Сэлэнгэ аймгууд тэргүүлсэн 
хэвээр байгаа буюу эхний 6 эрэмбэд өөрчлөлт 
ороогүй байна. Харин Дундговь аймаг хамгийн 
сүүлд эрэмбэлэгдлээ.

Энэ жилийн тайлангаас үзэхэд 21 аймгаас 3 
аймгийн өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо 
өнгөрсөн жилээс өссөн бол 17 аймгийн оноо 
буурч, 1 аймгийн оноо өөрчлөгдөөгүй байна.

График 2. Өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо 
өссөн аймгууд
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Булган Завхан Говь-Алтай

2021 2022 Өөрчлөлт

Булган, Завхан, Говь-Алтай аймгууд өрсөлдөх 
чадварын ерөнхий оноогоо ахиулсан бөгөөд, 
засаглалын үр ашиг, дэд бүтэц үндсэн 
бүлгүүдийн оноо өссөн нь нийтлэг байна.

Өмнөх оны үр дүнтэй харьцуулахад баруун 
бүсийн Ховд, Увс, Баян-Өлгий аймгуудын 
өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо хамгийн их 
буурсан байна.

График 3. Өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо 
хамгийн их буурсан аймгууд
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Ховд Увс Баян-Өлгий

2021 2022 Өөрчлөлт

Ховд аймгийн бизнесийн орчин, санхүүгийн 
үзүүлэлтүүд, Увс аймгийн засаглал, хүн 
амын амьжиргааны үзүүлэлтүүд, Баян-Өлгий 
аймгийн бизнес, технологийн дэд бүтцийн 
үзүүлэлтүүд буурсан нь өрсөлдөх чадварын 
оноо буурахад түлхүү нөлөөлжээ.
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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 174 үзүүлэлтээс бүрдэнэ.

4.  174 үзүүлэлтийн 141 үзүүлэлтээр өрсөлдөх чадварын индексийг тооцон эрэмбэлсэн. Эдгээр 
141 үзүүлэлтийн 66 нь статистик мэдээлэл, 75 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

66 шалгуур үзүүлэлт

Санал асуулга

Эх үүсвэр: Аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдээс авсан санал асуулга

75 шалгуур үзүүлэлт

Стандартчилсан үнэлгээг тооцох

Эрэмбэлэхэд ашиглах бүх шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тус бүрээр нь тооцно

141 шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийг 
эрэмбэлэх

174 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  
(21-30 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 2022

Дорноговь

Орхон

Дархан-Уул

Өмнөговь

Говьсүмбэр

Сэлэнгэ

Хэнтий

Дорнод

Өвөрхангай

Сүхбаатар 

Увс

Хөвсгөл

Баян-Өлгий

Төв

Ховд

Архангай

Баянхонгор

Говь-Алтай

Булган

Завхан

Дундговь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 -

100.00

97.33

85.93

85.33

82.79

76.32

76.02

74.83

74.73

64.35

59.08

54.12

53.99

50.71

50.06

49.79

49.03

48.43

47.14

45.14

39.95


