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Гарчиг Өмнөх үг

Хорь гаруйхан жилийн тэртээ Зөвлөлт Холбоот Улс 
задран унахтай зэрэгцэн говь, уул хосолсон нутгийн 
хатуу гишүүн уур амьсгалтай нь зүйрлэхүйц эдийн 
засгийн хүнд бэрх нөхцөл Монголд нүүрлэсэн юм. Гэсэн 
хэдий ч олон зуун жилийн турш нүүдэлчдийн хатуу 
амьдралыг туулж ирсэн монголчууд дасан зохицох 
гайхамшигт чадвартай байлаа. 

Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улсын хооронд орших гурван сая хүрэхгүй хүн амтай энэ 
улс 1990-ээд онд нэг намын удирдлага бүхий төвлөрсөн 
төлөвлөгөөт эдийн засгаас олон намын тогтолцоот 
ардчилал цэцэглэсэн зах зээлийн эдийн засаг бүхий 
орон болох давхар шилжилтийг амжилттай гүйцэтгэсэн 
юм. 

Энэ мянганы босгон дээр уул уурхайн асар их баялаг 
илрүүлсэн явдал нь Монголын хувьд эдийн засгийн 
шийдвэрлэх мөч болсон юм. Өмнөд хөршийнх нь 
асар хурдтай өсөж буй эдийн засаг тэрхүү баялгийг 
экспортлох бэлэн зах зээл болж байв. Өнөөдөр дэлхийд 
хамгийн хурдтай өсөж буй эдийн засгийн нэг Монголынх. 

Монгол дахь уул уурхайн салбарын энэ тэлэлт тус улсын 
эдийн засгийн хөгжлийн мөн чанар, чиг баримжааг 
үндсээр нь өөрчилжээ. Газрын хэвлийд орших баялаг нь 
ирээдүйгээ тодорхойлох харьцангуй өргөн боломжийг 
монголчуудад өгч буй хэдий ч энэ давуу талаа хамгийн 
оновчтойгоор ашиглахын тулд бүс нутгийн, цаашилбал 
дэлхийн ирээдүйн хөгжлийн чиг баримжааны талаарх 
тодорхойгүй байдалтай нүүр тулан сонголт хийх 
шаардлагатай тулгарч байна. 

Одоо цагт шийдвэр гаргахын тулд хөгжлийн зураглалыг 
ашиглах нь эдгээр тодорхойгүй байдлыг бууруулж, 
аливаа асуудалд илүү сайн мэдээлэлтэйгээр хандах 
сонгодог арга болжээ. Энэ товхимолд агуулсан 
хөгжлийн зураглалыг тодорхойлох үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах нь Дэлхийн эдийн засгийн форумын 
хувьд нэр төрийн хэрэг юм. Бидний энэ хүчин чармайлт 
оновчтой шийдвэр гаргаж, ирээдүйн хөгжил цэцэглэлийг 
авчрахад Монголын манлайлагчдад тус нэмэр болно 
хэмээн найдаж байна. 
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Баруун Европын газар нутагтай тэнцэх хэмжээний 
нутагт оршин суух гурван сая хүрэхгүй хүн амтай, гурван 
их наяд ам.доллараар үнэлэгдэх байгалийн баялагтай 
Монгол Улс өдгөө ардчилал цэцэглэсэн, зах зээлийн 
эдийн засаг бүхий орон болжээ. Хэрэв бид байгалийн 
энэ баялгаа зөв ашиглаж чадвал одоо болон ирээдүй 
үеийн аль алинд нь үр өгөөжөө өгсөн сайхан ирээдүй 
биднийг хүлээж байна. 

Монголд зориулсан зураглалыг боловсруулахад Монгол 
Улсын Засгийн газар, Дэлхийн эдийн засгийн форумтай 
хамтран ажиллаж, экспертүүд болон манай эдийн 
засгийн голлох тоглогчид нийлсэн 250 гаруй хүмүүсийг 
оролцуулжээ. Тэд ухаан бодлоо уралдуулан, шийдвэр 
гаргагчид, бизнес эрхлэгчид, олон нийтийн төлөөллийг 
хамарсан өргөн хүрээтэй хэлэлцүүлэг хийсэн юм. 
Эдгээр зураглалыг ирээдүйн талаарх таамаглал гэхээс 
илүү биднийг хүлээж буй эрсдэл, тодорхойгүй байдал, 
бэрхшээл, боломж болгоныг бодитоор ухамсарлаж, тэр 
бүгдэд тохирсон оновчтой арга барилыг боловсруулахад 
туслах арга хэрэгсэл гэж харах нь зүйтэй. 

Энэ тайланд багтсан зураглалууд 2040 он гэхэд Монгол 
Улсын хүрч болох нөхцөл байдлыг дүрслэн үзүүлжээ. 
Хэдийгээр удаан хугацаа мэт санагдаж болох ч уул 
уурхайн төслүүд, эдийн засгаа төрөлжүүлэх бусад 
арга хэмжээ үр дүнгээ өгч эхэлтэл мөн л урт хугацаа 
хэрэгтэй. Тийм ч учир энэ удаагийн дасгал нь биднийг 
Монголын эдийн засгийн тогтвортой байдал, хөгжил 
цэцэглэлд чухал нөлөө бүхий олон төслийн ирээдүйг 
зөвхөн өнөө маргаашаар бус харин урт хугацаагаар 
төсөөлж тооцоход үнэтэй хувь нэмэр болсон гэж үзэж 
байна. 

Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч 
Цахиагийн 
Элбэгдорж

Өмнөх үг



Товч дүгнэлт 

Зэс, коксжих нүүрсний томоохон нөөцтэй, үндсэн зах 
зээл болох Хятадтай ойр байрлах Монгол Улсад эдийн 
засгийн асар их нөөц бололцоо бий. Гэхдээ хоёрхон гол 
бүтээгдэхүүнийг ганц зах зээл рүү нийлүүлж байгаа учир 
эдгээр давуу тал нь эмзэг байдлыг давхар нэмэгдүүлж, 
Монголын эдийн засаг Хятад дахь эрэлт нийлүүлэлтийн 
өөрчлөлт, үнийн савлагаанд өртөх эрсдэлийг бий болгож 
байна. 

Өнөөгийн Монголын шийдвэр гаргагчдад тулгарч буй гол 
асуудал нь байгалийн баялаг дээрээ тулгуурлан удаан 
хугацааны тогтвортой бөгөөд сайтар төрөлжсөн өсөлтийг 
бий болгох болоод байна. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас 
2013 оны туршид экспертүүд болон эдийн засгийн голлох 
тоглогчдоос бүрдсэн 250 хүнтэй хамтран, дор дурдсан 
стратегийн гурван асуултын шийдлийг тодорхойлохоор 
ажилласан юм. Үүнд: 

1. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг хэрхэн  
 зохион байгуулж, түүнээс олсон орлогыг хэрхэн  
 зарцуулбал улсын нийтлэг сайн сайханд оруулах  
 хувь нэмэр нь хамгийн их байх вэ?

2. Эдийн засгийг ямар хэлбэрээр, яаж  
 төрөлжүүлэх вэ? 

3. Дээрх 2 зорилгод хүрэхийн тулд худалдаа,  
 хөрөнгө оруулалтын ямар харилцаа холбоо  
 үүсгэж ажиллах ёстой вэ?

Эдгээрт өгөх энгийн, шууд хариулт байхгүй. Эрдэс 
баялгийг боловсруулах, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
төрөлжүүлэхэд хугацаа хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид 
шийдвэр гаргахдаа зөвхөн өнөөгийн бус харин өнөөдрөөс 
ихээхэн өөр байх магадлалтай ирээдүйн чиг хандлагыг ч 
авч үзэх ёстой. 

Ирээдүйн нөхцөл байдлыг бараа бүтээгдэхүүний эрэлт 
нийлүүлэлт, үнэ ханш, бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, уул 
уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт, нийгэм, хүрээлэн 
буй орчны хэм хэмжээ зэрэг ихээхэн тодорхойгүй хүчин 
зүйлс нөхцөлдүүлж байдаг. Ирэх хэдэн арван жилийн 
хугацаанд Монгол Улс өөрийн баялгаа (зэс, коксжих нүүрс) 
боловсруулах, борлуулахад хэр хялбар эсвэл хэцүү байх нь 
эдгээр тодорхойгүй хүчин зүйлсээс хамаарна гэсэн үг. 

Үүний нэгэн адил, мөн л тодорхойгүй хүчин зүйлс тухайн 
орон боловсруулаагүй эрдэс баялгаасаа илүү үнэ цэнэ 
хүрэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ боловсруулж, зарахад 
шаардагдах капиталын болон ур чадавхын нөөцийг олж авч 
чадах эсэх, өрсөлдөөний давуу тал бүхий зал зээлд нэвтэрч 
чадах эсэхэд нөлөөлөх болно. 

Ирээдүйд үүсэж болзошгүй нөхцөл байдлын талаар 
тодорхой төсөөлөлтэй болж, тэдгээрт бэлдэхэд туслах 
үүднээс бид дээрх тодорхойгүй хүчин зүйлсийн үзүүлэх 
нөлөөг харилцан адилгүй гурван зураглалаар үзүүлсэн юм. 
Үүнд: 

Бүс нутгийн сэргэн мандалт:  Зүүн 
хойд Азид улс төрийн интеграцичлал 
идэвхжиж, эдийн засаг бэхжин өснө. 
Энэ нь Монголд уул уурхайн гол 
нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ ашигтайгаар 
борлуулж, эдийн засгаа төрөлжүүлэх 
боломжийг олгохоос гадна экспортын 
орлогоо оновчтойгоор зохион байгуулж, 
эдийн засгийн хэт халалт, нийгмийн 
тогтворгүй байдлаас урьдчилан 
сэргийлэх шаардлагыг бий болгоно.  

Хятад “ногоорох” нь:  Хүрээлэн 
буй орчныг хамгаалах үзэлд хувьсгал 
гарснаар Хятад “тойрог эдийн засаг”-
ийн загвараар манлайлагч болж, шинэ 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлнэ. 
Ингэснээр Монголын уул уурхайн 
гол нэрийн бүтээгдэхүүний эрэлт 
буурах хэдий ч “ногоон” бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх 
боломж бий болгоно.  

Баялгийн хямрал: Бүс нутагт 
геополитикийн хямрал газар авч, 
байгалийн баялгийг улс төрийн явцуу 
сонирхлоор ашигласнаас үүдэн 
худалдааны нөхцөл байдал хүндэрнэ. 
Монгол Улс эрдэс баялгаа боловсруулан 
нийлүүлэх зах зээл, санхүүгийн эх 
үүсвэр олох боломж хумигдах хэдий ч 
бүс нутгийн бусад орны хүндэтгэлийг 
хүлээсэн, төвийг сахисан байр суурь 
бүхий хөрш улсын байр сууриа бататгах 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

Дээрх зураглал тус бүр эрдэс баялгийн болон бусад 
салбарт хөрөнгө оруулалт, бизнесийн таатай орчин 
бүрдүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангах, хөрөнгө 
оруулалтын болон хөгжлийн сангийн үүргийг гүйцэтгэх 
тусгай сангуудыг бий болгох, бүс нутгийн орнуудтай 
идэвхтэй хамтран ажиллаж улс төр, эдийн засгийн 
харилцаагаа бэхжүүлэх зэрэг  өмнө дурдсан стратегийн 
гурван асуулттай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж болох 
бодлогын арга хэмжээг агуулсан болно.  

Түүнчлэн зураглал тус бүр Монголын хувьд санаа болохуйц 
сонирхолтой сонголтуудыг санал болгосон юм. Тухайлбал, 
Бүс нутгийн сэргэн мандалт зураглалын хувьд бүс нутгийн 
эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд нөлөөлөх 
хил дамнасан дэд бүтцийг бий болгох; Хятад ногоорох 
нь зураглалын үед “ногоон”, тогтвортой бүтээгдэхүүн, 
үйлдвэрлэлийн бүс нутгийн нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд 
нэгдэх; Баялгийн хямрал зураглалын хувьд бүс нутгийн 
тогтворгүй байдлыг сөрөн зогсохын тулд урт хугцааны гэрээ 
хэлцэл байгуулах зэрэг болно. 
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Монгол Улсын өмнө 
тулгарч буй стратегийн 
шийдлүүд 

Монгол орон зэс, коксжих нүүрс, ховор метал, ураны 
нөөцөөр дэлхийд толгой цохидог билээ. Үүнээс гадна 
хилийн цаахна талд, тухайлбал Оюу толгойн ордоос 
ердөө 50 км-ийн зайд өндөр эрэлт бүхий Хятадын зах 
зээл оршиж байна.

Гэхдээ стратегийн эдгээр давуу тал нь мөн нэн эмзэг 
байдлыг бий болгож байна. Экспортын гол нэрийн 
бүтээгдэхүүн болох зэс, коксжих нүүрснээс хамаарах 
хамаарал улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа ба Хятад гэх 
гол зах зээлтэй. Нөгөө талаар энэ нь Монголын дэлхийн 
зах зээл дээрх үнийн хэлбэлзэл, Хятадын эрэлтийн 
өөрчлөлт зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарах эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлж байна. 

Түүнчлэн, байгалийн арвин баялагтай бусад орны нэгэн 
адил байгалийн баялгаас орж ирэх орлогын урсгал нь 
үндэсний валютын ханшийг өсгөснөөр эдийн засгийн 
бусад салбарын экспортын өрсөлдөх чадварт сөргөөр 
нөлөөлдөг “голланд өвчин”-д нэрвэгдэх эрсдэл Монголд 
ч бас бий. Ингээд тухайн орон “баялгийн хараал”-д 
өртөж, байгалийн баялаггүй улс орнуудаас ч муу эдийн 
засаг, доогуур хөгжилтэй болж үлдэх нь бий. 

Монголын шийдвэр гаргагчдад тулгарч буй хамгийн 
том сорилт нь эрдэс баялаг дээрээ тулгуурлан урт 
хугацааны, тогтвортой, олон тулгуурт өсөлт хөгжлийг 
хангах болоод байна. Ойрын ирээдүйд Монголын 
удирдагчид ард түмнийхээ тусгаар тогтнол, хараат бус 
байдлаа хадгалах гэсэн эрмэлзлийг гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдын сонирхолтой тэнцвэржүүлэн дотооддоо 
дутагдаж буй хөрөнгө оруулалт, ур чадварыг татах ёстой 
болно. Үүний зэрэгцээ харилцаа холбоо хөгжсөн орчин 
үеийн эдийн засгийн татах хүчийг уламжлалт нүүдэлчин 
соёл, амьдралын хэв маягаа хамгаалах, хадгалж үлдэх 
хүсэл эрмэлзлийн тэнцвэрийг олох хэрэгтэй. Түүнчлэн, 
нийгэм болон хүрээлэн буй орчинтой холбоотой 
сорилтуудыг шийдвэрлэн, бүгдэд тэгш хүрэх, одоо үе 
болон ирээдүй үр хойчид нэгэн адил өгөөжөө өгөх тийм 
өсөлтийг хангах шаардлагатай болж байна. 

Иймээс, ирээдүйд үндэстний хувьд ямар болж төлөвших 
талаарх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн алсын хараа, энэ 
хүсэлдээ хүрэх холыг харсан, тогтвортой бодлогуудыг 
хэрэгжүүлэх ил тод бөгөөд өндөр чадавх бүхий 

институциудыг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзлээс 
Монголын ирээдүйн сайн сайхан хамаарч байна гэж 
хэлэхэд болно. 

Энэхүү алсын харааг тодорхойлохын тулд стратегийн 
гол шийдлүүдийг тодорхойлох, энэ шийдлүүдийг 
хэрэгжүүлэх ирээдүйн төлөв байдлыг ойлгох хэрэгтэй. 
Дэлхийн эдийн засгийн форумаас 2013 оны туршид 
экспертүүд болон эдийн засгийн голлох тоглогчдоос 
бүрдсэн 250 хүнтэй хамтран ажиллаж, ирээдүйд ямар 
ч нөхцөл байдалд стратегийн дараах асуудлуудтай 
холбоотой гаргасан Монголын шийдвэр гаргагчдын 
шийдвэр тогтвортой, давуу талтай байхад туслахыг 
зорьсон юм.

Стратегийн шийдэл 1: Уул уурхайн 
салбарын үйл ажиллагааг хэрхэн 
зохион байгуулж, түүнээс олсон 
орлогыг хэрхэн зарцуулбал улс орны 
нийтлэг сайн сайханд оруулах хувь 
нэмэр нь хамгийн их байх вэ?

Уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 
орвонгоор нь эргүүлэх боломжтой. Тус салбар 
одоогийн байдлаар нийт экспорт болон гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын 90 орчим хувийг эзэлдэг ба 2011 
онд төсвийн орлогын 50 гаруй хувийг төвлөрүүлж 
байв. Оюутолгойн зэсийн орд бүрэн хүчин чадлаараа 
ажиллаж эхэлбэл Монголын ДНБ-ий 30%-ийг дангаараа 
бүрдүүлнэ гэсэн тооцоо бий.1 Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт огцом буурсан, 
тухайлбал 2012 онд 17%, 2013 оны 1 дүгээр сард 41%, 
2 дугаар сард 74%-иар унасныг санавал энэ хүлээлт нь 
бүрэн найдвартай биш юм.2

Монголын уул уурхайн салбар эрт хөгжлийн шатандаа 
яваа энэ үед хөгжлийн зураглал боловсруулах энэхүү 
ажиллагаа нь Монголын ирээдүйтэй холбоотой гол 
асуудлуудад илүү ултай хандах, олж авсан мэдлэгтээ 
тулгуурлан салбарын оновчтой удирдлагыг тогтвортой 
хөгжилд хүргэхүйц байдлаар хэрэгжүүлэхэд тустай юм. 
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Жишээлэхэд, лицензийг ямар хурд, давтамжтайгаар олгож, 
салбарын хөгжил хэр эрчимтэй явагдах ёстой вэ? Таатай 
болон таагүй нөхцөл давамгайлж буй үед тухайн салбарт 
ямар бодлого баримтлах ёстой вэ? Эрдэс баялгийн 
эрэлт ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөх төлөвтэй байгаа, энэ 
өөрчлөлтөд хэрхэн бэлдэж байгаа вэ? Нийгмийн болон 
хүрээлэн буй орчны хувьсан өөрчлөгдөж буй хэм хэмжээнд 
ямар хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой вэ? 

Тухайн салбарт төр ямар үүрэгтэй (зөвхөн зохицуулагч 
байх, эсвэл зохицуулагч бөгөөд эзэмшигч байх) оролцох 
вэ? Түүнээс гадна орхигдуулж болохгүй бас нэг асуудал 
нь тухайн салбарыг хөгжүүлэхэд олон нийтийг хэрхэн 
оролцоог талаарх асуулт юм. Хөрөнгө оруулалт, технологи, 
шаардлагатай ур чадавхыг нэвтрүүлэхэд гадаадын 
оролцоо зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд харин монголчууд 
үүнд ихээхэн эргэлзэнгүй ханддаг. Тухайлбал, 2013 оны 
4 дүгээр сард улс даяар явуулсан олон нийтийн санал 
асуулгаар судалгаанд оролцогчдын 85 гаруй хувь нь 
стратегийн орд газруудын дийлэнх хувийг (60%) эсвэл 
бүтнээр нь (25%) монголчууд эзэмшдэг байх нь зүйтэй 
гэсэн байна.3

Түүнээс гадна, уул уурхайн салбараас орж ирсэн орлогыг 
хэрхэн зарцуулах асуултуудад хариу өгөх шаардлагатай. 
Уул уурхайгаас орж ирсэн орлого нь эдийн засгийг дэмжиж, 
хүмүүсийн амьдралыг сайжруулж амжихуйц урт хугацааны 
туршид тасралтгүй орж ирнэ гэж үзэж болох уу? Хэрэв 
тийм гэвэл, тэрхүү орлогыг хэрхэн зарцуулж, хөрөнгө 
оруулалт хийх нь зүйтэй вэ? Үр дүн нь тэр дороо харагдах 
богино хугацааны хөрөнгө оруулалт, улс орны цаашдын 
ирээдүйд тустай урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хоёрыг 
төрөөс хэрхэн тэнцвэржүүлж, сонголт хийх вэ? 

Стратегийн шийдэл 2: Эдийн засгийг 
ямар хэлбэрээр, яаж төрөлжүүлэх вэ?

Хэдийгээр Монголын эрдэс баялгийн бус экспортын хэмжээ 
тодорхой хувиар өсөж буй ч 2013 онд нийт экспортын 
дөнгөж 12%-ийг эзэлж байв (үүнээс 40% нь ноолуур, 
ноолууран бүтээгдэхүүн).4 Аж үйлдвэрийн сектор өсөж 
буй хэдий ч 2013 оны эхний хагаст ДНБ-ий дөнгөж 5%-
тай тэнцэж байсан. Эрдэс баялгийн экспортын орлогоос 
өндөр хамааралтай ямар ч оронд дэлхийн зах зээл дээрх 
гэнэтийн өөрчлөлтүүд эмзэг тусдаг. Зураг 1-т үзүүлсэнчлэн, 
экспортын төрөлжилт сайтай Азийн бусад орнуудыг бодвол 
уул уурхайн бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн уналтад 
Монгол илүүтэй өртжээ. 

Хөгжлийн эхний шатанд явж буй өнөө үед Монголын 
шийдвэр гаргагчид, бизнес эрхлэгчдийн гаргаж буй 
шийдвэр нь ирээдүйн Монголын эдийн засгийн бүтцэд 
чухал нөлөөтэй. Харин Монголд томоохон давуу тал 
бий болгох ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ирээдүйд илүү 
эрэлттэй байх бол? Худалдааны гол түншүүдийнх нь хувьд 
сүлжмэл бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуй, соёл, мэдээллийн 
технологийн салбар дахь Монголын нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт хэр байх бол? Бүс нутаг, 
дэлхий дахинд гарах өөрчлөлтүүдээс хамаарч ямар шинэ 
боломжууд үүсэх бол? 

Эдийн засгийн төрөлжүүлэлтийг хэрхэн хийх вэ гэдэг 
нь араасаа өөр олон асуултыг дагуулна. Төрөөс зөвхөн 
хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд анхааран, 
биет дэд бүтэц байгуулах, өндөр чадавхтай, ил тод, 
найдвартай институциудыг бий болгох, хөрөнгө эзэмших 
эрхэд үл халдах хандлагыг төлөвшүүлэхэд зориулсан 
болон боловсролын салбарт хийх хөрөнгө оруулалтаа 
нэмэгдүүлэх ёстой юу? Эсвэл, төрөөс “ялагчдыг шилэх” 
стратеги баримтлан тухайн орны хувьд өрсөлдөөний давуу 
тал өндөр байх зарим салбарыг сонгож дэмжлэг үзүүлэх 
үү? Сүүлчийн хувилбарын хувьд, олон улсын мэдлэг 
туршлага илүүтэй шаардагдах ба үр дүн мэдэгдэх хугацаа 
нь харьцангуй урт байдаг. 5

Зураг 1: Нийт харилцах дансны үлдэгдлийг ДНБ-тэй харьцуулсан 
харьцаа, хувиар 
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Стратегийн шийдэл 3: Дээрх 2 
зорилгод хүрэхийн тулд худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын ямар харилцаа 
холбоо үүсгэж ажиллах ёстой вэ? 

Монгол нь Азийн бусад бүх орноос илүүтэйгээр Хятад гэсэн 
ганц зах зээлээс хамааралтай.6 Монголын нийт экспортын 
80 гаруй хувь нь Хятад руу нийлүүлэгддэг ба нийт 
импортын 45%, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 49 
гаруй хувь нь Хятадаас орж ирдэг. 7 Дэлхийн хамгийн том 
зах зээлтэй зэрэгцэн оршино гэдэг тактикийн давуу тал, 
гайхамшигт боломжуудыг олгодог хэдий ч үндэсний эдийн 
засгийн үзүүлэлтүүд нь Хятадынхтай нягт уялдаатай байна 
гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, Хятадад өрнөж буй үйл явдлыг 
ухаж ойлгох, худалдаа эдийн засгийн ямар боломжууд тэнд 
бий болж байгааг мэддэг байх нь монголчуудын хувьд нэн 
чухал юм. 

Худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэхийн тулд 
алсдаа бүс нутагт ямар боломж урган гарах магадлалтай 
вэ гэдгийг бодолцох нь зүйтэй. Бүс нутагтаа, түүнээс ч 
цааш хөгжин цэцэглэхийн тулд Монгол Улс эдийн засаг, улс 
төрийн ямар харилцаа холбоог үүсгэж, хөгжүүлэх ёстой вэ? 
Дэлхийн даяар тархан суугаа монголчууд ямар боломжийг 
бий болгож байна вэ? Монголын ирээдүйн хөгжилд тус 
нэмэр болох хөрөнгө оруулалтын ямар шинэ, шинэлэг эх 
үүсвэрүүд гарч болох вэ? 

Холыг харсан сэтгэлгээ нь боломжит харилцаа холбоог 
зөвхөн өнөөдрөөр бус харин ирээдүйн нөөц бололцоогоор 
нь олж харах нүдийг нээдэг. Ирээдүйг харсан холч өнцгөөр 
бүс нутгаа харснаар урт хугацааны, тогтвортой хөгжлийг 
эх орондоо авчрахад хувь нэмэр болох худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын харилцааг ойртуулан нээх боломжтой болно. 

Эгзэг бүхий, тодорхой бус хүчин зүйлс

Дээрх асуудлуудын хувьд ямар арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх ёстойг тодорхойлох нь харин тийм ч амар 
биш. Учир нь хариу арга хэмжээ нь өнөөгийн нөхцөл 
байдлаас гадна ямагт тодорхой бус байдаг ирээдүйн чиг 
хандлагыг ч харгалзан үзэх ёстой байдаг.  

Томоохон орд газруудыг эргэлтэд оруулах, бусад 
төрөлжсөн бараа, үйлчилгээ бий болгож хөгжүүлэхэд урт 
хугацаа, хүний нэг үе шаардагддаг гэхэд болно. Нөгөө 
талаас ийм урт хугацаа нь тодорхойгүй байдлыг ихэсгэж, 
ирээдүйн чиг хандлагыг таамаглахад улам хэцүү болгодог 
байна. 

Жишээ нь, дэлхийн зах зээл дээрх үнэ, эрэлтэд нөлөөлдөг 
маш хувирамтгай хүчин зүйлс болох бүс нутгийн хамтын 
ажиллагаа, уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын 
өрсөлдөөн, нийгэм, хүрээлэн буй орчны хэм хэмжээ зэрэг 
нь ойрын ирээдүйд Монгол Улс өөрийн эрдэс баялгийн 
бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулахад хэр хялбар, эсвэл хүнд 
байхыг тодорхойлох болно. 

Үүний нэгэн адил, мөн л тодорхойгүй хүчин зүйлс тухайн 
орон боловсруулаагүй эрдэс баялгаасаа илүү үнэ цэнэ 
хүрэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ боловсруулж, зарахад 
шаардагдах капиталын болон ур чадавхын нөөцийг олж 
авч чадах эсэх, өрсөлдөөний давуу тал бүхий зах зээлд 
нэвтэрч чадах эсэхэд нөлөөлөх болно.

Тэдгээр тодорхойгүй хүчин зүйлийн талаар илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараагийн хуудсан дахь 
хүснэгтээс харж болно. 

Эдгээр хүчин зүйл ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөх талаар 
баттай таамаг байхгүй үед шийдвэр гаргахад нэмэр болох 
үүднээс 2040 он хүртэлх Монголын хөгжлийн харилцан 
адилгүй гурван зураглалыг боловсруулсан юм. Зураглал 
тус бүр нь дээрх хүчин зүйлсийн харилцан адилгүй 
нэгдлийг агуулсан ба шийдвэр гаргагчдад үүсэж болзошгүй 
нөхцөл байдлын талаар ойлголт өгөхийг зорьсон. 
Ингэснээр Монголын удирдагчид ирээдүйд юу ч хүлээж 
байлаа гэсэн өмнө дурдсан стратегийн асуудлуудад хариу 
үйлдэл үзүүлэх бэлтгэлтэй байх юм. 

Яагаад заавал зураглал гэж? 

Азийн ирээдүйн чиг хандлага гэхчлэн ирээдүйг нь 
урьдчилан хэлэхэд дэндүү хэцүү асуудлын хувьд зөвхөн 
таамаглалд найдаж, түшиглэх нь оновчтой бус. Гэхдээ, 
хэдий хэцүү ч гэлээ өнөөдрийн шийдвэр гаргагчдад дэм 
болохын тулд ирээдүйн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 
шаардлага байсаар байх болно. Чухам энэ үүргийг л 
хөгжлийн зураглал гүйцэтгэдэг юм. Зураглал гэдэг нь 
урьдчилсан таамаг бус харин хүрч болох боломжит 
ирээдүйн харьцангуй бодит хувилбарууд бөгөөд өнөөгийн 
үйл ажиллагаа нь ирээдүйд юунд хүргэж болох талаарх 
ойлголтууд юм. 

Гэхдээ энэ зураглалуудыг төгс шийдэл гэхээсээ илүүтэй, 
тухайн улс, эсвэл байгууллага, бүлгийн ирээдүйн боломжит 
хувилбаруудыг харуулах замаар илүү бүтээлч, ул суурьтай 
стратегийн шийдвэр гаргахад туслах арга гэж үзэх нь 
зүйтэй.  
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Монголын нөхцөл байдалд зарим эгзэг бүхий, тодорхой бус хүчин 
зүйлсийн хувьсал нь уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ 
боловсруулж, борлуулахад хялбар дөхөм болгох магадлалтай.  

Хурдацтай явагдаж буй хотжилтын улмаас дэлхийн эрэлт 
нийлүүлэтээсээ байнга давж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
үнийн түвшин урт хугацаандаа өндөр хэвээр байна – Зарим 
судлаачийн үзэж буйгаар Хятад зэрэг орны хурдтай хотжилтын 
улмаас дэлхийн эрэлт их хэвээр байж, зэсийн үнэ өнөөгийн өндөр 
түвшиндээ хадгалагдах аж.8 Чилийн Зэсийн зөвлөлөөс гаргасан 
таамгаар, 2025 он гэхэд дэлхийн зэсийн эрэлт (31,4 сая тонн 
байна гэж тооцоод байгаа) богино хугацааны нийлүүлэлтийн 
өсөлтөөс (27,4 сая тонн) давна гэж үзжээ. АНУ, Аргентин, Чили 
дэх зэсийн хуучин ордууд ашиглалтаас гарахтай зэрэгцэн 
нийлүүлэлт аажимдаа буурах төлөвтэй байгаа аж.9 Түүнээс гадна, 
Хятадын эх газрын гүнд орших хотууд эргийн боомт хотуудынхаа 
хөгжлийг гүйцэхийн хэрээр гангийн хэрэглээ өндөр байж, коксжих 
нүүрсний эрэлт, үнэ өндөр хэвээр хадгалагдана гэсэн таамаг бий.10 

Бүс нутагт энх тайван тогтсоноор худалдаа, эдийн засгийн 
өсөлт хангагдана – Монголын оршин буй геополитикийн 
нөхцөл байдал нь уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ 
боловсруулах, борлуулах чадварт мөн нөлөөлнө. Гэхдээ аз 
болоход Зүүн Азийн нөхцөл байдал харьцангуй тогтвортой, энх 
тайванд аажим ойртсоор байна. Сүүлийн 30 жилийн турш хямралт 
нөхцлөөс үүдэн нас барсан хүний тоо дэлхийн нийт үзүүлэлтийн 
3,5%-д хүрч буурсан нь Европоос ч бага юм. Энэ хэвээр энх 
тайванг бэхжүүлэх аваас зүүн Азийн худалдаа, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа өргөжих нь дамжиггүй.11 

Бүс нутгийн дэд бүтцэд хийх хөрөнгө оруулалт өссөнөөр 
уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэх боломжтой – 
бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцичлал өссөнөөр хил 
дамнасан хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
эрэлтийг өсгөх боломжтой. Азийн хөгжлийн банкны хүрээлэнгээс 
гаргасан таамгаар, ирэх 10 гаруй жилийн хугацаанд Зүүн хойд 
Ази 61 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг дэд бүтцийн 
салбарт хийх бөгөөд энэ нь эргээд зэс, коксжих нүүрсний эрэлтийг 
нэмэгдүүлэх болно.12 Үүний нэгэн адил, хэрэв Хойд Солонгос олон 
улсын хамтын нийгэмлэгийн нэгэн гишүүн болох аваас тус улсын 
хөгжил эрчимжихтэй зэрэгцэн зэс, коксжих нүүрсний эрэлт мөн 
өсөх боломжтой юм. 

Монгол Улс эрдэс баялгаа зарж борлуулахад хэр 
хялбар байх вэ? 

Эсрэгээр, Монголын нөхцөл байдалд зарим эгзэг бүхий, 
тодорхой бус хүчин зүйлсийн хувьсал нь уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнүүдээ боловсруулж, борлуулахад саад болох 
магадлал ч бий. 

Хотжилтын хурдац удааширч, дэлхийн өсөлт саарч байгаагаас 
үүдэн нийлүүлэлтийн илүүдэл үүсэж, урт хугацаандаа уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ унах магадлалтай – Монгол, Бразил, 
Перу, Чили, Замби, Индонез зэрэг орнуудын нийлүүлэлтийн 
урсгалаас үүдэн дэлхийн зах зээлд богино хугацааны зэсийн 
илүүдэл бий болно.13 Зарим таамгаас үзвэл, нийлүүлэлтийн энэ 
шинэ урсгал нь 1 тонн зэсийн үнийг 5500 ам.доллар буюу 2013 
оны түвшний 76%-тай тэнцүү болгож бууруулах магадлалтай аж.14 
Эрэлт нь нийлүүлэлтээ гүйцэж түрүүлээгүй цагт үнэ эргэж өсөх 
боломжгүй. Хятад дахь аж үйлдвэржилтийн явц эцсийн шатандаа 
орж байгаа энэ үед (30-аас доош насны хүн амын 90 гаруй хувь нь 
газар тариалангийн бус салбарт ажиллаж байна) хотжилтын хурд 
саарах магадлалтай.15 Зарим таамгаар бол 2030-аад он гэхэд 
нэг хүнд ноогдох ДНБ өсөхөд уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрэлт 
даган нэмэгдэхээ болино гэж үзэж байна.16 Түүнээс гадна, дэлхийн 
хэмжээнд эдийн засгийн өсөлт суларч байгаа нь уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний үнийн “супер цикл”-ийг зогсоож, цаашилбал уул 
уурхайн салбарт хийх олон улсын хөрөнгө оруулалтыг бууруулна 
гэсэн таамаг бий.17 

Бүс нутгийн геополитикийн тогтворгүй байдал нь худалдаа, 
эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлнө – Бүс нутагт өнөөг 
хүртэл оршсоор буй газар нутаг, түүхийн эмзэг асуудлуудаас 
үүдэлтэй маргаан, байгалийн баялгийн төлөөх сөргөлдөөн, 
зэвсгийн тархалт, Хятадын тэлэлт, Америкийн сулралтын 
талаарх “төсөөлөл” зэрэг хүчин зүйлсээс үүдэн бүс нутагт 
тогтворгүй байдал газар авч, эдийн засгийн нөөц бололцоог 
хумих магадлалтай. Хятадаас Япон, Өмнөд Солонгос, Филиппин, 
АНУ, Вьетнам зэрэг орнуудтай харилцах харилцаа, түүнчлэн 
Солонгосын хойгийн нөхцөл байдал сүүлийн жилүүдэд ихээхэн 
түгшүүртэй байгааг аюулгүй байдал судлаачид онцолсоор байна.18 

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа нь зарим улсад үр өгөөжтэй 
байх ч заримд нь ашиггүй байна – Оросын гаалийн холбоо, 
Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын зэрэг худалдааны 
гэрээ хэлцлүүд болон Хятад-Европыг холбосон Төв Азийн “гүүр” 
зэрэг санаачилгуудаас Монгол хоцорч үлдэх магадлалтай. 

Нийгмийн болон хүрээлэн буй орчны асуудлуудаас үүдэн уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний хэрэглээ буурах магадлалтай – Цаг 
уурын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын 
хорооноос гаргасан дүгнэлтээс үзвэл цаг уурын өөрчлөлт 
эрчимтэй явагдаж байна. Үүнээс үүдэн, үйлдвэрлэлийн хор нөлөөг 
бууруулах, уул уурхайн бүтээгдэхүүний хэрэглээг бууруулах 
шахалт нийгмээс ирэх болно. Олон орны төр засгаас уул уурхайн 
салбарыг тогтвортой хөгжлийг хангах гол үүсгүүр хэмээн харж 
буй. Уул уурхайн компаниуд нь тухайн улсын болон орон нутгийн 
тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна гэж үзсэн тохиолдолд 
л үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох хандлага сүүлийн 
үед дэлгэрч байна.19 Зарим судалгаанаас үзэхэд “тойрог эдийн 
засаг”-ийн загварыг баримталснаар хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөө багасаж, эд материалын зардлыг тавны нэгээр 
бууруулахаас гадна ажлын байр бий болгох боломжтой гэдэг нь 
харагдаж байна.20 
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Монголын нөхцөл байдалд зарим эгзэг бүхий, тодорхой 
бус хүчин зүйлсийн хувьсал нь уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнээсээ өөр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, 
борлуулахад хялбар дөхөм болгох магадлалтай. 

Эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд зориулсан хөрөнгө 
оруулалтын эх үүсвэр элбэг олдох боломжтой – Ойрын 
ирээдүйд зарим хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын багцаа 
төрөлжүүлж, нүсэр, хөгжингүй эдийн засгаас холдуулах, 
улмаар Америк, Европын Холбоон дахь инфляциас зайлсхийх 
үүднээс хөгжиж буй орнуудад хөрөнгө оруулах сонирхол 
ихсэж байгааг зарим судлаачид онцолжээ.21 Өөрөөр хэлбэл, 
Монгол шиг хөгжиж буй эдийн засагтай орнуудын хувьд энэ 
нь төрөлжүүлэлт хийх боломжийг бий болгох санхүүгийн эх 
үүсвэр элбэг болох боломжтой юм. 

Зүүн хойд Азид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинэ зах зээл 
бий болох боломжтой – Азийн дундаж давхаргын зардал 2030 
он гэхэд 6 дахин өсөх хүлээлт бий.22 Институцийн шинэчлэл 
хийгдсэнээр Оросын хөрш зэргэлдээ бус нутгууд болон 
Сибирьт эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж, хойд туйлд далайн 
тээвэр нээгдсэнээр Владивостокт үсрэнгүй хөгжил ирэх 
боломжтой. Үүний зэрэгцээ Хятадын ажлын байрны өсөлт зүүн 
бүс дэх далайн эргийн хотуудаас баруун зүгт орших эх газрын 
хотууд руу шилжиж байна. Улам тэлсээр буй Монголын дундаж 
давхарга ч мөн өөрийн орны одоо байгаа болон шинээр бий 
болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах анхдагч зах зээл 
болж болох юм. 

Цэвэр, сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжсэнээр зэс, нүүрснээс 
бусад төрлийн уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрэлт бий 
болох боломжтой – Хүрээлэн буй орчны асуудал болон 
эрчим хүчний өндөр эрэлтээс үүдэн сэргээгдэх эрчим 
хүчний технологид хэрэглэхээр Монголын голлох бусад нөөц 
болох уран, газрын ховор элементүүдийн эрэлт нэмэгдэх 
магадлалтай. 

Бүс нутаг дахь боловсролтой, залуу ажиллах хүчний илүүдэл 
– Хөрш зэргэлдээ орнуудад ажилгүйдлийн түвшин өндөр 
хэвээр байсаар байгаа тохиолдолд Монгол эдийн засгаа 
төрөлжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, туршлагатай ажиллах 
хүчийг татаж болох юм.23 Өнөөдөр Өмнөд Солонгост их дээд 
сургууль төгсөгчдийн ажилгүйдлийн түвшин нь мэргэжлийн 
ахлах сургууль төгсөгсдөөс өндөр байна.24 Санхүүгийн 
хямралын дараа Японд “төөрөлдсөн үе” буюу их дээд сургууль 
төгссөн ажилгүйчүүдийн бүтэн нэг үе бий болсон. Хятадад ч 
мөн адил их дээд сургуулт төгсөгчдийг бүрэн ажлын байраар 
хангаж чадахгүй байж болзошгүй шинж тэмдгүүд илэрсээр 
байна.25 

Монгол уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээсээ өөр 
бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, борлуулж 
чадах уу?

Эсрэгээр, Монголын нөхцөл байдалд зарим эгзэг бүхий, 
тодорхой бус хүчин зүйлсийн хувьсал нь уул уурхайн гол 
нэрийн бүтээгдэхүүнээсээ өөр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий 
болгож, борлуулахад саад болох эрсдэл ч байна. 

Хөрөнгө оруулалтын капиталын эх үүсвэр олдохгүй 
байх магадлалтай – Уул уурхайн салбарын орлого муу 
байгаа тохиолдолд эдийн засгаа төрөлжүүлэхийн тулд 
Монгол зээлийн зардал болон эх үүсвэрээс хэсэгчлэн 
хамааралтай болно. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллагаас мэдээлснээр бол 2012 онд хөгжлийн 
тусламжийн хэмжээ 4%-иар буурсан ба ихэнх тусламжийг 
дундаж орлоготой орнуудад зориулах болжээ. Хөрөнгийн 
зах зээл дээрх зээлийн зардал өсөх магадлалтай байна. 
Хотжилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд төр, аж ахуйн нэгжүүд 
хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай болдог ба ажил 
хөдөлмөр эрхлэгчид эндээс олсон орлогоо амьдралын хэв 
маягаа сайжруулахад зарцуулдаг. Үүний зэрэгцээ, хүн амын 
хөгшрөлт, Хятадын эдийн засаг “хэрэглэгч” хэлбэрт шилжсэн 
зэргээс үүдэн дэлхийн хуримтлалын түвшин буурна. Ингэснээр 
урт хугацааны хүүгийн түвшин өсөж, капиталын зардал улам 
өндөр, хүртээмж улам бага болно гэсэн үг юм.26 

Бүс нутгийн шинэ зах зээлд хувь эзлэх өрсөлдөөнд ялагдах 
магадлалтай – Хэдийгээр Азийн улам бүр тэлсээр буй 
дундаж давхаргын мах, сүүн бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэх 
хандлагатай байгаа ч хөгжлийн эхний шатандаа яваа 
Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт ач тусаа өгөх эсэх нь 
эргэлзээтэй. Харин зах зээлд байр сууриа эзлээд удаж буй 
Австрали, Канад, Европын Холбоо, Шинэ Зеланд, АНУ-
ын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчид энэхүү эрэлтийг хангах 
чадвартай хэмээн харж байна.27 Түүнчлэн Оросын зүүн бүсийн 
нутгууд үржил шимтэй онгон газрын хөрс, цэвэр усны элбэг 
нөөцөөрөө тус улсад үр тариа, малын тэжээл болон мах, 
махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, түүнчлэн ойн аж ахуй, 
модон бүтээгдэхүүн, цаасны үйлдвэрлэлд өрсөлдөх давуу 
талыг бий болгож буй.28 Түүнээс гадна, синтетик аргаар мах 
гаргаж авах шинэ дэвшилтэт технологи нээсэн нь Монголын 
мах, махан бүтээгдэхүүний эрэлтэд сөргөөр нөлөөлөх 
магадлалтай. 

Азийн хүн амын хөгшрөлттэй холбоотой хөдөлмөрийн 
хүчний хомсдол – Бүс нутаг дахь их дээд сургууль төгсөгчдийн 
өндөр тоо хэмжээнээс үл хамааран, Зүүн Азийн орнуудын хүн 
амын хөгшрөлтийн улмаас үүсэх хөдөлмөрийн хүчний хомсдол 
дэлхийн бусад бүс нутгаас хол даваад байна. Хятадын 
хөдөлмөрийн насны нэг хүнд ноогдох тэтгэврийн насны 
хүний харьцаа 2030 гэхэд өнөөгийн Норвеги, Нидерландын 
түвшинд хүрэх төлөвтэй байна.29 Монголын хувьд нэг талаас 
бүс нутгийн бусад орноос туршлагатай ажиллах хүчийг татах, 
нөгөө талаас Хятадад ажиллах хүчний эрэлт өсөх тусам 
өөрийн өндөр чадавхтай ажиллах хүчийг гадагшаа алдахгүй 
байх гэсэн сорилтуудтай тулгарч болох юм. 



12 Монголын хөгжлийн зураглалууд



13Монголын хөгжлийн зураглалууд

Монголын хөгжлийн 
хувилбарууд

Өнөөдөр Монголын хувьд гарааны цэг болоход 
тохиромжтой зураглал нь уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, борлуулахад харьцангуй 
хялбар хэдий ч тэднээсээ өөр төрлийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ хөгжүүлж, борлуулахад илүү хүндрэлтэй байх 
нөхцлөөс бүрдэнэ. Бид 2040 оныг зорин аялахад гурван 
зураглал, маш ялгаатай гурван орчин нөхцөлтэйгээр 
харагдаж байлаа. 

Монгол Улс уул уурхайгаас 
өөр төрлийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ боловсруулах, 
борлуулах чадвартай байна

Монгол улс 
уул уурхайн 
гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнээ 
боловсруулах, 
борлуулахад 
хялбар байна.

Монгол Улс уул уурхайгаас 
өөр төрлийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ боловсруулах, 
борлуулах чадваргүй байна 

Монгол 
Улс уул 
уурхайн 
гол нэрийн 
бүтээгдэхүү-
нүүдээ 
боловсруулах, 
борлуулахад 
хэцүү байна 
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2040

2040

2040

Бү
с 

ну
тг

ий
н 

сэ
рг

эн
 м

ан
да

лт

Хят
ад

 

“но
го

ор
ох

” н
ь

Баялгийн 
хямрал

Хувилбаруудын ерөнхий бүтэц
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Бүс нутгийн 
сэргэн 
мандалт
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Ерөнхий төлөв

Өнгөрөгч 2013 онд Зүүн хойд Ази дэлхийн хамгийн бага 
интеграцичлагдсан бүс нутаг байв. Хятад, Өмнөд Солонгос, 
Япон, Монгол, Оросын хооронд харилцан уялдаа холбоо 
харьцангуй муу байжээ. Үүний зэрэгцээ Хойд Солонгос олон 
улсын хамтын нийгэмлэгийн гадна байсаар байв. 
Энэ нөхцөл байдал аажмаар өөрчлөгдөж эхэлсэн.

 Даяаршил, 2010-аад он гарахад 2008 оны санхүүгийн 
хямралаас өмнөх үетэй адил, өсөлтийн давалгааг хөтөлж 
чадахгүй гэсэн нэгдмэл ойлголт  бий болжээ. Харилцан 
хамаарал хэт нарийн төвөгтэй байдлыг бий болгосон, тиймээс 
дэлхийн бус бүс нутгийн хэмжээнд асуудлыг авч үзэх нь илүү 
үр дүнтэй гэдгийг ойлгосон огцом өөрчлөлтийн цэгтээ хүрсэн 
нь тэр байв.  

Бүс нутаг дахь хувийн болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд 
аль аль нь хил дамнасан харилцаа холбоо, бүс нутгийн 
үнэ цэнийн гинжин холбоог бий болгон улс орнуудын эдийн 
засгийн харилцан адилгүй таатай нөхцлийг ашиглаж байна. 
Улс төрчид ч мөн энэ жишгийг даган, зөвхөн Америк, Европ 
дахь эрэлтэд найдах бус Ази тив дотроо худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын харилцааг хөгжүүлсэн.  

Бүс нутгийн орнуудын эдийн засгийн харилцан хамаарал нь 
өмнө нь бэрх төвөгтэй байсан хоёр талын харилцаануудыг 
хэвийн болгох сэдлийг бий болгов. Хятад, Япон, Өмнөд 
Солонгост гэхэд бүс нутгийн хамтын ажиллагаа өмнө нь 
ноёрхож байсан үндэсний үзлийг халж чадлаа. Хойд Солонгос 
олон улсын хамтын нийгэмлэгт эргэн орж Хятад, Өмнөд 
Солонгосыг холбох болсноор бүс нутгийн интеграцичлал 
хурдаа авав. Түүнчлэн, хоёр талын хөрөнгө оруулалт, 
худалдааны харилцаа сайжирснаар бүс нутгийг хамарсан үнэ 
цэнийн гинжин холбоо бэхжив. 

Үүний зэрэгцээ, Оросын зүүн мужуудаас хөрш зэргэлдээ 
орших орнуудтай хөрөнгө оруулалт, экспортын харилцаа 
тогтоох эрмэлзэл улам нэмэгдэнэ. Бүс нутгийг хамарсан 
бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад эхэн үед олон улсын 
хөгжлийн банкууд чухал үүрэг гүйцэтгэж, хил дамнасан дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болох юм. Гэвч 2030-
аад он гэхэд бүс нутаг дахь томоохон хэмжээний дэд бүтцийн 
төслүүдийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр нь хандивлагчид бус харин 
бүс нутгийн төр, хувийн хэвшлийн түншлэл болон хувирна. 

Цаашилбал, 2040 он гэхэд бүс нутгийн орнуудын хооронд 
улс төрийн итгэлцэл улам бүр нэмэгдэж, хил дамнасан хүн, 
капитал, мэдлэгийн урсгалд учрах саад тотгор байхгүйтэй 
адил болно. Харилцан зорчиход чөлөөтэй болсноос үүдэн 
Зүүн хойд Азийн залуу үе харьцангуй нэгдмэл, нийтлэг шинж 
чанартай болсон байх юм. 

Монголд үзүүлэх нөлөө

Хятадад хотжилт эрчимтэй үргэлжилж, Хойд Солонгос зэрэг 
орнуудад эдийн засгийн хөгжил түргэссэнээс үүдэн монголын 
зэс, коксжих нүүрсний эрэлт өндөр байна. бүс нутгийн 
эрчимтэй өсөлтөөс улбаалан Монгол худалдааны тэнцлээ 
сайжруулж, төсвийн орлогоо сайжруулах болно.

Бүс нутгийн интеграцичлалын улмаас Монголоос худалдан 
авагчдын хүрээ тэлнэ. Эдгээрийг уул уурхайн салбараас олсон 
орлоготой хослуулснаар Монгол Улсад газрын тос, байгалийн 
хий, боловсруулах үйлдвэр, уул уурхай, санхүүгийн үйлчилгээ, 
аж үйлдвэрийн түвшний хөдөө аж ахуй, бөс барааны 
үйлдвэрлэл зэрэг салбарууд руу эдийн засгаа төрөлжүүлэх 
боломжийг олгоно. Тансаг зэрэглэлийн ноолууран болон 
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнүүд нь улам бүр тэлсээр буй 
Зүүн хойд Азийн дундаж давхаргын хувьд өндөр эрэлттэй 
болсон байна. 

Хил нээлттэй болсноор Монгол Улс Өмнөд Солонгос, 
Япон болон бүс нутгийн бусад түншүүдээс шууд хөрөнгө 
оруулалт хялбар татах боломжтой болсон нь эдийн засгийн 
төрөлжилтөд эерэгээр нөлөөлж, шаардлагатай ур чадвар 
бүхий ажиллах хүч олоход тусална. Төрөлжилтийн хүчинд 
зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй, бүх бүс нутаг тэгш хөгжих 
боломжтой болох юм. 

Бүс нутгийн улс төрийн хамтын ажиллагааны дүнд Монголд 
дотоодын болон хил дамнасан дэд бүтэц байгуулахад 
шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг концессын олон талт 
банкуудаас олох нь хялбар болсноор далайд гарцгүй энэ улс 
бүс нутгийн дамжин өнгөрөх гол цэг болон хувирч, Хятадаар 
дамжин далайд хүрэх транзит тээврийн шугамыг бий болгоно. 
Цахилгаан холбоо, интернэт дэд бүтцэд хөрөнгө оруулснаар 
Монгол боловсролын системээ сайжруулж, инновацийн 
чадавхаа өсгөх боломж нээгдэх юм. 

Энэ зураглал нь нэг талаас Монгол Улсад эдийн засгаа 
төрөлжүүлэх том боломж олгож буй хэдий ч нөгөө талаас 
зарим сул тал бий болох, тухайлбал “голланд өвчин”-д өртөх 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж буй. Уул уурхайн гэнэтийн орлого 
валютын ханшид байнга дарамт болох учир уул уурхайгаас 
бусад салбарын өрсөлдөх чадварт муу нөлөө үзүүлэхгүйн тулд 
нэн болгоомжтойгоор менежмент хийх шаардлагатай болно. 

Уул уурхай, боловсруулах үйлдвэр, аж үйлдвэрийн хөдөө аж 
ахуйн үйл ажиллагаа эрчимжсэнээр байгаль орчны доройтол 
газар авах эрсдэл нэмэгдэнэ. Том фермерийн мал аж ахуй 
эрхэлснээр амьдралын уламжлалт хэв маяг алдагдах эрсдэл 
нүүрлэнэ. Хот, хөдөөгийн ялгаанаас үүдэлтэй нийгмийн 

Монголын хөрш орнууд 2040 он гэхэд улс төр, эдийн засгийн хувьд ихээхэн 
интеграцичлагдсан байх болно. Зүүн хойд Азийн орнуудын хооронд, тэр тусмаа 
Оросын зүүн мужуудыг оруулаад, худалдаа, хүн, мэдлэг чөлөөтэй нэвтрэх болно. Илүү 
ойр дотно хамтын ажиллагаа нь бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд сайнаар нөлөөлөх 
юм. 

Энэ зураглал нь Монголд уул уурхайн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээсээ гадна 
бусад төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах урд хожид байгаагүй боломжийг 
олгох юм. Гэхдээ эрсдэл бас бий: Голланд өвчин, хүрээлэн буй орчинд учрах хор 
хөнөөл, баян ядуугийн ялгаа, уламжлалт амьдралын хэв маягаа алдаж буй бухимдлаас 
үүдэлтэй нийгмийн тогтворгүй байдлаас Монгол зайлсхийж чадах уу?
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тогтворгүй байдлаас сэргийлэхийн тулд орлогын тэгш 
хүртээмжийг хангах асуудал хурцаар тавигдана. Эцэст нь, бүс 
нутаг дахь хүн амын чөлөөтэй шилжилт хөдөлгөөний улмаас 
монголчууд цагаач иргэдийг нэгтгэх, ингэхдээ өөрийн гэсэн 
үндэсний нэгдмэл дүр төрхийг бий болгох сорилттой тулгарна.

Эшлэл

АСЕАН 2015 оны зорилгууддаа хүрэх зөв замдаа явна 
хэмээн мэдэгдлээ –  

АСЕАН-ы холбогдох албан тушаалтнуудын зүгээс 
хөгжлийн түвшин, дэд бүтэц, улс төрийн тогтолцоо, 
боловсрол, эрүүл мэндийн салбар дахь зэрэг олон 
ялгаанаас үл хамааран 2015 он нь АСЕАН-ы хамтын 
нийгэмлэгийг бий болгох урт удаан үйл явцын 
төгсгөл биш эхлэл нь байх болно хэмээн мэдэгдэж 
байна. 

The Jakarta Post, 2013 оны 10 дугаар сарын 9

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хойд Солонгост хийсэн 
айлчлал нь харилцааг бэхжүүлэхэд чиглэж байна – 

Энэ оны эхээр Монгол Улсад бүртгэлтэй HB Oil 
компани Хойд Солонгосын төрийн өмчит газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн 20%-ийг худалдаж авсан. 
Тус компани нь Расоны эдийн засгийн онцгой бүст 
байрлах Сунгри газрын тос боловсруулах үйлдвэрт 
түүхий нефть нийлүүлж, Монгол руу 
бүтээгдэхүүнийг нь эргүүлж экспортлох зорилготой 
байгаа юм. 

South China Morning Post, 2013 оны 10 дугаар сарын 28

Өмнөд Солонгос, Япон, Хятадын чөлөөт худалдааны 
хэлэлцээрийн асуудлаарх 3 дахь удаагийн яриа 
хэлэлцээр болно –

Хятадын Худалдааны яамны төлөөлөгч Шэн Данянг 
2013 оны 11 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд Хятад, 
Япон, Өмнөд Солонгос хоорондын гурван талт 
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр асуудлаарх гурав 
дахь удаагийн уулзалт Япон улсад болно хэмээн 
мэдээлэв. 

Tax-News, 2013 оны 11 дүгээр сарын 4
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Хятад 
“ногоорох” нь 
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Ерөнхий төлөв

Дөнгөж саяхан буюу 2013 оны үед агаарын асар их 
бохирдолтой байсан гэдэгт 2040 оны Хятадын иргэд итгэхэд 
бэрх болно. Тэр үед тус улсын удирдагчид хүрээлэн буй орчны 
бохирдол, үүнийг улам дордуулж буй авлигын талаарх хэсэг 
бусаг эсэргүүцэлтэй байнга тулгарч байв. Ихэвчлэн дундаж 
давхаргын, хот суурин газрын, харилцаа уялдаа сайтай 
иргэдээс бүрдсэн үндэсний хэмжээний эсэргүүцэл 2010 оны 
дунд үеэс эхлэн гарахын зэрэгцээ баян ядуугийн ялгаа улам 
бүр ихсэж “ямар ч хамаагүй аргаар өсөлтийг хангах” эдийн 
засгийн хөгжлийн загварыг ганхуулна. 

Үүний хариуд Хятадын удирдагчид эдийн засгийн өсөлтийг 
хүрээлэн буй орчны хамгаалал болон тогтвортой байдалтай 
тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн суурь шинэчлэл хийнэ. 
Энд нүүрсхүчлийн хийн үнэлгээний схемийг нэвтрүүлэн 
бизнес, аж ахуйн нэгжүүдэд нүүрсхүчлийн хийг бууруулах 
сэдлийг өгснөөр хүлэмжийн хийн ялгарлыг огцом багасгах 
зэрэг арга хэмжээ орох юм. 

Түүнээс гадна, нүүрс, газрын тос, байгалийн хийнээс хамаарах 
хамаарлыг бууруулах зорилгоор шинэлэг, “ногоон” үйлдвэрлэл, 
технологийг туршилтын журмаар нэвтрүүлнэ. “Ногоон” 
судалгаа, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд төрөөс ихээхэн 
хөрөнгө оруулалт олгодог болсноор хувийн салбар мөн ийм 
технологи боловсруулж, хөгжүүлэх сонирхол ихэснэ. 

Тогтвортой, хүртээмж бүхий эдийн засгийн загвар луу шилжих 
энэ өөрчлөлтийн нөлөө нь дэлхийг хамарсан нийлүүлэлтийн 
гинжин холбоогоор дамжин тархана. Хятадын Засгийн газраас 
“ногоон, бүгдэд хүртээмжтэй өсөлтийн төлөө” гэсэн уриан 
дор нийлүүлэлтийн гинжийг тойрог хэлбэрт оруулах, аж 
ахуйн нэгжүүдэд тавих шаардлагыг чангатгах томоохон арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх болно. 

Түүнээс гадна, хүрээлэн буй орчны асуудал нь улс орны 
хилээр хязгаарлагддаггүй учир Хятад бүс нутаг болон дэлхийн 
хэмжээнд хөгжлийн “ногоон” загварыг түгээн дэлгэрүүлэхэд 
манлайлах үүрэгтэй оролцож эхэлнэ. Тус улс нь 2030 
оноос эхлэн дэлхийн хамгийн том зээлдүүлэгч орон болж, 
“ногоон” өсөлт, цэвэр технологийн сангуудаараа дамжуулан 
худалдааны түншүүдээ хариуцлагатай, тогтвортой бодлого 
хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж эхэлнэ. 

2040 он гэхэд Хятад эрчим хүчний хэмнэлтэт бүтээгдэхүүн, 
“ногоон” бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр дэлхийд тэргүүлнэ. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар улам эрчимжиж, цөлжилт, 
цэвэр усны хомсдол хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж эхлэх 
үед бүс нутгийн бусад орнууд мөн Хятадын жишгийг дагана. 

Монголд үзүүлэх нөлөө 

Эхэн үедээ Монгол уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнүүдээ боловсруулж, борлуулж чадах боловч 
аажмаар хэцүү болно. Хятад бохирдол дагуулсан гангийн 
үйлдвэрлэлээ коксжих нүүрсний дотоодын нөөцтэй бусад орон 
руу шилжүүлж эхэлнэ. Уул уурхайн үйл ажиллагааг хүрээлэн 
буй орчин, нийгэм, соёлын хэм хэмжээтэй нийцэх ёстой гэсэн 
нийгмийн хүлээлт нь нүүрс, зэсийн үйлдвэрлэлийн зардлыг 
өсгөх ба “тойрог эдийн засаг”-ийн загварт шилжсэнээр эрэлт 
буурах болно. 

Гэсэн хэдий ч Хятад “ногоорсноор” Монголд эдийн 
засгаа төрөлжүүлэх шинэ боломж нээгдэнэ. Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний орлого хүлээгдэж байснаас бага байснаар 
валютын ханшид нөлөөлөх, улмаар “голланд” өвчинд 
нэрвэгдэх эрсдэл буурна. Бизнесийн таатай орчноос давуу 
тал олж авсан жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ) дотоод болон 
гадаадад шинээр бий болж буй эрэлтийг хангах чиглэлээр 
ажиллаж, бүгдэд ижил тэгш хүртээмж бүхий өсөлтийн загварыг 
баримтлах боломжтой болно. 

Эрүүл мэнддээ ихээхэн анхаардаг Хятадын дундаж 
давхаргын худалдан авагчдын органик, байгалийн гаралтай 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлага нь Монголд таатай 
боломж олгох ба бүс нутгийн эко-аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
гарц нээгдэнэ. Монгол нь өндөр чанар бүхий органик хүнсний 
бүтээгдэхүүн экспортлогч, онгон тансаг байгалиа хамгаалж 
чадсаны дүнд аялал жуулчлалын гол цэгүүдийн нэг гэсэн байр 
сууриа баттай эзэлнэ. Түүнчлэн, уур амьсгалын өөрчлөлт 
эрчимжихийн хэрээр мөнх цэвдэг хайлан Монголын умард 
хэсэг дэх үржил шимт газар нутгийн эзлэх хэмжээг өсгөх, газар 
тариалангийн экспортын боломжийг нээх магадлалтай. 

Цэвэр эрчим хүчний төлөөх хөдөлгөөн, хямд төсөр бөгөөд 
өндөр үр дүнтэй дамжуулах технологийн ачаар Монгол, 
Хятадад байрлах нарны болон салхины томоохон цахилгаан 
станцуудаас эрчим хүч экспортлох боломжтой болно. Бүс 
нутгийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь нүүрс, газрын тос, 
байгалийн хийгээс илүү төрөлжсөн хэлбэрт шилжсэнээр 
Монголын ураны эрэлт улам нэмэгдэх юм. 
Түүнээс гадна, салхин сэнс, цахилгаан автомашины 
үйлдвэрлэлд өргөнөөр хэрэглэгддэг газрын ховор металын 
эрэлт мөн өснө. Ингэснээр зөвхөн уул уурхайн шинэ салбарт 
нэвтрэх бус харин тэдгээр техник технологийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг үйлдвэрлэх, “ногоон” бүтээгдэхүүний дэлхийн 
нийлүүлэлтийн гинжин холбоонд нэгдэх боломжийг давхар 
олгож байна. 

Хэдийгээр бүс нутаг “ногоорох” ч, энэ нь Монголыг эсрэг 
чигт түлхэх эрсдэлтэй. Тухайлбал, газрын ховор металын 
олборлолт нь нарийн төвөгтэй бөгөөд ихээхэн бохирдол 

Хятад 2040 он гэхэд ногоон бодлогыг нэвтрүүлэх, шинэ технологи, үйлдвэрлэлийн 
цэвэр горимыг нэвтрүүлэх чиглэлээр бүс нутагтаа тэргүүлнэ. Тус улс нь эдийн засгийн 
өсөлтийн хурдаа бага зэрэг алдсан ч нийгмийн тогтвортой байдал харьцангуй 
хангагдсан, хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулсан тогтвортой хөгжлийн 
замыг сонгосон байна. 

Эрэлт буурч, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн зардал нь өссөн тул уул уурхайн гол 
нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулахад Монголд бэрхшээлтэй болно. Гэхдээ энэ 
зураглал нь хэдий урт хугацаа шаардлагатай ч “ногоон” бөгөөд нэмүү өртөг өндөртэй 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ рүү төрөлжүүлэх сонирхолтой боломжийг Монголд бий болгох 
юм. 
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үүсгэдэг учир хүн ам шигүү суурьшсан зарим орон энэ үйл 
ажиллагааг явуулахаас зайлсхийдэг. 

Монголын төр бохир боловч ашигтай уул уурхайг дэмжигч 
хэсэг болон байгаль орчноо хадгалж үлдэхийн төлөөх хэсгийн 
хоорондын зөрөлдөөнийг намжаах шаардлагатай болно. 

Эдийн засгаа төрөлжүүлэх өргөн хүрээтэй, шинэлэг 
санаачилгуудыг хэрэгжүүлэн үр дүнг нь үзэхэд харьцангуй урт 
хугацаа шаардлагатай байдаг учир Монгол Улс өөрийн нөөц 
бололцоогоо чухам аль түлхүүр салбар, үйл ажиллагаанд 
зарцуулах вэ гэдгээ урьдаас сайтар төлөвлөхөөс өөр аргагүйд 
хүрнэ.

Эшлэл

Хятад байгалийн баялгийн ашиглалтаар дэлхийд 
тэргүүлж байна – 

Хятадын Засгийн газраас эдийн засгаа бэхжүүлэх, 
байгалийн нөөц баялгийг хэмнэх бодлогын түвшний 
хэд хэдэн санаачилга гарган ажиллаж байна. Үүний нэг 
нь 586 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий түлшний 
хэмнэлттэй автомашин үйлдвэрлэх, барилгын 
салбарын эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулах 
зорилго бүхий “ногоон” төвт урамшууллын багц 
хөтөлбөр юм. Тогтвортой байдлыг үндэсний хөгжлийн 
төлөвлөгөөнүүдэд тусгах, байгалийн нөөцийн 
ашиглалтыг эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас 
тусгаарлах нь эдийн засгийн өсөлт, хүний хөгжилд 
оруулах хөрөнгө оруулалтыг бууруулалгүй барихын 
зэрэгцээ хүрээлэн буй орчноо хамгаалах шилдэг арга 
байж болох юм. Түүнээс гадна Хятад нь “тойрог эдийн 
засаг”-ийн загварыг эдийн засаг, аж үйлдвэрийн 
салбарын хөгжлийн шинэ чиглэл болгосон эхний 
орнуудын нэг болоод байна. 

НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр, НҮБХБОХ-ийн 
Мэдээллийн төв, 2013 оны 8 дугаар сарын 2

“Гобитек болон Азийн супер сүлжээ” Бүс нутгийн 
судалгаа гүйцэтгэх таван түнш харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт гарын үсэг зурлаа – 

Зүүн хойд Ази дахь сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсвэрүүдийг олж тогтоох зорилго бүхий ‘Гобитек 
болон Азийн супер сүлжээ’ бүс нутгийн төслийг 
хамтран хэрэгжүүлэх 5 байгууллага 2013 оны 3 дугаар 
сард харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг 
зурлаа… ‘Гобитек’ нь Монгол, Хятадын цөл нутагт 
сэргээгдэх эх үүсвэрээс үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан 
эрчим хүчийг өндөр хүчдэлийн шугамаар дамжуулан 
Монгол, Хятад, БНСУ, Японы аж үйлдвэрийн бүсүүдэд 
хүргэх зорилго бүхий аж үйлдвэрийн санаачилга юм. 

Energy Charter, 2013 оны 3 дугаар сарын 8 
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Баялгийн 
хямрал
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Ерөнхий төлөв

Хэдийгээр бүрэн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй ч дэлхий 
ганц их гүрний нөлөөнд байдаг үе өнгөрчээ гэдэг нь 2013 он 
гэхэд тодорхой болсон байв. Таван жилийн өмнө тохиосон 
санхүүгийн хямрал нь хэд хэдэн төрлийн нөөц валюттай байх 
хандлагыг дэлгэрүүлсэн бөгөөд удаан өсөлт, улам бүр өсөн 
нэмэгдэх тэгш бус байдал нь хэт туйлширсан улс төрийн 
хөдөлгөөнийг дэврээж, түүхэн улбаатай зөрчлийг ихэсгэнэ. 

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам, эдийн засаг, улс төрийн энэхүү 
эмзэг байдал улам тодорно. Бүс нутгийн хэмжээнд улс төрийн 
элитүүд үндсэрхэг, популист хандлагыг өргөнөөр баримтална. 
Улс орны засгийн газрууд эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны 
асуудалд чиглэсэн бүс нутгийн хамтын ажиллагаанаас илүүтэй 
дотоодын ажлын байрыг хамгаалах зорилгыг баримтална. 
Солонгосын хойг, Хятад, Японы хоорондох үл ойлголцол, 
Тайваний арлын асуудлаас үүдэлтэй Хятад-Америкийн зөрчил 
гэсэн шалтгаануудын улмаас 2020 он гэхэд Зүүн хойд Ази 
дахь геополитикийн хямрал газар авна. 

Хятад газрын ховор металын нөөцөө ашиглан Японд удаа 
дараа дарамт үзүүлсний дүнд байгалийн баялгийг стратеги, 
бодлогын арга хэрэгсэл болгон ашиглах жишиг өргөжнө. 
Улс орнууд тус тусын байгалийн баялгаа дипломатын, цэрэг 
батлан хамгаалахын болон худалдааны арга хэрэгсэл ашиглан 
амь өрсөн хамгаалах болно. Түүнчлэн, олон орон хүрээлэн 
буй орчны төлөө гэхээсээ бусад орноос хамаарах хамаарлаа 
багасгах зорилгоор эрчим хүчний хэмнэлтийг эрэлхийлэн, 
нүүрс, газрын тос, байгалийн хийг сэргээгдэх эрчим хүчээр 
орлуулах арга замыг хайна. 

Эдгээр арга хэмжээ нь доогуур өсөлттэй хавсарснаар 
байгалийн баялгийн эрэлтийг бууруулна. Хэдийгээр 
геополитикийн хувирамтгай хүчин зүйлс үнийн хэлбэлзэлд 
байнга нөлөөлдөг ч энэ зууны эхээс эхэлж түгсэн уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний супер цикль төгсгөл болсон гэдэг нь 
ойлгомжтой болно. Үүний улмаас байгалийн арвин баялаг 
бүхий орнууд холбоо байгуулан зарим бүтээгдэхүүний үнийг 
хөөрөгдөх, барих оролдлого гаргах ч энэ үйл ажиллагааных 
нь амжилтын түвшин харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, зэс 
олборлогч орнууд харилцан уялдаатай ажиллаж чадаагүйн 
улмаас 2020, 2030-аад онд зэсийн үнэ уналтад орно. 

Хөрөнгө оруулагчид эрсдэлгүй байдлыг эрхэмлэсэн, богино 
хугацааны хөрөнгө оруулалтыг шинээр хөгжиж буй салбарууд 
(далайн олборлолт гэх мэт) болон авлига, ашиг хөөсөн 
улс төрийн тогтворгүй байдал багатай орнуудад хийхийг 
зорих болно. Дэлхийн оюуны өмчийн хамгааллын тогтолцоо 
аажмаар нуран унаснаар уул уурхайн салбар дахь шинэ 
технологийн инновацийн эрчим ч мөн дагаж суларна. 

Монголд үзүүлэх нөлөө

Монголын хувьд уул уурхайн төслүүддээ тогтвортой, урт 
хугацааны санхүүжилтын эх үүсвэр олох, уул уурхайн орлого, 
ажлын байраа эрсдэлд оруулахгүйн төлөө хүчин чармайлт 
гаргах болно. Үүний зэрэгцээ, эдийн засгийн төрөлжилтийг 
хангах санхүүжилтын эх үүсвэр ч мөн олдох боломжгүй 
байна. Бусад орнууд боловсруулаагүй түүхий эрдэс баялаг 
импортлон, дотооддоо боловсруулж ажлын байраар хүн амаа 
хангах сонирхолтой байх тул байгалийн баялгаа боловсруулах 
Монголын эрмэлзэл гацаанд орно. 

Хөрш орнуудын хооронд үүссэн маргаан нь худалдаанд байнга 
сөргөөр нөлөөлж, аюулгүй байдлаар шалтаглан хил түр хаах, 
амдан барьцсан худалдааны тариф, хоригуудыг тогтоох нь 
элбэгшинэ. 

Бүс нутгийн хэмжээнд өсөлт муу, геополитикийн нөхцөл 
байдал ээдрээтэй байгаа тул Монгол өөрийн хязгаарлагдмал 
нөөц бололцоогоо одоо үйлдвэрлэж буй, хөрөнгө оруулалтын 
шаардлага бага, тээврийн нөхцөл харьцангуй хялбар 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ зарцуулна. Үүнд, хүнсний 
бүтээгдэхүүн, ноолуур, мэдээллийн хадгалалт, бага цар хүрээ 
бүхий газар тариалан орно. 

Үүний дүнд бий болсон эмзэг бөгөөд найдваргүй өсөлт нь 
Монголд нийгмийн тогтворгүй байдал үүсэх үндэс болж, 
ард иргэд, төрийн холбоог сулруулах эрсдэл бий болгоно. 
Ингэснээр засаглал улам бүр бэрхшээлтэй болж доройтно. 

Хэдийгээр энэ хувилбар Монголын хувьд ихээхэн хүндрэлтэй 
боловч боломжууд мөн оршин байх юм. Тухайлбал, Монгол 
Улс бүс нутагтаа газрын ховор металын нийлүүлэгчээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байна. 

Аажимдаа, Монгол Улс бүс нутагтаа тогтвортой, төвийг 
баримталсан, хараат бус хөрш орон хэмээн хүлээн 
зөвшөөрөгдөнө. 

2040 он гэхэд бүс нутаг хагаралдсан, геополитикийн хувьд эмзэг, эдийн засгийн хувьд 
доройтсон байна. Байгалийн баялгийг улс төрийн зорилгоор ашиглах болсон нь 
Монголын уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн эрэлтэд сөргөөр нөлөөлнө. 
Зүүний эсвэл барууны популизмын дор улс орнууд тус тусын эрх ашгаа 
урагшлуулахыг хичээнэ. Хямрал, эмх замбараагүй байдлаас зайлсхийхийн тулд улс 
орнууд мөнгөний урсгалаа дотооддоо барихыг хичээх болно. 

Энэ зураглалын хувьд Монгол байгалийн баялгаа ашиглаж, эдийн засгийн бусад 
салбараа хөгжүүлэх санхүүжилтын эх үүсвэр, ур чадварыг олоход бэрхшээлтэй байна. 
Гэхдээ илүү өөдрөгөөр харвал, Монгол Улс бүс нутагтаа харьцангуй бие даасан 
байдлаа хадгалах, бүс нутаг дахь зөрчилдөөнтэй асуудлуудын шийдвэрлэхэд 
идэвхтэй оролцох боломжтой болох юм. 
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Эшлэл

АНУ-аас  Хятад, Японыг арлын асуудлаарх маргаанаа 
шийдвэрлэхийг уриалав –

АНУ-ын зүгээс Хятад, Японд хандан газар нутгийн 
маргааны асуудлаар хүлээцтэй, хариуцлагатай 
хандаж, энэхүү маргааны улмаас дэлхийн эдийн 
засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 
эрсдэлээс зайлсхийхийг уриалав.

South China Morning Post, 2013 оны 9 дүгээр сарын 15

Байгалийн нөөцийн ирээдүй –  

Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг хүрээлэн буй 
орчны хамгаалал, эрүүл эдийн засаг бус харин 
байгалийн нөөцийн улс төр тодорхойлох өндөр 
магадлалтай бөгөөд энэ нь худалдааны маргаан, 
цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаарх хэлэлцээр, зах 
зээлд нөлөөлөх стратеги, аж үйлдвэрийн түрэмгий 
бодлого, шинэлэг салбаруудыг хянах эрмэлзэл 
зэргээр илрэн гарч байна. 

Chatham House, 2012 оны 12 дугаар сар

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчид “супер цикль” 
төгссөнийг зарлаж байна –

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний “супер цикль”-ийн 
төгсгөл иржээ. Хятадын өсөлтөөс үүдэлтэй уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн байнгын өсөлтийн үе 
дууссан эсэхэд хэн нэг нь эргэлзэж байсан бол 
сүүлийн долоо хоногийн үйл явдал энэ эргэлзээг 
үгүй хийлээ. Холбооны нөөцөөс “тоо хэмжээг 
бууруулах” талаар мэдээлсний дараахан тохиосон 
долларын ханшийн өсөлт, Хятад дахь нөхцөл 
байдлын талаарх болгоомжлолтой зэрэгцэн уул 
уурхайн салбарт айдас авчирлаа. Тэгэхээр хөрөнгө 
оруулагчид ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Уул 
уурхайн ихэнх бүтээгдэхүүний үнэ аль хэдийн 
унажээ. Үнийн дээд хэмжээндээ 2011 онд хүрсэнтэй 
харьцуулахад зэсийн үнэ 35%, төмрийн хүдрийн үнэ 
40%, алтны үнэ 36%-иар унасан байна.   

The Financial Times, 2013 оны 6 дугаар сарын 26 
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Монголын стратегийн 
шийдлүүдэд хувилбар 
тус бүрийн үзүүлэх 
нөлөө
Эдгээр зураглал нь бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд 
болзошгүй нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгсний 
үндсэн дээр Монгол Улсын хувьд үүсэж болох эдийн 
засгийн боломжууд болон бэрхшээлүүдийг 
тодорхойлохыг зорьсон. Харин энэ бүлгийн зорилго нь 
эдгээр зураглалыг ашиглан Монгол Улс тогтвортой, 
хүртээмжтэй хөгжилд хүрэхэд нэн чухал стратегийн 
гурван шийдлийг гаргахад шаардлагатай хариу 
үйлдлийг боловсруулахад оршино. Эдгээр хариу үйлдэл 
нь Монголын эдийн засгийн нөлөө бүхий 250 эксперт 
болон бусад оролцогчийн санал бодолд тулгуурлан 
хийгдсэн болно. 

Хэдийгээр зураглал тус бүр тодорхой нөхцөл байдлыг 
харуулж байгаа ч, бүх зураглалд нийтлэг оршиж буй 
хариу үйлдлүүд нь ирээдүйд юу ч хүлээж байлаа гэсэн 
бэлэн байхад тус болох магадлал өндөр. Эдгээр 
зураглалын хооронд орших нийтлэг талууд нь харгалзаж 
үзэхэд тохиромжтой сайн хувилбарууд байх бөгөөд 
харин харилцан ялгаатай талууд нь хувьсах хүчин 
зүйлсийн талаар бодолцож үзэхэд тустай. 

Стратегийн шийдэл 1: Уул уурхайн 
салбарын үйл ажиллагааг хэрхэн 
зохион байгуулж, түүнээс олсон 
орлогыг хэрхэн зарцуулбал улс орны 
нийтлэг сайн сайханд оруулах хувь 
нэмэр нь хамгийн их байх вэ?

Бүс нутгийн сэргэн мандалт 

Энэ зураглалын хувьд бүс нутгийн интеграци 
өсөлтийг эрчимжүүлж, Монгол уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ боловсруулах, борлуулах 
боломжуудыг бий болгох хэдий ч эдгээр боломж заавал 
биеллээ олно гэсэн баталгаа байхгүй байна. Бүс нутгийн 
эрчимтэй өсөлтийн улмаас, Монгол болон бусад орон 
дэд бүтцээ тогтмол сайжруулахад болон өндөр ашигтай 
хөрөнгө оруулалтад анхаарлаа илүүтэй хандуулж байж 
л өрсөлдөөнд амжилт олох болно. 

Уул уурхайн салбарын тогтвортой байдлыг 2040 он 
хүртэл хангахын тулд хөрөнгө оруулалтын болон үйл 

ажиллагааны тогтвортой, таатай орчин бүрдүүлэх 
шаардлагатай. Энэ нь Засгийн газраас өөрийн гүйцэтгэх 
үүргийн талаар, тухайлбал, уул уурхайн төслүүдэд 
өөрөө хувь эзэмших, эсвэл хувийн хэвшилд үлдээж 
зөвхөн татвараар дамжуулан орлогоо төвлөрүүлэх 
талаар олон нийттэй зөвшилцөлд хүрэх, уул уурхайн 
лиценз олгох хурдаа харгалзаж үзэх шаардлагыг 
бий болгоно. Түүнээс гадна уул уурхайн салбар 
өргөжин тэлсэнтэй холбогдуулан хүрээлэн буй орчны 
хамгаалалтай холбоотой журам, зохицуулалтуудын 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих чадавх бүрдүүлэх 
шаардлагатай болно. 

Салбарын тэлэлт, түүнээс үүдэлтэй орлого нь олон 
нийтэд ашиг тус нь хүртээмжтэй, ил тодоор хүрэх 
байдлаар хуваарилагдах ёстой. Орлогын удирдлагыг 
хүртээмжтэй хөгжлийг дэмжих, “голланд өвчин”-өөс 
зайлсхийх байдлаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Валютын 
ханш гэхчлэн макро эдийн засгийн удирдлагын арга 
хэрэгслүүд энд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Бие даасан хөрөнгө оруулалтын сангууд хоёр чиглэлээр 
үүрэг гүйцэтгэж болно. Үүнд: хөрөнгө оруулалтын 
сангийн үүргийг гүйцэтгэж, хэт халалтаас сэргийлэх 
зорилгоор эдийн засгаас мөнгө татах; хөгжлийн 
сангийн үүрэг гүйцэтгэж дотооддоо шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалтыг хийх. Эхний зорилгыг хангахын 
тулд санхүүгийн мэргэжлийн ур чадавх шаардлагатай 
бол хоёр дахь зорилгын хувьд салбарын онцлог бүхий 
менежментийн арга барил ба ур чадварыг шаардах юм. 

Хятад “ногоорох” нь 

Энэ зураглалын хувьд Хятад болон бүс нутгийн 
хэмжээнд “ногоон” хөгжлийн чиг хандлага 
баримтлах болсноор Монгол уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнүүдээ боловсруулах, борлуулахад урт 
хугацаанд хүндрэлтэй болох юм. Богино хугацаандаа 
энэ зураглалаас харахад Монгол үүлэн чөлөөний нарыг 
ашиглан аль болох хурдан уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ 
боловсруулан борлуулж, хүнд хэцүү үед хэрэглэх тусгай 
сангууддаа хуримтлал үүсгэж авах нь зүйтэй. Үүний 
зэрэгцээ хүнд хэцүү үед бизнесийн өсөлтийг дэмжиж 
ашигт байдал, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн дэд бүтэц, институциудад Засгийн газар 
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одоогоос хөрөнгө оруулж эхлэх шаардлага мөн урган 
гарна. Төрөөс ард иргэддээ хандан энэхүү богино 
хугацааны стратеги нь удаан хугацааны турш үр ашгаа 
өгөх боломжуудыг бий болгоход чиглэж байгаа гэдгийг 
тайлбарлаж ойлгуулах хэрэгтэй. 
Монголын уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн 
эрэлт энэ зураглалд үзүүлсэнчлэн өөрчлөгдөх аваас дан 
ганц үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах нь экспортыг 
сайжруулахад хангалтгүй бөгөөд боловсруулалт хийх нь 
ашиггүй байх магадлалтай. Гэсэн хэдий ч бүс нутгийн 
“ногоон” чиг хандлагатай уялдсан газрын ховор метал, 
ураны олборлолт руу шилжих боломж Монголын хувьд 
үүсэж болох юм. 

Түүнчлэн Монгол Улсын хувьд тогтвортой, 
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлсэн “уул уурхайн 
шилдэг түнш орон” болох хандлагыг баримталж болно. 
Монголд өнөөг хүртэл уул уурхайн өргөн цар хүрээтэй 
үйл ажиллагаа байхгүй учир хамгийн дэвшилтэт 
технологийг нэврүүлэх түншүүдийг сонгох, стандарт, 
хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, хүрээлэн буй 
орчны бусад хүндрэлийг шийдвэрлэх замаар ногоон уул 
уурхайг хөгжүүлэхэд тохиромжтой. 

Баялгийн хямрал

Энэ зураглалын хувьд геополитикийн нөхцөл байдал 
хүндэрч, эрдэс баялгийг стратегийн зорилгоор ашиглах 
явдал газар авснаар Монгол өөрийн эрдэс баялгийг 
боловсруулж, борлуулахад хүндрэлтэй болох юм. 
Өмнөх зураглалын нэгэн адил Монгол одоо хэрэгжүүлж 
буй уул уурхайн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж, 
эрдэс баялгаа аль болох шуурхай борлуулах замаар 
тусгай сангийнхаа хуримтлалыг нэмэгдүүлэх зорилгыг 
баримтлах нь зүйтэй. 

Бас нэгэн боломжит стратеги нь өөрийн эрдэс баялгийг 
борлуулах удаан хугацааны гэрээ хэлцэл байгуулах 
замаар илүү ашигтай байдлыг удаан хугацаанд 
тогтвортой байлгаж болно. Үүний нэгэн адил, уул 
уурхайн салбарт урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг 
баталгаажуулснаар тогтвортой, таамаглахад хялбар 
хөрөнгө оруулалт, бизнесийн орчинг бий болгох 
боломжтой болно. 

Нийтлэг болон ялгаатай талууд 

Энэ бүх зураглалууд нь Монгол Улсыг олон нийтийн 
зөвшилцлөөр бий болсон хөрөнгө оруулалт, бизнесийн 
таатай орчин үүсгэх нь чухал гэдгийг онцолж байна. Мөн 
уян хатан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын ашиг өндөртэй 
дэд бүтцэд хөрөнгө оруулснаар боломжийг хамгийн их, 
эрсдэлийг бага байлгах шаардлагатай гэдгийг харуулж 
байна. Үүний зэрэгцээ бүх зураглал, шаардлагатай 
үед хөрөнгө оруулалтын эсвэл хөгжлийн сангийн 
үүрэг гүйцэтгэх боломжтой бие даасан тусгай сан 
байгуулахын чухлыг онцолж байв. 

Зураглалуудаас хоёр нь огцом өсөлтийг шингээх (Бүс 
нутгийн сэргэн мандалт) эсвэл өөрчлөгдөж буй хэм 
хэмжээнд дасан зохицох зорилгын аль алины хувьд 

уул уурхайн үйл ажиллагаан дахь хүрээлэн буй орны 
менежментийг сайн хийх шаардлагатай гэдгийг харуулж 
байсан бөгөөд урт хугацааны гэрээ байгуулах замаар 
уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулах 
механизмыг тогтвортой байлгах нь чухал гэдгийг онцолж 
байлаа. 

Стратегийн шийдэл 2: Эдийн засгийг 
ямар хэлбэрээр, яаж төрөлжүүлэх вэ?

Бүс нутгийн сэргэн мандалт

Энэ зураглалын хувьд бүс нутгийн интеграци болон 
өсөлт нь бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөх давуу 
талтай байх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ рүү төрөлжих 
боломжийг Монголд олгоно. Хөдөө аж ахуй, бөс 
барааны үйлдвэрлэл, газрын тос, байгалийн хий, 
боловсруулалт, уул уурхай, санхүүгийн үйлчилгээний 
салбарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох талаар 
судлах шаардлагатай болно. Жишээ нь, Монгол Оросын 
газар тариалан, хөдөө аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүнтэй 
өрсөлдөж чадахгүй байж болох ч бөс барааны хувьд 
хувьд давуу талтай байж болох бөгөөд цаашилбал 
бэлэн хувцас, бэлэн хувцас үйлдвэрлэх тоног 
төхөөрөмж рүү салбарлах боломжтой болно. 

Энэүү зураглал нь бүс нутгийн хэмжээнд хил дамнасан 
худалдаа, хөрөнгө оруулалт, хөдөлмөрийн хүчний 
шилжилтэд учрах саад тотгорыг багасгах гэрээ хэлцлүүд 
бий болно гэж үзэж буй. Төрөлжилтийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол эдгээр гэрээ хэлцэлд 
нэгдэн орох шаардлагатай болно. Хөрөнгө оруулалт 
татах, бусад салбарын хөгжлийг бий болгоход хувийн 
хэвшилд шаардлагатай боловсрол, дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг төрөөс хийх шаардлагатай бөгөөд 
Монголын дотоодод бүс нутгийн хөгжлийг түүчээлэх 
боломжийг мөн судлах хэрэгтэй. 

Хятад “ногоорох” нь 

Энэ зураглалын хувьд Хятад болон бүс нутгийн 
хэмжээнд “ногоон” хөгжлийн чиг хандлагыг баримтлах 
болсноор энэхүү хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бараа 
бүтээгдэхүүн борлуулах боломж Монголд бий болох 
юм. Тухайлбал, тансаг хэрэглээний органик мах, махан 
болон сүүн бүтээгдэхүүн, ноолуур, эко-аялал жуулчлал 
болон сэргээгдэх технологи байж болно. Эдгээр 
салбарыг өндөр стандартад нийцүүлэн хөгжүүлэхэд 
цаг хугацаа хийгээд хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. 
Ногоорч буй Хятадаас үүсэх боломжуудыг ашиглахын 
тулд энэ үйл явц бүрэн хэмжээнд хэрэгжихээс өмнө 
хөрөнгө оруулалтаа хийж эхэлсэн байх нь зүйтэй. 
Газрын ховор метал, ураны олборлолт зэрэг шинэ 
боломжуудыг ашиглахын тулд мөн хөрөнгө оруулалт, 
цаг хугацаа шаардлагатай болно. 

Шинэ бизнесүүд цоо шинэ салбарт амжилт олохын 
тулд бизнесийн таатай орчин нэн чухал. Хувийн 
хэвшил төлөвшиж амжаагүй зарим нөхцөлд төрийн 
оролцоо тустай байж болох юм. Tэгэхдээ ингэхийн 
тулд боломжит өрсөлдөх давуу талуудыг харьцуулсан, 
Хятад, бүс нутгийн экспортын зах зээлийн талаарх 
нарийн болгоомжтой судалгаа тооцоонд үндэслэсэн 
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байх шаардлагатай. Шинэ салбаруудын ирээдүйд 
чиглэсэн хандлагаар хийх судалгаа захиалах нь илүү 
тохиромжтой байж болох юм. 

Ерөнхийдөө дотоодын ЖДҮ-үүд болон олон улсын 
фирмүүдийн аль алинд зориулсан илүү ил тод 
нээлттэй, “тоглоомын дүрэм” тодорхой орчин бүрдүүлэх, 
тусгай сангийн хуримтлалыг боловсролын салбарт 
хөрөнгө оруулахад зориулах зэрэг нь Монголын хувьд 
тохиромжтой. Эдгээр арга хэмжээ нь шинэ салбар, 
боломжууд урган гарах тухай бүрт үед хувийн хэвшлийн 
бэлтгэлийг хангахад тустай юм.

Баялгийн хямрал

Энэ зураглалын үед Монгол уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, борлуулахад болон 
бусад салбараа хөгжүүлэх санхүүжилтын эх үүсвэр 
олоход хүнд байх болно. Бүс нутгийн нөхцөл байдал 
ийм хүнд байх нь дэд бүтэц, боловсролын салбарт 
хийх стратегийн хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан 
эдийн засгийн үр ашигт байдал, өрсөлдөх чадвараа 
сайжруулахын ач холбогдлыг улам нэмэгдүүлэх юм. 
Бүс нутгийг хамарсан тээвэр, эрчим хүч, харилцаа 
холбоонд эртнээс анхаарснаар ирээдүйн хүнд нөхцлөөс 
урьдчилан сэргийлэх боломж бий болгоно. 

Энэхүү зураглалын хувьд экспортоо төрөлжүүлэх 
хамгийн сайн хувилбар нь бага хөрөнгө оруулалт 
шаарддаг, геополитикийн ээдрээ бүхий бүс нутаг дахь 
далайд гарцгүй орны хувьд тээвэрлэлттэй холбоотой 
зардал, хүндрэл хамгийн бага байх бараа, үйлчилгээ 
байх юм. Чацаргана нэг хувилбар байж болохын 
зэрэгцээ, Итали зэрэг орон руу нислэгийн зардал 
боломжийн тохиолдолд агаараар хялбар хүргэх 
боломжтой ноолуур ч мөн тохиромжтой. Монгол хөрш 
орнуудын бүтээлч шинийг санаачлагчдад үйл ажиллагаа 
явуулах илүү их эрх чөлөөг санал болговол энэ зураглал 
нь өгөгдөл хадгалалт гэхчлэн мэдээлэл, технологийн 
салбарын шинэ боломжуудыг нээх магадлалтай. 

Суурь ложистик, аюулгүй ажиллагааны стандартын 
хэрэгжилт сайн бол мах, махан бүтээгдэхүүний экспорт 
мөн харьцангуй бага хөрөнгө оруулалт, зах зээл дээрх 
зөв дүр төрхөөр дамжуулан хөгжих өргөн боломжтой. 
Шинэ салбаруудад төрөлжүүлэлт хийж хөгжүүлэх нь 
Монголын хувьд өнөөгийн нүүдлийн уламжлалт соёлоо 
хэвээр хадгалах боломжийг олгох юм. 

Нийтлэг болон ялгаатай талууд

Хэдийгээр ноолуур зэрэг зарим бүтээгдэхүүнээс 
гарах боломж нь бүх зураглалд нийтлэг байгаа ч, 
зураглал тус бүрийн ерөнхий төлөв байдал, боломжууд 
харилцан адилгүй. Тухайлбал, тансаг зэрэглэлийн эко-
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (Хятад ‘ногоорох’ нь), хөрөнгө 
оруулалтын болон тээврийн зардал, хүндрэл бага байх 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (Баялгийн хямрал) болон бүс 
нутгийн хэмжээнд Монгол өрсөлдөх харьцангуй давуу 
талыг олж авсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (Бүс нутгийн 
сэргэн мандалт) тус бүр цаашид хөгжих боломжтой гэж 
гарчээ. 

Монгол эдийн засгийн төрөлжилтөд хувийн хэвшлийн 
оролцоог урамшуулах таатай орчин бүрдүүлэх 

шаардлагатайг бүх зураглал харуулж байлаа. Үүнд, дэд 
бүтэц, боловсролын салбарт хөрөнгө оруулах, хувийн 
хэвшлийн хөгжлийг урагшлуулахад хувь нэмэр оруулах 
институци болон зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
зэрэг арга хэмжээ багтаж байв. Цоо шинэ бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний талаар яригдаж байгаа үед (Хятад 
‘ногоорох’ нь) эдгээр салбарт төрөөс тусгайлан дэмжлэг 
үзүүлэх нь тохиромжтой байж болох юм. Нэн ялангуяа 
төрөлжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд томоохон бүтээн 
байгуулалт, урт хугацаа шаардагдаж байгаа нөхцөлд 
төрийн дэмжлэг нэн чухал. 

Стратегийн шийдэл 3: Дээрх 2 
зорилгод хүрэхийн тулд худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын ямар харилцаа 
холбоо үүсгэж ажиллах ёстой вэ? 

Бүс нутгийн сэргэн мандалт

Энэ зураглалын хувьд бүс нутгийн интеграцийн дүнд 
Монгол худалдаа, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр 
олох өргөн боломжтой байгаа. Гэхдээ энэ боломжийг 
оновчтой ашиглахын тулд Монголын төр бүс нутгийн 
бусад улс орны төр засагтай идэвхтэй харилцаа 
хөгжүүлж, улс төр, эдийн засгийн шинэ санаачилгуудад 
багтах шаардлагатай болно. Ерөнхийдөө, энэ зураглалд 
амжилт олохын тулд бизнесийн сайн түнш байх, хөрш 
орнууд, олон талт байгууллагууд, хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулагчидтай сайн харилцаатай байх 
шаардлагатай. 

Концессын санхүүжилт, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдсэнээр Монгол Орос-Хятадын 
хоорондох тээвэр, бүс нутгийн бусад худалдааны 
дамжин өнгөрөх цэг болж, далайд гарцгүйн улмаас 
тулгарах ложистикийн зардал, хүндрэлүүдийг бууруулах 
боломжтой. 

Эцэст нь, жижиг орнууд бусдаас ялгарах онцлог 
шинжтэй байх хэрэгтэй бөгөөд хөгжлийн эхэн шатанд 
буй Монголын хувьд олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх 
чиглэлээр бүс нутгийнхаа манлайлагч болж болох юм. 

Хятад “ногоорох” нь 

Энэ зураглалын хувьд Хятад, цаашилбал бүс нутгийн 
хэмжээнд “ногоорсноор” чухам ямар харилцаа холбоог 
үүсгэж баримтлах шаардлагатай вэ гэдгийг тодорхойлох 
ёстой. Жишээлбэл, одоогийн давуу тал дээрээ 
тулгуурлан ногоон дүр төрхийг бүрдүүлэх замаар олон 
улсын хөрөнгө оруулагчдыг татахаар ажиллаж болох 
юм. Хятадын болон олон улсын фирмүүдтэй хоёр талт 
гэрээ байгуулах замаар Монгол “ногоон” үйлдвэрлэлийн 
нийлүүлэлтийн гинжин холбоонд нэгдэх боломжтой 
болох ба тухайлбал, газрын ховор элементээ ашиглан 
цахилгаан автомашины аккумляторын бүрдэл 
хэсгүүдийг үйлдвэрлэж болох юм. 

Эхний шатны эрсдэлүүдээ өөрийн зардлаар хааснаар 
Монгол олон талт банкууд, хоёр талын хандивлагчид, 
Хятадын Үндэсний хөгжлийн банк зэрэг үндэсний 
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хөгжлийн банкуудтай харилцаа тогтоож, шинэлэг, 
“ногоон” үйлдвэрлэлд шаардлагатай санхүүжилт олж 
болно. 

Баялгийн хямрал 

Энэ зураглалын хувьд геополитикийн хямрал, байгалийн 
баялгийг стратегийн арга хэрэгсэл болгон ашиглах 
явдал газар авсан нь бүс нутаг дахь харилцааны мөн 
чанарыг ойлгох, тэднийг чадварлагаар удирдан өөртөө 
боломж гаргаж авах чадварт ач холбогдол олгож 
байна. Жишээлбэл, Хятадад нийлүүлэх Австралийн 
нийлүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй хямрал 
үүсэхэд Монгол Хятадад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
экспортлох боломжийг судалж үзэж болох юм. 

Түүнчлэн энэ зураглал нь Монгол Улс хөрш 
орнуудтайгаа улс төр, эдийн засгийн бат бэх харилцаа 
холбоо тогтоохын ач холбогдлыг онцолжээ. Удаан 
хугацаандаа эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэхийн 
хэрээр соёл, боловсролын харилцааг бэхжүүлэх гэсэн 
илүү хямд төсөр арга замыг сонгож болох юм. 

Ноолуур зэрэг уул уурхайн бус салбарыг хөгжүүлэхийн 
тулд бүс нутгаас гадуурх удаан хугацааны түншлэл, 
олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татахаар ажиллаж 
болох юм. Эцэст нь, энэ зураглалд үзүүлсэн шиг бүс 
нутгийн тогтворгүй байдал газар авсан үед ч Монгол 
Хятад, Орос дахь монгол үндэстнүүдтэй худалдааны 
харилцаа хөгжүүлэх, тэдний хүсэж буй соёлын 
өвөрмөц шинж чанар бүхий урлаг, уран сайхны зэрэг 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлтийг хангахаар ажиллах 
боломжтой. 

Нийтлэг болон ялгаатай тал

Эдгээр зураглал бүгд, бүс нутгийн интеграцичлалаас 
хоцорч үлдэхгүйн тулд (Бүс нутгийн сэргэн мандалт), зах 
зээлийн шинэ боломжуудыг эрт нээж илрүүлэх (Хятад 
‘ногоорох’ нь), геополитикийн эгзэг бүхий шинэ тутам 
нөхцөл байдал үүсэхэд түүнийг өөртөө ашигтайгаар 
эргүүлэх (Баялгийн хямрал) гэсэн шалтгаануудын 
улмаас Монгол бүс нутаг дахь хөрш орнуудтайгаа 
харилцаа идэвхтэй хөгжүүлэх шаардлагыг онцолжээ. 
Ирээдүйн харилцан адилгүй боломжит хувилбарууд 
нь урт хугацааны ач холбогдол бүхий харилцааг бий 
болгохын тулд худалдаа, хөрөнгө оруулалт, ажиллах 
хүчний чөлөөт урсгалыг хангах гэрээ хэлцлүүдийг 
өнөөдөр байгуулах шаардлагатайг харуулж байна. 

Зураглалуудын нэгд илүүтэй санал болгосон хувибарууд 
гэвэл шинэ тутам үүсэж хөгжиж буй бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний үнэ цэнийн гинжин холбоонд Монголын 
аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулах зорилгоор бүс нутгийн 
болон олон улсын компаниудтай гэрээ хэлцэл байгуулах 
(Хятад ‘ногоорох’ нь) болон харилцаа холбоо тогтоох 
харьцангуй хямд хувилбар болох соёл, боловсролын 
харилцааг бэхжүүлэх зэрэг илүү арга замыг сонгох 
(Баялгийн хямрал) зэрэг болно.
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Дараагийн алхмууд 
Энэхүү тайлан нь Монгол Улсын эдийн засгийн ирээдүйн 
талаар дотоодын болон олон улсын бизнес, төрийн 
болон эрдэм шинжилгээний хүрээлэлд манлайлагчдын 
хооронд өрнүүлсэн стратегийн харилцан ярилцлагын 
чухал үе шат болж байна. 

Тайланг боловсруулах харилцан ярилцлагын үед 
Монголын эдийн засаг бүс нутаг, цаашилбал дэлхийн 
түвшний нөхцөл байдалтай салшгүй уялдаа холбоо, 
хамааралтай болохыг онцгойлон тэмдэглэж байв. 
Тайланд тусгасан гурван зураглал нь өнөөдрөөс 2040 он 
хүртэл Монголын ирээдүй ямар байж болох талаар тун 
бодитой хэдий ч харилцан адилгүй гурван хувилбарыг 
харуулж буй. 

Зураглалууд маань Монгол Улсын хувьд байгалийн 
баялгийнхаа нөөц бололцоог хамгийн дээд 
хэмжээнд ашиглах, урт хугацааны тогтвортой бөгөөд 
хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгохын тулд эдийн 
засгийн төрөлжүүлэлтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай стратегийн гурван шийдэлд үзүүлж болох 
боломжит хариу үйлдлүүдийг агуулсан болно. Монгол 
Улс болон Дэлхийн эдийн засгийн форумын хамтын 
ажиллагааны гол зорилго нь эдгээр зураглалыг олон 
нийтэд мэдээлэх, тэдний санал бодлыг тусгах арга 
хэрэгсэл болгон ашиглаж, Монгол Улс болон түүний 
гол түншүүдэд эрчимтэй хувьсан өөрчлөгдөж буй шинэ 
тутам энэхүү эдийн засагт шаардлагатай шилжилтийг 
хийхэд нь туслах явдал юм.

Дараачийн хуудсан дахь хүснэгтэд стратеги, бодлого 
боловсруулахад зураглалууд болон тайланд багтсан 
бусад материалыг хэрхэн ашиглаж болох, цаашилбал 
оролцогчдын дунд стратегийн түвшний харилцан 
ярилцлага хэрхэн өрнүүлэх вэ гэдгийг тоймлон үзүүлсэн 
болно. 

Хорь гаруй жилийн өмнө Монголд ийм хэмжээний 
өөрчлөлт, шинэчлэлт бий болно гэдгийг төсөөлж байсан 
хүн цөөн. Харин ойрын ирээдүйд улам ихэд хүрэх 
боломж Монголын хувьд нээлттэй байна. 
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Зураглалуудыг ашиглах нь 
1. Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй бодлого, 
стратегийг турших нь 

Нисэх онгоцны далавчийн бүрэн бүтэн байдлыг 
шалгахад ашиглагддаг салхин хонгилын нэгэн адил 
эдгээр зураглалыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
бодлого, стратегийг шалгахад ашиглаж болно. Үндсэн 
зорилго нь чухам ямар нөхцөл байдлын дор тухайн 
бодлого, эсвэл стратеги маань ирээдүйн өөрчлөлтөд 
өртөн, давуу талаа алдах вэ гэдгийг ойлгоход оршино. 
Жишээ нь, өнөөдөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 

Туршилт явуулахад дараах загварыг ашиглаж болно. 

Урьдач нөхцөл болон шинэ хувилбаруудыг боловсруулахад дараах загварыг ашиглаж болно. 

2. Урьдач нөхцөл байдлыг нээн илрүүлж, шинэ 
хувилбаруудыг боловсруулах нь 

Зураглалуудыг ашиглан стратегийн болон бодлогын 
шинэ хувилбаруудыг боловсруулах боломжтой. 
Ирээдүйн талаарх харилцан адилгүй нөхцөл байдал 
(зураглал тус бүр дэх боломж болон аюул заналууд) 
болон тэдгээрийг ашиглах улс, эсвэл аж ахуйн нэгж 
эсвэл байгууллагын давуу, сул талуудыг авч үзсэнээр 
зураглал тус бүрийн хувьд урьдач нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох боломжтой болно. Үүний дараа хэрхэн 

дэд бүтцийн төслүүдийг зураглалуудыг ашигласан 
ийм туршилтад хамруулснаар чухам ямар нөхцөлд 
тэдгээр нь давуу талтай байх, эсвэл өндөр зардалтай 
ашиггүй ажил болж хувирах вэ гэдгийг шалгаж болох 
юм. Ингэсний дүнд, зураглал тус бүрт үүсэх нөхцөл 
байдлаас үл хамааран амжилтад хүргэх байдлаар 
бодлого, стратегиа өөрчлөх боломжтой болно (жишээ 
нь, хэд хэдэн зорилгыг зэрэг хангах чадвартай байх гэх 
мэт). 

давуу тал, боломжийг хамгийн дээд хэмжээнд, сул 
тал, аюул заналыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах вэ 
гэсэн асуултад хариулах замаар зураглал тус бүрийн 
хувилбар болгон боловруулж болно. Харин эцэст 
нь эдгээр гаргасан хувилбараа дээр дурдсан аргаар 
туршин, аль нь ямар зураглал байгаагаас үл хамааран 
хүчинтэй үйлчилж байгаа, аль нь илүү хувьсамтгай 
байж, цаашид нэмж судлах шаардлагатай байгааг 
тодорхойлох юм. 

Баялгийн хямрал

Бодлого\Стратеги 1 

Бодлого\Стратеги 2 

Бодлого\Стратеги 3 

Баялгийн хямрал

Баялгийн хямрал

Бүс нутгийн сэргэн мандалт 

Бүс нутгийн сэргэн мандалт 

Хятад “ногоорох” нь

Хятад “ногоорох” ньУрьдач нөхцөл

Давуу тал

Сул тал

Боломж

Аюул занал
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3. Урьдчилан мэдэгдэх чадавхыг бүрдүүлэх нь 

Зураглал тус бүр нь Монголын хувьд үүсэж болох 
нөхцөл байдлыг харах харилцан адилгүй “хүрээ”-г санал 
болгож байгаа. Ийм “хүрээ”-гүйгээр замбараагүй гарч 
буй дуун чимээн дундаас өөрт хэрэгтэй дохиог олж 
сонсоход бэрхтэй болно. Эдгээр хүрээ нь өөрчлөлтийг 
тогтмол ажиглаж, үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийг 
төрөлжүүлэн ангилахад тустай юм. Өөрөөр хэлбэл, 
ингэснээрээ зураглалууд маань нэн чухал, шинэ тутам 
өөрчлөлтийг урьдчилан мэдэгдэх үүргийг гүйцэтгэж 
байна гэсэн үг. 

Зураглалуудыг энэ зорилгоор ашиглахын тулд ямар 
нөхцөл байдал нь аль зураглал хэрэгжих дохио болох вэ 
гэдгийг харгалзах нь зүйтэй. Дараа нь болзошгүй нөхцөл 
байдлыг хянаж, мэдээлэлд тогтмол дүн шинжилгээ 
хийн, бодлогын болон стратегийн хүрээнд хэлэлцүүлж 
байх механизмуудыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй.

4. Стратегийн яриа хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

Монголд үүсэж болзошгүй нөхцөл байдлыг ойлгож, 
тэдгээр үзүүлэх хариу үйлдлийг тодорхойлох зорилгоор 
зураглалуудыг ашиглан хэлэлцүүлэг, семинарууд зохион 
байгуулах боломжтой. Стратегийн ярилцлага зохион 
байгуулах хөтөлбөрийн загварыг дор харууллаа.

Хагас өдрийн семинарын жишиг хөтөлбөр

Зорилтууд
1. Зураглалуудыг ашиглан ирээдүйд Монголд үүсэж  

болзошгүй нөхцөл байдлыг ойлгох
2. Монголын эдийн засгийн урт хугацааны хөгжил  

дэвшлийг тодорхойлох стратегийн гурван шийдэлд 
зураглал тус бүрийн үзүүлэх нөлөөг судлах 

Хугацаа 
Дөрвөн цаг (жишээ нь:13.00 - 17.00)

Хөтөлбөр

13.00 - 14.05 Стратегийн шийдлүүд болон  
           зураглалуудын танилцуулга 

14.05 - 14.55 Хэсэгт хуваагдан стратегийн гурван  
          шийдэлд зураглал тус бүрийн үзүүлэх  
          нөлөөний талаар ярилцах

14.55 - 15.25 Хэсэг тус бүрээс товч мэдээлэл хийх 

15.25 - 15.50 Цайны завсарлага 

15.50 - 16.50 Дугуй ширээний ярилцлага: Монголд  
          эдийн засгийн урт хугацааны, тогтвортой  
          хөгжил авчрах бодлогын хувилбаруудын  
                талаар хэлэлцэх 

16.50 - 17.00 Дараагийн алхмууд, Хаалтын ажиллагаа
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Жулиан Диеркис нар., Монгол улсын Фокус, Стратегийн 
шинжилгээ: Орчин үеийн Монгол улс төр, нөөц, нийгэм, 
Дотоод Азийн Британийн Колумбийн хөтөлбөрийн их 
сургууль, Азийн Судалгааны Институт, 2013, 
https://blogs.ubc.ca/mongolia/.

 Нэмэлт уншлага



35Монголын хөгжлийн зураглалууд

Зураглал нь хувийн хэвшил, төр, ашгийн бус салбаруудад 
болон холимог оролцогч бүхий орчинд нийтлэг ашиглагдаж 
болох өндөр үр дүнтэй, стратегийн менежментийн 
арга хэрэгсэл юм. Зураглалууд нь төрийн болон 
хувийн хэвшлийн шийдвэр гаргагчдад боломжит аюул 
заналыг таамаглах арга хэрэгсэл байдлаар өргөнөөр 
ашиглагдаж ирсэн ч, үүний зэрэгцээ шинэ бодлого, 
стратеги боловсруулах, шинэ харилцаа холбоог бий 
болгох, хэвшмэл сэтгэлгээнээс ангижрах гэсэн гайхалтай 
боломжуудыг бий болгох өндөр үн дүнтэй арга юм. 

Зураглалууд нь байгууллагын болон улс орны түвшинд 
судалгаа, шийдвэр гаргах явцыг баяжуулж, шийдвэр 
гаргагчдад дараах чадварыг бий болгодог: 
1. Асуудлын талаарх энгийн таамаглал, хэвшмэл 

сэтгэлгээг задалснаар тухайн бодлого, эсвэл 
стратегийг бэхжүүлж, чанаржуулах 

2. Тодорхой бус хүчин зүйлсийг олж илрүүлэх, 
тодорхойлох замаар стратегийн шийдвэрүүдийг 
сайжруулах, цаашилбал томоохон хэмжээний, цуцалж 
болшгүй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
болзошгүй хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаар илүү гүн 
гүнзгий ойлголттой болох, ингэснээр төр засгийн болон 
тухайн байгууллагын хүндрэл асуудлыг давж туулах 
байр суурийг улам бэхжүүлэх 

3. Далд нөлөөлөл үзүүлэгчид, эгзэг бүхий тодорхойгүй 
хүчин зүйлсийн нарийн төвөгтэй уялдаа холбооны 
талаар ойлголт өгөх, ирээдүйд үүсэх томоохон, 
нөлөө бүхий өөрчлөлтийн эртнээс сулхан байдлаар 
ажиглагдаж буй шинж тэмдгийг нээж илрүүлэх 
чадавхыг сайжруулах 

4. Ирээдүйд үүсэж болзошгүй нөхцөл байдлыг дүрслэн 
харж, хариу үйлдлээ төсөөлөн бэлдсэнээр гэнэтийн 
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар, бэлэн байдлаа 
сайжруулах 

5. Учирч болзошгүй нөхцөл байдлын талаар таатай 
эвсэг орчинд санал солилцох боломжийг оролцогчдод 
олгосноор ойлголтыг нэгтгэж, хамтын ажиллагааг 
сайжруулан, үр дүнтэй, шинэлэг байдлаар хамтран 
ажиллах боломж бүрдүүлэх

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас Монголын хөгжлийн 
зураглалууд төслийг хэрэгжүүлж, Монголын эдийн засгийн 
250 эксперт, нөлөө бүхий оролцогчдын үйл ажиллагааг 
дэмжих санааг анх 2013 оны 1 дүгээр сард болсон Давос-
Клостерсын жил тутмын уулзалтын үеэр гаргасан юм. 

Төсөл гурван үе шаттайгаар хэрэгжсэн. Эхний үе шатад 
Монголын эдийн засгийн нөлөө бүхий оролцогчид, 
экспертүүдийн санал бодлыг судалсан. Ингэхдээ 2013 оны 
3 дугаар сард Улаанбаатар хотноо дэлхийн өнцөг булан 
бүр дэх олон улсын экспертүүдтэй хийсэн зөвлөлгөө, 
судалгаанд тулгуурлан боловсруулсан хэд хэдэн цуврал 
ярилцлага зохион байгуулсан юм. Түүнчлэн, Монголын 
эдийн засагт өөрчлөлтийг эхлүүлэгч хүчин зүйлсийн 
боломжит хувьсал өөрчлөлтийн талаар илүү нарийвчлан 
судлах зорилготой семинар зохион байгуулсан. 

Эдгээр арга хэмжээний дүнд Монголын эдийн засгийн 
талаарх хэд хэдэн нарийн төвөгтэй боловч бодит 
зураглалуудыг боловсруулсан юм. Оролцогч төвтэй, 
харилцан ярианд тулгуурласан энэхүү үйл явцаас 
залгамжлан дараагийн үе шат болох Дэлхийн эдийн 
засгийн форумын стратегийн уулзалт, ярилцлага 2013 оны 
9 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан. 
Монголын төр, хувийн хэвшлийг төлөөлж оролцсон 
оролцогчид дээрх зураглалуудад тулгуурлан Монголын 
эдийн засагт учирч болзошгүй аюул занал болон 
боломжуудын талаар хэлэлцсэн юм. 

Ийнхүү, эхний үе шатууд амжилттай хэрэгжсэнээр 
зураглалуудыг улам боловсронгуй болгож, стратегийн 
шийдлүүдэд хийх хариу үйлдлүүдийг тодорхойлох гурав 
дахь буюу эцсийн шат эхэлсэн. Лондон хотноо 2013 оны 
10 дугаар сард экспертүүдийг хамарсан семинар зохион 
байгуулсан ба зураглал тус бүрийн Монголын эдийн засагт 
үзүүлэх урт хугацааны нөлөөг лавшруулан хэлэлцсэн юм. 
Эдгээр хэлэлцүүлгийн үр дүнг 2014 оны 1 дүгээр сард 
болсон Дэлхийн эдийн засгийн форумын Давос-Клостер 
дахь жил тутмын уулзалтын үеэр танилцуулсан.

Хугацаа

Алхам 1: Байр суурь, 
дүн шинжилгээ

Оролцогчдын зөвлөлгөөн, 
Улаанбаатар 
2013 оны 6 дугаар сарын 17 - 21 

Дэлхийн эдийн засгийн 
форумын стратегийн уулзалт, 
ярилцлага, Улаанбаатар
2013 оны 9 дүгээр сарын 15

Дэлхийн эдийн засгийн 
форумын жил тутмын уулзалт
Давос-Клостер 
2014 оны 1 дүгээр сарын 22-26  

Боломж болон хүндрэл бэрхшээл
Өөрчлөлтийг эхлүүлэгчид
Оролцогчдын төсөөлөл

Эгзэгтэй, тодорхойгүй хүчин зүйлсийг 
томъёолох
Хамааралтай, ирээдүйн хувилбаруудыг 
хэлэлцэх
Оролцогч ба мэргэжилтнүүдийн ярилцлага

Голлох дүгнэлтүүдийг нэгтгэх
Үр нөлөөллийн талаарх зорилтот 
хэлэлцүүлэг
Тайланг танилцуулах

Алхам 2: Зураглал 
боловсруулах

Алхам 3: Үр дүнг нэгтгэх, 
үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлох

Хавсралт – Зураглалын 
давуу тал 

Хавсралт – Үйл явц, 
оролцогчид
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Тайлбар: Монголын ирээдүйн талаарх 
стратегийн уулзалт, ярилцлагын үеэр: 
Хэлэлцүүлгийн удирдагчид семинарын 
хэсгүүдийг удирдаж байна; тусгай 
тайлбар; Илтгэгчдийн бүрэлдэхүүн. 
Улаанбаатар, Монгол Улс, 2013 оны 9 
дүгээр сарын 14-15. 

01. Фади Фарра, Захирал, Whiteshield  
 Partners Limited, Их Британи 

02. Фулай Шэнг, НҮБ-ын Хүрээлэн  
 буй орчны хөтөлбөрийн Судалгаа  
 шинжилгээ, түншлэлийн хэлтсийн  
 тэргүүн, НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчны  
 хөтөлбөрөөс тэргүүлэн хэрэгжүүлж  
 буй Ногоон эдийн засаг санаачилгын  
 Техникийн менежер, Швейцари 

03. Грам Ханкок, Anglo American  
 Development ХХК-ийн Ерөнхийлөгч  
 бөгөөд Тэргүүн төлөөлөгч, Монгол 

04. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч  
 Цахиагийн Элбэгдорж 

05. Профессор Клаус Швааб, Дэлхийн  
 эдийн засгийн форумын үүсгэн  
 байгуулагч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал 

06. Стивэн Грофф, Азийн хөгжлийн  
 банкны Гүйцэтгэх захирал;  
 Ясутоши Нишимура, Засгийн газрын  
 хэрэг эрхлэх газрын Ахлах дэд сайд,  
 Японы Засгийн газрын хэрэг эрхлэх  
 газар;  
 Шин Бон-Кил, Зүүн хойд Азийн  
 хамтын ажиллагаа хариуцсан Элчин  
 сайд, БНСУ-ын Гадаад явдлын яам;  
 Дэнис Симмониу, Европ болон олон  
 улсын харилцааны Гүйцэтгэх  
 зөвлөлийн гишүүн, GDF Suez 
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Монголын хөгжлийн боломжит зураглалуудыг 
боловсруулах ажлыг Монгол Улсын Засгийн газартай 
хамтран хэрэгжүүлсэн болно. 
Энэхүү бүтээлийг боловсруулахад цаг хугацаа, эрч 
хүч, мэдлэг чадвараа зориулсан олон хүнд төслийн 
багийн зүгээс талархал илэрхийлэхийг хүсч байна. 
Тэр дундаас, төсөлд оруулсан хувь нэмрийнх нь төлөө 
дараах хүмүүст тусгайлан талархал илэрхийлье:

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж
Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд 
Лувсанвандангийн Болд

Батбаяр Баабар, НЭПКО Хэвлэлийн компани 
Боожоогийн Лакшми, Монголын эдийн засгийн форум
Чулуун Хутагтын Ганхуяг, Equity Investment Trust ХХК 
Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан, Жаргал Де Факто
Жулиан Диркис, Бритиш Колумбын Их сургууль 
Фади Фарра, Whiteshield Partners Limited 
Корали Гэвэрс, Дэлхийн банк 
Стивэн П. Грофф, Азийн хөгжлийн банк 
Грам Ханкок, Anglo American Development ХХК 
Отгонбаярын Машбат, Монгол Улсын Гадаад 
харилцааны яам 
Александр Плеханов, Европын Сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк 
Шэн Фулай, НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр 

Түүнчлэн төслийн багийн зүгээс ярилцлага, харилцан 
ярилцлага, семинаруудад болон 2013 оны 9 дүгээр 
сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан 
Монголын талаарх стратегийн хэлэлцүүлэгт оролцож, 
энэхүү тайланд багтсан дүгнэлт мэдээллийг 
боловсруулахад тусалсан экспертүүдэд талархал 
илэрхийлэхийг хүсч байна. Тэр дундаа, дор нэр 
дурдсан хүмүүст гүн талархал илэрхийлье (цагаан 
толгойн дарааллаар): 

Сатохиро Акитомо, Мицубиши Корпораци 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Норовын Алтанхуяг 
Хүрэлбатын Амаржаргал, Уул уурхайн яам 
Амаржаргалын Гансүх, Зам тээврийн яам 
С.Амарсайхан, Оюуны Ундраа Групп 
Амартайваны Мэнд-Орших, Нью Медиа Групп 
Батчулууны Амрита, Уул уурхайн яам\Дэлхийн банк
Маттью Андерсон, Оюу толгой ХХК 
Бямба-Юу Артур, Зам тээврийн яам

Ивай Ацумуу, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 
агентлаг
François Aubaniac, Kudelski Group 
Роман Азанза, Aboitiz Equity Ventures 
Ургамал Азат, MТВ Эгзит 
Б.Үнэнбат, Ньюком ХХК
Б.Болд, Рио Тинто
Махир Бабаев, Европын Сэргээн босголт, хөгжлийн 
банк 
Бадарчмийн Энхбат, Эрдэнэс Таван толгой
Бай Хонг, KPMG 
Тодд Байэр, Блүүмберг 
Марк Бэйли, Лэйтон ХХК
Райчэл Бартелс, Accenture 
Нямжавын Батбаяр, Эдийн засгийн хөгжлийн яам 
Сүхбаатарын Батболд, Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
асан 
Дамбаржаагийн Батжаргал, Гадаад харилцааны яам 
Б.Бадамцэцэг, Үндэсний статистикийн хороо
Батдаваа Батмөнх, Монголбанк 
Д.Батмөнх, Ерөнхий сайдын ажлын алба
Б.Гантиг, Монголбанк 
Б.Цэвээн, Улаанбаатар хотын 4 дүгээр дулааны 
цахилгаан станц 
Халтмаагийн Баттулга, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам 
Б.Намуун, Женко Тур Бюро
Магваны Болд, Тэнгэр Санхүүгийн Групп ХХК 
Шин Бонгун, Стандарт Чартерд 
Марк ван дэн Бүүм, ThyssenKrupp AG 
Вики Баумэн, Рио Тинто 
Вилл Бракэнхаймэр, Гугэнхаймм Партнэрс ХХК
Патрик Бродэрз, Лэйтон Холдингс 
Дэвид Бучер, David Butcher and Associates 
Женнифер Л. Бутц, Mercy Corps 
Нямаа Буянтогтох, Сангийн яам 
Батсүхийн Бямбажав, Зам тээврийн яам 
Б.Бямбасайхан, Монголын Бизнесийн зөвлөл
Алисиа Кампи, Америк-Монголын Зөвлөлдөх бүлгэм 
Изабэл Кэйн, Күйнсландын Их сургууль 
Габриэль Газконе, НАТО-ын олон улсын ажилтан 
Сюзан Чанг, Хятадын Банкируудын холбоо 
Жером Шахтие, БНФУ-ын Үндэсний ассамблей 
Хонгбо Чэн, Чинхуа Их сургууль 
Чимэдийн Сайханбилэг, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газар 
Чинбатын Номин, Монгол ТВ
Чой Донг Сүү, Хансай ХК 
Чулууны Ганболд, Тэнгэр Санхүүгийн Групп ХХК

Талархал хийгээд 
Төслийн баг
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Очирбатын Чулуунбат, Эдийн засгийн хөгжлийн яам
Чулуунхүүгийн Ганбат, Либерти Партнерс 
Николас A. Куртис, Lynas Corporation Limited 
Дарамбазарын Ачит-Эрдэнэ, Монголын Олон Улсын 
Капитал Корпораци
Дашдаваагийн Хулан, Таван Богд Групп
Дашдондогийн Ганбат, Улсын Их Хурал 
Даваагийн Цэнд, Үндэсний Барилгын Ассоциаци 
Лундаагийн Даваажаргал, Бридж Групп 
Даваанямын Энхмаа, Петровис ХХК 
Цэрэвсамбын Даваацэрэн, Эрдэнэт Уулын байжуулах 
үйлдвэр ХХК 
Стив Дэйвис, PATH 
Эйдэн Дэйвис, Уул уурхай, металын олон улсын 
зөвлөл (ICMM) 
Стефан Дэ Муйнк, The Financial Times 
Йохан Дэ Сагер, GDF Suez Energy Asia ХК
Самбуугийн Дэмбэрэл, Монголын Үндэсний худалдаа 
аж үйлдвэрийн танхим 
Дэндэвсамбуугийн Ончинсүрэн, Deloitte 
Оливие Дэзкампс, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн 
банк 
Рик Дэвэррэл, Credit Suisse 
Кусени Дуглас Дламини, Times Media Group Limited 
Фрэнк Донован, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн 
агентлаг (USAID) 
Доожавын Ган-Очир, Монголбанк 
Жим Дуайэр, Монголын Бизнесийн зөвлөл
Жон Эдвардс, Лондонгийн хөрөнгийн бирж 
Ребекка Эмпсон, University College London 
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бүрэлдэхүүнд Дэлхийн эдийн засгийн форумын дараах 
ажилчид багтсан болно (цагаан толгойн дарааллаар): 
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Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулган нь дэлхий нийт, бүс 
нутаг болон салбарын 
үндсэн төлвийг бий болгоход 
бизнес, улс төр, эрдэмтэн 
мэргэд болон иргэний 
нийгмийн манлайлагчдын 
оролцоог хангах замаар 
дэлхий нийтийн хөгжлийг 
хурдасгах, нөхцөл байдлыг 
сайжруулах зорилготой 
хараат бус, олон 
улсынбайгууллага юм. 
Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулган нь улс төр, нам эсвэл 
үндэсний ямарваа нэг ашиг 
сонирхлоос ангид төрийн бус 
байгууллага ба анх 1971 онд 
үүсгэн байгуулагдсан. Одоо 
Швейцарийн Женев хотод 
төв нь байрладаг. 


