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Лекцийн агуулга

• Эдийн засгийн хөгжлийн онолууд, 
үүсэл, орчин үеийн эдийн засгийн 
хөгжлийн үзэл баримтлалууд

• эдийн засгийн хөгжлийн орчин үеийн 
онолуудыг судлаж (жишээ нь, 
институцийн, газар зүйн, хүмүүн 
капитал, бусад), 

• бодлогын хувьд сүүлийн 300 жилд 
эдийн засгийн хөгжлөөр манлайлж 
ирсэн зарим орнууд, тухайлбал, 
Нидерланд, Их Британи, Герман, Японы 
хөгжлийн бодлогын туршлагаас гол 
нэгдмэл бодлогуудыг тусгаж, 

• Монгол Улсын хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тогтолцооны үүсэл, 
хөгжил, өнөөгийн тулгамдсан 
асуудлууд гэсэн 3 том хэсгээс бүрдсэн 
байгаа. 



Эдийн засгийн хөгжлийн 
тодорхойлолт

• “эдийн засгийн хөгжил“ гэдэг ойлголт нь энгийнээр 
эдийн засгийн нөөцийн илүү үр өгөөжтэй хуваарилалтыг 
хийснээр 

• улс орныг хөгжүүлэх, 

• хүмүүсийн амьжиргааны түвшинг сайжруулж, хүн амын 
орлого, амьжиргааны нөхцөл, 

• хоол хүнсний хангамж, эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээний түвшин, дэд бүтцийн хангамжийг 
дээшлүүлэх гэсэн ерөнхий утгатай юм. 



Еренхий хэмжүүрүүд

• ДНБ - жилийн улсын орлого

• Нэг хүнд ногдох ДНБ

• Хүмүүн капиталын индекс гм

• Салбарын хөгжлийн индексүүд

• Дэд бүтцийн хувьд Өрсөлдөх чадварын индекс

• Хүний хөгжлийн индекс (боловсрол, дундаж наслал, 
нэг хүнд ногдох ДНБ)

• Шинэ хэмжүүрүүд - аз жаргалын индекс гм



Эдийн засгийн хөгжлийн онол?

• Эдийн засгийн хөгжил өөрөө хөгжлийн онолуудыг бий 
болгодог

• эргээд эдгээр онолуудад тулгуурлан эдийн засгийн 
хөгжлийн бодлогыг боловсруулдаг. 

• Иймээс эдийн засгийн хөгжил, онол, бодлого ихээхэн 
уялдаатай

• Гэхдээ хөгжлийн онолууд өөрснөө яаж үүссэн бэ



Гэвч эдийн засгийн хөгжлийн онол өөрөө
технологийн хөгжилтэй зэрэгцэн хөгжиж ирсэн гэж 

хэлж болно.



15-р зуунаас Европ Азийг 

холбосон далайн замын хайгуул
• Гэвч Их Монгол Улс задарч, 1368 оноос монголчууд 

Хятадыг алдаж, 1480 онд Москвагийн хаант улсыг 

алдаж, улмаар Европ Азийг холбосон газрын замууд 

хаагдаж, тив хоорондын худалдааны урсгал бүрмөсөн 

зогсжээ 

• Үүнийг сэргээж, Европоос Ази руу явах далайн замыг 

нээх гэж 1492 онд Колумб Испаний хатан хааны 

дэмжлэгтэй аялалыг зохион байгуулж, түүний усан 

онгоцууд Европоос шууд Азийг зорих замыг хайж 

эхэлсэн

• Колумбын тооцоогоор дэлхийг тойрч Европоос 6000 км-

ийн зайнд баруун чиглэлд Ази байгаа гэж үзсэн

• Латин Америкийг түрүүлж эзэлснээр Испаний хатан 

хаан маш их баяжсан. 1556 оноос 1598 он хүртэлхи 

байсан Испаний хаан Филип II үед  Испани ихээхэн 

хүчирхэгжиж, Европт ноерхож, Испаний усан болон 

явган цэрэг Англи, Нидерланд, Герман, Турк, Италитай 

дайтаж байсан



Испанийн жишээ бүх Европын 
орнуудад дараахи зүйлүүдийг 
ойлгуулсан
• Колонитэй болж хурдан 

баяжих боломж байна

• Үүний тулд усан цэрэг, 
хүчирхэг арми зэвсэг 
хэрэгтэй

• Хурдан хөлөг тухайн 
үеийн бизнесийн суурь 
болсон

• Сайн онгоц, сайн 
зэвсэгийн эрэлт аж 
үйлдвэрлэлийн эрин үе 
эхлэж байна

Story of Cutty Sark
Лондон Мельбурны хооронд 61 өдрийн 
Дотор сэлж дэлхийн рекорд тогтоож,
Цай, ноос Хятад, Австралиас зөөдөг 
байсан хамгийн 
хурдтай хөлгийн түүх



Гэвч тэр их үйлдвэрлэлийг явуулах чадавхи 
байсангүй - дунд зууны үеийн аж үйлдвэрийн 
зохион байгуулалт - цех болон гилдийн 
систем

Оемол Барилга Дархан



17-р зуунаас аж үйлдвэрийн 1-р 

хувьсгалын суурь тавигдаж
• Хөдөлмөрийн хуваарь 

олон улсын хэмжээнд 

үүсч байгаа

• Аж үйлдвэржсэн орнууд 

зэвсэг, усан онгоц, хувцас 

зэргийг үйлдвэрлэж

• Хөгжиж буй орнууд 

түүхий эд нийлүүлдэг 

болж, 

• Зах зээлүүд далайн 

тээврээр холбогдож 

байгаа



Яагаад Британид дэлхийн аж 
үйлдвэрийн хувьсгал эхлэв?

• Хөгжлийн онол: төрийн оролцоо, бүтээмж, хүний 
хөгжлийн ач холбогдол

• Британий аж үйлдвэрийн хувьсгалын суурь нөхцөлийг 
Тюдорын хаадын үеэс, ялангуяа Элизабет I хатан хаан 
(1533-1603) бүтээсэн гэж үздэг. 

• Британий төр засаг нь гадаадын хөрөнгөоруулагч, 
мэргэжилтнүүдийг урьж, хөрөнгө оруулалт хийх таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлж, оёдолын салбарыг хөгжүүлэхэд 
нь төрөөс хөхүүлэн дэмжснээр Британий гар оёдолын 
салбар Европт тэргүүлжээ. 

• 1710 он гэхэд хүн амын 37.7% нь оёдол, аж үйлдвэрт 
ажиллаж байжээ. Энэ нь хожим нь дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх аж үйлдвэрийн суурь бий 
болсон байсныг харуулж байгаа юм.



Хөгжлийн хүчин зүйл: хүмүүн 
капиталын онол

• 1500 онуудаас Англид боловсролыг дэмжиж, хот 
суурин газруудад 4-7 настайгаас эхлэн 
хүүхдүүдийг төрийн (Хааны нэрэмжит буюу 
King’s schools) сургуулиудад хамруулж, Англи, 
Латин хэл, шашны сургааль, математикийг өдөр 
болгон 6-17 цагийн хооронд заадаг байжээ. 

• Орлого багатай айлуудын хүүхдүүдийг 
сургуульд үнэ төлбөргүй хамруулдаг байв. 
Үүний үр дүнд, хүн амын нилээд хувь нь бичиг 
үсэг тайлагдсан (ойролцоогоор 30%) инженер, 
судлаачдыг бэлтгэхэд чухал суурь болжээ. 

• 1660 онд байгалийн шинжлэх мэдлэгийг 
сайжруулах Хааны Нийгэмлэг (The Royal Society 
of London for Improving Natural Knowledge) 
дэлхийн анхны шинжлэх ухааны байгууллага 
(академи) байгуулагдаж, 1662 онд хааны 
зарлигаар хааны дэргэдэх нийгэмлэгийн албан 
есны статустай болсон. Ньютон тус 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр ажиллах үед 
нийгэмлэг нь өргөжиж, улмаар 1739 онд 300 
гишүүдтэй болсон байна. 



Экспортын бодлого, дотоодын 
зах зээлийг хамгаалах бодлого

• Экспортын хувьд ⅩⅥ зуунд Их Британи 
Европын вант улсуудтай байгуулсан Intercursus 
Magnus (1496) олон улсын худалдааны гэрээ
маш их чухал болсон 

• Европын зах зээл нээгдснээр Английн оёдол, 
нэхмэлийн бүтээгдэхүүн зөвхөн дотоодын зах 
зээл биш, гадагшаа зарагдах бололцоотой 
болсон. 

• Дотоодын зах зээлийг хамгаалж, 1721 онд Их 
Британи давууны импортыг хорьж, дотоодын аж 
үйлдвэрээ дэмжсэн. 1820 онд бүх Европын 
орнуудаас Их Британий аж үйлдвэрийн барааны 
импортын гаалийн татвар хамгийн өндөр 
хэмжээнд (50%) хүрсэн байжээ. 

• 200 гаруй жил дотоодын зах зээлээ хамгаалж, 
дотоодын аж үйлдвэрийг хөгжүүлсний дараа л 
ⅩⅨ зууны эхээр Их Британи улс дэлхийд 



Хөгжлийн санхүүжилт, 
инновацийн стартаппууд

• Аж үйлдвэрт технологийг нэвтрүүлэх аж ахуйн нэгжүүд, 
бизнесийн сонирхлын үүсэл. ⅩⅦ зууны Британид гар 
оёдол, нэхмэл эрчимтэй хөгжиж, аажмаар цалин өсөж 
1630-аас 1690 онуудын хооронд бодит цалин 50%-иар 
нэмэгдэж, хөдөлмөрийн үнэ цэнэ өндөр болж, бусад 
Европын орнуудаас өндөр болжээ. 

• Тиймээс аж ахуйн нэгжүүд шинэ дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж, хөдөлмөрийн зардлаа бууруулах бодит 
сонирхолтой болсон. 

• Энэхүү технологийн дэвшлийг санхүүжүүлэхийн тулд 
санхүүгийн салбар хөгжиж эхлэв. 1750 онуудад Англид 10 
гаруй банкууд ажиллаж байсан бол, 1797 онд банкны тоо 
300 гаруй, 1812 он гэхэд 800 орчим болж өссөн байна.   
Эдгээр банкууд аж үйлдвэрийг санхүүжүүлэх чухал 
хэрэгсэл болжээ. 



Институцийн орчин
• Аж үйлдвэржилтийн санхүүгийн эрэлт, 

хэрэгцээг дагаж банк, даатгал, үнэт 
цаасны зах зээл, хувьцаа, бондны зах зээл 
хөгжиж, хэдийгээр санхүүгийн зах зээлийн 
анхны алхмууд Итали, Нидерланд 
улсуудад хөгжиж эхэлсэн ч, 

• аж үйлдвэр хамгийн ихээр хөгжсөн Их 
Британид эдгээр санхүүгийн хэрэгслүүд 
хамгийн их эрэлттэй болж, өргөнөөр 
хэрэглэгдэж, Английн санхүүгийн зах зээл, 
түүнийг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин
боловсронгуй болж хөгжиж, 

• одоо ч хуулийн хүрээнд Англо-саксоны 
эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн, хуулийн 
зохицуулалтын зарчмуудыг дэлхийд 
хамгийн үр ашигтай зохицуулалт гэж 
тооцдог болжээ. 



Британий институци
• Улс төрийн хувьд 1688 оноос хойш Британид 

хааны засаглал ихээхэн сул болж, өнөөгийн 

парламентын тогтолцоо үүссэн, парламент 

хүчтэч болсон

• Шинжлэх ухааны академи: дугуйлангууд 

(эртэмтэд нээлттэй сонсголыг хийж, нээлтээ 

нийтэлдэг болсон). Эдгээр дугуйлангуудад 

олон бизнесменууд ордог байсан 

(мэдээллийн солилцоо идэвхжсэн)

• Английн санхүүгийн зах зээл хөгжиж, 

компаниуд технологид үндэслэн үйл 

ажиллагаа явуулдаг болсон. Эдгээр багууд 

инновацийг дэмжиж, технологийг нэвтрүүлэх 

гол цэгүүд болсон. Эрдэмтэд хэрэглээний 

судалгааг сонирхдог болсон

• Английн компаниуд тэргүүний технологийг 

нэвтрүүлэх сонирхолтой болсон. Тэргүүний 

технологи нь ашгийг нэмэгдүүлэх гол хүчин 

болсон

• Английн колониуд технологийн барааны 

асар том экспортын зах зээлийг үүсгэсэн



Хөгжлийн нууц
• Их Британид өрнөсөн аж үйлдвэржилтийн хувьсгалын эхний 
үе шатын туршлагааас эдийн засгийн хөгжил эрчимтэй 
явагдах дараах 5 суурь нөхцөлийг тодорхойлж болно, үүнд:

• Дэвшилтэт технологийн судалгааг дэмжих, 
нутагшуулалтыг дэмжих төрийн бодлого 

• Шинэ технологийг хэрэглэх, бүтээх, хөгжүүлэх нийгмийн 
чадавхи (боловсрол, мэдлэг, судалгаа, шинжилгээ) буюу 
өнөөгийн хэллэгээр, хүмүүн капитал, хүний нөөцийн 
хангамж

• Шинэ технологийг хүлээж авах институцийн орчин (хууль, 
журам, заншил)

• Шинэ технологийг нэвтрэлтийг санхүүжүүлэх 
санхүүжилтийн эх үүсвэрүүд

• Шинэ технологийг дэмжих экспортын зах зээл



Аж үйлдвэрийн шинэтгэлийн 

эхлэл, технологийн нутагшилт
• 1733 онд Жеймс Кэй анхны нэхмэлийн машиныг 

бүтээж, 1760 онуудаас түүнийг олноор ашиглаж эхэлсэн 

(даавуунд)

• Анхны машинууд нэг ажилтны бүтээмжийг 8 дахин 

өсгөсөн (Харгрийвзны нээлт)

• 1769 онд хүний хүчийн оронд анх удаа голын усны 

урсгалын хүчээр эргэдэг дугуйнд холбосон (water frame)

• 1771 онд 24 цагаар ажилладаг анхны машинжсан 

үйлдвэр байгуулагдаж, 10 жилийн дараа 5000 

ажилчинтай болсон (зарим нь 6 настай хүүхдүүд 

байсан)

• Нээлтүүдийг патентаар хамгаалж технологийг 

ашигласны төлбөрийг (роялтийг) авдаг болсон



1785- төмөр/гангийн аж 

үйлдвэрийн хувьсгалын эхлэл

• Уурын мотороор ажилладаг анхны нэхмэлийн машиныг (Картрайтын 

нээлт)

• 1785 гангийн үйлдвэрлэлийн анхны шинэ технологийг Хенри Корт 

патентэлсэн
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Уурын мотор
• 1712 Ньюкоменын 

мотор (5 морины х).

• Жеймс Ватт (Watt) 1736-

1819 орчин үеийн уурын 

моторыг бүтээсэн

• Үүнийг анхны 

үйлдвэрүүд өргөнөөр 

хэрэглэж, усны 

урсгалын эрчим хүчийг 

орлуулсан



Үүний зэрэгцээ

• Төмөр эдлэлийн машин 

үйлдвэрлэлийн хөгжил (1774)

• Хими: нүүрснээс байгалийн 

хийг гаргасан (1726), хүхрийн 

хүчил 1746

• Барилгын материал: 

портланд цементийн нээлт 

(1824)

• Хийн гэрэлтүүлэгч (1804), 

Герман - тосон лаанаас 75% 

хямд



Тээвэр
• Британид 1800 онд 1000 орчим жижиг 

төмөр замууд байсан 

• 1816 онд Жорж Стивенсон уурын 

мотороор ажилладаг төмөр замын 

вагоныг бүтээж, 1825 онд Манчестер, 

Ливерпүүл хотуудыг холбосон 30 км 

төмөр замын захиалгыг авсан

• Ливерпүүл боомтод тухай үед дэлхийн 

худалдааны 1/3 ноогддог байсан учир 

маш их тээвэрлэлтийн хэрэгцээтэй 

байсан

• Рокет гэдэг анхны зүтгүүрийн хурд 40 

км/ц хүрсэн бөгөөд 1831 онд тус төмөр 

замаар 450000 хүн, 43 мянган тонн 

бараа, 11 мянган тонн нүүрсийг 

тээвэрлсэн

• 30 жилийн дотор зөвхөн Их Британий 

төмөр замын сүлжээ 51 милээс 10002 

миль болж өссөн 



2-р аж үйлдвэрийн хувьсгал 

1870-1960
• Цахилгаан 

• Цахилгаан мотор 1821 

(Фарадэй)

• Телеграф, утас

• Цэвэр, бохир усны хотын сүлжээ

• Төмөр зам, тээврийн хөгжил

• Анхны автомашин, нисдэг онгоц

• 1880 анхны өндөр байшингууд

• 1890 дуу, дүрсний бичлэг 

(фонограм, синема)



Фордын конвейер буюу урсдаг угсралтын 

шугам, 20-р зууны эхэнд, масс аж үйлдвэрийн 

хөгжил
1908 онд АНУ-гийн Мичиган мужийн Детройт 

хотын Форд компанийн Пикетт үйлдвэр анхны 

“Загвар Т“ хэмээх харьцангуй хямд 

автомашин үйлдвэрлэж, бусад компаниудын 

машинууд 1100 орчим долларын үнэтэй 

байхад, “Загвар Т“ анх 850 доллараар, удаа 

дараа технологи, загвараа сайжруулж 

бүтээмжийг дээшлүүлсний дараа бүр 290 

долларын үнээр худалдаанд гаргаж,  зах 

зээлд ноёрхож нийтдээ 15 сая Т загварын 

автомашиныг борлуулсан түүхтэй. 

Эндээс том зах зээл, их хэмжээний 

үйлдвэрлэлийн давуу тал үүсч байгаа



Аж үйлдвэрийн 2-р хувьсгалаар 

• Дэлхийн аж үйлдвэрт Британи, Францийн дараа шинэ 
манлайлагч орнууд гарч ирсэн

• Ийнхүү 19-р зуун Британий мандлын үе байсан бол

• 20-р зуунд 

• АНУ

• Герман

• Япон

• ЗХУ

• Зэрэг шинэ аж үйлдвэрийн гүрнүүд бий болов



Германы жишээ
• Шинэ технологийг хэрэглэх, бүтээх, нутагшуулах нийгмийн 

чадавхийн хувьд Германд 1717 оноос Пруссийн хааны зарлигаар 5-
12 настай хүүхдүүдийг албадан сургуулиудад (Volksschule) 
хамруулж, 1763 онд нийтийн боловсролын тухай хуулийг гаргаж 
байжээ. 

• 1810 онд Пруссийн вант улсад багш нарын сертификатыг 
нэвтрүүлж, боловсролын стандартыг нэвтрүүлжээ. 

• 1885 он гэхэд Германд 7.5 сая хүүхэд дунд сургуульд хамрагдаж, 
их сургуулиудад 27 мянган оюутан суралцаж байжээ. 

• Шинжлэх ухааны хөгжлөөр дэлхийд, Германы их дээд 
сургуулиуд, тухайлбал, 1809 онд Гумболдтын байгуулсан 
Берлиний их сургууль Европт жишиг болсон тул аж үйлдвэрийн 
дараагийн хувьсгалын хүний нөөцийн хөгжил нь хангалттай 
өндөр түвшинд хүрчээ. 

• Нийгмийн бодлогт1883 онд Герман эрүүл мэндийн улсын 
даатгалтай, 1884 онд хөдөлмөрийн чадвар алдсаны улсын 
тэтгэмжтэй, 1889 онд өндөр насны тэтгэвэртэй,  1891 онд хөдөлмөр 
хамгааллын иж бүрэн хуулиудтай, 1903 онд хүүхдийн хөдөлмөрийг 
хориглосон хуультай болж, нийгмийн хөгжлөөрөө ч дэлхийг 
тэргүүлжээ.



Зөвлөлт Холбоот Улс

• Орчин үеийн технологийн нутагшуулалтын 
шилдэг жишээ

• Зөвхөн 1929-1933 оны 1500 аж үйлдвэрийн 
обьектыг шинэчлэх 170 гаруй гэрээг барууны 
компаниудтай байгуулж, 

• асар богино хугацаанд цахилгаанжуулалт, аж 
үйлдвэржилтийг амжилттай хэрэгжүүлсэн 
билээ. 

• 1929-1945 оны хооронд технологийг 
шилжүүлэх 218 гэрээг байгуулж, үүнээс 64%-
ийг АНУ-ын компаниудтай байгуулж, 
үйлдвэрүүдийг “түлхүүр эргүүлэх” нөхцөлөөр 
барих (turnkey), технологийг шилжүүлэх, мега 
хэмжээний цахилгаан станцуудыг байгуулах 
туршлагыг богино хугацаанд эзэмшиж байжээ. 

• Боловсролыг маш их сайжруулсан

• Хөгжлийн санхүүжилтэд бүх нөөцөө
зарцуулсан (улсын хэмжээгээр 1930 онуудад 
хүн амын нилээд их хувь өлсгөлөнд нэрвэгдэж 
байсан)



“Албан есны“ хөгжлийн онолын 
үүсэл  1940-1950

• 1954 онд эдийн засгийн хөгжлийн сонгодог онолын 
үндэслэгч А. Люис өөрийн загвартаа хэрэглэсэн. 
Люисийн судалгаа гарснаар албан ёсоор хөгжлийн 
эдийн засгийн ухаан үүссэн гэж үздэг. 

• Хөгжлийн эдийн засаг гэдэг нь түлхүү хөгжиж буй 
орнуудад хамааруулсан онол байсан

• Хоцрогдсон Ази, Африкийн орнуудын хөгжлийг 
тайлбарлах онол гэж анх үздэг байсан

• Өнөө үед хөгжлийн онол шинэ түвшинд гарч маш олон 
урсгалууд бий болсон

• Хиршманы холбоосын онол



Дэлхийн даяаршил
• Хөгжсөн орнууд аж 
үйлдвэржилтээр дагнаж 
байгаа

• Хөгжиж буй орнууд 1940 
онуудаас эхлэн 
колончлолоос гарч байгаа 

• 1950 онуудаас хөгжиж буй 
орнуудад аж үйлдвэржилт 
эхлэж байгаа

• 1960 онуудад аж үйлдвэр 
хөгжиж буй орнууд руу 
шилжиж эхлэж байна



Япон тэргүүтэй Зүүн Азийн 

аж үйлдвэрийн гайхамшиг
• 1993 Дэлхийн Банк Зүүн 

Азийн эдийн засгийн 

гайхамшиг

• Япон

• 4 бар: БНСУ, Тайвань, 

Хонконг, Сингапур

• Бүгд ялгаатай замаар хөгжиж 
ирсэн

• Төрийн бодлого: экспортыг 

дэмжиж, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжсэн, төрийн 
зохицуулалт хүчтэй
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Дэлхийн аж үйлдвэрлэл Азид төвлөрч 

байна

• Эхний ээлжинд Япон, 
БНСУ, Тайвань, Хонконг 
Азийн хөгжлийг тэргүүлж 
байсан бөгөөд дараагийн 
давалгаанд

• БНХАУ, Тайланд, Малайзи, 
Вьетнам

• БНХАУ- түүхийн эдийн 
экспортын хувь 50.3%   
1980 

• 2010 онд  5.2% байсан бол 
өнөө үед Аж үйлдвэрийн 
барааны хувь  94.8%.  

• 2010 автомашины 
үйлдвэрлэл 18 сая машин 
(АНУ, Японоос их)



БНХАУ, БНЭУ-ийн сэргэн 

мандалт

• БНХАУ дэлхийн аж 

үйлдвэрийн төв
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БНХАУ

Технологийн хөгжил



Энэтхэг
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Эдийн засгийн хөгжлийн 
нууцыг тайлбарлах онолуудын 
үүсэл

• Эдийн засгийн хөгжлийн гол онолууд:

• Төрийн зохицуулалт, нийгмийн капиталын онол 
(институцийн онол)

• Экспортын бодлого, дотоодын зах зээлийг хамгаалах 
бодлого (infant industry protection) 

• Хүмүүн капитал, хүний хөгжил (Беккер)

• Бизнесийн таатай орчин (өрсөлдөх чадварын онол, 
М.Портер, институцийн онол) гм

• Тоглоомын онол: хамтын ажиллагаа, зохицуулалтын 
онол
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Дэлхийн аутсорсингийн төв

108 billions dollars industry

British English



TCS, India

• TCS 

• Дэлхийн компаний 

сургалтын төв

• 50 000  жилд ИТ 

мэргэжилтэн бэлдэнэ

• TCS   300,000  хүн ажилдаг

• Дундаж нас 27  
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Азийн хөгжлийг тайлбарлах 
онолууд

• Social capital - нийгмийн капиталын онол

• Economies of scale - том зах зээлийн давуу талын нөлөө
(П.Кругман)

• Төрийн оновчтой оролцоо

• Экспортыг туших бодлого



3-р аж үйлдвэрийн 

хувьсгал
• 1960 онуудаас

• Цахим хувьсгал 

• Сэргээгдэх эрчим хүч

• Ногоон хувьсгал - хүнс болон эрчим хүчийг хэмнэх

• мэдээлэллийн технологи, үүрэн харилцаа холбоо,

• 4-р хувьсгал: хиймэл оюун ухаан, робот, 

нанотехнологи



Орчин үеийн хөгжлийн онолууд

• Технологи, инновацитай холбоотой

• Цахим салбарын хөгжил - цахим эдийн засаг

• Судалгаа хөгжүүлэлт R&D



Японы жишээ - орчин үеийн 
технологийг дэмжих бодлого
• 1971 оноос төрийн хөгжлийн бодлогыг шинэчлэн, өндөр 

технологийг хөгжүүлэх чиглэлийг түлхүү баримталж, 
компьютер, цахим технологи, роботыг хэрэглэх бодлого 
руу шилжиж, 

• Судалгааг дэмжих үүднээс 1980 он гэхэд нийт улсын 
төсвийн зардлын 3%-ийг эрдэм шинжилгээнд зарцуулж, 
1983 онд гэхэд тус зорилгод 5.8 тэрбум ам доллар олгож 
ингэхдээ эхний ээлжинд хэрэглээний технологийн 
дэмжлэгт төвлөрч, нийт санхүүжилтийн 60% нь 
хэрэглээний салбарт зарцуулагдаж, суурь шинжлэх 
ухааны зардалд 14%-ийг зарцуулсан байна. 

• Электроникийн салбар, ахисан түвшний технологи, 
машины салбарын хөгжлийг дэмжих тусгай хуулиудыг 
1957, 1971, 1978 онд баталжээ. 

• Хуулийн дагуу зөвхөн төсвөөс татаас авах төдийгүй  
Японы Хөгжлийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээлүүдийг 
олгож байжээ.



Глобаль компаниудын үүсэл хөгжлийг дэмжиж 

байгаа шинэ хүчин зүйл: технологийн дэвшил

• технологиэр өрсөлдөж байгаа

• Зардалд судалгаа хөгжүүлэлтийн асар их 

өндөр зардал орж байгаа

• Үүнийг бүтээгдэхүүнд шингээхийн тулд асар 

том (дэлхийн) зах зээл шаардлагатай болж 

байгаа



Судалгаа хөгжүүлэлтээр 

тэргүүлдэг компаниуд

• Амазон, Эппл, Нетфликс, Тенсент (Вичат), 

Спотифай, Тесла, Самсунг, Сони гм
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Судалгаа 

хөгжүүлэлтийн 

зардал
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Глобаль компаниудын 

онцлог

• Дэлхийн зах зээлд үйлдвэрлэлээ явуулж

• Дэлхийн зах зээлд борлуулдаг

• Ингэснээр асар их хэмжээний судалгаа 

хөгжүүлэлтийн зардлыг шингээдэг
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Хөгжлийн онолын шинэ 
урсгалууд

• 1990 онуудын сүүлээс орчин үеийн цахим харилцаа 
холбоогоор төсөөлсөн сүлжээний эдийн засгийн онол, 

• хөгжлийн олон тэнцвэрт байдал, 

• “ядуурлын үрх“-ийн концепци, 

• үндэсний өрсөлдөх чадварын судалгаа 

• 2000 оноос хойш хөгжлийн эдийн засгийн томоохон 
сэдвүүд нь байгалийн баялаг 

• газар зүйн байршлын нөлөө (Ж. Сакс), 

• институцийн хөгжлийн нөлөөний хүчин зүйлсийн 
талаар олон судалгаа хийгдэж байна. 



Монгол Улсын хөгжлийн түүх, 
өнөөгийн тулгамдсан асуудлуу



Монгол Улсад орчин үеийн 
хөгжлийн эхлэл нь 1934 оноос 
эхэлсэн

• 1934 оны 3 дугаар сарын 26-нд ЗХУ-ын 
хөрөнгөөр Аж Үйлдвэрийн комбинатыг 
байгуулж, арьс ширний, ноос угаах, цэмбэний 
фабрик, нэхий эдлэлийн үйлдвэрээс бүрдүүлсэн. 
1935 онд ЗХУ-аас Монголын өмч болгон үнэ 
төлбөргүй шилжүүлсэн байна. Арьс ширний 
завод нь арьсыг шохойдох, идээлэх, гүйцэтгэх 
гэсэн гурван дамжлага цехтэй байжээ. 

• Хожим аж үйлдвэрийн комбинатыг өргөтгөх, 
шинээр үйлдвэрүүд нэмж байгуулах ажил 1950 
оны сүүлчээр эхэлж, 7000 гаруй ажилчидтай 
байсан 

• Харин уул уурхайн салбарт 1942 онд Налайхын, 
1943 онд Дорнодын Зүүн булагийн нүүрсний 
шинэ уурхайг нээн ашиглаж,  

• Монгол-Зөвлөлтийн 
хамтарсан "Совмонголметалл" нийгэмлэг 
Дожир, Ямаат, Бэрхийн хайлуур жонш, Чулуун 
хороот, Бүрэнцогт, Түмэнцогтын гянт болд, 
Баян модны цагаан тугалганы уурхайнууд орсон



Уул уурхайн хамгийн том төсөл Эрдэнэт 
үйлдвэрээр (зэсийн баяжуулах үйлдвэр) 
мегатөслүүдийн эхлэл

• 1950-60-70-1980 онуудад 
Монголын эдийн засагт ийнхүү
томоохон төслүүд эхэлсэн 

• УБТЗ, цахилгаан станцүүд, хот 
байгуулалтын хүрээнд 
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт 
хотуудын үүсэл, уул уурхайн 
салбарт Зүүнбаянгийн газрын 
тосны үйлдвэр, ураны 
Дорнодын төсөл, хамгийн том 
нь Эрдэнэт зэсийг баяжуулах 
үйлдвэрийн төсөл болсон

• Үндсэндээ энэ үеэс эхлэн уул 
уурхай, ХАА-хөнгөн аж 
үйлдвэрийн цогцолбороор 
хөгжиж ирсэн



Уул уурхайн онцлог Монгол 
Улсад

• Эхнээсээ экспортын зориулттай, 
валютын нөөцийг бүрдүүлдэг

• Цар хүрээнээс болж гадаадын 
санхүүжилттэй (Эрдэнэт, ОТ)

• Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг 
шаардсан 

• Нийгмийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтыг дагуулдаг (боловсон 
хүчин, стандарт, хууль эрх зүй, 
боловсрол гм)

• Боловсон хүчинг бэлтгэх асуудал

• Зах зээлд дотоодын Ханган 
нийлүүлэгчдийг бэлдэх 

• Дотоодын эрх зүйн орчны 
шинэчлэлийг дагуулдаг



Монгол Улсын хувьд 

• Хөгжлийн онолоор авч үзэхэд

• Дотоодын зах зээл багатай

• Боловсон хүчин дутмаг

• Дэд бүтэц хөгжөөгүй

• Далайд гарцгүй

• Байгалийн онцлог, цаг уур, хүн амын нягтаршил

• Нийгмийн капиталын хувьд Зүүн Хойд Азиас ихээхэн 
ялгаатай

• Улс төрийн хувьд 3-4 жилийн мөчлөгтэй (том төслүүдэд 
харш)

• Гэхдээ ЭХТЗ, хожим хөрш орнуудын зах зээл чухал үүрэг 
гүйцэгтэсэн



Монгол Улсын хувьд хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлт яагаад чухал 
болсон бэ?

• 1990 оноос хойш манай улс Вашингтоны хэлцлийн дүрмээр явж, эдийн 
засгаа чөлөөлөх процесс явагдсан

• 2000 оноос хойш НҮБ-ийн Мянганы хөгжлийн зорилтууд тунхагласан

• Нөгөө талаас манай улсын хувьд том бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх үе 
нь болсон

• Томоохон бүтээн байгуулалт (мегатөслүүд) 

•Техникийн зохицуулалтын хувьд хууль, дүрэм, институцийн 
зохицуулалтыг ихээхэн шаардсан

•Салбар хоорондын, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа

•Хөгжлийн санхүүжилт

•Хөгжлийн боловсон хүчин

•Хөгжлийн дэд бүтэц

•Хөгжлийн бодлого

•Тиймээс хөгжлийн төлөвлөлтийн системийг шинээр байгуулах 
шаардлагатай болсон, зах зээлийн онцлогт тохируулан үүсгэн 
байгуулах



Монгол Улсын хувьд зах 
зээлийн үеийн бүтээн 
байгуулалтын эхлэл

• Зах зээлд шилжсэн үеэс хойш 
төлөвлөлтийг халж, чөлөөт зах зээлийн 
зохицуулалтаар хөгжиж эхэлсэн боловч

• 2000 оны эхээр Сентерра, Бороо гоулд 
анхны алтны томоохон төсөл татварын 
болон гадаад хөрөнгөоруулалтын орчны 
шинэтгэлийг дагуулсан

• 2004 оноос хойш ОУВС, Вашингтоны 
хэлцлийг дагахаа больсон

• 2009 оноос анхны мега төсөл болох 
Оюутолгой, Тавантолгой төслүүд 
хэрэгжилт эхэлсэн 

• Экспортын чиглэлтэй, эдийн засаг, дэд 
бүтэц, бүс нутаг, нийгмийн хөгжилд 
ихээхэн нөлөөтэй

• Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
түшиглэсэн

• Том бүтээн байгуулалт салбарын, салбар 
хоорондын, улсын, бус нутгийн, байгаль 
орчны, хууль эрх зүйн, стандартын, 
нийгмийн бүх төрлийн зохицуулалт, 
уялдааг шаардана



Үүний дагуу 2006 оноос эхлэн

•2006 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008 онд 
батлагдсан

•Стратеги - уул уурхайн ордуудыг түшиглэн 
эдийн засаг, экспорт, төсвийн орлогыг 
нэмэгдүүлж, дэд бүтэц, орон нутаг, шинэ 
салбаруудаа хөгжүүлэх

•Стратегийн ордуудын тодорхойлолтыг 
сэргээсэн

•Эдийн засаг дах төрийн оролцооны шинэ 
хэлбэрүүдийг бий болгож, Эрдэнэс МГЛ зэрэг 
шинэ төрийн компаниудын үеийг эхлүүлсэн



Хөгжлийн төлөвлөлтийн 
тогтолцооны хэсгүүд

• Төр захиргааны бүтэц (2008 оны ҮХЦБ, ЗГ хууль, бусад) ҮХШХ

• Төрийн байгууллага - төлөвлөлт, зохицуулалтын үүргийг 
гүйцэгтэнэ

• Хөгжлийн санхүүжилтийн тогтолцооны үүсэл - төсвийн тухай 
хуулийн өөрчлөлт, концесси, санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, 
Хөгжлийн банк, Инновацийн тухай хууль

• Хуулиар энэ харилцааг зохицуулах шаардлага - Хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль

• Нэгдсэн бодлого стратеги, төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөө (УХОХ)

• Мониторинг ба явцын тохиргоо

• Холбогдох дүрмүүд

• Үндсэн хуулиар баталгажуулах

• Энэ процесс 8 жил шаардсан 2011-2020



ДНБ 13 тэрбум  долларт хүрсэн



Хүний хөгжил

• HDI Хүний хөгжлөөр Азийн орнуудтай 

ижил түвшинд байна

• HCI Хүмүүн капиталаар  Mонгол Улс

• 51р байранд ордог дэлхийд  

• Турк, Малайзи зэрэг орнуудаас дээгүүр 

Mongolian students at Penn 

Law State (USA)
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Монгол Улсын төсвийн орлого
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Процессын хувьд
• Өнөөгийн байдлыг зөв оношлох (мониторинг, үзүүлэлтүүд)

Боломжуудыг судлах

• Бодлогыг тодорхойлох

• Бодлогын дагуу хийгдэх

• Төрийн зохицуулалт

• Хөрөнгө оруулалтын обьектууд

• Уялдаа 

• Санхүүжилтийг баталгаажуулах (төсөв, концесси, Хөгжлийн 
банк, хувийн хэвшил)

• Стратегийн хувьд - дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх, экспортын 
зах зээлийг баталгаажуулах, хүний нөөцийг бэлдэх, хууль эрх 
зүйн орчныг шинэчлэх,  хувийн хэвшлийг татан оролцуулах, 
гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай тохирох, байгаль орчныг 
хамгаалах, орон нутгийн оролцоог баталгажуулах

• Стратегийн чиглэлүүд - хүнд аж үйлдвэр, ХАА, инновацийн 
хөгжил, цахим эдийн засаг



Тулгамдсан асуудал

• төлөвлөлтийн агуулга 

• Төлөвлөлтийн хүний нөөцийн чадавхи

• Тогтолцоог боловсронгүй болгох

• Салбар хоорондын зохицуулалт

• Шинэ салбаруудын хөгжил - цахим эдийн засаг, бусад

• Боловсон хүчний бэлтгэл

• Стартапууд болон санхүүгийн зах зээлийн уялдаа

• Уул уурхайгаас болон ХАА-с орох орлогийг ашиглан 
шинэ эдийн засгийн бүтцийг аажмаар бүтээх


