Зүүн Азийн Газар Мэдлэгийн Удирдлагын Санаачлага 2010 он
Жил бүр хэвлэгдэн гардаг энэхүү товхимол нь Зүүн Азийн Газрын (EARD) өнгөрч буй
жилийн мэдлэгийн менежментийн ажлын үр дүнг толилуулж байна. Тус нийтлэл нь 2010
онд гүйцэтгэсэн 37 стратегийн мэдлэгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний (МБҮ) хураангуй
нэгтгэл бөгөөд зарим тайлан судалгааны бүрэн эхийн веб холбоосыг тусгасан болно.
Азийн Хөгжлийн Банкны тухай
Азийн Хөгжлийн Банкны зорилт нь Ази Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах
бөгөөд гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд амжилт ахицаар
баялаг байгаа хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт
амьдарсаар байна. Үүнд: өдөрт 2 ам доллараас бага орлоготой хүн амын тоо 1.8 тэрбум,
өдөрт 1,25 ам.доллараас бага орлоготой иргэдийн тоо 903 сая хүрчээ. АХБ нь бүх нийтийг
хамарсан эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын
ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.
Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн улстай бөгөөд үүний 48 нь тус бүс нутагт
оршдог. АХБ нь хөгжиж буй гишүүн орнууддаа бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө
оруулалт, баталгаа гаргах, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэргээр
дамжуулан дэмжлэг үзүүлдэг.
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Эрчим хүчний хэлтэс
Байгаль орчин, байгалийн нөөц, хөдөө аж ахуйн хэлтэс
Захирлын ажлын алба
Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүсийн хамтын ажиллагааны хэлтэс
Хот байгуулалт ба нийгмийн салбарын хэлтэс
Тээврийн хэлтэс
Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар
БНХАУ дахь суурин төлөөлөгчийн газар

АХБ-ны Мэдлэгийн Газрууд
ERD
= Эдийн засаг болон судалгааны газар
RSDD = Бүсийн болон тогтвортой хөгжлийн газар
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Өмнөх үг
Дөрөв дэх жилдээ хэвлэгдэн гарч буй энэхүү товхимол нь Зүүн Азийн Газрын (EARD) өнгөрч буй жилийн
мэдлэгийн менежментийн ажлын үр дүнг толилуулж байна. Тус нийтлэл нь 2010 онд гүйцэтгэсэн 37
стратегийн мэдлэгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний (МБҮ) хураангуй нэгтгэл бөгөөд зарим тайлан
судалгааны бүрэн эхийн веб холбоосыг тусгасан болно.
2010 оны МБҮ нь БНХАУ-ын хувьд дараах үндсэн сэдвүүдийг хөндсөн: БНХАУ-ын 12 дугаар
Таван-жилийн төлөвлөгөөний (ТЖТ) бодлогын чиглэлүүд, шинэ эринд ядуурлыг бууруулах, орон
нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, анхан шатны эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах, хуурай
газрын экосистем, хотын арилжааны банкны хөгжил. Анхаарал татсан шинэ асуудлуудад (i) эдийн
засгийн өсөлтийг дахин тэнцвэржүүлэхэд төсвийн бодлогын гүйцэтгэх үүрэг, дунд орлогын урхинаас
сэргийлэх, орон нутгийн санхүүжилт; (ii) ногоон эдийн засгийн хөгжил, тухайлбал хөдөөд био эдээс
эрчим хүч гаргах болон эко төлбөр; (iii) бүгдийг хамарсан өсөлт, тухайлбал хүн амын насжилт ба урт
хугацааны эрүүл мэндийн үйлчилгээ, олон нийтийг хамарсан нийгмийн хамгаалал болон цаг уурын
өөрчлөлтийн нийгмийн хүчин зүйлүүд зэрэг тусгагдсан.
Монголын хувьд, 2010 оны МБҮ нь санхүүгийн салбарын үнэлгээ, цөөнх хувь эзэмшигчдийн
эрхийг хамгаалах, боловсруулах үйлдвэрлэл болон мал аж ахуйд суурилсан боловсруулах
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тухай сэдвүүдийг багтаасан. Зүүн Азийн цаг уурын өөрчлөлт, КАРЕКийн худалдааг хөнгөвчлөх зорилтын хоёр талын хүчин зүйлүүд болон Азийн “аваргуудын” дахин
сэргэлтийн талаарх асуудлуудыг бүсийн буюу Хятад болон Монгол Улсыг МБҮ хамарсан.
БНХАУ болон Монгол дахь АХБ-ны үйл ажиллагаанд мэдлэгийг нэгтгэх. Мэдлэгийн удирдлага
нь Зүүн Азийн Газрын БНХАУ болон Монгол дахь үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг юм. Ингэхдээ
зээл, техникийн туслалцааны үйл ажиллагаа болон бодлогын МБҮ-ний дэмжлэгийн хүрээнд мэдлэг
цуглуулахад илүү анхаарч байна.
Мэдлэгийн бүтэгдэхүүний орон нутгийн хэрэгцээг хангах. БНХАУ болон Монголын МБҮ нь
тухайн орны зүгээс тавьсан санал хүсэлтийн дагуу хийгдсэн. БНХАУ-ын хувьд макро эдийн засгийн
удирдлага, эрчим хүчний үр ашиг, байгаль орны хамгаалал, ядуурлыг бууруулах, муж хоорондын
хамтын ажиллагааг дэмжих асуудлуудад гол анхаарлаа хандуулсан. Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн
хорооны (ҮХШХ) хүсэлтийн дагуу АХБ анх удаа БНХАУ-ын 5-жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах
ажилд мэдлэгийн дэмжлэг болон бодлогын зөвлөмж өгсөн. Монголын хувьд бүгдийг хамарсан өсөлт,
ядуурлыг бууруулах (хүнсний аюулгүй байдал) асуудлуудад гол анхаарлаа хандуулсан. АХБ Монгол
Улсын Ерөнхий сайдын дор байдаг Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны (ҮХШХ) хүсэлтийн
дагуу ҮХШХ-ны бодлогын баримт бичиг боловсруулахад бодлогын болон салбарын асуудлаар
дэмжлэг үзүүлсэн, ө.х. төсвийн уул уурхайн нөөцөд үзүүлэх нөлөө, инфляцийн Монголын эдийн
засагт үзүүлэх нөлөө, мал аж ахуйд суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэл зэрэг сэдвүүд багтсан.
Мэдлэгийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх. Монголд 2008 оноос хойш судалгаа зөвлөгөө
өгөх баг бодлогын зөвлөмж өгч ирсэн. Энэхүү баг ҮХШХ-тай хамтран ҮХШХ-ны бодлогын судалгаа
боловсруулдаг. Энэ нь ҮХШХ-ны ажилчдын судалгааны аргачлал, эдийн засгийн бодлогын судалгаа
хийх чадавхийг бэхжүүлэхэд тус нэмэр болдог.
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Өмнөх үг

Улс доторх мэдлэгийн хамтын ажиллагааг бий болгох. АХБ-ны анхны улс доторх мэдлэгийн
хамтын ажиллагаа нь БНХАУ-АХБ-ны мэдлэг түгээх платформ байсан бөгөөд энэ нь хот,
тээврийн салбарын асуудлуудыг хөндөж байсан. Хот төлөвлөлтийн шилдэг туршлагуудыг түгээх
зорилготойгоор АХБ болон Шанхай хотын Тонгжи их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
байгуулагдсан БНХАУ-ын Хотын мэдлэгийн төв нь энэ чиглэлийн анхдагч санаачлага болсон. 2010
оны 11 дүгээр сарын эхээр ажлаа эхлүүлсэн БНХАУ-ын Тээврийн мэдлэгийн төв мөн байгуулагдаж
байна. БНХАУ-ын Тээврийн мэдлэгийн төв нь бүсийн тээврийн асуудлыг тогтвортой авто болон
төмөр замын сүлжээ хөгжүүлэхэд урган гарч буй бэрхшээлүүдтэй уялдуулан шинэчлэх зорилготой.
Мэдлэгийн удирдлага нь Зүүн Азийн газрын БНХАУ болон Монголд үзүүлж буй тусламжийн
стратегийн тэргүүлэх чиглэл хэвээр үлдэх бөгөөд мэдлэгийг нэмэгдүүлэх болон санаачлагатайгаар
мэдлэгийг түгээхэд түлхүү анхаарах болно.

Клаус Герхойссер
Захирал
Зүүн Азийн Газар
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Бодлогын Зөвлөмжийн
Цуврал
БНХАУ-ын 12 дугаар Таван-жилийн Төлөвлөгөөний үндсэн
хандлага ба бодлогын чиглэлүүд
Энэхүү судалгаа нь БНХАУ-ын 12 дугаар Таван-жилийн төлөвлөгөө (ТЖТ)
боловсруулах явцад Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-наас үзүүлсэн мэдлэгийн
дэмжлэг болон бодлогын зөвлөмжийн хүрээнд хийгдсэн болно. Үндэсний
Хөгжил, Шинэтгэлийн Хорооноос 12 дугаар ТЖТ-ний бэлтгэл ажилтай
холбоотойгоор хоёр судалгаанд оролцох хүсэлтийг АХБ-д тавьсан. Эхний
судалгаа нь 12 дугаар ТЖТ-ний чиглэл болон бодлогын талаар ба хоёр
дахь судалгаа нь БНХАУ-ын үйлдвэржилтийн шилжилтийг түргэтгэх
цаашдын хандлага болон бодлогод анхаарлаа хандуулсан.
12 дугаар ТЖТ-ний чиглэлүүд болон бодлогын талаарх эхний
судалгаа нь гурван дэд-судалгаанаас бүрдсэн: (i) дэлхийн эдийн
засгийн сүүлийн үеийн чиг хандлагууд ба тэдгээрийн БНХАУ-д үзүүлэх
нөлөө; (ii) 11 дүгээр ТЖТ-ний явц дахь БНХАУ-ын макро эдийн засгийн
чиг хандлага; (iii) 12 дугаар ТЖТ-ний хөгжлийн чиг хандлага, үндсэн
зорилтууд ба бодлогууд. Судалгааны гол ололтуудыг 2010 оны 1 дүгээр
сард Бээжин хотод зохион байгуулагдсан семинарын үеэр танилцуулсан.
Сүүлийн 30 жилийн туршид дэлхий нийтээр Хятад Улсын хурдацтай
хотжилт болон гайхалтай эдийн засгийн өсөлтийг харсан. Хятад Улсын
хотжилтын түвшин 1978 оны 17,9%-с 2008 онд 45.7% хүртэл өссөн. Дэлхийн
эдийн засаг, санхүүгийн хямрал ч Хятад Улсыг чамгүй эдийн засгийн өсөлт
гаргахад саад болоогүй. Олон Улсын семинарт уригдан ирсэн шинжээчид
болон мэргэжилтнүүд Хятад Улс нь ирэх 10-15 жилд дунд орлоготой улс
орнуудын дээд бүлэгт багтах замналд орсоныг хүлээн зөвшөөрч байна.
Хятад Улс нь урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангахад дараах
дөрвөн үндсэн хүчин зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай:
хэрэглээний эрэлт хангалтгүй; технологийн шинэтгэлийн хөтлөгч
дутмаг; эко-байгаль орчныг хамгаалах болон эдийн засгийн хөгжлийн
тэнцвэржүүлэлт; хот, хөдөөгийн болон бүсүүдийн хоорондын эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах тухай асуудлууд орж байна.
12 дугаар ТЖТ-ний судалгаа нь дээд түвшний болоод төлөвлөлтийн
албаны хүмүүсийн оролцоотой хөгжлийн өргөн хүрээтэй асуудлуудыг
хэлэлцэх тавцан болсон. Олон улсын семинараас эдийн засгийн тэнцвэрийг
хангах (эдийн засгийн үр ашгийг хангах), байгаль орчин (ногоон хөгжил) болон
нийгмийн үр ашгийг (бүгдийг хамарсан өсөлт) хангах талаар анхаарахыг
санал болгосон.
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The Hazards of Population Aging

A

Aging in developing economies is particularly complex because their populations age
fast but at low levels of income. In addition, their labor markets tend to be largely
imperfect with a significant share of the labor force in informal jobs under poor working
conditions. At the same time, shortages of qualified workers hinder development
because the new skills demanded to meet the needs of economic modernization are
scarce. Structural constraints—including limited access to financial products and
services, a restrictive business environment, and weak safety nets—compound the
difficulties of aging at an earlier stage of development. Culture can also influence the
impact of aging. While in most developed economies the state plays a pivotal role in
caring for the needs of old age, the elderly in Asia have traditionally relied on filial
resources and family support. However, extended family networks are weakening, as
traditional values change alongside economic reform and modernization, threatening
the sustainability and effectiveness of the mechanism.



www.adb.org/documents/briefs/ADB-Briefs-2010-6-Population
-Aging-PRC.pdf

population is said to be aging when the elderly segment grows faster than
the total population, resulting from falling fertility rates and rising longevity.
Aging can have adverse effects on economic performance that demand
changes in social and economic policies to address the challenge.

While the best-known dimension of aging relates to fiscal sustainability due to spiraling
health care and pension costs, the repercussions of aging are wider. The structure of
the labor market, the pattern of savings, and migration flows will change in an aging
society. More worryingly, aging will ultimately constrain economic growth. This is
because in the absence of increases in total factor productivity and/or in the capital
stock, labor supply shortages result in lower gross domestic product (GDP) growth.

According to the United Nations definition,1 the population of the People’s Republic
of China (PRC) has been aging since 2000. However, the fact that the country is aging
-(/&ODVVLILFDWLRQ---
,6%1
,661
3XEOLFDWLRQ6WRFN1R$%)

БНХАУ-ын хүн амын насжилтын Нийгэм-эдийн засгийн үр
дагаварууд (АХБ Тойм № 6)

$VSHUWKH8QLWHG1DWLRQVGHILQLWLRQDSRSXODWLRQLVDJLQJZKHQRIWKHWRWDOSRSXODWLRQLV
RUROGHUDQGRIWKHSRSXODWLRQLVRUROGHU,QWKH35&·VUHVSHFWLYHSHUFHQWDJHVVWRRGDW
DQG

Хүн амын насжилт нь улам бүр өсөн нэмэгдэх тэтгэвэр болон эрүүл мэндийн
зардлаар дамжин төсвийн ачаалал, тогтвортой байдалд нөлөөлдөг тухай
хүмүүс сайн мэддэг ч хүн амын насжилтын үр дагавар нь үүнээс хавьгүй өргөн
цар хүрээтэй байдаг. Хөдөлмөрийн захын бүтэц, хуримтлалын хэв шинж болон
шилжилт хөдөлгөөний урсгал нь нийгмийн насжилтай уялдан өөрчлөгддөг.
Эцэстээ насжилт нь эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлагч хүчин зүйл болдог.
Сүүлийн 30 жилийн Хятад Улсын хүн амын дундаж насжлалт уртассан
болон төрөлт огцом буурсан нь тус улсыг дэлхийн хүн ам зүйн хамгийн
түргэн шилжилттэй улс болоход нөлөөлсөн. Үүний үр дүнд хөдөлмөрийн
насны хүн амын тоо хоёр дахин нэмэгдсэн. Энэхүү хүн ам зүйн таатай чиг
хандлага нь ДНБ-ний өсөлт болон нэг хүнд ногдох орлогыг нэмэгдүүлж
эдийн засгийн шинэчлэлд дөхөм болсон.
Хятадын хүн амын насжилт нь дараах гурван шалтгааны улмаас онцгой
анхаарал татдаг бөгөөд үүнд асар их хүн амын тоо хэмжээ, нэг хүнд ногдох
орлогын харьцангуй бага түвшинд насжилттай холбоотой бэрхшээлүүд
тулгарч байгаа болон халамжийн тогтолцоо сул хөгжсөн зэрэг багтана.
Бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг хангах,
халамжийн тогтолцоог бэхжүүлэх, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх,
тэтгэврийн шинэтгэлийг түргэтгэх зэрэг насжилттай холбогдсон
тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд чиглэгдсэн бодлогын шийдвэртэй арга
хэмжээ авах зайлшгүй шаардлага тулгараад байна.

Хятад Улсын Хүн амын насжилт ба урт хугацааны эрүүл
мэндийн сувилгаа үйлчилгээ (Ажиглалт ба Саналууд)
Хятад Улсын хүн амын хурдацтай насжилт нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ,
ялангуяа урт хугацааны эрүүл мэндийн сувилгаа үйлчилгээнд санхүүгийн
дарамт бий болгох шалтгаан болж байна. Энэ нь ялангуяа өндөр настай
ядууст хүндээр тусах болно.
Сүүлийн жилүүдэд Хятад Улс эрүүл мэндийн даатгалын хамралтын хүрээг
тэлэх талаар багагүй ахиц гаргасан хэдий ч эрүүл мэндийн зардлын 45%-50%
халааснаас төлөгдсөн хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь хөдөөгийн өндөр настай
хүмүүст хүндээр тусаж байна. Санхүүгийн бэрхшээлийг бууруулах үүднээс
эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээг улам тэлэх, давхар даатгалын хувь
хэмжээг бууруулах, халааснаас төлөх зардлын хязгаарыг нэвтрүүлэх, эрүүл
мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах нөхцлийг зохицуулах талаар зөвлөмж өгсөн.
Гэр бүлийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг өөрчлөгдөж байгаа болон нэг
хүүхдийн бодлого нь үр хүүхдүүд нь эцэг эхээ асран халамжлах боломжийг
хязгаарлаж байна. Урт хугацааны асрамжийн үйлчилгээний газруудыг
байгуулж, хангалттай боловсон хүчин бэлтгэн урт хугацааны асрамжийн
үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэхийг зөвлөмж болгосон.
Урт хугацааны асрамжийн үйлчилгээний санхүүжилтийг шийдвэрлэх
хэд хэдэн хувилбарууд байна. Урт хугацааны асрамжийн үйлчилгээг
бүгдэд ижил тэгш үйлчилгээ үзүүлэх өндөр өртөгтэй хөтөлбөрийн оронд
өндөр настай ядуус болон хүнд өвчтэй иргэдэд эхний ээлжинд хүргэх
чиглэл баримтлах нь нэг хувилбар байж болох юм. Засгийн газрын зүгээс
дараагийн үе шатанд төлбөрийн чадвар болон өвчний зэрэглэл зэрэг
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хүчин зүйлүүдийг харгалзан хамрагдах шалгуурыг аажмаар зөөллөх
хэлбэрээр хамралтыг тэлэх боломжтой юм.
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T

he People’s Republic of China (PRC) has weathered the global financial
crisis remarkably well. Effective and timely government stimulus
measures resulted in a stronger recovery than expected. The massive
fiscal stimulus launched in November 2008 has played a key role in the
PRC’s V-shaped economic recovery.
While the government’s decisive fiscal response facilitated a rapid recovery, a wide
range of medium-term structural challenges loom on the horizon. Successfully
addressing these challenges—which include preparing for an aging population and
achieving more inclusive growth—is essential for sustaining growth in the medium and
long term. The most important structural challenge facing the PRC in the post-crisis
period is rebalancing the sources of growth.
The global crisis has highlighted the risks of excessive dependence on exports
as the engine of growth. Furthermore, growth driven primarily by investment
eventually leads to deterioration in the quality of investments and excess capacity.
Therefore, the PRC needs to shift away from an export- and investment-led growth
model to a more balanced model that accords a greater role to domestic demand
and consumption. This brief highlights the pivotal role to be played by fiscal policy
in PRC’s rebalancing process if other supportive and complementary policies are
in place.

Creating a Favorable Environment for Rebalancing

-(/&ODVVLILFDWLRQ(DQG2
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Excessive reliance on investment, exports, and industrial development has created
structural imbalances in the PRC that jeopardize future growth. These include
(i) declining total factor productivity levels resulting from overinvestment and excess
capacity in key industries; (ii) labor surpluses owing to the capital-intensive nature
of the growth model; (iii) widening income inequality and regional disparities due
to the geographical bias of export-oriented industry; (iv) high savings that constrain

БНХАУ-ын дахин тэнцвэржүүлэлтэд төсвийн бодлогын
гүйцэтгэх үүрэг үүрэг1 (АХБ Тойм № 3)
www.adb.org/documents/briefs/ADB-Briefs-2010-3-Fiscal-Policy
-PRC.pdf
Өсөлтийг дахин тэнцвэржүүлэх нь Хятад Улсад тулгарч буй бүтцийн гол
асуудал юм. Үйлчилгээнд баримжаалсан бөгөөд хэрэглээнд суурилсан
эдийн засгийн загварт шилжихэд төсвийн бодлого гол үүрэг гүйцэтгэх
боломжтой.
Өсөлтийн эх үүсвэрийг дахин тэнцвэржүүлэхэд салангид, бие даасан
бус харин харилцан биенээ дэмжсэн, уялдаатай бодлогуудын цогц хөтөлбөр
шаардлагатай. Бодлогын бусад арга хэмжээнүүдтэй уялдсан нөхцөлд
төсвийн бодлого нь дахин тэнцвэржүүлэлтийн үр дүнтэй хэрэгсэл болох юм.
Эдгээрт санхүүгийн салбар, хөдөлмөрийн зах зээл, үнэ тогтоох механизм,
болон зарим институтын хүрээний шинэтгэлийн асуудлууд хамаарна.
Бүтцийн өөрчлөлтөд дэмжлэг үзүүлэхэд дараах төсвийн бодлогуудыг
ерөнхий бодлогын орчинд хэрэгжүүлэх боломжтой: (i) төсвийн зарлагын
бүтцийг өөрчлөх; (ii) автомат тогтворжуулагчдыг сайжруулах; (iii) бага
орлоготой өрхөд зориулсан орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх;
(iv) үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг нэвтрүүлэх, нэмэгдсэн өртгийн албан
татварын (НӨАТ) шинэчлэл; (v) төсвийн шилжүүлгийг сайжруулах.

Хятад Улсын инфляцийн хүлээлтийг хэмжих суурьтай
болгох нь2 (Ажиглалт ба Саналууд)
www.adb.org/Documents/Translations/Chinese/OS-Issue-2010-2-cn.pdf
2009 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний тэлэх бодлого, мөнгөний бодлогын олон
салаа зорилтууд болон импортын инфляцийн эрсдэл зэргээс шалтгаалан
одоогийн өндөр чадавхи болон маш бага эсвэл хасах үнийн индексийн
өөрчлөлтэй нөхцөлд ч инфляцийн хүлээлт өссөөр байна.
Инфляцийн хүлээлт нь бодитой эсвэл бодитой бус ч байж болно. Гэвч
энэхүү хүлээлтийг зөв удирдахгүй аваас эцэстээ инфляцийг бий болгодог.
Олон улсын туршлагаас харахад инфляцийн хүлээлтийг хязгаарлах
хамгийн оновчтой арга нь түүнийг хэмжих суурьтай болгох явдал юм.
Валютын ханш, мөнгөний аггрегатууд эсвэл инфляцийн тодорхой түвшинг
онилох замаар үүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Олон улсын туршлагаас
үзэхэд инфляцийг хэмжих тодорхой суурьтай болгох нь дээрх гурван
хувилбараас хамгийн үр дүнтэй механизм юм.
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Эдийн засгийн дахин тэнцвэржүүлэх (Rebalancing economy) – Эдийн засгийн өсөлт нь дан ганц эсвэл цөөн хүчин зүйлээр
хангагдсанаас эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөхөөс зайлсхийх үүднээс өсөлтийг хангагч
хүчин зүйлүүдийг тэнцвэржүүлэх тухай ойлголт юм.
Инфляцийн хүлээлтийг хэмжих суурьтай болгох буюу уях (Anchoring inflation expectations) гэдэг нь инфляцийн хүлээлтийг
инфляцийг тодорхой түвшинд онилох бодлогын хүрээнд инфляцийн хүлээлтийг мөн тодорхой зорилтот хэмжээнд онилох
гэсэн утгатай.
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Төв банкны талаар эерэг итгэл үнэмшил нь инфляцийн хүлээлтийг
тодорхой суурьтай болгох салшгүй хүчин зүйл юм. Төв Банкны хараат бус,
ил тод байдал болон төсвийн сахилга бат нь төв банкны талаарх эерэг
итгэл үнэмшлийн урьдач нөхцлүүд юм.
Ингэхдээ Хятад Улсын Ардын Банк буюу Төв Банк нь богино хугацаанд
зээлийн болон мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийн бодитой зорилтуудыг нийтэд
зарлаж, мөнгөний болон төсвийн бодлогыг уялдааг сайжруулахыг зөвлөж
байна. Харин дунд болон урт хугацаанд инфляцийн бага түвшний зорилтыг
онилох нь Хятад Улсын хувьд зохимжтой. Мөн ил тод байдал, харилцаа
холбоог сайжруулах болон байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай.

Дунд орлогын урхинаас3 сэргийлэх нь
Шинэтгэлийн гучин жилийн амжилт нь Хятад Улсыг дэлхийн хоёр дахь том
эдийн засаг болгосон. Хурдацтай өсөлт нь бага орлоготой улсаас дундаж
орлоготой улс болох шилжилтийг нөхцөлдүүлсэн. Харин одоо өндөр
орлоготой улсын статусд хүрэх зорилт тулгараад байна.
Хэдийгээр Хятад Улс нь хөгжлийн эхэн үедээ ирсэн, дунд орлогын
урхины бэрхшээл одоогоор тулгараагүй хэдий ч урт хугацааны өсөлтийг
бүрдүүлэх стратегийг боловсруулахдаа олон улсын зарим сургамжуудыг
анхаарах нь зүйтэй юм. Иймээс ихэнх шинэчлэлийн асуудлууд нь Засгийн
газрын шинэтгэлийн тэргүүлэх чиглэлд болох эдийн засгийг дахин
тэнцвэржүүлэх асуудлын хүрээнд багтсан. Дараах дөрвөн асуудал онцгой
анхаарал хандуулах шаардлагатай:
Өсөлтийн эх сурвалжуудыг дахин тэнцвэржүүлэх. Өсөлтийг
хангагч хэрэглээний хүчин зүйл цагийн эрхээр буурсаар ирсэн бөгөөд
цэвэр экспортоор орлуулагдсан. Энэ нь Хятадын эдийн засгийг гадаад
хүчин зүйлд улам бүр эмзэг болгож байна.
Анхаарал татахуйц өөр нэг тэнцвэргүй байдал нь улсын хөрөнгө
оруулалтыг өсөлтийг хангагч томоохон хүчин зүйл болгосон явдал
юм. Энэ нь хувийн хөрөнгө оруулалтыг шахаж ажлын байр болон урт
хугацааны өсөлтийг хангах боломжийг алдагдуулсан.
Өсөлтийн эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх. Үйлчилгээг хөгжүүлэх
ба хотжилтыг дэмжих. Эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхээс гадна
өсөлтийн шинэ эх үүсвэрийг эрэлхийлэх нь тогтвортой өсөлтийг хангахад
нэн чухал. Үйлчилгээний салбар нь эдийн засгийн өсөлтийн шинэ
хөдөлгүүр болох боломжтой талаар олон нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг.
Энэ нь хувийн хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих болон эдийн засагт
хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгсэл болох юм.
Орлогын тэгш бус байдал болон бүс нутгуудийн хоорондын ялгааг
бууруулах. Жини итгэлцүүр буюу орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт нь
1979 онд 0.16-с байсан бол өнөөдөр 0.47 хүртэл өссөн нь дэлхийн хэмжээнд
нэлээд өндөрт (29 орон л үүнээс өндөр үзүүлэлттэй) тооцогдож байна. Тэгш
бус байдал нь хэрэглээг хязгаарлаж, ядуу бүс нутгуудын хөгжилд сөргөөр
нөлөөлж, нийгэмд сөргөлдөөн үүсгэж байдаг учраас анхаарал хандуулалгүй
орхивол ирээдүйн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.
Шинэ бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх: Хүн амын насжилт. Хүн амын
насжилт 2000 оноос хурдацтай явагдаж байгаа бөгөөд энэ нь ажиллах
хүчний нийлүүлэлтийг бууруулж улмаар капиталын өгөөж буурч эдийн
засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Хятад Улсын хүн амын
насжилтын асуудал нь асар их хүн амын тооноос гадна нэг хүнд ногдох
3
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Дунд орлогын урхи /Middle income trap/ гэдэг нь улс орнууд бага орлоготой улсын түвшнээс дунд орлоготой улсын
түвшинд хүрсэн хэдий ч өндөр орлоготой улсын түвшинд хүрч чадахгүй зогсонги байдалд орох үзэгдлийг илэрхийлдэг.

Бодлогын Зөвлөмжийн Цуврал

орлогын харьцангуй бага түвшинд буюу АНУ-ын есний нэг, Солонгосын
тавны нэгтэй тэнцэх түвшинд насжилтын асуудалтай тулгарч буйгаараа
нэн төвөгтэй. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо сул бөгөөд ахмад иргэдийн
олонх нь улам бүр доройтож буй гэр бүлийн албан бус дэмжлэгээс
хамааралтай зэрэг нь тулгарч буй бэрхшээлийг улам бүр хүндрүүлж
байгаа юм.
Энэхүү бодлогын тэмдэглэл нь дээр дурдсан тулгамдсан асуудлуудыг
засгийн газрын дахин тэнцвэржүүлэлтийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг
шийдвэртэй хэрэгжүүлэх замаар шийдвэрлэхийг зөвлөж байна. Дахин
тэнцвэржүүлэлт нь эдийн засгийн эрэлт болон нийлүүлэлтийн өргөн
хүрээтэй, цогц бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ юм. Иймээс энэхүү үйл
явц нь дангаар бие даасан бодлого бус харин харилцан биенээ нөхсөн,
хоорондоо уялдаа бүхий бодлогуудын багц байх учиртай. Төсвийн
бодлого нь орлогын тэгш бус байдал болон бүс нутгийн хоорондын ялгааг
бууруулахад чухал үүрэгтэй.

Хятад Улс бүх нийтийн нийгмийн даатгалын тогтолцоонд
шилжих нь (Ажиглалт ба Саналууд)
Нийгмийн даатгал нь ядуурал, орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах болон
эдийн засгийн өсөлтийг хангах үр дүнтэй хэрэгсэл болох нь нотлогдсон.
Хятад Улс нь 2005 оноос хөдөөгийн ядуурлыг шийдвэрлэх зорилгоор
анхан шатны нийгмийн даатгалын хамтралтын шинэчлэлийг эхлүүлсэн.
Хятад Улсын одоогийн нийгмийн даатгалын хүрээ нь хэсэгчилсэн
бөгөөд хоорондоо уялдаагүй нарийн төвөгтэй схемд суурилсан байдал
тэтгэмж болон халамж хүртэгсдэд сөргөөр нөлөөлдөг. Цаашилбал,
давхардсан шинжтэй (хот хөдөөгийн параллель) тогтолцоо өсөн нэмэгдэж
буй ажиллах хүчний хөдөлгөөн ( шилжин ирсэн ажилчид гэх мэт) болон
хурдацтай хотжилтоос урган гарч буй хэрэгцээ шаардлагыг хангахад
тохиромжгүй болоод байна.
Одоогийн схемийн уялдааг сайжруулан Хятад Улсад бүх нийтийн
нийгмийн даатгалын тогтолцоо бүрдүүлэхэд тэтгэмж, шимтгэлийн хувь
хэмжээг тодорхой бүлгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн төрөлжүүлэх,
ниймгийн сангийн механизмыг бүрдүүлэх, нийгмийн бодлогод зориулсан
төсвийн зарлагын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, хууль эрх зүйн орчинг
сайжруулах болон институцын чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг бодлогын
шинэчлэл, шинэтгэлүүдийг хийх шаардлагатай.
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Шинэ социалист орон нутгийг бүтээн байгуулах явдал нь Хятад Улсын
11 дүгээр Таван Жилийн Төлөвлөгөөний (2006-2010) чухал бүрэлдэхүүн
хэсэг нь юм. Шинэ Социалист орон нутгийн бүтээн байгуулалт нь улам бүр
өсөн нэмэгдсээр байгаа хот хөдөөгийн орлогын ялгааг зогсоох үүднээс
хөдөө аж ахуй болон орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил, шинэчлэлийг
түргэсгэх зорилготой юм.
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Хятад Улсын хөдөөгийн хөгжлийн тэргүүлэгч чиглэлүүд, хязгаарлагч
хүчин зүйлүүдийг тодорхой ойлгон Шинэ Социалист орон нутгийн бүтээн
байгуулалтын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор АХБ-аас хөдөөгийн
зургаан бүсэд хоёр төрлийн судалгаа хийсэн: Чонгшин, Өвөр Монголын
өөртөө засах муж, Жиансу, Лиаонинг, Шаанши болон Шангдонг. 2007 оны
судалгаагаар тосгон болон өрхийн мэдээллийг Шинэ Социалист орон
нутгийн бүтээн байгуулалтын хөтөлбөрийн эхний жилд цуглуулан, 2010
оны судалгаагаар хөтөлбөрийн үр дүнгээр гарсан өөрчлөлтийг харьцуулах
зорилгоор дахин мэдээлэл цуглуулсан. Эдгээр судалгаануудын онцлог
шинж нь тосгоны оршин суугчид болон албан хаагчдын Хятад Улсын
хөдөөгийн хөгжлийн талаарх үзэл бодлыг харьцуулах боломжтойд
оршиж байсан юм. Судалгааны гол дүгнэлтүүдээс дурьдвал: (i) орлогыг
нэмэгдүүлэх нь Хятад Улсын хөдөөгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн тэргүүлэх
чиглэл хэвээр байна; (ii) хөрөнгө, ажиллах хүчний ур чадварын дутагдал
нь хөдөө аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн бус салбарын орлогыг
нэмэгдүүлэхэд гол хязгаарлагч хүчин зүйл болж байна. Судалгааны үр
дүнд үндэслэн дараах бодлогын зөвлөмжүүдийг цаашдын шинэчлэлийн
ажилд тусгахыг санал болгож байна:
•

•

•

•

•
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Засгийн газраас хөдөөгийн хөгжилд зориулан зарцуулж буй
зарлагын хэмжээ нь тосгоны иргэдийн хүлээлтэд хүрэхгүй байна.
Үүнийг залруулахад хөдөөгийн хөгжилд гүйцэтгэх Засгийн газрын
үүргийг тодорхой болгох шаардлагатай байна. Хөдөө аж ахуйн
хөгжлийг хурдасгахад Хятад Улс өөрийн үйлдвэржүүлэлтийн
туршлагаас нэвтрүүлэх боломжтой.
Хятад Улсын хөдөөгийн хөгжилд орлогын өсөлт нь тэргүүлэх
чиглэл хэвээр байна. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хөрөнгө,
ажиллах хүчний ур чадварын дутагдал нь хөдөө аж ахуйн болон
хөдөө аж ахуйн бус орлогыг нэмэгдүүлэхэд гол хязгаарлагч хүчин
зүйл болж байна. Хөдөө аж ахуйн зээлийн хүртээмж, хөдөөгийн
ажлын байрны сургалт зэрэг дээр дурьдсан хязгаарлагч хүчин
зүйлүүдийг даван туулах үндэсний бодлого, стратеги өгүүлэгдэж
байна.
Нийгмийн хөгжлийн хувьд хөдөөгийн эмнэлгийн үйлчилгээ,
хүүхдийн боловсрол, өндөр настанд үзүүлэх дэмжлэгийн
хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн шинэчлэл хийх
шаардлагатай байна.
Хятад Улсын хөдөөгийн хөгжлийн мониторинг, үнэлгээний үр
дүнтэй, ил тод системийг тосгон болон орон нутгийн захиргааны
түвшинд нэвтрүүлэх шаардлагатай.
Хөгжлийн түншүүдийн оролцоог дэмжих үүднээс (i) Засгийн
газрын тусламж болон хөгжлийн түншүүдийн хөнгөлттэй зээлийн
уялдааг сайжруулах тогтолцоог бүрдүүлэх; (ii) хөгжлийн төсөлд
зарцуулагдаж буй хөгжлийн зээлийн эргэн төлөлтийн (зээлийн
хүүгийн хөнгөлөлт гэх мэт) үндэсний болон орон нутгийн засгийн
газрын уялдааг хангасан тогтолцоог нэвтрүүлэх.
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Bilateral Dimensions of the CAREC Trade Facilitation Agenda: Spotlight on
Mongolia and the People’s Republic of China
By Ying Qian, Yuebin Zhang, and Jeff Procak

• Cooperation on regional public goods promises
substantial economic benefits.
• The ADB-assisted CAREC program sponsors
measures to facilitate trade and maximize the
impact of investments in infrastructure.
• The CAREC program provides an effective
institutional forum for negotiating complex,
cross-border projects.

КАРЕК-ийн Худалдааг дэмжих хөтөлбөрийн хоёр талт хүчин
зүйлүүд: Монгол Улс ба Хятад Улсын жишээ
(Мэдлэгийн үзүүлэн)

Background
The Asian Development Bank’s support for regional cooperation and integration stems from its Charter, which cites the
promotion of economic cooperation as a means for achieving
a more efficient use of regional resources, making economies
more complementary, and promoting the orderly expansion of
foreign trade. ADB and six of its development partners support
regional cooperation and integration initiatives for countries
participating in the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) program. By promoting and facilitating regional
cooperation in the priority areas of transport, trade facilitation,
trade policy, and energy, CAREC helps Central Asian and
neighboring countries realize their immense potential in an
increasingly integrated Eurasia. The Program is a proactive facilitator of practical, results-based regional projects and policy
initiatives critical to trade expansion and sustainable development. Mongolia and the People’s Republic of China (PRC)—in
particular, the Inner Mongolia and Xinjiang Uygur Autonomous
Regions of the PRC—are active participants.
Regional public goods support regional trade and
commerce.
The CAREC trade facilitation program has two components:
(i) customs-related work that covers concerted customs reform,
modernization, and cross-border cooperation; and (ii) integrated
trade facilitation that promotes efficient regional trade logistics
development, priority trade corridor development, single-window schemes, and enhanced interagency coordination. The
CAREC program’s focus on regional public goods to reduce
transport costs and minimize transit times is an integral feature
of transport and trade facilitation initiatives throughout the
subregion. Motivated by this focus, and recognizing the mutual
benefits to be derived by addressing physical and administrative
barriers to trade, Mongolia and the PRC have jointly addressed
transport and trade facilitation concerns in ways that benefit
from and contribute to the shared CAREC experience.

Mongolia-bound trucks approach the PRC-Mongolia border, June 2008.

Much attention has been paid to improving Mongolia’s ability
to serve as a cost-effective regional transit corridor between
Asia and Europe. The CAREC Transport and Trade Facilitation Strategy and Action Plan identified six CAREC corridors
that traverse the region. These corridors link production
centers and markets within CAREC countries and enhance
access to neighboring regions and markets. ADB has invested
in road infrastructure in Mongolia and the PRC, including
CAREC Corridor 4, which extends from Mongolia into the
PRC and is a major regional transit artery linking Russia
and the PRC. To transform this into a corridor of seamless
regional connectivity that will accelerate economic growth,
reduce poverty, and efficiently move people and goods, ADB
technical assistance supports efforts toward more harmonization of trade logistics and infrastructure development planning in the two countries.
Trade facilitation
Infrastructure issues (limited access, no dedicated lanes for
priority traffic, dilapidated buildings, lack of specialized inspection equipment, and inadequate support for trade logistics
service providers) are a major concern at border crossing
points across the CAREC countries. Infrastructure is absolutely essential at both the national and regional levels for
sustained development. Commerce, sufficient scale economies, and inflow of private capital depend on infrastructure
in the form of regional public goods (Rufin, 2004). Mongolia
and the PRC are, together with ADB, devising solutions to

For further information, contact
Ying Qian, Lead Specialist (Regional Cooperation) (yqian@adb.org), Yuebin Zhang, Regional Cooperation Specialist (yuebinzhang@adb.org), and Jeff Procak, Regional
Cooperation Specialist (jtprocak@adb.org), Asian Development Bank.
The Asian Development Bank is dedicated to reducing poverty in the Asia
and Pacific region.
www.adb.org/knowledgeshowcases
The Knowledge Showcases highlight innovative ideas from ADB technical
assistance and other knowledge products to promote further discussion and
research.

The views expressed in this publication are those of the author(s) and
do not necessarily reflect the views and policies of ADB or its Board
of Governors or the governments they represent. By making any
designation of or reference to a particular territory or geographic area,
or by using the term “country” in this document, ADB does not intend
to make any judgments as to the legal or other status of any territory or
area.
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Энэхүү мэдлэгийн үзүүлэн нь Монгол Улс болон Хятад Улс дахь Төв Азийн
бүс нутгийн Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны (КАРЕК) хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд гол анхаарлаа чиглүүлсэн болно.
Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа нь бүс нутгийн нөөцийг үр
ашигтай ашиглах, улс орнуудын эдийн засгийн хоорондын уялдаа холбоог
сайжруулах болон гадаад худалдааг өргөжүүлэх хэрэгсэл юм. Бүс нутгийн
олон нийтийн бараа, үйлчилгээний чиглэлийн хамтын ажиллагаа нь эдийн
засгийн ихээхэн үр ашигтай байна хэмээн найдлага төрүүлж байна. АХБнаас дэмжлэг үзүүлж буй КАРЕК-ийн хөтөлбөр нь худалдааг дэмжих, дэд
бүтцийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах зорилготой.
КАРЕК-ийн худалдааг дэмжих хөтөлбөр нь хоёр бүрэлдэхүүн
хэсэгтэй: (i) гаалийн шинэчлэл, гаалийн модернизаци болон хилийн
хамтын ажиллагааг хамарсан гаалийн тухай асуудлууд; (ii) үр ашигтай
бүс нутгийн худалдааны ложистикийн хөгжил, худалдааны тэргүүлэх
коридорын хөгжил, агентлаг хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн,
худалдааг хөнгөвчлөх тухай асуудлууд. Гаалийн шинэчлэлийн төсөлд
тулгуурлан АХБ Монгол Улс КАРЕК-ийн худалдааг хөнгөвчлөх төслийн
бүрэлдэхүүн хэсэг болох нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр
гадаадын бусад түншүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Энэхүү нэг цонхны
үйлчилгээ нь давхардсан мэдээллийн урсгалыг арилган КАРЕК-ийн бүс
нутгийн нэг цонхны платформд холбогдож мэдээлэл солилцох нөхцлийг
сайжруулахаас гадна хил нэвтрэх ажлыг хөнгөвчлөх юм. Монгол Улс,
Хятад Улсын хамтран зохион байгуулсан гаалийн хяналтын туршилт нь
ачаа тээврийн манифестийн зохицолдолгоог харуулсан.
КАРЕК-ийн хөтөлбөр нь нарийн төвөгтэй хил дамнасан төслүүдийг
хэлэлцэх үр дүнтэй институцын форум болж байна. АХБ Монгол Улс
болон Хятад Улсын нутгийг хамарсан КАРЕК 4 Корридор буюу Хятад
ОХУ-ыг холбох үндсэн транзит хоолой зэрэг Монгол Улс болон Хятад
Улсын замын дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэхүү худалдааны
коридорыг эдийн засгийн өсөлтийг хурдасган, хүн ба ачаа тээврийг үр
ашигтай нэвтрүүлэх гүүр болгоход чиглэгдсэн худалдааны ложистик, хоёр
улсын дэд бүтцийн төлөвлөлтийг зохицуулах хүчин чармайлтад АХБ-ны
техникийн туслалцааны дэмжлэг үзүүлж байна.
КАРЕК нь Монгол Улсыг хөрш томоохон эдийн засгуудтай хамтран
ажиллах, бүс нутгийг хамарсан тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
хувь нэмрээ оруулахад дөхөм болсон. КАРЕК нь нарийн төвөгтэй хил
дамнасан төслүүдийг хэлэлцэх үр дүнтэй форум болж байна. Хятад
Улс, Монгол Улс, ОХУ-ын гурван талт транзит гэрээ нь өнөөг хүртэл
хийсвэр мэт байсан. Саяхан батлагдсан АХБ-ны техникийн туслалцаа
нь хэлэлцээрийг дахин эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж КАРЕК-ын бусад улс
орнуудад туршлагаа хуваалцах болно.
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Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний бүтээн
байгуулалт ба хөгжлийн хөтөлбөр: 2006-2008 оны
гүйцэтгэлээс суралцах нь
Энэхүү бодлогын зөвлөмж нь Хятад Улсын эдийн засгийн чадвахид
нийцсэн чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон нийгмийн халамжийг
бүрдүүлэх талаар юм. Бодлогын зөвлөмжүүд нь орон нутгийн эрүүл
мэндийн үйлчилгээний бүтээн байгуулалт ба хөгжлийн хөтөлбөрийн
(ОНЭМҮББХХ) үнэлгээнд суурилсан. ОНЭМҮББХХ нь 2004 санаачлагдсан
бөгөөд доорх зарчмуудыг удирдамжаа болгон ажилладаг:
“Орон нутагт эрүүл мэндийн үйлчилгээний тогтолцооны бүтээн
байгуулалтыг бэхжүүлэн сайжруулах нь социалист шинэ орон нутгийн
бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд чинээлэг,
зохицолдоотой нийгмийг бүтээх зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэх нэн
тэргүүний шаардлага юм. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нөхцлийг
сайжруулах, орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чадавхийг
бэхжүүлэхийн хамт орон нутаг дахь эмчилгээ, эрүүл мэндийн тусламжийн
хоршооны шинэ загварыг хөхүүлэн дэмжих нь фермерүүдийн эрүүл
мэндийг сайжруулан өвчнөөс үүдсэн ядууралаас сэргийлснээр орон нутагт
түгээмэл өвчний тархалтыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач
холбогдолтой.”

Хятад Улсын эдийн засаг хурдацтай хөгжиж, дэд бүтэц болон амьдралын
түвшин мэдэгдэхүйц сайжирсан хэдий ч эрүүл мэндийн сувилал
үйлчилгээ ард иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна. Өвчин
эмгэг нь зохистой түвшинд эмчлэгдэхгүй, эмчилгээний зардал нь тухайн
гэр бүлийг санхүүгийн сүйрэлд хүргэх гэсэн хоёр үндсэн шалтгаанаар
хөдөөгийн ядуус хүнд өвчнөөс улам бүр эмээх болсон.
Засгийн газрын зүгээс эдгээр бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрч эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээний системийг хөгжүүлэхийг
“зохилдолгоотой нийгмийг” бүтээн байгуулах ажлын тулгуур багана
хэмээн тодорхойлсон. Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх 10 жилийн
зорилтын эхний үе шатны хүрээнд зарцуулахаар 850 тэрбум юанийн
хөрөнгө хуваарилаад байгаа нь энэхүү шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх улс
төрийн бодитой хүсэл эрмэлзэл байгааг илтгэж байна. 2020 он гэхэд Хятад
Улсын бүх иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг хүргэсэн байх
зорилт тавьсан. Гэсэн хэдий ч шинэчлэл, хөрөнгө оруулалт нь ялангуяа
орон нутгийн түвшинд чадварлаг, урам зоригоор дүүрэн боловсон хүчний
хомсдол болон бүс нутгуудын хоорондын асар их ялгаатай байдлаас
саатаж байгаа юм. Энэхүү бодлогын зөвлөмж нь шинэчлэлийг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд тулгараад буй саад бэрхшээлүүдийг судлан тодорхойлсон.
Шинэчлэлийн үндэсний хөтөлбөр болон ОНЭМҮББХХ хоорондын олон
уялдаа холбоо нь цаашид хийгдэх ажлын удирдамж болох учиртай.
Хятадын орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоонд
тулгараад буй нарийн төвөгтэй асуудлуудад хялбар шийдэл гэж үгүй.
Засгийн газраас боловсруулсан саналууд нь шинэчлэлийг эхлүүлэх цэг,
удирдамж болохоос гадна орон нутгийн түвшинд шинэтгэл (орон нутгийн
санаачлагыг бүрэн дэмжих) зохицуулалт хийх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
ОНЭМҮББХХ-ийн үндсэн гурван хүчин зүйл болох – барилга, тоног
төхөөрөмж, сургалтын чиглэлээр дараах зөвлөмжүүдийг гаргасан:
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Барилга: Барилгын санхүүжилт нь төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа
хэдий ч үйл ажиллагааны оновчгүй зохион байгуулалт, оновчгүй дизайн
зэрэг нь мөнгөний үр ашигтай зарцуулалтад сөргөөр нөлөөлж байна.
•

•

Төслийн удирдлагыг сайжруулж, барилгын төлөвлөгөө
боловсруулах хэрэгжүүлэх бүх шатанд санхүүжилт, ложистикийг
хялбарчлах.
Орон нутгийн захиргааны гүйцэтгэх үүрэг болон хөрөнгө
санхүүгийн үүргийг хэлэлцэх.

Тоног төхөөрөмж: Үнэлгээний үр дүнгээс харахад анхан шатны тоног
төхөөрөмж хомсдолтой байгаагийн зэрэгцээ бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн
хүрээнд хийгдэх ажлын давхардал гарах эрсдэлтэй байна.
•

Орон нутагт тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийхэд илүү
эрх мэдэл олгож тоног төхөөрөмж худалдан авах зориулалт
бүхий бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй ОНЭМҮББХХ-ийг нийцүүлэх.

Сургалт: Нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин болон удирдлагын ур
чадвар дутагдалтай байгаа нь эрүүл мэндийн зохистой үйлчилгээ
үзүүлэхэд хязгаарлагч хүчин зүйл болсоор байна.
•

Эрүүл мэндийн болон бусад салбарын мэргэшсэн боловсон
хүчний ур чадварыг дээшлүүлэн хүний нөөцийн сургалтыг
бэхжүүлэх.
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Техникийн зөвлөмжийн цуврал
Хятадын нүүрстөрөгчийн үр ашиг, нүүрстөрөгчийг бууруулах
потенциал ба эдийн засгийн хөгжил: Үйлдвэрлэлийн хүчин
зүйлийн загвар
www.adb.org/publications/carbon-efficiency-carbon-reduction-potential-andeconomic-development-peoples-republicАливаа эдийн засгийн нүүрс төрөгчийн үзүүлэлтийг хэмжих хэмжих хамгийн
өргөн хэрэглэгддэг үзүүлэлт бол нүүрс төрөгчийн эрчимжилтийн үзүүлэлт
(дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг нэгжид ногдох нүүрстөрөгчийн давхар
ислийн ялгаруулалт) юм. Энэхүү үзүүлэлт нь ойлгож хэрэглэхэд хялбар
хэдий ч зарим талаар нэлээд учир дутагдалтай. Нэгдүгээрт, эдийн засаг
бүрийн байгалийн нөөц болон үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл ялгаатай байдаг
бөгөөд энэхүү үзүүлэлт нь эдийн засгийн нүүрстөрөгч ялгаруулалтын
олон талт хүчин зүйлүүдийг илэрхийлдэггүй. Хоёрдугаарт, уг үзүүлэлт нь
эрчим хүч болон бусад хүчин зүйлсийн орлуулалтын үр нөлөөг илэрхийлэх
боломжгүй байдаг. Жишээ нь уг үзүүлэлт зөвхөн хөдөлмөрийн хүчин
зүйлийг эрчим хүчээр орлуулахад өсөх бөгөөд нүүрс төрөгчийг ялгаруулах
технологийн доройтлоос байж болохыг илэрхийлэх боломжгүй.
Энэ нь эдийн засаг дахь модернизацийн аль ч үе шатанд тохиолдох
боломжтой. Эрчим хүчний орцын өөрчлөлт, эдийн засаг дахь бүтцийн
өөрчлөлт зэрэг бусад хүчин зүйлүүд нүүрстөрөгч ялгаруулалтын гүйцэтгэлд
нөлөө үзүүлэх боломжтой хэдий ч энэхүү үзүүлэлтэд өөрчлөлт ажиглагдахгүй
байх боломжтой. Иймд уг судалгаа нь нүүрс төрөгчийн ялгаруулалтыг эдийн
засгийн хувьд бүхэлд нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үүднээс авч үзэхийг
санал болгосон. Үр ашгийн бусад судалгааны ажлуудын сургамжид суурилан
энэхүү нийтлэл нь мэдээллийг нээх шинжилгээний (Data envelopment analysis)
загварт суурилсан шинэ аргачлалыг дэвшүүлсэн. Уг судалгаа нь 2005 оны
Хятад Улсын мужийн түвшинд хийгдсэн эмпирик судалгааны ололтуудыг
дэлгэсэн. Дээрх ололтууд нь судалгааны аргачлалын хувьд дэвшилттэй
төдийгүй үндэсний болон олон улсын цаг уурын өөрчлөлтийн бодлогод ч ач
холбогдолоо өгөх боломжтой.

Мэдээллийг нээх шинжилгээнд хүсээгүй бүтээгдэхүүнд хаягдлын
хүчин зүйлүүдийг ялгаж салгах шаардлага: Хятад Улсын
нүүрсний цахилгаан станцуудын байгаль орчны гүйцэтгэл
www.elsevier.com/locate/enpol
Энэхүү нийтлэл нь Elsevier-с хэвлэн гаргадаг Эрчим хүчний бодлого
сэтгүүлд хэвлэгдсэн. Үйлдвэрлэлийн явцад нэг ижил хаягдал үйлдвэрлэдэг
хэмээн үздэг өмнөх үр ашгийн судалгааны ажлуудаас ялгаатай нь энэхүү
судалгаа техникийн онцлогоос хамааруулан хаягдал бүтээгдэхүүний их,
бага үйлдвэрлэлийг тусгах боломжтой загварыг боловсруулсан байна.
Уг судалгаа нь 2002 онд Хятад Улсын нийт 582 нүүрсний цахилгаан
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станцуудын хамарсан түүвэр судалгааг ашиглан аргачлалаа тайлбарласан.
Судалгааны үр дүн нь хүсээгүй/дагавар бүтээгдэхүүнд техникийн зохистой
хаягдлын хүчин зүйлүүдийг тусгахад үр ашгийн эцсийн үнэлгээнд
чухал өөрчлөлт оруулахыг харуулсан. Энэ нь үр ашгийн шинжилгээний
загваруудад хүсээгүй/дагавар бүтээгдэхүүнд хаягдлын хүчин зүйлүүдийг
ялгаж салгах шаардлагатайг харуулсан.

Нүүрстөрөгчийн эрчимжилт: Алдаатай үзүүлэлт
www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-03/10/content_9564164.htm
Энэхүү техникийн тэмдэглэл нь China Daily-ийн 2010 оны 3 дугаар сарын
дугаарт нийтлэгдсэн. CO2–ийн ялгаруулалтыг дэлхийн нийтээр бууруулах,
түүний агаар мандалд дахь агууламжийг тогтворжуулах, ард түмэн, хот, хүмүүс
байгаль орчны ирээдүйнцаашид бохирдлоос сэргийлэх зэрэг цаг уурын
өөрчлөлттэй тэмцэхэд олон улсын хамтын хүчин чармайлт шаардлагатай.
Энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд эдийн засаг бүр нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг
бууруулах шаардлагатай. Уг нийтлэл нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтын
эрчимжилтийн үзүүлэлт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэдий ч хамрах
хүрээ нь хязгаарлагдмал, эдийн засгийн нүүрстөрөгчийн гүйцэтгэлийг бүрэн
харуулах боломжгүй үзүүлэлт болохыг тэмдэглэсэн.
Нүүрстөрөгчийн эрчимжилт нь нүүрс төрөгчийн ялгаруулалт
болон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа юм. Эдийн засгийн
нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт нь тухайн эдийн засгийн капитал, эрчим
хүчний нийлүүлэлт, тэдгээрийн бүтэц зэрэг нөөцийн өгөгдөлөөс ихээхэн
хамаардаг учир эдийн засгийн нүүрстөрөгчийн жинхэнэ ялгаруулалтын
хэмжээ нүүрстөрөгчийн эрчимжилтийн үзүүлэлтээс ихээхэн зөрүүтэй
байх боломжтой. Эдийн засгийн нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт нь зөвхөн
эдийн засгийн хөгжил бус мөн түүний олон улсад өрсөлдөх чадвар, эрчим
хүчний аюулгүй байдалтай нягт холбоотой. Бодлого боловсруулагчдын
хувьд бүсийн нөөцийн өгөгдлийг тооцохгүйгээр CO2–ийг бууруулах
зорилтод хүрэх боломжгүй гэсэн үг юм.

Хийжүүлэлт хосолсон үет шаттай цахилгаан станц – Хятад
Улс дахь нүүрсний цаашдын зам
Энэхүү техникийн тэмдэглэл нь нүүрсний хийжүүлэлт хосолсон үе
шаттай цахилгаан станц нь цэвэр-нүүрсний технологи болох тухай авч
үзсэн. Нүүрсний хийжүүлэлт хосолсон үе шаттай цахилгаан станц нь
хорт хийн ялгаруулалтыг бууруулсан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн
арга юм. Энэ нь нүүрстөрөгчийн давхар исэлийн ялгаруулалтыг 10%20% бууруулан хүхэрийн давхар исэл болон азотын исэлийн өчүүхэн
хэсгийн ялгаруулдаг дэлхийн олон оронд хэрэглэгдэж буй технологи
юм. Түүнчлэн, нүүрстөрөгч бүртгэх хадгалах технологитой хосолсноор
нүүрсний хийжүүлэлт хосолсон үе шаттай цахилгаан станц нь бараг-тэг
нүүрстөрөгчийн давхар исэл ялгаруулах нүүрсний цахилгаан станцын
хамгийн бага зардалтай хувилбар юм.
Техникийн тэмдэглэл мөн Хятад Улс болон АХБ-наас хэрэгжүүлж
буй нүүрсний хийжүүлэлт хосолсон үе шаттай цахилгаан станц болон
нүүрстөрөгч бүртгэх хадгалах технологийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг
багтаасан.
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Хуурай газрын экосистем: Хятад Улсад Нэгдсэн удирдлагын
аргачлалыг нэвтрүүлэх нь
www.adb.org/documents/reports/dryland-ecosystems/default
.asp?p=prcpubs

Dryland
ecosystems
Introducing an Integrated Management
Approach in the People’s Republic of China

PRC–GEF Partnership
  
in Dryland Ecosystems

12

БНХАУ салхи болон усны бохирдол, хөрсний тэжээлийн алдагдал,
хөрсний чийгний тэнцвэр алдагдал, хөрсний хужиршилт, голын системийн
бохирдол, ойгүйдэлт, бэлчээрийн доройтол, биологийн төрөл зүйлийн
алдагдал зэрэг их хэмжээний газрын доройтол асуудлуудтай тулгараад
байна. БНХАУ-ын газар нутгийн 40 орчим хувийг эзэлдэг баруун хэсгийн
хуурай газарт дэлхий дээрх хамгийн их газрын доройтолд орсон нутгууд
байдаг. Дэлхийн хөдөө аж ахуйн бүс нутгийн ердөө 7%, жилийн усны
эргэлтийн 6% хүртдэг БНХАУ дэлхийн нийт хүн амын 22%-ийг хоол
хүнсээр хангадаг. Газрын доройтол нь нутгийн оршин суугчид, цаашилбал
үндэсний эдийн засагт нөлөөлөх юм.
АХБ болон Дэлхийн байгаль орчны сангийн (ДБОС) дэмжлэгтэйгээр
БНХАУ-ын засгийн газар 2002 онд экосистемийн нэгдсэн удирдлагыг
(ЭНУ) нэвтрүүлэх замаар хуурай газрын доройтол, ядуурлыг бууруулах,
хуурай газрын экосистемийг дахин сэргээх, биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалах зорилготой БНХАУ-ын ДБОС Хуурай газрын экосистемийн
газрын доройтол шийдвэрлэх хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. ЭНУ нь
нийгэм, эдийн засаг, физик болон биологийн шаардлагыг нэгтгэх замаар
өндөр бүтээмжтэй эрүүл экологийн системийг бүрдүүлэх зорилготой
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, экологийн аргачлал юм. ЭНУ нь БНХАУ
хуурай газрын экосистемийн нөөцийн тогтвортой ашиглах хууль эрхзүйн,
бодлогын институцын, нийгэм эдийн засгийн тогтолцоог хөгжүүлэх
нэгдсэн төлөвлөлтийн хэрэгсэл болдог.
БНХАУ-ДБОС хамтын ажиллагаа нь баруун бүсийн Гансу, Шинхай,
Шаанши болон Өвөр Монголын өөртөө засах муж, Нингша Хуй, Шинжан
Уйгурт (i) газрын доройтолтой тэмцэх хуулийн эрхзүйн орчныг сайжруулах;
(ii) орон нутгийн түвшинд ЭНУ болон газрын доройтлыг хянах арга
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах; (iii) газрын доройтлын мониторинг
мэдээллийн удирдлагын систем бүрдүүлэх; (iv) институцын чадавхийг
бэхжүүлэх чиглэлүүдээр дэмжлэг үзүүлсэн. Дээрх зургаан муж болон
автономит бүсүүд нь Хятад Улсын нийт цөлжилттэй газар нутгийн тавны
дөрөв, доройтолд орсон газрын 90%-ийг хамарсан БНХАУ-ын хамгийн их
хохирол амсаад буй газрууд юм.
БНХАУ-ДБОС-ын хамтын ажиллагаа нь мөн экосистемийг удирдах,
газрын доройтлын хянах зорилгоор сонгогдсон нутгийн бүлгүүдэд орон
нутагтзохимжтой дадлага туршлагыг тогтоох, хэрэглэхэд туслалцаа
юм. Дээрх зургаан муж тус бүрээс сонгогдсон бүлгүүдэд ЭНУ-ыг
таниулах зорилгоор 18 туршилтын төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслөөс авсан
сургамжуудыг газар зүйн өргөн хүрээнд дэлгэрүүлэх, ижил төстэй байгаль
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орчин, нийгмийн нөхцөлд байгаа бусад бүлгүүдэд нэвтрүүлэх зорилгоор
муж, автономит мужуудаас бүлгүүдийг сонгон авсан. Туршилтын төслийн
хүрээнд дараах техникийн чиглэлээр дэмжлэг үзүүлсэн: хөдөө аж ахуйн
шинэ шийдлүүд, сэргээгдэх эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн технологи,
хужиршилтыг хянах, мал аж ахуйг сайжруулах, цөлжилттэй тэмцэх,
туслах үйлчилгээ, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах. Дээрх туршилтын
төслүүдийн хэрэгжилтээс орон нутгийн ЭНУ тогтвортой, үр ашигтай болох
нь харагдсан.
БНХАУ-ын засгийн газар БНХАУ-ДБОС Хамтын ажиллагааны
цаашдын ажлыг (i) ЭНУ-ын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх; (ii) олж авсан туршлагыг бодлого, институцын
шинэчлэлийн хамт тархаах; (iii) шинэлэг тогтвортой газрын удирдлагын
хэрэгслүүдийг турших; (iv) цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ЭНУ-ыг
төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх, санхүүжилтийн
шинэлэг механизмуудыг хөгжүүлэх, бусад хөтөлбөрүүдтэй уялдуулах гэх
мэт шинэ тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглүүлж байна.

Монголд цөөнх хувь эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах нь
Энэхүү тайлан нь Монголд цөөнх хувь эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах
тухай судалгааны ололт, зөвлөмжүүдийг танилцуулсан.
Монгол улс 20 жилийн өмнөөс зах зээлийн эдийн засагт шилжиж эхэлсэн
хэдий ч хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил нэлээд хоцрогдолтой байгаа бөгөөд
энэ нь санхүүгийн салбарын хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Компанийн
засаглал сул, цөөнх хувь эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо
хангалтгүй зэргээс шалтгаалан хөрөнгө оруулагчийн итгэл сул байгаа нь
хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг сааруулагч гол шалтгаан болж байна.
Монголд цөөнх хувь эзэмшигчдэд тулгарч буй бэрхшээлүүдийн мөн
чанарыг ойлгох зорилгоор энэ чиглэлээр хийгдсэн өмнөх судалгааны
ажлуудыг тоймлон үзсэн. Нийт 150 хүнийг хамарсан тандалт судалгаа
хийснээс гадна цөөнх хувь эзэмшигчдийн асуудалтай холбоотой
Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд ирүүлсэн гомдол болон шүүхийн
шийдвэрүүдийг тоймлон авч үзсэн. Эдгээрээс цөөнх хувь эзэмшигчдийн
эрх ашгийг зөрчсөн гурван онцгой тохиолдлыг судалж үзсэн.
Үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийн судалгаа нь засгийн газрын холбогдох
агентлаг, газруудын үр дүн, үр ашгийг үнэлэхэд дөхөм болсон.
Цөөнх хувь эзэмшигчдэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд нь хууль эрхзүй,
шүүх, зохицуулах орчин бүрдээгүй, хууль журмыг сахин биелүүлэлт
хангалтгүй, хариуцлагын тогтолцоо бүрдээгүй болон компаниудад сайн
дураараа цөөнх хувь эзэмшигчдийн тэгш эрхийг хамгаалаах урамшууллын
тогтолцоо байхгүйгээс үүдэлтэй байна.
Дүн шинжилгээнд үндэслэн хууль эрхзүйн болон зохицуулалтын
хүрээг бэхжүүлэх, компаниудын хувьд сайн дураар цөөнх хувь
эзэмшигчийн тэгш эрхийг хангах байдлыг дэмжих, бизнесийн зохистой
туршлагыг нэвтрүүлэх тухай зөвлөмжүүдийг гаргасан.
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Хятад Улсын хотын арилжааны банкуудын
талаарх судалгаа
Энэхүү тайланд Хятад Улсын хотын арилжааны банкуудын хөгжлийн талаарх дүн
шинжилгээ, цаашдын хөгжлийн талаарх санал зөвлөмжүүдийг тусгасан болно.
Уг тайлан нь Хотын арилжааны банкуудын (ХАБ) түүхэн хөгжил, зах
зээлд эзлэх байр суурь, үйл ажиллагааны орчин болон өнөөгийн статусыг авч
үзсэн. ХАБ-ууд нь 1980-аад оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн хотын зээлийн
хоршоодоос үүсэлтэй. Хятадын банкны зохицуулах хороо (ХБЗХ) болон
орон нутгийн засгийн газрын зохицуулагчдын зүгээс ХАБ-уудад багагүй
дэмжлэг үзүүлж ирсэн. ХБЗХ-ийн зүгээс ХАБ-уудыг өөр хоорондоо нэгдэх,
эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг дэмжиж ирсэн нь ХАБ-уудын компанийн
засаглалыг сайжруулах, үйл ажиллагааны цар хүрээг тэлэхэд дөхөм болсон.
Цаашилбал, эрсдэлийн хяналтын журмуудыг чангатгасан нь ХАБ-уудын
эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулсан. Муж дамнан үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл нь ХАБ-уудад газар зүйн хувьд зах зээлээ өргөжүүлэх нөхцлийг
бүрдүүлсэн. Сүүлийн жилүүдэд чанаргүй зээлийн асуудлыг шийдвэрлэх,
компанийн засаглалыг сайжруулах, муж дамнан үйл ажиллагаа эрхлэх
нөхцлийг бүрдүүлсэн нь ХАБ-уудийг хурдацтай хөгжихөд түлхэц болсон.
ХАБ-уудын бизнесийн үйл ажиллагаа нь бүсийн эдийн засгийн
хөгжлөөс ихээхэн хамааралтай байдаг нь ХАБ-уудын тэнцвэргүй хөгжилд
нөлөөлсөн. Хэдийгээр ХАБ-ууд сүүлийн жилүүдэд хурдацтай хөгжиж
ирсэн ч ХАБ-уудад зах зээлийн, орон нутгийн эдийн засаг, засгийн газрын
нөлөө, зээлийн төвлөрөл, бүс хоорондын хөгжлийн ялгаа, эрсдэлийн
удирдлага, хөрөнгөжилтийн зэрэг эрсдэл тулгарсаар байна. Хятад Улсын
банкны салбарын хувьд авч үзвэл салбарын өрсөлдөөн улам ширүүн,
ээдрээтэй болж байгаа нь ХАБ-уудын хувьд үйл ажиллагаа, эрсдэлийн
удирдлагад бэрхшээл учруулж байна. Нөгөө талаас ХАБ-уудын уламжлалт
зах зээл болох жижиг, дунд үйлдвэрүүд (ЖДҮ), орон нутгийн санхүүгийн
үйлчилгээнд төрийн өмчит банкууд, хамтарсан хөрөнгө оруулалттай
банкууд илүү анхаарах болсон. Төрийн өмчит болон хамтарсан хөрөнгө
оруулалтай банкуудтай харьцуулахад ХАБ-ууд нь боловсон хүчин, брэнд,
мэдээллийн технологи, эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлээс сэргийлэх зэргээр
хол дутагдалтай бөгөөд энэ чиглэлээр асар их ажил хийгдэх шаардлагатай.
Бодлогын зөвлөмжүүд. ЖДҮ болон орон нутгийн хөгжлийг дэмжих
үүднээс ЖДҮ-үүд болон хөдөөгийн бизнест хүрч үйлчилдэг ХАБ-уудын
хувьд зохицуулагчид ялгавартай бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Мөн
зохицуулагчдын зүгээс мэдээллийн бааз байгуулах, дундын платформ
байгуулах зэргээр үр ашгийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой юм.
Зээлийн өсөлт. ХБЗХ-ийн зүгээс 2009 онд тогтоосон 17 хувийн зээлийн
өсөлтийн дээд хязгаар нь ХАБ-уудын хөгжлийг хязгаарлах нь дамжиггүй.
Зарим чанартай ХАБ-уудын хувьд энэхүү зээлийн өсөлтийн дээд
хязгаарыг хөнгөвчлөх боломжтой юм.
Төвлөрөл. ХАБ-уудад тавигддаг зээлийн төвлөрлийн харьцааны
хязгаарлалтаас шалтгаалан ХАБ-ууд томоохон аж ахуйн нэгжүүдтэй
ажиллахад хүндрэлтэй байдаг. Бизнесийн эрсдэлийн түвшин болон
эрсдэлийн хувь хэмжээнээс хамааруулан төвлөрлийн түвшинг
тодорхойлох нь илүү зохимжтой, найдвартай аргачлал юм.
Бизнесийн босго. ХБЗХ-гийн зүгээс бусад төрлийн бизнест орох босгыг
жижиг болон дунд ХАБ-уудын хувьд хэт өндрөөр тогтоосон нь шударга бус
өрсөлдөөнийг үүсгэж байна. ХБЗХ-гийн хувьд энэхүү босгыг бууруулахын
зэрэгцээ бизнесийн цар хүрээний хяналтын механизмыг бий болгох нь
илүү зохистой шийдэл байх болно.
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Улс даяр зохицуулалтын ижил стардартыг мөрдөх. Зохицуулалтыг
хэрэгжүүлэгч байгууллага, муж, муж доторх банкуудаас үл хамааран
зохицуулалтын нэг стандартыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй.
Банкуудын ЖДҮ, орон нутгийн санхүүгийн үйлчилгээ, Барууны
бүсийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээг дэмжих. Санхүүгийн эх үүсвэрийн
тэнцвэртэй байдлыг хадгалах үүднээс ХАБ-уудыг санхүүгийн байгууллага
цөөтэй газарт салбар нэгжээ байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй.
Зохицуулагч байгууллагын дэмжлэгтэйгээр ХАБ-ууд ЖДҮ болон орон
нутагт тохирсон санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлэх боломжтой.
ХАБ-уудын хамтын ажиллагааны платформ байгуулах. Үйл
ажиллагааны явцуу хүрээтэйгээс олон тооны үйлчлүүлэгдийг татах
боломжгүй гэсэн болгоомжлолоос үүдэн ХАБ-ууд олон мужид үйл
ажиллагаа эрхлэх эрмэлзэлтэй байдаг. Зарим нөөцүүдийг хуваалцах
боломжийг бүрдүүлэх хамтын платформ нь ХАБ-уудын муж дамнасан
үйл ажиллагааг нэлээд бууруулах юм. ХБНГУ-д ихэнх жижиг банкууд
мэдээллийн технологийн хөрөнгө оруулалтыг бууруулах үүднээс ижил
мэдээллийн технологийн платформыг ашигладаг. ХАБ-уудын хувьд ХАБуудын нэгэн төрлийн ХАБ платформ ашиглах нь үргүй зардлыг бууруулах
мөн хөрөнгө оруулалтын зардлыг хуваалцах боломжийг бүрдүүлэх юм.

Эрүүл мэндийн Анхан шатны тусламжийн тогтолцоог
хэрэгжүүлэх нь: Чонгшин хот, Хятад Улс
Энэхүү судалгаа нь Хятад Улсад эрүүл мэндийн үйлчилгээний шинэчлэлийг
хийхэд тулгарч буй санхүү, хот хөдөөгийн санхүүжилтийн механизмыг
нэгтгэх, эрүүл мэндийн анхан шатны багцыг тодорхойлох аргачлал,
гүйцэтгэлийн үнэлгээ, үйлчилгээний төлбөрийн схем зэрэг асуудлуудыг
авч үзсэн. Судалгаа нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх санхүүгийн болон
ерөнхий хүрээг хөгжүүлэх, судалгаа, шинжилгээ хийгдэх шаардлагатай
бусад асуудлуудыг тодорхойлох зэрэг Чонгшин мужийн эрүүл мэндийн
салбарын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэгчидэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
Хятад Улс эрх тэгш, үндэсний анхан шатны үйлчилгээ үзүүлэхэд
онцгой анхаарсан социалист эрүүл мэндийн сувилал, үйлчилгээний
тогтолцооноос зах зээлд суурилсан шинэ технологи болон Барууны эмийн
эмчилгээнд суурилсан эрүүл мэндийн үйлчилгээнд шилжсэн. Гэсэн хэдий
ч энэ нь хот хөдөө, муж хоорондын, болон шилжин ирсэн болон суурин
хүн амын хоорондын халамж хүртэгсдийн асар их ялгавартай байдлыг
дагуулсан нь хүн амын ихэнхийг одоогийн эрүүл мэндийн тогтолцоонд
сэтгэл ханамжгүй үлдэхэд хүргэсэн.
Шинэчлэл хийх шаардлагатайг Засгийн газрын зүгээс хүлээн зөвшөөрч
байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалыг улс даяар хэрэгжүүлэх, анхан
шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор багагүй хөрөнгө хуваарилсан. “Анхан шатны эрүүл мэндийн
үйлчилгээг бүгдэд хүргэх” зорилго нь “зохилдолгоотой нийгэм”-ийг бүтээн
байгуулах хүчин чармайлтын нэгэн элемент юм.
Үүнээс гадна санхүүжилт, үйлчилгээний хүртээмж, хүн амын
хэрэгцээнд нийцүүлэх болон үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга
замыг эрэлхийлэх, судлах зорилготой хэд хэдэн орон нутгийн төслүүд
эхлээд байна. Үндэсний засгийн газрын шууд удирдлага дор байдаг
Чонгшин хот туршилтын хотуудын нэгээр сонгогдсон.
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“Бүгдэд тохирсон” шийдэл гэж үгүй. Эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг
тодорхойлох, үйл явцыг санал болгох, ижил төстэй төслүүдийн ололт,
мэдлэгийг нэвтрүүлэхэд төслийн гол зорилго оршино. Эрүүл мэндийн
салбарын шинэчлэл нь дан ганц нийгмийн болон институцын шинэчлэл
бус техникийн шинэчлэл гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Чонгшин
хотын хувьд хамрах нутаг дэвсгэр том, эрүүл мэндийн үйлчилгээний
хэрэгцээ хүн амд маш их ялгаатай зэргээс авч үзвэл орчин үеийн
технологийн ололтын нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Үйл явцад үйлчилгээг санал
болгогчдыг эхнээс нь оролцуулах учиртай.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний дутагдалтай санхүүжилт, чанартай
үйлчилгээг хүн бүрт тэгш хүртээх, эрүүл мэндийн гэнэтийн их зардлаас
сэргийлэх зэргийг шийдвэрлэхэд хялбар шийдэл гэж үгүй. Онол, олон
улсын туршлага, явцын дундах мониторинг, үнэлгээний үр дүнгийн
оновчтой нийлбэр болон өнөөгийн нөхцөлд шүүмжлэлтэй хандан
өөрчлөлтөд нээлттэй байгаа нь зэрэг нь зорилтод хүрэхэд дөхөм
болох юм.
Шинэчлэлийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд:
•
Улс төрийн эрмэлзэл болон дэмжлэг
•
Талуудын ойлголцол
•
Эрүүл мэндийн тогтолцооны “Мөнгөний үнэ цэнэ”-д тохирсон
үйлчилгээ үзүүлэх чадавхи
•
Чанар, тоо хэмжээний өөрчлөлтийг харуулах богино, дунд болон
урт, хугацааны мониторинг
•
Судлаач, шинэчлэгч, улс төрчдийн холбоос
•
Прагматизм
•
Шинэлэг санааг улс орон даяар дэлгэрүүлэн орон нутгийн
түвшинд хэвшүүлэх
•
Олон улсын санал зөвлөмжид нээлттэй байж бие даасан үнэлэлт өгөх
•
Зарим тохиолдолд хийсвэр шинэчлэл эхлэл болдог. Жишээ
нь одоогийн санхүүжилтийн хэлбэрээр мөнгө хаашаа явахыг
харуулах үндэсний эрүүл мэндийн дансны болон бүртгэлийг
нягтлах гэх мэт хүчин зүйлүүд шаардлагатай.
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Хятад Улсын хот дахь цаг уурын өөрчлөлтийн нийгмийн
хүчин зүйлүүд
Цаг уурын өөрчлөлтийн эдийн засаг, биофизикийн үр дагаврын талаар
өргөн хүрээтэй судалгаанууд хийгдсэн хэдий ч цаг уурын өөрчлөлтөд
нийгмийн бүлгүүд хэрхэн ялгаатай өртөж, үр дагавар нь ялгаатай нөлөөлж
байгаа, ялангуяа байгаль орчин, цаг уурын өөрчлөлттэй зохицох чадвар
сул ядуу болон нийгмийн эмзэг хэсгийг хэрхэн бэлтгэх зэргийг үнэлэхэд
түүний нийгмийн хүчин зүйлүүдийг орхигдуулахгүй байх нь зүйтэй.
Энэхүү судалгаа нь Хятад Улсад цаг уурын өөрчлөлтийн нийгмийн
хүчин зүйлүүдийг хөндсөн таван зөвлөмжийг гаргасан байна:
•

•

•

•

•

4

Цаг уурын өөрчлөлтийн нийгмийн хүчин зүйлийг цогцоор нь
авч үзэх. Ингэхдээ зөвхөн тодорхой нийгмийн бүлгийн шууд
эрсдэлийг шийдвэрлэхээс гадна нийгмийн институци болон цаг
уурын өөрчлөлттэй холбоотой ирээдүйн эрсдэлтэй тулгарах,
зохицоход тодорхой нийгмийн хэсгийг хохироож болзошгүй үйл
явцыг шийдвэрлэх зэрэг асуудлыг хамруулах.
Цаг уурын өөрчлөлтийг бууруулах арга хэмжээнд нийгмийн
хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэх. Цаг уурын өөрчлөлтийг үүсгэгч
хүчин зүйлсийн хор хөнөөлийг бууруулах нь зайлшгүй хэдий
ч энэхүү ачааг нийгмийн ядуу болон эмзэг хэсгийн нуруунд
тэнцвэргүйгээр үүрүүлэхгүй байх талаар анхаарах нь зүйтэй.
Ногоон, бага нүүрс төрөгч ялгаруулалтад шилжих шилжилтийн
үйл явцад ядуу болон нийгмийн эмзэг бүлгийг орхигдуулахгүй
байх нь чухал. Энэхүү шилжилтийг шаардлагатай бол татварын
шинэчлэл, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүч, тээвэр, үйлчилгээг
бүх иргэдэд хүртээмжтэй байлгахад чиглэсэн татаасыг бий
болгох зэрэг арга хэмжээгээр дэмжих хэрэгтэй. Байгальд
уршигтай үйлвэрүүдийг хааж, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг
бий болгох байгаль орчны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн
орчинд ажиллагсдын амьжиргаа, эсвэл удаан хугацааны эрүүл
мэнд, боловсролын үйлчилгээ, тэтгэвэр, байр орон сууцны
асуудалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх учиртай.
Нийгмийн хамгааллын чиглэлийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэх.
Нийгмийн хамгааллын шинэчлэлийн хүчин чармайлт нь Хятад
Улсын иргэдийн бүх нийтийг хамарсан Хукоу4 өрхийн бүртгэлээс
үл хамааран бүгдэд хүртээмжэй төрийн үйлчилгээнд хамрагдах
нөхцлийг баталгаажуулсан байх шаардлагатай.
Анхан шатны түвшинд мэдээллийг хүргэх. Хүмүүсийн орчиндоо
хандах хандлагыг өөрчлөхөд дэмжлэг үзүүлэх, цаг уурын
өөрчлөлтийг үүсгэгч хүчин зүйлүүдийг бууруулахад хувь нэмэр
оруулах, түүний үр дагаварт бэлтгэхэд олон нийтийн мэдээллээр
хангах зайлшгүй шаардлагатай. Эдгээр хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэхэд байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
төрийн бус байгууллагуудын оролцоо чухал.
Байгаль орчны хөтөлбөрүүдэд иргэдийн оролцоог хангах
механизмуудыг бий болгох. Байгалийн гамшиг, цаг уурын
өөрчлөлтийн үр дагавараас үүдэн гарах болзошгүй улс төрийн
тогтворгүй байдал, иргэний зөрчил зэргээс сэргийлэх үүднээс орон
нутгийн байгаль орчны хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэд
иргэний оролцоог хангах хэрэгтэй. Хятадын хотын иргэдийн

Хукоу (hukou) – Хятад Улсын өрхийн бүртгэлийн систем
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хувьд тэдний амьдрах орчны асуудал нэн чухал асуудал бөгөөд
тэд амьдрах орчноо сайжруулах, хамгаалахад оролцох эрмэлзэл
дүүрэн бөгөөд эрх баригчдаас манлайлал хүлээдэг.
Зохилдолгоотой цэцэглэлт хөгжлийг баталгаажуулахад Хятад Улсын
эрх баригчид дараах хоёр зүйлд анхаарах шаардлагатай: (i) цаг уурын
өөрчлөлтийн үр нөлөө; (ii) цаг уурын өөрчлөлтийг сааруулах, үр дагаварт
дасан зохицох арга хэмжээний ядууст үзүүлэх үр дагаварууд
Хятадын нийгмийн хамгийн ядуу иргэдийн хувьд цаг уурын
өөрчлөлтөд ялгаатай өртөх нөхцлийг бүрдүүлж буй нийгмийн хүчнээс
хамгаалагдах нь байгалийн гамшигаас хамгаалагдахтай адил чухал
юм. Хятад Улсын хотууд дахь цаг уурын өөрчлөлтийн нийгмийн хүчин
зүйлүүдийг шийдвэрлэх нь Хятад Улсын эрх баригчдын хувьд нэн чухал
асуудал болоод байна.

Амьдрахад таатай хотууд: Хятадын хотын ядуусын биет
болон нийгмийн орчин
Энэхүү судалгаа нь Хятад Улсын хотжилт болон ядуусын орон зай,
нийгмийн орчны өөрчлөлтийг авч үзсэн. Ядуу болон эмзэг шилжин
ирэгчдийн биет орчинг сайжруулах чиглэлээр дорвитой ахиц гарсан
хэдий ч нийгмийн болон институцийн тулгамдсан асуудлууд тэднийг
Хятадын хотын хүн амын нэгэн хэсэг болоход саад болж байна. Эдгээр
бодит хэрэгцээ шаардлага болон нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх нь
тогтвортой хотжилтыг орчныг бүрдүүлэх ойрын зорилт болоод байна.
2008 онд Хятад Улсын хотын хүн амын тоо 607 сая буюу нийт хүн
амын 45.7% хүртэл өссөн. Хотын хүн амын энэхүү өсөлтийн гуравны хоёр
нь хөдөөгөөс хот руу шилжих хөдөлгөөн, голчлон далай тэнгисээс хол
орших хөдөөгөөс эргийн хотын нутаг руу шилжих хөдөлгөөн эзэлж байна.
2015 он гэхэд Хятадын хотын хүн амын тоо 700 сая хүртэл өсч түүхэндээ
анх удаа хөдөөгийн хүн амын тооноос давах төлөвтэй байна. Харин
2030 онд гэхэд шинжээчдийн таамаглалаар Хятад Улсын хотуудад нийт
1 тэрбум хүн оршин суух төлөвтэй байна. Хурдацтай хотжилт нь Хятад
Улсын эдийн засгийн өсөлтөд чухал хувь нэмэр оруулсан бөгөөд олон сая
хүний амьдрах нөхцлийг сайжруулсан.
Хятад Улсын хотжилтын цар хүрээ, хурдац асар өндөр. Хукоу өрхийн
бүртгэлийн системийг хэрэгжүүлсэн нь хотуудад борчуудын хороолол
үүсгэхгүйгээр хотуудыг хөгжүүлэн энэхүү өсөлтийн биет болон нийгмийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц болсон. Хот өргөжин тэлж шинэ газар
нутаг эзлэх болсон нь байгаль орчны доройтол болон нийгмийн шинэ
ялгаварлалыг бий болгосон. Хятад Улсын хотод шинээр шилжин ирсэн
ядуу иргэдийн тулгамдсан асуудал нь тэдний ахуйн биет орчноос илүү
үйлчилгээний хүртээмж, халамжийн нөхцөл, хурдацтай хөгжиж буй
хотуудын хувьд тогтмол солигдох шилжин ирсэн ажилчдын орчинд
тогтвортой хотыг цогцлоох зэрэг болж байна.
Биет тулгамдсан асуудлууд. Хятад Улсын хотууд тэлэлтийн хязгаартаа
тулаад байна. Хотууд тэлж оршин суугчдын өдөр тутмын туулах зам
уртсаж тээвэр, харилцааны сүлжээг өргөтгөх шаардлага гарч байхад
хөдөө аж ахуйн газрыг хамгаалах шинэ зохицуулалт нэвтрүүлсэн. Хятад
Улс байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг 21 дүгээр зууны хотжилтын
салшгүй хэсэг болохыг тунхагласан бөгөөд хотын нягтарлыг нэмэгдүүлэх,
орон сууц болон бусад үйлчилгээний интеграцчилал шаардлагатай байна.
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Нийгмийн тулгамдсан асуудлууд. Хукоу өрхийн бүртгэлийн систем нь
шинэ эмзэг бүлгүүд болон хотод шинээр суурьшсан ядуусын алслагдсан
хорооллуудыг бий болгосон. Харамсалтай нь аж үйлдвэрийн өсөлт болон
хотын тэлэлтийг санаачлан хэрэгжүүлсэн хүн амын тэр хэсэг өнөөдөр
энэхүү хөгжлийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлд хамгийн эмзэг бүлэг
болоод байна.
Орон сууцжуулалтаас амьдархад таатай хот болох нь. Хукоу
системийг шинэчлэх, нийгмийн халамж (төрөл бүрийн даатгал, тэтгэвэр,
орон сууцны тэтгэлэг)-ийн хамралт, хөдөлгөөнт байдлыг сайжруулах олон
санаачлага гараад байна. Харбин, Чонгшинг хотууд нь цагаач ажилчдын
хүүхдүүдэд боловсрол олгох болон нийгмийн халамжийн хүртээмжийг
тэлэх бүх нийтийн оролцоотой орон сууцны бодлого боловсруулж байна.
“Амьдрахад таатай” хотыг бүтээн байгуулахад тулгарч буй асуудал нь
байгаль орчны доройтол болон нийгмээс тусгаарлагдах тухай асуудлууд
юм. Байгаль орчин, байгалийн нөөцийн хатуу зохицуулалтыг дагаж
мөрдөхийн зэрэгцээ Хятад Улсын эко-хотууд нь нийгмийн халамж, орон
сууц, ажлын байр, болон оршин суугчдад хүргэх төрийн үйлчилгээг
сайжруулан нийгмийн хүчин зүйлүүдийг шийдвэрлэхээр зохион
байгуулагдсан.
Энэхүү судалгаанд дурьдсанчлан Хятад Улсын хотуудын сая сая
оршин суугчдын ахуйн стандартыг хязгаарлагч нийгэм, институцын
бэрхшээлд мөн анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Урган гарч буй
бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэж чадсанаар Хятад Улс нь тогтвортой бөгөөд
жинхэнэ зохицолгоотой нийгмийг бүтээх эдийн засгийн дэвшлийн замаа
тууштай үргэлжлүүлэх боломжтой болох юм.
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Голын бохирдлыг бууруулахад чиглэгдсэн усны өндөр
тариф – Мин гол болон Фужоу хотын жишээнээс (АХБ
Эдийн засгийн ажлын цуврал)
www.adb.org/Documents/Working-Papers/2010/Economics-WP201.pdf

Higher Water Tariffs for Less River Pollution—
Evidence from Min River and Fuzhou City,
People’s Republic of China
Yi Jiang, Leshan Jin, and Tun Lin
No. 201 | May 2010

Усны бохирдол нь Хятад Улсын байгаль орчны ноцтой асуудлуудын нэг
болоод байна. Усны бохирдол нь экологи болоод хүн амын эрүүл мэнд,
усны ариутгалын зардлыг нэмэгдүүлж, усны хомсдлыг ихэсгэж, эцэст нь
улс орны хөгжлийн тогтвортой байдалд нөлөөлөх болно. Хятад улс даяар
хийгдсэн нийт 400 гаруй голын усны мониторинг судалгааны үр дүнгээс
харахад хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд зарим ахиц дэвшил гарсан ч Хятад
Улсын усны чанар муу байна. 2008 онд хийгдсэн мониторинг судалгаагар
гол усны 45 хувь нь III зэрэглэлээс доогуур буюу ариутгалын дараа ч
унданд хэрэглэх боломжгүй, 21 хувь нь ямар ч хэрэглээний шаардлага
хангахгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Жил тутмын судалгааны үр дүнгээс
үзэхэд голын сав газрын хэт бохирдлоос, томоохон хотуудын ундны усны
эх үүсвэр нь 2006 оноос хойш стандарт хангахгүй болсон байна.
Усны бохирдлын асуудал үндэсний стратегийн чухал асуудал болон
орсон хэдий ч гол анхаарлыг үйлдвэрийн бохирдуулалтын эх үүсвэрүүд
болон бохир ус зайлуулахад хандуулсан. Гадаргуун усны бохирдох гол эх
үүсвэр болох хөдөө аж ахуйгаас гарч буй бохирхяналт, зохицуулалтгүй
хэвээр байна. Хөдөө аж ахуйгаас үүдэлтэй усны бохирдлын багагүй

19

Зүүн Азийн Газар Мэдлэгийн Удирдлагын Санаачлага

хэсэг голдуу голын эхэд буй нь тогтмол бус байршилтай5 (малын ялгадас,
хаягдал гэх мэт) эх үүсвэрээс үүдэлтэй.
Голын эх дээр байрлах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээс өөр орлогын
эх үүсвэргүй жижиг хот, тосгод нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гарцыг
сайжруулахыг голын усны чанарын асуудлаас дээгүүр тавьдаг. Харин
голын дор байршилтай хотууд нь хүн ам, орлогын өсөлтөөс үүдэн цэвэр
агаар, ус болон байгалийн үзэсгэлэнг хүсэх болсон. Голын эхээс үүдэлтэй
усны бохирдол нь голын дор байгаа оршин суугчдын эрүүл ундны ус
хүртэх боломжийг эрсдэлд оруулж байгаа юм.
Голын эхэнд буй тогтмол бус байрлалтай бохирдлын эх сурвалж
нь Хятад Улсын хотын ундны усны асуудалд улам их аюул учруулж
байна. Энэхүү голын эхэнд буй буурай хөгжилтэй болон голын дагуу буй
өндөр хөгжилтэй хэсгийн хоородын зөрчилдөөн нь Хятад Улс болоод
бусад улс орнуудад нэлээд түгээмэл тохиолддог. Бохирдуулагчид нь
хөгжих бүрэн эрхтэй бөгөөд бохирдуулсны торгууль эсвэл захиргааны
аргаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахад хэрэгжүүлэлтийн өндөр
зардал гарах магадлалтай учир тогтмол бус байрлалтай бохирдлын
хувьд бохирдуулагчид дангаараа татвар төлөх зарчим баримтлах нь
тохиромжгүй юм.
Байгаль орчны үйлчилгээний төлбөр нь тогтмол бус байршилтай усны
бохирдолтой тэмцэхэд тохиромжтой механизм юм. Үр дүнтэй байгалийн
үйлчилгээний төлбөрийг боловсруулахдаа голын урсгалын дор байрлалтай
хотын иргэдийн төлбөр төлөх хүсэл эрмэлзэллийг тодорхойлох нь чухал.
Төлбөр төлөх эрмэлзлэлийг тооцох нь усны тарифын талаарх асуудлыг
хөндөх юм. Хятад Улсын Фужоу хотын 2009 оны өрхийн судалгааны
мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээнээс үзэхэд өрхийн орлогын түвшин нь
голын эхэнд усны бохирдлыг байгалийн үйлчилгээний төлбөрийн схемээр
зохицуулах тухай асуудалд хандах байр суурийг тодорхойлох гол хүчин
зүйл болж байна. Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь эдийн засгийн хүчин
зүйл усны тарифыг нэмэгдүүлэхийг дэмжихгүй байгаа бөгөөд зарим хэсэг
нь засгийн газрын үр дүнтэй хариуцлагатай байх эсэхэд эргэлзэж байна.
Өрхийн орлогын хэмжээ ч мөн төлбөр төлөх эрмэлзэлд чухал хүчин зүйл
болж байна.

5

Тогтмол бус байршилтай (nonpoint source pollution) – олон төрлийн, тархсан эх үүсврээс үүдэлтэй ус болон агаарын
бохирдол юм. Усны бохирдлын хувьд энэ нь хөдөө аж ахуйн хаягдал ус гол усанд нийлэх, эсвэл салхинд туугдсан хаягдал
тоос далайг бохирдуулахыг зэргийг хэлдэг. Хэдийгээр бохирдуулж буй эх үүсвэр нэг цэгээс байдаг ч эх сурвалжийн олон
төрөл, хол орон зайг туулах чадвар зэрэг нь эдгээрийг тогтмол бус байршилтай болгодог.
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Экологийн үйлчилгээний төлбөр6 ба Эко-нөхөн төлбөр:
Хятадын практик ба шинэтгэл
Payments for Ecological Services
and Eco-Compensation
Practices and Innovations
in the People’s Republic of China

National Development
and Reform Commission

www.adb.org/publications/payments-ecological-services-and
-eco-compensation-practices-and-innovations-peoples-rep
Хятад Улсын бодлого боловсруулагчид экологийн нөхөн төлбөрийн талаар
баримтлах бодлого болон хөтөлбөрийн шинэтгэлээс үүдэн байгаль орчны
удирдлагын шинэ хэрэгслүүдийг туршиж байна. Эдгээрээс цөөнгүй нь
зах зээлийн зарчимд суурилсан хэрэгслүүд юм. Тухайлбал, тогтвортой,
тэнцвэртэй өсөлтийг дэмжих нөхцлийг бүрдүүлэхэд байгалийн баялаг,
байгаль орчны үйлчилгээг хүртэгчид нь ямар хэмжээний төлбөр төлөх
шаардлагатай нөгөө талаас үйлчилгээ үзүүлэгч талын хөлс зэрэг байгаль
орчны үйлчилгээний төлбөрийн талаарх асуудлаар бодлого боловсруулагчид
мэтгэлцэж байна. Энэхүү нийтлэл нь Ниншиа Хуй Автономит мужид 2009
оны 9 дүгээр сард зохион байгуулагдсан экологийн үйлчилгээний төлбөрийн
талаарх олон улсын бага хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг хөндсөн.
Тус бага хурлаас байгаль орчны үйлчилгээний төлбөрийн хөтөлбөр
болон бусад зах зээлийн зарчимд тулгуурласан бодлогын хэрэгслүүд нь
Хятад улсад хувийн секторын оролцоог бүрдүүлэх орчинд шаардлагатай
эко-төлбөрийн бодлогын хүрээг хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэртэй болох
талаар дүгнэлт гаргасан. Мөн хурлаас Хятад Улс эко-төлбөрийн талаарх
багагүй туршлага хуримтлуулж энэ нь байгаль орчны үйлчилгээний
нөхцлийг хамгаалах, баталгажуулахад засгийн газрын гүйцэтгэх үүргийн
талаар олон улсын түвшинд болон өөрийн улсад байгаль орчны бодлого
боловсруулахад хувь нэмэр болох тухай цохон тэмдэглэсэн.
Бага хурлын бодлогын дүгнэлтүүд нь:
•

•

•

•

6

Байгаль орчны үйлчилгээний төлбөр болон эко-төлбөр нь дангаараа
экосистемийн үйлчилгээний эрхийн тухай, агентлаг болон
муж хоорондын хамтын ажиллагааны механизм, платформын
хомсдол, байгаль орчны заавар, журмуудыг мөрдүүлэх үр ашигтай
эрх бүхий захиргааны байгууллагын дутагдал зэрэг Хятад Улсад
тулгараад буй байгаль орчны талаарх асуудлуудыг шийдвэрлэж
чадахгүй. Гэхдээ эко-төлбөр болон байгаль орчны үйлчилгээний
төлбөр нь Хятадын байгаль орчны бодлогын хувьд үнэ цэнэтэй
шинэ хэрэгсэл болох бүрэн боломжтой юм.
Хятад Улсын Засгийн Газарт эко-төлбөрийн бодлогоор дамжуулан
байгаль орчны бодлогод урамшуулалд суурилсан механизм
нэвтрүүлэх боломж бүрдээд байна. Эдгээр механизмууд байгаль
хамгаалах, хадгалах зардлыг бууруулах, үр дүнг дээшлүүлэхэд
чухал хувь нэмэр оруулна.
Экосистемийн
үйлчилгээний
үнэлгээ
нь
экосистемийн
үйлчилгээний зах зээлийг хөгжүүлэх чухал бүрдэл хэсэг хэдий
ч бодлого боловсруулагчид эдгээр үнэлгээг тогтооход бага
анхаарал хандуулж харин үр дүнтэй эко-төлбөрийн татаасны
хувь хэмжээг тогтоох хэлэлцээрийн механизмыг бүрдүүлэхэд
илүү анхаарал хандуулдаг.
Ердийн татаас нь экосистемийн үйлчилгээний нөхцлийг
бүрдүүлэхэд зардлын хувьд үр ашигтай эко-төлбөрийн механизм

Экологийн үйлчилгээний төлбөр буюу экосистемийн үйлчилгээний төлбөр гэдэг нь өргөн утгаараа газар эзэмшигчдэд
өөрийн эзэмшилд буй газар бусад байгалийн нөөцийг экологийн үйлчилгээ хийхэд үзүүлэх урамшуулал, төлбөр юм.
Зарим хүмүүс байгаль орчинд үзүүлэх хор уршгийг бууруулахын тулд тодорхой төлбөр төлөхөд бэлэн байдаг бол энэхүү
төлбөрийг хүлээн аван байгаль орчинд үзүүлэх хор уршигтай үйл ажиллагааг бууруулахад бэлэн байдаг хүмүүс байдаг.
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•

•

•

биш юм. Хувьсах татаасын хувь хэмжээ бүхий бусад механизмууд
зэрэг нь илүү үр ашигтай хувилбаруудыг авч үзэх нь зүйтэй.
Эко-төлбөрийн бодлого хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд
хууль эрхзүйн болон бодлогын хүрээ шаардлагатай. Жишээлбэл,
мужууд, захиргааны байгууллагуудын хоорондын үр дүнтэй
зохицуулалт, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
механизм болон эд хөрөнгийн эрхийн тухай асуудлуудыг
тодруулах шаардлагатай байна.
Эко-төлбөрийн хүрээг боловсруулахдаа Хятад Улсын Засгийн
газрын зүгээс экосистемийн үйлчилгээний зах зээлд хувийн
секторын оролцоог дэмжих бодлого баримтлах талаар нухацтай
авч үзэх нь зүйтэй.
Засгийн газрын зүгээс ядуурлыг бууруулах зорилтууд нь хэрхэн,
хэзээ эко-төлбөрийн бодлого хөтөлбөрүүдтэй уялдуулж болох
талаар анхаарах нь зүйтэй.

Монгол: Санхүүгийн салбарын үнэлгээ
Энэхүү судалгаа нь арилжааны банкны салбарын засаглал, хөрөнгийн
зах зээл, зээлийн мэдээллийн систем, барьцаа хөрөнгийн тогтолцоо
зэрэг санхүүгийн институцын бүхий л хүрээн дэх асуудлуудыг хамарсан.
Нэг талаас, шаардлагатай хуулиуд боловсруулагдаагүй, хууль эрхзүйн
орчин бүрдээгүй, нөгөө талаас Валютын зохицуулалтын тухай хууль
зэрэг хуулиуд нь гүйлгээний зардлыг нэмэгдүүлж Монголд бизнес эрхлэх
эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Мөн урт хугацааны санхүүгийн эх үүсвэр
хомсдолтой байна.
Дотоодын санхүүгийн зах зээл сул бөгөөд нийт зээлд хувийн секторын
зээлийн эзлэх хувь хэмжээ нь дунд орлоготой улс орнуудын дунджаас
нэлээд доогуур байна. Арилжааны банкууд их хэмжээний чанаргүй
зээлээс үүдсэн хямралд ороод байна. Банкны салбарт тэнцвэргүй байдал
үүсч гурван арилжааны банк нийт зээлийн 50%-г дангаар бүрдүүлж
байна. Олон банкуудын хувьд засаглал сул бөгөөд салбарт нэгдэх үйл
явц эхлэхэд бэлэн болсон.
Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл хөгжихөд шаардлагатай үл хөдлөх
хөрөнгийн барьцааны талаар олон тодорхой бус зүйлүүд хэвээр байна.
Банк бус санхүүгийн байгууллага нийт хувийн секторын зээлийн ердөө
5%-ийг бүрдүүлж байна. Банк хоорондын бондын худалдаа явагддаггүй
бөгөөд бондын зах зээл үр хөврөлийн шатандаа байна. Санхүүгийн
түрээсийн тогтолцоо нь эрсдэл, тодорхойгүй байдлыг үүсгээд буй хэвийн
бус хууль эрхзүйн орчноос зогсонги байдалд ороод байгаа бөгөөд энэ нь
мөн санхүүгийн түрээсийн хүүг өндөр түвшинд тогтоход хүргэж байна.
Хөрөнгийн зах зээл одоогоор маш жижиг бөгөөд өдөр тутмын гүйлгээ
бага, цөөн тооны компанийн хувьцаа арилжигдаж байна.
Хэд хэдэн хуулиуд санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд саад болж байна.
Эдгээрээс дотоодын валютын зохицуулалтын тухай хууль нь Монголд
бизнес хийх зардал болон эрсдэлийг нэмэгдүүлж Монголын санхүүгийн
зах зээлийн хөгжлийг боогдуулж байна. Цахим гүйлгээний тухай болон
Зээлийн мэдээллийн тухай (хуулийн төсөл боловсруулагдсан) зэрэг чухал
хуулиуд батлагдаагүй хэвээр байна.
Баталгаажсан гүйлгээний хүрээг шинэчлэх нь санхүүгийн эх үүсвэрийг
хүртээмжтэй болгох эхний алхам болно. Үүний тулд одоогийн хуулийн
зохицуулалтын орчинг судлан, болзошгүй зөрчлийг олж тогтоон, шинэ
хууль боловсруулан, бүртгэлийн архивыг байгуулах шаардлагатай.
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Дараагийн шатанд богино хугацааны санхүүжилтыг сайжруулах
зээлийн мэдээллийн тогтолцоог бий болгох ажлыг дуусгах шаардлагатай.
Нэгдүгээрт, зээлийн мэдээллийн хууль зүйн орчныг бүрдүүлэх
шаардлагатай. Энэхүү хуулийн төсөл нь боловсруулагдсан хэдий ч
батлагдаагүй байна. Хоёрдугаарт, одоогоор Монголбанкинаас хэрэгжүүлж
буй зээлийн мэдээллийн системийг өргөжүүлж жижиг зээлдэгчдийн
талаарх мэдээллийг нэмж оруулан зээлийн мэдээллийн алдаа дутагдлыг
бууруулах шаардлагатай байна. Гуравдугаарт, одоогийн хамралтын
хүрээг тэлж санхүүгийн бусад байгууллагуудын хамруулж цаашилбал
тоног төхөөрөмж борлуулагч зэрэг мэдээллийг оруулахыг зорих хэрэгтэй.
Судалгаа нь банкны салбарт компанийн засаглал сул байгааг
тэмдэглээд арилжааны банкны хяналтын шаардлагыг чангатгаж
зохицуулалтын журмыг зөрчсөн этгээдэд банкны хуульд заасан
хэмжээнээс өндөр торгууль ногдуулахыг зөвлөмж болгож байна. Банкны
хяналт сул бөгөөд Монголбанкны засаглал болон хяналтын чадавхийг
сайжруулахад анхаарах шаардлагатай. Судалгаа нь банкны тухай хууль,
журмуудыг цогцоор нь дахин авч үзэх, Засгийн газраас хадгаламжид
гаргасан баталгааг хадгаламжийн даатгалыг нэвтрүүлэх замаар орлуулах,
мөн эрдэс баялгийн өсөлт бодитоор хэрэгжвэл хөрөнгийн зах зээлийг
хөгжүүлэх бодитой боломж бүрдэх тухай тэмдэглэсэн.
Судалгаанд мөн Монгол Улсад бондын зах зээл бий болоогүй хэдий
ч цаашид хөгжүүлэх бодитой боломж байгааг тэмдэглэсэн. Нэгдүгээрт,
Монгол Улсын Засгийн газар бонд гарган санхүүгийн системийн сул
чөлөөтэй хөрөнгийг татах боломжтой. Хоёрдугаарт, төсвийн алдагдлын
тодорхой хэсгийг урт хугацааны бонд дотоодын зах зээлд гаргах замаар
нөхөх боломжтой. Гуравдугаарт, хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулан, бонд гаргаснаар эрдэс баялаг олборлолтын
зарим санхүүжилтийг хийх боломж бүрдэнэ.

Шинэ эринд Хятад Улсын ядуурлыг бууруулах цогц
бодлого, стратегийн судалгаа
Сүүлийн 30 жилд Хятад Улс ядуурлыг бууруулах чиглэлээр томоохон
дэвшил гаргасан. Тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийн зэрэгцээ ядуурлыг
бууруулахад чиглэсэн аж үйлдвэржилт, тодорхой бүлгүүдэд чиглэсэн
бодлого, ядуурлыг бууруулах бодлогын нэг гол хэсэг болох иргэний
нийгмийн оролцоо бүгд энэхүү дэвшилд нөлөөлсөн. Гэсэн хэдий ч эдийн
засгийн өсөлтийн ядуурлыг бууруулахад үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал
бөгөөд Хятад Улсын хөдөөгийн ядуурал улам бүр нарийн төвөгтэй
болсоор ядуурлыг бууруулах уламжилалт механизмын дутагдалтай
талууд улам бүр тодорхой болсоор байна. Ядуурлыг бууруулах зорилтыг
илүү өргөн хүрээгээр авч үзэн ядууралд нөлөөлөх олон хүчин зүйлсийг
авч үзэх нь Хятад Улсын ядуурлыг бууруулах шинэ эриний зорилт чухал
хэсэг болоод байна.
Ядуурлыг бууруулах бодлого болон хэрэгжүүлэлтийн ялгаатай байдал
нь томоохон бэрхшээл хэвээр байна. Нэгдүгээрт, энэхүү сегментчилэгдсэн
арга хэмжээний явцад ядуу бүлэг эдийн засгийн хурдацтай өсөлтөөс хувь
хүртэж чадахгүй байгаа бөгөөд орлогын ялгаа улам бүр гүнзгийрсээр
байна. Хоёрдугаарт, ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн аж үйлдвэрийн
хөгжлийн үр дагавар нь ядуурлыг бууруулахад саад болсоор байна.
Гуравдугаарт, эмзэг бүлэгт чиглэсэн ядуурлыг бууруулах арга хэмжээ
авахад үнэн зөв мэдээлэл болон туршилтаар хэрэгжүүлсэн төслийн
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ололтыг нэвтрүүлэх болон загварчлах чадавхи дутмаг байна. Эцэст нь
ядуурлыг бууруулах чиглэлээр нийгмийн нөөц бололцоог дайчлах талаар
заавар, зохицуулалт дутагдалтай хэвээр байна.
Ядуурлыг бууруулах цогц бодлого болон стратеги хэрэгжүүлэх нь
Хятад Улсад ядууралтай тэмцэх хүчин чармайлтын гол хэсэг нь байх
учиртай. Хятад Улсын эдийн засгийн өсөлт болон бодлогын хөгжлийн
тэнцвэргүй байдал нь хот-хөдөөгийн ялгавартай байдал, муж хоорондын
тэнцвэргүй өсөлт, засгийн газар болон иргэдийн засаглалын тэнцвэргүй
байдлаас тодорхой харагдаж байна. Иймээс хот-хөдөөгийн хөгжил,
мужуудын нэгдэл болон иргэдийн нэдсэн оролцоо болон засгийн газрын
манлайлал нь Хятад Улсад шинэ эринд ядуурлыг бууруулах үндсэн
гурван чиглэл юм.
Ядуурлыг бууруулах зорилтод хүрэхэд хот хөдөөгийн нягтрал, шилжин
ирсэн ажилчид, газраа алдсан тариалан эрхлэгчид болон хотын ядуу
иргэдийн ажиллаж амьдрах нөхцлийг сайжруулан ядууралд эргэн автах
болон улам бүр гүнзгийгээр унахаас сэргийлэхэд анхаарлаа хандуулах
учиртай. Бүсийн нэгдэл нягтрал нь Зүүн-Баруун бүсийн хүн ам, эдийн засаг,
нийгэм, соёл, байгаль орчны хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзсэн харилцааг
хөхүүлэн дэмжих болно. Тодруулбал, ажил үүргийн хуваарилалт, хүн амын
тархалт болон шилжин суурьшигчдын урсгал, хүчин зүйлсийн төлбөр,
соёлын өв болон байгаль хамгаалах зэрэг нь бүгд ядуурлыг бууруулах
бүсийн нэгдэл нягтралын чухал бүрдэл хэсгүүд юм. Шийдвэр гаргах үйл
явцад нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог дэмжих арга хэмжээ нь нийгмийн
бүлгүүдийн санаачлага, шинэлэг санааг хэрхэн үр дүнтэй урамшуулах
тэдний онцлог, баялгийг бэхжүүлэх, нийгмийн бүлгүүдийн улсын санхүү,
үйлчилгээ, зах зээлийн ашиглалтыг сайжруулах болно. Энэ нь нийгмийн
бүлгүүдийн оролцоонд түшиглэсэн микро түвшний ядуурлыг бууруулах
механизмыг бүрдүүлэхэд дөхөм болох юм.
Хот-хөдөөг ойртуулан нягтруулах, ядуурлыг бууруулах нөөц
бололцоог үр дүнтэй ашиглах үүднээс авч үзвэл сайн дурын нөөц
бололцоо нь чухал ач холбогдолтой. Харамсалтай нь өнөөгийн бодлого,
практикт сайн дурын нөөц боломжид хангалттай анхаарал хандуулахгүй
байна. Энэхүү судалгаа нь сайн дурын нөөц боломжийг дайчлах нь
ядуурлыг бууруулахад хурдасгагч хүчин зүйл болох талаар урьдчилсан
судалгаа, санал гаргасан. Сайн дурын нөөц боломжийг дайчлах нь хотхөдөө, бүсүүд болон нийгмийн бүлгүүдийг ойртуулан нэгтгэхэд чухал
дэмжлэг болох юм. Гэхдээ сайн дурын нөөцийг үр дүнтэй ашиглахад
сайтар зохион байгуулагдсан арга хэмжээ шаардлагатай. Ядуурлыг
бууруулах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад засгийн газар болон сайн
дурын нөөцийн хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
шаардлагатай. Сайн дурын эх сурвалжаас үзүүлж буй төрөл бүрийн
үйлчилгээг өргөжүүлэх нь ядуурлыг бууруулах сайн дурын зах зээлийг
бэхжүүлэх болно. Засгийн газрын зүгээс сайн дурын арга хэмжээ, сайн
дурын зах зээлийн холбогдох эх үүсвэрт нээлттэй байх, зохицуулалтыг
сайжруулж төслүүдийн давхардлаас сэргийлэх болон ядуурлыг бууруулах
үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дэмжих нь зүйтэй.
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БНХАУ дахь ядуурлыг бууруулах Зүүн- Баруун бүсийн
хамтын ажиллагааны байгууллага ба шинэтгэл
Энэхүү судалгааны ажил нь ядуурлыг бууруулах Зүүн, Баруун бүсийн
хамтын ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, цаашид бодлогын зохицуулалт
хийх шаардлагыг тодорхойлжээ. 1999 оны дөрөвдүгээр сард болсон
Зүүн, Баруун бүсийн ядуурлыг бууруулах хамтын ажиллагааны туршлага
солилцох үндэсний хэмжээний хурлын үеэр тухайн үед Шадар сайдаар
ажиллаж байсан Вэн Жиабао зүүн болон баруун бүс нутгийн хөгжлийн
ялгаанд диалектик байр суурьнаас хандах хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг.
Тэрээр “Нэгдүгээрт, бүс нутгуудын хөгжлийн түвшин харилцан адилгүй
байгаа нь түүхэн улбаатай. Хоёрдугаарт, бүс нутгийн ялгааны асуудлыг
зохистой байдлаар шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдол өгч, үр дүнтэй
арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, бүс нутгийн ялгааны асуудлыг
шийдвэрлэхцогц үйл ажиллагаа болохыг ухамсарлаж, бүс нутгийн ялгааг
багасгах зорилтыг урт хугацааны чухал бодлогод тооцогдох учиртай” гэжээ.
Зүүн болон Баруун бүс нутгийн ядуурлыг бууруулах чиглэлийн
хамтын ажиллагаа нь 1994 онд батлагдсан Ядуурлыг бууруулах үндэсний
төлөвлөгөөний хүрээнд анх гаргасан шинэлэг бодлого байсан бөгөөд
Зүүн бүсийн хөгжил цэцэглэлтэнд хүрсэн бүс нутаг, хотуудыг Баруун
бүсийн ядууралд баригдсан орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг туслалцаа
үзүүлэхэд дайчилж, Зүүн болон Баруун бүсийн хамтын ажиллагааны үр
дүнд ядуурлыг үндсээр нь устгах зорилго агуулсан байсан.
Бичил байр сууринаас авч үзвэл, хөгжлийн сүүлийн 10 жилд Зүүн
болон Баруун бүсийн орон нутгийн хамтын ажиллагаа нь орон нутгийн
хамтын ажиллагааны шинж байдал, загварыг байнга сайжруулж ирсэн
бөгөөд бусад бүс нутгуудад хамтын ажиллагааны үнэтэй жишээ болж
чадсан. БНХАУ нь өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, олон үндэстэнтэй
улс учраас Зүүн болон Баруун бүсийн ядуурлыг бууруулах хамтын
ажиллагаанд институцийн шинэтгэл гаргахын тулд орон нутгийн засаг
захиргаанд үзүүлж буй хөшүүргийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна.
Зүүн болон Баруун бүсийн ядуурлыг бууруулах хамтын ажиллагаа нь
бүс нутгийн хөгжлийн ялгааны асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй арга хэлбэр
болж байна. Вэнчуаны газар хөдлөлтөөс хойш БНХАУ нь гамшигт өртсөн
мужуудын сэргээн босголтонд Зүүн болон Баруун бүсийн зарим мужаас
туслалцаа дэмжлэг авч, багагүй ажил гүйцэтгэсэн. Зүүн болон Баруун
бүсийн хамтын ажиллагааг ядуурлыг бууруулах урт хугацааны чухал
бодлого болгож хэрэгжүүлэх нь зүйтэй болохыг эндээс харж болно. Энэ нь
Зүүн болон Барууны хүрээний хамтын ажиллагааны нэг жишээ юм.
Бүс нутгуудын хөгжлийн ялгаа нэмэгдэх нь нийгэм, эдийн засгийн
хөгжилд зайлшгүй тулгарах асуудал юм. Хятадын хэв шинжийг агуулсан бүс
нутгийн хамтын ажиллагаа бол хөгжлийн чухал чиглэл бөгөөд тус улсын нийт
орон нутгийн үүрэг хариуцлага юм. БНХАУ дахь Зүүн болон Баруун бүсийн
ядуурлыг бууруулах хамтын ажиллагаа нь хөгжлийн ихээхэн боломжийг
агуулсан бөгөөд цаашид сайжруулах зүйлүүд ч цөөнгүй бий. Дэлхийн
санхүү эдийн засгийн хямралын дараа БНХАУ эдийн засгийн өсөлтөө
хадгалахын тулд дэд бүтцэд хийгдэж байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэн, төсвийн бодлогоор эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд тавигдсан тэргүүлэх чиглэлд Төв болон
Баруун бүсийн амьжиргаанд хөрөнгө оруулах явдал байсан бөгөөд энэ
нь дунд хугацааны хөгжлийн стратегийн цөм нь болж байна. Зүүн болон
Баруун бүсийн ядуурлыг бууруулах хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо
байгаа үнэтэй боломжуудыг бүрэн дүүрэн ашиглах нь зүйтэй. Тухайлбал,
12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд төр засгаас Зүүн болон
Баруун бүсийн хамтын ажиллагаагаар дамжуулан ядуурлыг бууруулах арга
хэмжээнд зарцуулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөөд байна.
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Зүүн Азийн цаг уурын өөрчлөлт: Тогтвортой ирээдүйн
төлөө ажиллах нь
www.adb.org/publications/climate-change-east-asia-staying
-track-more-sustainable-future
Цаг уурын өөрчлөлтийн талаар хийгдэж буй яриа хэлэлцүүлгийн төв нь
Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн бүс юм. БНХАУ-д эдийн засгийн
өсөлтийг цаг уурын өөрчлөлтийн үр нөлөөтэй тэнцвэржүүлэх асуудал
дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байна. БНХАУ хөрш болох Монгол Улс
нь дэлхийн утаа ялгаралтанд тийм их хувь нэмэр оруулдаггүй хэдий ч цаг
уурт гарч буй өөрчлөлтөөс улбаатай үр нөлөө нь нэмэгдэхийн хирээр ижил
төрлийн хөгжлийн сорилт бэрхшээлтэй тулгараад байна.
Хөгжиж буй хоёр орныг өөртөө багтаасан Зүүн Азид эрс тэс зүйл олон
бий. БНХАУ дэлхий дээр хамгийн их хүн амтай улс бөгөөд хүлэмжийн хийн
ялгаруулалтын хэмжээгээрээ мөн дэлхийд тэргүүлдэг. Хүнд аж үйлдвэр, эрчим
хүчний үйлдвэрлэлээс ийнхүү их хүлэмжийн хий ялгардаг байна.
АХБ-ны гишүүн хөгжиж буй орнууд дотор Монгол Улс хүн амын нягтрал
хамгийн бага бөгөөд тус улсын ялгаруулж буй хийн 30 хувь нь мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлтэй холбооотой байдаг. Зүүн Ази, түүний дотор БНХАУ-ын эдийн
засаг, аж үйлдвэрийн тэлэлтийг дагаад тус бүс нутагт ядуурал үлэмж хэмжээгээр
буурсан. Гэвч энэхүү ахиц дэвшилд хүрэхэд тодорхой үнэ төлсөн нь хүрээлэн
буй орчинд үзүүлж буй нэмэлт ачаалал болон хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын
хэмжээ их байгаа явдал юм. Энэ бүгд нь цаг уурын өөрчлөлтийн үр нөлөөг бий
болгон бүхий л салбаруудад аюул занал учруулж байна.
Цаг уурын өөрчлөлт гүнзгийрч, БНХАУ, Монгол Улсад аль алинд нь цаг
агаарын аюулт үзэгдэл тохиолдож, газрын гарц доройтон, усны олдоц муудаж
байна. Цаашид хөгжлийг гүнзгийрүүлэхдээ эдгээр үр дагаваруудад дасан
зохицож, үр дагаварыг багасгах арга хэмжээг давхар авч хэрэгжүүлэхгүй бол
хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд үлэмж их хэмжээний
хохирол учрах эрсдэл үүсээд байна.
БНХАУ нь цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг шийдвэртэй арга хэмжээг эртнээс
авч эхэлсэн бөгөөд эрчим хүчний хэмнэлт, нүүрстөрөгчийн агууламжийг
бууруулах зорилтуудыг өөрөө гаргаж тавин, дэлхийн нүүрстөрөгийн зах зээлээс
санхүүжилт авч ашиглах арга хэмжээг хурдан авсан. Үндэсний төлөвлөгөөнүүд
энэхүү өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд арга хэмжээ авах нөхцлийг
бүрдүүлж, БНХАУ нь богино хугацаанд дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний
томоохон хэрэглэгчдийн нэг болсон. Гэхдээ хөгжлийн цаашдын замналдаа
аж үйлдвэржилтийн хурдацтай өсөлтөөс хоцрохгүй байх, хүрээлэн буй орчин,
эдийн засгийн асуудлуудыг тэнцвэржүүлэх томоохон сорилт бэрхшээлүүд
байсаар байна.
Монгол Улсын эдийн засаг эрчимтэй өсч, БНХАУ-ын нэгэн адил нүүрсийг
түлш болгон ашиглаж байна. Мал аж ахуйн томоохон үйл ажиллагаа нь цаг уурын
өөрчлөлтөнд өртөөмтгий бөгөөд хорт хийн ялгаруулалтыг нэмж байна. Үүний эсрэг
арга хэмжээ болгож Монгол Улс эрчим хүчний хэмнэлтийг нэмэгдүүлэн, илүү бат
бэх эдийн засгийг цогцлоох арга хэмжээг хурдавчлан авч байна.
АХБ-ны Зүүн Азид авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны хүрээнд сүүлийн 20
гаруй жилийн хугацаанд цэвэр эрчим хүч, хүнсний хяналт зэрэг цаг уурт ээлтэй
арга хэмжээг дэмжиж ажилласан бөгөөд цаашид ч БНХАУ болон Монгол Улсыг
дэмжин, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн төлөвлөгөөнд цаг уурын өөрчлөлтийг
тусгахад анхаарах болно. Одоогоор АХБ нь тус бүс нутгийн зарим хэсэгт цаг уурын
өөрчлөлтийн эсрэг авч буй шинэлэг арга хэмжээ, түүн дотор цэвэр нүүрсний
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, орчин үеийн төмөр замын сүлжээг өргөтгөх,
ойгүйжилт, газрын доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгах
үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна. Цаашид АХБ нь Зүүн Азид нүүрстөрөгч
багатай, цаг уурт ээлтэй өсөлтөнд чиглэсэн дэмжлэгээ нэмэгдүүлсээр байх болно.
АХБ нь өөрийн гишүүн орнуудын хооронд мэдлэг солилцох явдлыг нэмэгдүүлж,
хөгжлийн түнш, хувийн хэвшлээс нэмэлт санхүүжилт дайчлан тогтвортой хөгжлийг
дэмжин ажиллана.
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Компанийн засаглал ба дотоод аудитын Азид гүйцэтгэх үүрэг
Дотоод аудитын өнөөгийн байдлыг энэхүү тайланд судлан цаашид
сайжруулах хэд хэдэн чиглэлийг санал болгосон. БНХАУ-ын Сангийн
яамаар уламжлуулсан Дотоод аудитын хүрээлэнгийн хүсэлтээр энэхүү
тайланг бэлтгэсэн билээ.
Тайланд, Австрали, Япон, Малайз, БНХАУ-ын дотоод аудитын үйл
ажиллагаа, мэргэжлийн түвшин, дотоод аудиторуудын үйл ажиллагаандаа
ашиглаж буй аргачлал, дүрэм журмыг харьцуулан авч үзсэн бөгөөд дотоод
аудитын үйл ажиллагаа цаашид Азид хэрхэн хөгжих төлөвтэй байгааг
харуулсан. Мөн түүнчлэн аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн удирдлага, эд
хөрөнгийн залилангийн үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, олж илрүүлэх
үйл ажиллагаанд дотоод аудитын гүйцэтгэх үүргийг сайжруулах үүднээс
шилдэг туршлагаас суралцах, байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээ, нэгдмэл
байдлыг бэхжүүлэх, компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэхэд
голлон анхаарсан байна. Тайлангийн төгсгөлд БНХАУ болон Азийн дотоод
аудиторуудын хүрээлэнгүүдийн нийгэмлэгийн гишүүн бусад орнуудын
хийсэн судалгаа, сайн туршлагуудыг гаргаж тавьжээ.
Тухайн улсын бодит нөхцөл байдал дээр үндэслэн олон улсын
туршлагаас суралцах нь. БНХАУ болон бусад орнуудын аж ахуйн
нэгжүүдэд засаглалын өөр өөр загварууд нэг дор хэрэгжин явж байна.
Гэвч гадаадын засаглалын загварыг шууд авч хэрэглэх нь эдгээр аж ахуйн
нэгжүүдэд тохиромжгүй. Компанийн засаглалын гол асуудлуудыг өнөөг
хүртэл үр дүнтэйгээр шийдвэрлээгүй байна.
Тайлангийн дүн шинжилгээнээс харахад Азийн улс орнууд, түүний дотор
БНХАУ тайланд тусгасан засаглалын дөрвөн загварын шинж чанар, Азийн
аж ахуйн нэгжүүдэд тэдгээрийн нэвтрүүлэхийн давуу болон сул тал, дотоод
аудитын гүйцэтгэх үүрэг зэргийн талаар илүү сайн ойлголттой болж чадна.
Дотоод аудитын гүйцэтгэх үүргийг өргөжүүлж, компанийн засаглал дахь
байр суурийг хадгалах нь. БНХАУ болон Азийн бусад орнуудын аж ахуйн
нэгжүүдийн засаглалын хөгжлийн түвшин өөр өөр байдаг. Үүний нэгэн адил
дотоод аудитын тогтолцоо улс орнууд, бүс нутаг, нэг улс, бүсийн аж ахуйн
нэгж байгууллагаас хамаараад өөр өөр байдаг. Дотоод аудитын компанийн
засаглалд гүйцэтгэх үүрэг аж ахуйн нэгжээс хамаараад мөн ялгаатай.
Компанийн засаглал, эрсдэлийн удирдлага, баталгаа, зөвлөх үйлчилгээний
асуудлыг хамааран ажилладаг Дотоод аудиторуудын хүрээлэнгээс гаргасан
дотоод аудитын тодорхойлолттой харьцуулж үзвэл дотоод аудитын гүйцэтгэх
үүргийг лавшруулан сайжруулах хэрэгцээ, боломж байна..
Аж ахуйн нэгжийн онцлогт нийцүүлэн дотоод аудитын стратеги
боловсруулах нь. Өнөөдөр БНХАУ болон Дотоод аудиторуудын
хүрээлэнгийн гишүүн улсууд мухардалд ороод байна: дотоод аудитыг
Барууны стандартад үндэслэн аажмаар хөгжүүлэх үү эсвэл нийт
байгууллагуудыг дотоод аудитын орчин үеийн тогтолцоог нэвтрүүлэхийг
шаардаж, улмаар жамаараа хөгжих боломжийг алгасах уу? БНХАУ
болон бусад гишүүн улсууд аж ахуйн нэгжийн онцлог ялгаанд нийцүүлэн
дотоод аудитын стратегиа боловсруулах нь зүйтэй. Нэгдүгээрт, төр засаг
болоод Дотоод аудитын хүрээлэнгийн зүгээс дотоод аудитыг уламжлалт
санхүүгийн хяналт шалгалтаас эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт уруу
шилжихийг дэмжих ёстой. Хоёрдугаарт, дотоод аудитын төлөвлөгөө нь
эрсдэлд суурилсан байх бөгөөд дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагад
голлон анхаарах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дотоод аудитын мэргэжлийг
хараат бус, бие даасан, стандартчлагдсан, мэргэшсэн болгоход чиглүүлэх
нь зүйтэй. Дөрөвдүгээрт, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, өөрийгөө үнэлэх,
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх агуулга бүхий чанарын баталгаажилтын
тогтолцоог баримтлах ёстой.
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Засаглал, эрсдэлийн удирдлага болон хяналт: Дотоод
аудитын тэргүүлэх туршлагууд – Азийн бодит жишээнүүд
БНХАУ-ын Сангийн яамаар уламжлуулсан Дотоод аудитын хүрээлэнгийн
хүсэлтээр энэхүү тайланг бэлтгэсэн болно.
Тайлангийн эхний хэсэгт дотоод аудит, компанийн засаглалын
өнөөгийн тогтолцоо, дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын
баталгаажилтанд дүн шинжилгээ хийсэн. Засаглалын олон янзын
тодорхойлолтуудыг танилцуулж, аж ахуйн нэгжийн засаглалын загварыг товч
тайлбарлан, компанийн засаглалын үндсэн хэсэг болох эрсдэлийн удирдлагын
ач холбогдол, баталгаажилтын стратеги, Аудитын хорооны гүйцэтгэх үүргийн
талаар анхны ойлголтыг өгнө. Түүний дараагаар дотоод аудит, компанийн
засаглалын гүйцэтгэсэн үүрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгч, компанийн засаглал
хэрхэн өөрчлөгдөж хөгжиж ирсэн түүхийг танилцуулан засаглалын утга
агуулга, ойлголтыг лавшруулна. 1992 онд хэвлэгдсэн Худалдааны хорооны
дотоод хяналт- нэгдсэн тогтолцооны Хөрөнгө оруулагч байгууллагуудын
хорооны түүх, үйл ажиллагааны товч мэдээллийг оруулж өгсөн ба үүнээс Ази
дахь компанийн засаглалын өнөөгийн байдлын талаар хэлэлцүүлгэд шилжин
дотоод аудитын төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус чиг үүргийг харьцуулан
харуулсан. Дараа нь Дотоод аудитын хүрээлэнгээс баталсан мэргэжлийн олон
улсын дүрэм журамд заасан эрсдэлийг тодорхойлон, аливаа байгууллагын
засаглалын тогтолцоон дахь эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын харилцан
хамаарал, гүйцэтгэвэл зохих үүргийг нарийвчлан танилцуулна. 2004 онд
хэвлэгдэн гарсан Аж ахуйн нэгжийн эрсдэлийн удирдлагын системийн талаар
илүү дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгийг багтаажээ.
Тайлангийн хоёрдугаар хэсэгт Ази, Номхон далайн найман улсын
эдийн засаг дахь дотоод аудитын мэргэжлийн үйл ажиллагааг төлөөлөн
11 жишээн дээр ажилласан. Эдгээр улсуудад Австрали, БНХАУ, Өмнөд
Солонгос, Малайз, Филиппин, Тайван, болон Тайланд багтжээ.

Монгол Улсад аж үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх
чиглэлүүд
Энэхүү судалгааны тайланд Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн салбарыг
хөгжүүлэх чиглэлийн талаарх зөвлөмжийг танилцуулжээ. Монгол Улсын
Ерөнхий сайдын харъяанд байдаг Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны
хүсэлтийг үндэслэн энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд уг
хорооны бодлого боловсруулах ажилд тус нэмэр болох зорилготой юм.
Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх дараах чиглэлийг
гаргахдаа тус улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал, нөөц боломж,
БНХАУ болон ОХУ зэрэг хөрш зэргэлдээх том зах зээл, Европын зах
зээл болон Азийн хөгжиж буй зах зээл дээр бараагаа борлуулах боломж,
зэргийг харгалзан үзсэн байна. Үүнд:
•

•
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нэхмэлийн аж үйлдвэрлэл, түүний дотор ноолууран
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх салбар. Ээрэх, сүлжих техник
технологийг сайжруулах; боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх;
дэлхийн стандартнд хүрсэн бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа
өгөх; дотоодоос бэлтгэсэн ноолуурыг боловсруулж, дэлхийн зах
зээлд экспортлох.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл. Дэлхийн стандартыг
нэвтрүүлэн дагаж мөрдөх; дотоодын эрэлтийг хангасны дараа
үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, ОХУ, Япон, Казахстан, Саудын
Арабын зах зээл рүү экспортлох.

Салбар болон Сэдэвчилсэн судалгааны цуврал

•

•

•

Фермерийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх. Гурилыг дотоодод
үйлдвэрлэх; Итали болон бусад аж үйлдвэржсэн орнуудаас
сайжруулсан текник технологи авч, арьс ширний үйлдвэрлэлийн
гологдлыг багасгах.
Зэвэрдэг болон зэвэрдэггүй төмрийн үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх. Үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, БНХАУ болон дэлхийн
зах зээлийн хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангах.
Дотоодын цементийн хэрэгцээг хангаж, өндөр технологийн
боловсруулах салбарыг хөгжүүлэх. Барилгын ажлын
үндсэн түүхий эд болох цемент үйлдвэрлэх; газрын тос,
химийн бүтээгдэхүүн зэрэг өндөр технологийн агууламжтай
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх.

Монгол Улсын мал аж ахуйд суурилсан боловсруулах
салбар: Арьс боловсруулах салбарын бизнесийн орчин
Энэхүү тайланд Монгол Улсын арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн
бизнесийн орчинг судалж үзсэн болно. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
харъяанд байдаг Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны хүсэлтийг
үндэслэн энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд уг хорооны
бодлого боловсруулах ажилд тус нэмэр болох зорилготой юм.
Төр засгаас мал аж ахуйн салбарт суурилсан боловсруулах салбарыг
бэхжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх зэргээр бизнесийн
орчныг шинэчлэх арга хэмжээ авч байгаа хэдий ч арьс шир боловсруулах
үйлдвэрүүд бизнесийн орчинтой холбоотой асуудлуудтай тулгарсан хэвээр
байгаа учраас бизнесийн байгууллага болон төр засгаас баримтлаж
буй бодлогод зөрүү байгаа нь тодорхой байна. Бодлогын энэхүү зөрүүг
арилгахад тодорхой хувь нэмэр болох үүднээс 2010 онд Монгол Улсын арьс
шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн бизнесийн орчинд үнэлгээ хийсэн юм.
Судалгааны үр дүнгээр Монгол Улс мал аж ахуйн салбарын дотооддоо
үйлдвэрлэсэн түүхий эдийг бүгдийг нь боловсруулдаггүй байна. Судалгаанд
хамрагдсан арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд дотоодод бэлтгэгдсэн нийт
арьс ширний гуравны нэг орчмыг боловсруулдаг бөгөөд ихэнх нь зөвхөн
анхан шатны боловсруулалт хийдэг байна. Иймд түүхий эдийн хангамжийг
харгалзаж үзвэл Монгол Улсад арьс шир боловсруулах салбарыг өргөжүүлэх
боломж байна. Арьс шир боловсруулах томоохон үйлдвэрүүдийн адилаар
арьс шир боловсруулах жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх боломжтой. Арьс
ширийг бүрэн боловсруулалтанд хамруулж, БНХАУ-аас гадна бусад улс
орнууд уруу гаргах экспортыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Цаашилбал, арьс
ширийг дан ганц боловсруулах бус, арьс, ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэр боломжтой.
Монгол Улсад мал аж ахуйн түүхий эдэд суурилсан үйлдвэрлэлийн
салбарт тулгардаг бизнесийн орчны нийтлэг бэрхшээл бол санхүүгийн
эх үүсвэрийн хомсдол юм. Арилжааны банкны зээлийн хүү өндөр учраас
арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд өөрсдийн борлуулалтын орлого болон
хамаатан саднаасаа зээлсэн эх үүсвэрээр амиа зогоож байна. Санхүүгийн
эх үүсвэр дутагдалтай байдгаас үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд тасалдал
гарч, үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх боломж хомс байдаг.
Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд мал аж ахуйнд тулгуурласан
бусад үйлдвэрлэлийн салбартай ижил төстэй хүндрэл бэрхшээлтэй
тулгардаг. Тухайлбал, санхүүгийн эх үүсвэрийн дутагдал, даатгалын
өндөр зардал, экспортын бүтээгдэхүүнд тавьдаг хүнд суртлын
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шалгуурууд гэх мэт. Төр засгаас усны бохирдол үүсгэгч үйлдвэрүүдийг
Улаанбаатар хотоос шилжүүлэн байршуулах бодлого баримталж байгаа
нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд мөн хамаатай юм. Энэ бол арьс
шир боловсруулах үйлдвэрийн бизнесийн орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө
юм. Үүнтэй холбоотойгоор санал болгож буй бодлогын өөр зөвлөмж
нь үйлдвэрүүдэд зориулсан тусгай газар заан өгч, бохир ус зайлуулах
байгууламж барих эсвэл Улаанбаатар хотод усны бохирдол үүсгэж буй
үйлдвэрүүдийн зөвхөн зарим хэсгийг нь нүүн шилжүүлэх явдал юм.
Бизнесийн орчинг боловсронгуй болгох ерөнхий төлөвлөгөөний
зэрэгцээ мал аж ахуйн түүхий эд боловсруулах салбар, түүний дотор
арьс, шир боловсруулах үйлдвэрт тохирох төлөвлөгөөг дан ганц 2010 онд
бус жил бүр тогтмол гаргаж байх нь зүйтэй.
Мөн түүнчлэн төр засаг болон бизнесийн хоорондын мэдээллийн
урсгалыг боловсронгуй болгох нь зүйтэй. Ингэснээр бизнесийн салбарынханд
өөрсдийн хэрэгцээ, шаардлага, хүндрэл бэрхшээлийн талаар байр сууриа
илэрхийлэх боломж нэмэгдэж, Монгол Улсад бизнесийг хөгжүүлэхэд зохих
бодлого боловсруулахад тус нэмэр болох учиртай.

БНХАУ-ын хөдөө орон нутаг дахь орлогын тэгш бус байдал:
Хандлага, гол хүчин зүйлүүд ба үр нөлөө
www.routledge.com/books/details/9780415559485/
БНХАУ 1970-аад оны сүүлээс эдийн засгийн шинэчлэл хийж, эдийн
засгийн хурдацтай өсөлт бий болсноор орлогын тэгш бус байдал
нэмэгдэж, олон улсын анхаарлын төвд байх болсон. Орлогын тэгш бус
байдлын цар хүрээг хэмжих зорилготой олон тооны судалгааны ажлууд
хийгдээд байна.
Энэхүү судалгаа БНХАУ-ын орлогын тэгш бус байдал бүрэн дүүрэн
тусгагдаагүй болохыг харуулж, энэ нь нийт хүн амын хамарсан нэгж
өрхийн орлого, зарлагын мэдээлэл байхгүйтэй үндсэндээ холбоотой
байна. Судалгаанд тус улсын 23 муж, нийт хүн амын 85 хувийг хамарсан
1990-2005 онуудын бүлэг өрхийн орлогын мэдээллийг ашиглан нэгж
өрхийн мэдээллийг тооцож гаргасан.
БНХАУ-ын Жини итгэлцүүр нэрлэсэн дүнгээрээ 1990 онд 0.345 байсан
бол 2005 онд 0.457 болж өссөн. Амьжиргааны зардлын ялгааг тооцоонд
оруулснаар энэхүү үзүүлэлт 0.287-оос 0.388 болж өссөн байна. Жини
итгэлцүүр нь мужаас хамаараад өөр өөр байсан бөгөөд 0.33 (Бээжин) 0.47 (Чингхай) хооронд байсан.
Судалгаанд БНХАУ-д орлогын тэгш бус байдал үүсгэж буй хүчин
зүйлүүдийг судалж үзсэн. Тухайлбал, аж үйлдвэржилт, хотжилт, гадаад
худалдааны нээлттэй байдал, өмч хувьчлал, дээд боловсрол эзэмшсэн
эсэх зэрэг хүчин зүйлүүдийг хамруулжээ. Регрессийн үр дүнгээс харахад
өмч хувьчлалын цар хүрээ нэмэгдэхийн хирээр БНХАУ-ын орлогын тэгш
бус байдал доройтсон байна. Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид ажилладаг
хотын хүн ам ихтэй мужийн хөдөөгийн орлогын тэгш бус байдал бага
байсан. Харин хот, тосгоны аж ахуйн нэгжид ажилладаг хөдөөгийн хүн ам
ихтэй мужуудад хөдөөгийн орлогын тэгш бус байдал өндөр гарчээ.
Аж үйлдвэржилт, хотжилт, гадаад худалдааны нээлттэй байдал
зэрэг хүчин зүйлийн үр нөлөө өмч хувьчлалынхтай харьцуулахад тийм их
харагдахгүй байна. Сургуульд хамрагдалт нэмэгдэж буй хот, хөдөөгийн тэгш
бус байдал , ерөнхий хөдөөгийн тэгш бус байдалд нэг их нөлөөлөөгүй байна.
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Салбар болон Сэдэвчилсэн судалгааны цуврал

Судалгааны үр дүнгээс харахад сүүлийн 15 жилд тэгш бус байдал
нэмэгдсэнээс БНХАУ-ын ядуурлыг бууруулах арга хэмжээний үр дүн
саарсан боловч БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтөөс ядуус илүү ихээр
хүртэх болсноор тэгш бус байдлын үр нөлөө багасчээ. Ядууст үр нөлөөгөө
үзүүлсэн эдийн засгийн өсөлтөнд хүрч чадсан мужийн тоо сүүлийн үед
нэмэгдэж, энэхүү дүгнэлт хөдөө орон нутгийн түвшинд нотлогдож байна.
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Азийн дахин сэргэж буй аваргууд: БНХАУ, БНЭУ-ын
туршлага

Resurging Asian Giants

www.adb.org/publications/resurging-asian-giants-lessons
-peoples-republic-china-and-india

Lessons from the People’s Republic of China and India

БНХАУ болон БНЭУ-ын хөгжлийн амжилт Ази төдийгүй дэлхий дахинд
эдийн засгийн төрхийг шинээр тодорхойлж байна. Эдийн засгийн бодлого,
тогтолцоо, институци нь томоохон ялгаатай, нийгмийн хүрээлэл нь олон
талтай зэргээс энэхүү хоёр улсын хөгжлийн туршлага өвөрмөц бөгөөд
баялаг. Гэхдээ тэдэнд тулгараад буй хөгжлийн сорилт бэрхшээлүүд нь
ижил төстэй бөгөөд тэд эдгээр сорилт бэрхшээлийг хэрхэн даван туулсан
туршлагаа харилцан солилцох боломжтой. Мөн түүнчлэн бүтэц хэлбэрээ
хувирган өөрчилж, өсөлтөд хүрсэн тэдний амжилт, алдаанаас Азийн
бусад хөгжиж буй улс орнууд үнэтэй сургамж олж авч чадна.
Энэхүү ном нь БНХАУ болон БНЭУ-ын хөгжлийн туршлагад бүсийн
техник туслалцааны хүрээнд (TA 6298-REG) хийгдсэн судалгааны ажлуудын
үр дүнг нэгтгэн танилцуулсан байна. БНХАУ-ын судлаачид БНЭУ-ын
(1) шинэчлэлийн үед хэрэгжүүлсэн макро эдийн засгийн удирдлага;
(2) мэдээллийн технологид суурилсан үйлчилгээний салбарын өсөлт;
(3) мэргэжлийн болон дээд боловсролын салбарын эдийн засгийн өсөлтөнд
оруулсан хувь нэмэр; (4) санхүүгийн салбар, хөрөнгийн захын шинэчлэл,
санхүүгийн боловсронгуй хэрэгслүүдийн ашиглалт; (5) олон улсад өрсөлдөх
чадвартай дотоодын хувийн бизнесийн өсөлтийг судалдсан. Харин БНЭУын судлаачид БНХАУ-ын (1) шинэчлэлийн үед хэрэгжүүлсэн макро эдийн
засгийн удирдлага; (2) дэд бүтцийн төслийн санхүүжилт, хэрэгжүүлэлт;
(3) гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай, экспортын баримжаатай масс
үйлдвэрлэл; (4) төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн шинэчлэл ба бүтцийн
өөрчлөлт; (5) хөдөлмөрийн захын шинэчлэлтэй танилцжээ.
Эрчимтэй хөгжиж байгаа хоёр зах зээлийн эдийн засгийн сонгосон
салбаруудад хийгдсэн шинэчлэл, гарсан өөрчлөлт дэвшлийн иж бүрэн
дүн шинжилгээг энэхүү номонд танилцуулсан болно. Судалгааны үр дүнг
тоймлон танилцуулсан бүлэгт салбар тус бүрт хийгдсэн судалгааны үр дүнг
хүргэж, Ази, Номхон далайн бусад хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн бодлогод
анхаарах асуудлуудыг гаргаж тавьсан байна. Судалгааны үр дүн нь дан
ганц БНХАУ болон БНЭУ-ын төр засгийн хувьд стратегийн болоод практик
ач холболдолтой байгаад зогсохгүй бусад хөгжиж буй улсууд, шинээр түрэн
гарч иржбуй зах зээлийн эдийн засгудад ашиг тусаа өгөх болно.

32

Тусгай цувралууд

БНХАУ-ын ядууралд автсан бүс нутаг дахь хөдөөгийн
санхүү: Өсөлт, зах зээлийг тэнцвэржүүлэх нь
RURAL FINANCE
IN POVERTY-STRICKEN AREAS
IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BALANCING GOVERNMENT AND MARKET
Zhang Xuechun, Xu Zhong, Shen Minggao, and Cheng Enjiang

www.adb.org/publications/rural-finance-poverty-stricken-areas-prc
-balancing-government-market

Ying Qian and Todd A. Manza
Editors

Энэхүү нийтлэлд БНХАУ-ын хөдөөгийн санхүүгийн хөгжлийг судалж,
холбогдох сургамжуудийг гарган , цаашид сайжруулах чиглэлийг дэвшүүлэн
тавьжээ. Хөдөөгийн санхүүг хөгжүүлэхэд орон нутгийн жижиг, дунд хэмжээний
банкууд, бичил зээлийн компаниуд, санхүүгийн хоршоолсон байгууллагуудын
оролцооноос гадна албан болон албан бус зээл, баталгааны механизм,
хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт хийх тогтолцоо байх шаардлагатай.
Сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаагаа шинээр эхэлсэн хөдөөгийн
санхүүгийн зах нь орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдэд төрөл бүрийн санхүүжилт
санал болгож, жижиг хэмжээний санхүүгийн байгууллагын тухай ойлголтыг
нэвтрүүлсэн. Эдгээр байгууллагад тосгоны банк, бичил зээлийн компани,
зээлийн дэлгүүр хамаарч байна.
Хөдөөгийн санхүүгийн байгууллагыг шинээр үүсгэн байгуулахад
доороос дээш чиглэлтэй хөдөөгийн санхүүгийн үйлчилгээг орон нутагт
үүсгэн хөгжүүлэх нь гол түлхүүр болдог бөгөөд ингэснээр хөдөөгийн
санхүүгийн захыг шинээр үүсгэн бий болгох суурь бүрддэг.
Жижиг, дунд бизнес, фермерийн аж ахуй эрхлэгч өрхөд зориулсан санхүүгийн
үйлчилгээг боловсронгуй болгоход орон нутгийн санхүүгийн үйлчилгээнд
хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байдаг. Хөдөөгийн санхүүгийн захыг
нээнэ гэдэг нь төрийн өмчит арилжааны банкийг дахин байгуулах эсвэл их
хэмжээний чанаргүй зээлийн багцтай хөдөөгийн зээлийн хоршоог бүтцийг
өөрчлөлтөнд хамруулах гэхээсээ илүү хөшүүргийн тогтолцоог шинээр
нэвтрүүлж, орон нутгийн санхүүгийн байгууллагыг дэмжих явдал юм.
Орон нутгийн хөдөөгийн санхүүгийн байгууллагууд мэдээллийн давуу
талаа ашиглан богино хугацаанд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломжтой.
Орон нутагтийн санхүүгийн үйлчилгээг үүсгэн хөгжүүлэхийн тулд эхлээд
албан бус санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх
шаардлагатай. Хадгаламж татан төвлөрүүлэх эрхгүй албан бус санхүүгийн
үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг орон нутгийн санхүүгийн байгууллага
болгон өөрчилж, харин хадгаламж татан төвлөрүүлэх эрхтэйг нь албан ёсны
санхүүгийн байгууллагаар бүртгэн, зохистой харьцааны үзүүлэлтүүдийг
хангаж ажиллахыг шаардах нь зүйтэй.
Орон нутагтийн санхүүгийн байгууллага нь гол төлөв хоршооны хэлбэртэй
зохион байгуулагдсан байх бөгөөд орон нутгийн эрэлт хэрэгцээг орон өөрийнх
нь үүсвэрээр хангахын тулд доороос дээш чиглэлээр үүсгэн хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Үйл ажиллагааны цар хүрээ нь өргөжихийн хирээр арилжааны байгууллага болж
өөрчлөгдөх эсвэл хоршоо хэвээрээ байх боломжтой.
Хөдөөгийн санхүүгийн байгууллагыг шинээр үүсгэн хөгжүүлэх үйл
явц арилжааны банкнуудын сонирхлыг татаж, тэднийг хөдөө орон нутагт
эргэн авчирахад тус дөхөм болох боломжтой. Харьцангуй том арилжааны
банкууд үйл ажиллагааны үр дүн, зээлийн багц сайтай жижиг санхүүгийн
байгууллагад бөөн зээл олгож болох ба энэ үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн
хувьд ашигтай бөгөөд өгөөжтэй байна.
Орон нутгийн санхүүгийн байгууллагын хяналт шалгалтыг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд дэвшилтэт санаа, санаачлага, төр засаг болон зах зээл
хоорондын үр дүнтэй харилцаа холбоо байх шаардлагатай.
Шинээр байгуулагдсан хөдөөгийн санхүүгийн байгууллагуудад тавигдах
хяналт, шалгалт нь арилжааны банкныхаас ялгаатай байх бөгөөд хяналт
шалгалтын дэвшилтэт санаачлагын зорилго нь санхүүгийн тогтвортой
байдал болон үр ашигтай байдлыг тэнцвэржүүлэхэд оршино. БНХАУын Банкны хянан зохицуулах хороо болон Төв банкны хамтран баталсан
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бичил зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагад зориулсан удирдамж
хөдөөгийн санхүгийн хяналт шалгалтанд цоо шинэ хуудсыг нээсэн. Гэхдээ
цаашид хийгдэх шаардлагатай өөрчлөлтүүд байсаар байна. Тухайлбал,
шинээр байгуулагдаж буй хөдөөгийн санхүүгийн байгууллагад тавигдах
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийн шаардлагыг шинэчлэх
шаардлагатай. Цаашилбал, санхүүгийн жижиг байгууллагууд өрсөлдөх
чадвараа сайжруулах үүднээс тэдэнд тавигдах хадгаламжийн хүүгийн дээд
түвшинг өндрөөр тогтоох нь зүйтэй. Эцэст нь, төр засгийн бодлогын зээлийн
зорилтыг эдийн засгийн хувьд тогтвортой аргаар хангах ёстой.
Хөдөөгийн санхүүгийн зах зээлийг нээлттэй болгохын эцсийн зорилго нь
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, санхүүгийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх замаар
санхүүгийн олон янзын эрэлт хэрэгцээг хангаж, санхүүгийн эрсдлийг бууруулахад
оршино. Хөдөөгийн санхүүгийн захыг нээлттэй болгосноор БНХАУ-ын хэмжээнд
бүхэлд нь санхүүгийн захыг нээлттэй болгох эхлэл болно гэж найдаж байна.

Орон нутгийн биомассаас эрчим хүч гарган авах нь 2020
www.adb.org/publications/rural-biomass-energy-2020-peoples-republic-china
RURAL

BIOMASS
ENERGY 2020
Cleaner Energy
Better Environment
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Хөгжиж буй орнууд цэвэр, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
үр дүнтэй бөгөөд бүтээлч санааны эрэл хайгуул хийсээр байна. Цэвэр,
найдвартай эрчим хүчний хүртээмж сайжирснаар нийгэм, эдийн засаг,
хүрээлэн буй орчны хувьд хамгийн их үр өгөөж хүртэх бүлэг бол хөдөөгийн
ядуус юм. Мал амьтан, газар тариалангийн хог хаягдлаас үйлдвэрлэдэг
биологийн эрчим хүч бол хөдөө орон нутгийн хувьд сэргээгдэх эрчим
хүчний ухаалаг сонголт бөгөөд төр засгаас зөв чиглүүлж чадвал орон нутаг,
аж үйлдвэрийн түвшинд ихээхэн зардал хэмнэх боломжтой.
Энэхүү тусгай тайланд биологийн эдийн эрчим хүчийг ашиглах замаар
БНХАУ-ын хот, хөдөөгийн эрчим хүчний тэгш бус байдлыг арилгаж, фермерийн
ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн, хүрээлэн буй орчныг сэргээх боломжийн талаар
судалсан байна. Судалгааны үр дүн нь бүх нийтэд зориулсан эрчим хүчний
стратеги боловсруулж байгаа бусад хөгжиж буй болон дунд орлоготой орнуудын
хувьд ач холбогдолтой юм. Тайланд биомассаас эрчим хүч боловсруулах
тэргүүлэгч техник технологийн боломж болон хязгаарлалтууд, өрхийн биологийн
хийг боловсруулах гэх мэт төрөл бүрийн түгээх арга замыг гаргаж ирсэн. Тайланд
тусгагдсан мэдээ мэдээлэл нь АХБ-ны санхүүжилтээр БНХАУ-д хэрэгжсэн Хөдөө
аж ахуйн хог хаягдлыг үр дүнтэй ашиглах төслийн үйл ажиллагаанаас авсан
сургамж, туршлагаас гадна засгийн газраас хөдөөгийн биологийн эдээс эрчим
хүч гаргаж авах үндэсний стратегийн төслийг боловсруулахад зориулж олгосон
техник туслалцааны буцалтгүй тусламжийн үр дүн, дүгнэлтэн дээр үндэслэсэн.

Зохицолд хүрэх бүгдийг хамарсан өсөлт
www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-10/20/content_11432617.htm
Хараат бус бие даасан зохиогчийн энэхүү нийтлэл нь 2010 оны 10 дугаар
сарын 20-нд China Daily сонинд нийтлэгдсэн бөгөөд ойрын таван жилд
орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах ажилд томоохон ахиц дэвшил
гаргахад бүгдийг хамарсан өсөлт БНХАУ-ын гол стратеги байх учиртай
гэж үзжээ. Нийгмийн гишүүн тус бүр эдийн засгийн өсөлтөнд ижил
тэгшээр оролцож, түүнээс үр өгөөж хүртэж байгаа нөхцөлд өсөлтийг
бүгдийг хамарсан байна гэж хэлж болно.
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Орлогын тэгш бус байдал нэмэгдэж байгаа нь БНХАУ-ын сүүлийн 30
жилийн эдийн засгийн гайхам дэвшилд сүүдэр бий болгож байна. 19792008 онуудын хооронд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жилд 9
хувиар өсч, хүн амын багагүй хэсгийг ядуурлаас гаргасан хэдий ч БНХАУ-д
орлогын тэгш бус байдал нэмэгдэж, Азидаа өндөрт тооцогдох болсон.
БНХАУ-ын засгийн газраас энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд сүүлийн
жилүүдэд хөгжлөөрөө хоцрогдоод байгаа Баруун болон төвийн мужуудад
дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг арга хэмжээ авч, хөдөөгийн
хөгжлийг дэмжин фермер, хөдөөнөөс шилжих ирсэн ажилчдад үр өгөөж
авчрах бодлого хэрэгжүүлэн, суурь боловсрол, эрүүл мэндэд илүү их
төсөв хуваарилан, эмзэг бүлгийн хүмүүсийг хамгаалсан. Саяхан БНХАУ
зохицолтой нийгмийг цогцлоох алсын хараагаа танилцуулсан.
Бүгдийг хамарсан өсөлтийг хангах бодлогод хоёр төрлийн тэгш бус
байдлыг ялгаж салгах нь зүйтэй. Эхнийх нь боломжийг ашиглах хүртээмж
тэгш бусаас үүдэлтэй бөгөөд энэ нь тухайн хүний хяналтаас гадуур байж,
зах зээл, бодлогын алдаа, институцийн сул тал, нийгмийн гадуурхлаас
үндсэндээ хамаарсан байдаг. Нөгөө нь хүчин чармайлтын ялгаанаас
хамаарах ба илүү сайн хичээж ажиллаж, боломжийг эрэлхийлэн, боломжийг
ашиглахдаа эрсдэл хүлээдэг хүмүүс зах зээлийн эдийн засгийн олгож буй
шагнал урамшуулал, хөшүүргийг илэрхийлнэ.
Үүнийг хэрхэн бодлогын арга хэмжээ болгох вэ?
Бүгдийг хамарсан өсөлтийг бий болгохын тулд эдийн засгийн өсөлт
эрчимтэй, тогтвортой, үр дүнтэй байх ёстой бөгөөд хангалттай тооны ажлын
байр бий болгож, эдийн засгийн боломж бүх нийтийг хамрах нөхцөл бүрдэнэ.
Бүгдийг хамарсан өсөлтийн үед нийгэм тэр чигээрээ хамрагдсан
байх ёстой бөгөөд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс бүгд боломжийг ашиглах тэгш
хүртээмжтэй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл боловсрол, эрүүл
мэндийн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийж, хүний чадавхи, нэн ялангуяа
боломжоор дутуу хангагдсан хэсгийн чадавхийг бэхжүүлнэ.
Бүгдийг хамарсан өсөлтөд хүрэхийн тулд шилжилтийн явцад биеийн
эрүүл мэндийн доройтол, эдийн засгийн хямрал, аж үйлдвэрийн бүтцийн
өөрчлөлт, эсвэл байгалийн гамшгийн улмаас амьжиргаанд цочрол үүссэнтэй
холбоотой байдаг эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах нийгмийн хамгааллын
үр дүнтэй тогтолцоотой байх нь чухал байдаг.

Эдийн засгийн өсөлтөөс илүүтэйгээр эдийн засгийн
боломж өгүүлэгдэж байна
http://opinion.globaltimes.cn/foreign-view/2011-04/601726.html
Global Times сонины 2010 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дугаарт
нийтлэгдсэн бие даасан зохиогчийн энэхүү нийтлэлд БНХАУ-д үр дүнгээ
өгөөд байгаа баримт дээр үндэслэн өсөлтийг илүү бүгдийг хамарсан
болгох бодлого баримтлахыг шаарджээ.
Бүгдийг хамарсан өсөлт гэдэг нь эдийн засгийн нөөц боломжийг
ашиглах нөхцлийг өргөжүүлснээр эдийн засгийн өсөлтөд илүү олон
иргэнийг оролцуулж, үр өгөөж хүртээх явдал юм. Эдийн засгийн өсөлтийн
үр өгөөжийг илүү өргөн хүрээнд хүртээх нь эргээд шинэчлэлийн дараагийн
шатанд илүү их дэмжлэг олж, эрэлт хэрэгцээнд суурилсан өсөлтийг бий
болгох чиглэл рүү шилжих нөхцлийг бүрдүүлнэ. Эдгээр өөрчлөлт шинэчлэл
нь БНХАУ-ын хувьд эдийн засгийн шатаар нэг үе ахиж, “дунд орлогын
урхи”-нд орохоос сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Ийм учраас
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хүний нөөцийн хөгжил, дотооддоо бий болгосон инновацийг хөхүүлэн
дэмжих явдал тухайн улсын хөгжлийн стратегийн цөм нь болсон юм.
Сүүлийн 30 жилийн өөрчлөлт шинэчлэлийн хүрээнд хувь хүний
санал санаачлага, бүтээмжийг шагнал урамшуулал, орлоготой нийцүүлэх
замаар социалист хүчийг уяанаас нь тавих үйл явц байсан гэж хэлж болно.
Зах зээлийн хүч аажмаар нэвтэрч, урьд нь идэвхигүй байсан дотоодын гоц
ухаан, хувийн бизнес эрхлэх хүслийг сэрээсэн. Иймд бүгдийг хамарсан
өсөлтийн бодлого нь зах зээлийн баримжаатай өөрчлөлт шинэчлэлийг
бэхжүүлж, хувь хүний бүтээмжийг улам бүр чөлөөлж, эдийн засгийн
бялууны хэмжээг хурдан нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Азийг түгшээсэн усны баялагт шинээр амьдрал өгөх нь
Бие даасан зохиогчийн эдгээр нийтлэлүүд нь Jakarta Globe (2010 оны
10 дугаар сарын 10), Daily Times Pakistan (2010 оны 10 дугаар сарын 10),
болон Taipei Times (2010 оны 10 дугаар сарын 5) нийтлэгдсэн бөгөөд Азийн
хотуудын бохирдсон гол усанд тулгамдсан асуудал, дотоодын эдийн засаг,
ард иргэдэд үзүүлэх үр нөлөө, хэд хэдэн томоохон хотод усны нөөцийн
нэгдсэн удирдлагын аргыг ашиглан хүрсэн амжилтуудыг онцолжээ.
Азийн гол ус цаг уурын өөрчлөлт, хүн амын өсөлт, хотын газрын
ашиглалтын өөрчлөлтийн нөлөөнд автаж байна. Усны сайн стандарттай
улсууд ч гэсэн өөрийн гэсэн гашуун түүхтэй байна. Сингапур гол, Сөүл
хотын Хан гол, Шанхай хотын Сужоу цутгалан нь нэг үе голын усны чанар,
усны ертөнцийн амьдралыг хордуулдаг ахуйн, арилжааны, үйлдвэрийн
хог хаягдлын агуулах болж байсан. Олон арван жил цэвэрлэгээний ажил
хийх гэж төр засгаас анхнаасаа бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авахад зарцуулахаас илүү их зардал гаргажээ.
БНХАУ-ын 1.8 сая хүн амтай Фужоу хотын усан хангамжийн гол эх үүсвэр
болох Мин гол сэргэсэн зэрэг бусад олон санал санаачлагууд нааштай үр
дүнд хүрэх найдлагыг төрүүлж байна. Фужоу хотын бохир ус цэвэршүүлэх
байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтыг барихажиллуулах-шилжүүлэх нөхцөлтэйгээр хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлж байна.
Орон нутгийн засаг захиргаанаас салбарын шинэчлэл хийж, санхүүгийн эх
үүсвэр гарган өгч, нийгмийн хариуцлагыг хүлээх баталгаа гаргаж байгаа
учраас хувийн хэвшлийн оролцоо сайн байна. Ард иргэдийн санаачлагаар
хөгжлийг бий болгох загварыг баримтлан, хөршийн холбоог хүрээлэн буй
орчныг хайрлан хүндэтгэх сэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж байна.
Сүүлийн жилүүдэд усны нөөцийн нэгдсэн удирдлагад эдийн засаг,
нийгэм, хүрээлэн буй орчны үр өгөөжийн алтан дунджийн асуудлыг
онцлон, цэвэрлэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгоход анхаарч байна.
Цаг алдах тусам гарах зардал нэмэгдэж байгаа учраас цаашид тулгарах
бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замууд олон хувилбартай байна.
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Жил бүр хэвлэгдэн гардаг энэхүү товхимол нь Зүүн Азийн Газрын (EARD) өнгөрч буй
жилийн мэдлэгийн менежментийн ажлын үр дүнг толилуулж байна. Тус нийтлэл нь 2010
онд гүйцэтгэсэн 37 стратегийн мэдлэгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний (МБҮ) хураангуй
нэгтгэл бөгөөд зарим тайлан судалгааны бүрэн эхийн веб холбоосыг тусгасан болно.
Азийн Хөгжлийн Банкны тухай
Азийн Хөгжлийн Банкны зорилт нь Ази Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах
бөгөөд гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд амжилт ахицаар
баялаг байгаа хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт
амьдарсаар байна. Үүнд: өдөрт 2 ам доллараас бага орлоготой хүн амын тоо 1.8 тэрбум,
өдөрт 1,25 ам.доллараас бага орлоготой иргэдийн тоо 903 сая хүрчээ. АХБ нь бүх нийтийг
хамарсан эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын
ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.
Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн улстай бөгөөд үүний 48 нь тус бүс нутагт
оршдог. АХБ нь хөгжиж буй гишүүн орнууддаа бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө
оруулалт, баталгаа гаргах, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэргээр
дамжуулан дэмжлэг үзүүлдэг.

Зүүн Азийн Газар
2010

Мэдлэгийн
Удирдлагын
Санаачлага
Азийн Хөгжлийн Банк
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
Хэвлэлийн No. ARM113813
Дахин боловсруулсан цаас дээр хэвлэв

EARD 2011 Knowledge Management Initiatives_MON_COVER.indd 1

Филиппин улсад хэвлэв

9/5/11 2:13 PM

