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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монголчууд эдийн засгаа бүсчилж хөгжүүлэх, 
төвлөрлийг сааруулах тухай хэдэн арван 
жил ярьж, эрдэмтэн мэргэд нь судлаж, төр 

засаг нь олон шийдвэр гаргаж байсан ч өнөөдрийн 
байдлаар бүтэл муу, эдийн засгийн ч, хүн амын ч 
хагас нь ганцхан хотод төвлөрч, улсын өрсөлдөх 
чадвар нь дэлхийн 63 улсаас Венесуэлийн хамт сүүл 
мушгиж байна.

Дэлхийн 19 дэх том газар нутагтай, гуравхан сая 

хүн амтай Монгол улсын хөдөө нь эзгүйрч, нийслэл 
нь бөөгнөрч, иргэдийн гуравны нэг нь өлсгөлөн, 
дөрөвний гурав нь нүхэн жорлонтой амьдарч 
байгааг яалтай. 

Төр засаг нь авлигад идэгдэж, түмэн олон нь 
улс төржин талцаж, хийж бүтээхийн оронд хувааж 
тараахад, хэлэлцэж мэтгэлцэхийн оронд хэрэлдэж 
маргалдахад хүч чадлаа зориулан, хэлбэрийг тахиж, 
агуулгыг өшиглөх болсны шалтгаан нь юу вэ? 

Монголын төр шинэ зуунтай уралдан “Бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг 2001 онд, “Бүсчилсэн 
хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай” хуулийг 
2003 онд, “Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ыг 2007 
онд УИХ-аараа баталжээ. Гэхдээ энэ хууль, бодлого нь 
хэрэгжсэнгүй. Гол шалтгаан нь чөлөөт эдийн засгийн 
зарчмаас гажсан, төрийн оролцоог хэтрүүлсэн, хууль 
хүн бүрт ижил, жигд үйлчлэхгүй, нийтийн засаглал 
цөөнхийн төлөө ажилладаг болсонтой холбоотой.

Дээрх баримт бичгүүдэд уг нь бол аймаг, сумдын 
аж ахуйн бие даасан байдлыг тэдгээрийн дотоодын 
нөөцөөр хангах бололцоогүй, улсын хөрөнгийг засаг 
захиргааны олон жижиг нэгжид тарааж хуваарилах нь 
үр ашиггүй болохыг хүлээн зөвшөөрч, эдийн засгаа 
бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого гаргажээ. Бодлогын гол 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэрэглүүр болгон 
Монгол улсад эдийн засгийн Баруун, Хангайн, Төвийн, 
Зүүн гэсэн дөрвөн бүсийг тогтоож, Улаанбаатар 
хотыг бие даасан бүсийн жишгээр хөгжүүлнэ гэжээ. 

Бүсчилсэн хөгжлийн зорилгыг нь “газар, түүний 
баялаг, газар тариалан, мал аж ахуйн гаралтай 
түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхийг байгаль 
орчны даацад зохицуулан оновчтой ашиглах үндсэн 

дээр хүн ам, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн зохисгүй 
бөөгнөрлийг задлаж, хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа, 
аймаг, бүс нутаг хоорондын тэгш бус, тэнцвэргүй 
байдлыг багасгаж хөгжлийн түвшинг ойртуулах, 
үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх 
дотоод, гадаад таатай орчныг бүрдүүлэх” гэж үзэл 
баримтлалд тодорхойлжээ.

Гэвч энэ том зорилгын аль нь ч биелээгүйг бид 
эдүгээ хорин жилийн дараа харж байна. Гоё ганган 
үгээр мөрөөдлөө бичээд түүнийгээ бодлого, төрийн 
болон намын хөтөлбөр гэж нэрлээд, Засгийн газар нь 
солигдоод, өмнөх засгийнхаа шийдвэрийг үгүйсгэдэг 
өвөрмөц шинжийг өнөөгийн төр засаг олоод байна.

Бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого бүтээгүйн гол шалтгаан 
нь тодорхойлсон аймгуудыг нэгтгэсэн бүсийг засаг 
захиргааны томруулсан нэгж болгоогүй, төсөв, 
татвар, зээл, хөрөнгө оруулалтын бодлого явуулах 
эрх мэдлийг өгөөгүйд оршиж байна.

Бүсийн зөвлөл нэртэй, тодорхой эрх мэдэлгүй, 
мөнгө төсөвгүй, хэдэн аймгийн удирдлага жилдээ 
ганц хоёр уулзаж, хамаг зовлонгоо уудлаж байсныг 
нь эс тооцвол бүсчлэн хөгжүүлэх оролдлого бүрэн 
дампуураад байна.

БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХОШГИРОО
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Эдийн засгаа бүсчлэн хөгжүүлэх тухай үе үеийн 
эрдэмтэд судалгаа хийж, санал зөвлөгөө гаргаж 
ирсэн байна. Гадаадад ч эдийн засгийн газар зүй, 
кластер, үнэ цэнийн хэлхээ, хотжилтын, сүүлийн 
үед орон зайн эдийн засаг (spatial economics) гэх 
зэрэг нэр томьёо гарч, хүмүүний хөгжил, дэвшлийн 
сүүлчийн ололтыг тусгасаар байна.

Улс орны бүсчилсэн хөгжлийн зорилгыг газар 
нутгаа эзэнтэй байлгах гэхээсээ, хүн ажиллаж амьдрах 
боломжтой эсэх, бизнес эрхлэх ашигтай эсэх талаас 
нь хэмжих орон зайн болон нөөцийн хэмжүүрүүдтэй 
болох шаардлагатай ажээ. Тэгээд бүс нутгийн эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих тохирсон бүтцийг 
тооцоолон засаг захиргааны нэгжээ шинэчлэн 
зохион байгуулах, эрэмбэлэн цэгцлэх цаг. 

Улс орны газар нутгаа жигд хөгжүүлэх гэхээсээ 
илүүтэйгээр нөөц, онцлогт нь суурилсан 
төрөлжилтийг бий болгох, зах зээлийн таталцалд нь 
суурилсан оновчтой орон зайн төлөвлөлтийг хийх 
шаардлагатай болж байна.

Энэ удаа бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогоо бүс нутгийн 
иргэд нь амьдралын чанар, эрүүл мэнд, соёл, 
боловсролынхоо түвшинд сэтгэл хангалуун байхад 
анхаарч гурав дөрвөн томоохон, өрсөлдөхүйц төвтэй 
байхаар зохион байгуулах нь зохистой.  Хүн нь хэт 
цөөрсөн сумуудаа нэгтгэж, тодорхой нэг аймгийн 
төвийг нь бүсийн төв болгож, Төв, бүс нутаг, аймаг, 
нийслэл, сум дүүргийн статусыг шинэчлэн хуульчлах 
хэрэгтэй.

Бүс тус бүр хойно, урдаа байгаа хоёр хөршийнхөө 
орон нутгийн эдийн засгийн онцлогтой оновчтой 
нэгдэх, босоо тэнхлэгийн замд холбогдох, хилийн 
гарцуудтай байх шаардлагатай. Дотооддоо 
үйлдвэрлэж буй хоол, хүнсний ногоог гадаадаас 

оруулж ирэхэд гаалийн татвар хөршүүдийн адил 
түвшинд ногдуулах шаардлага тулгарав. Эх орны 
түүхий эдийн нөөц дээр тулгуурлан, тэргүүний 
технологи ашиглан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг 
дотоод, гадаадын зах зээлд гаргах боломж, нөхцлийг 
хувийн хэвшилд олгох хэрэгтэй байна. Жишээ 
нь бүсийн төвийн ойролцоо малын түүхий эдийг 
нийлүүлэх, боловсруулах үйлдвэр байгуулахыг 
дэмжих хэрэгтэй. Эрдэс баялаг олборлосны 
төлбөрийн орлогын тодорхой хувийг орон нутагт 
үлдээх, тодорхой хэсгийг уул уурхайгүй бүс нутагт 
ч өгдөг Канадын жишгийг нэвтрүүлэх шаардлага 
тулгарч байна. 

Баруун, хангайн ба зүүн бүсүүдийг хооронд нь 
хурдны авто болон төмөр замаар холбох, тодорхой 
тооны их дээд сургууль, коллеж, нэгдсэн эмнэлэг, 
урлаг соёл, спортын төвүүдийг барьж байгуулах 
шаардлагатай. Өөрийн орон зайн эдийн засгийн 
хувьд ашигтай үйлдвэр үйлчилгээний төв, аж 
үйлдвэр, нутаг дэвсгэрийн цогцолборууд үүсэхээр 
байршлыг сонгох юм.

Бүс бүр өөр өөрийн татвартай, түүнийгээ өсгөж 
бууруулдаг, Төвтэй харьцуулахад тодорхой хувийн 
цалингийн нэмэгдэл, татварын хөнгөлөлт, хөрөнгө 
оруулалтын урамшууллыг олгохоор зохион 
байгуулсан цагт л бүсчилсэн хөгжил ажил хэрэг 
болно гэдгийг манай туршлага харуулж байна.

Нэгэнт манай түүх, ёс заншил бэлчээрийн 
мал аж ахуйд суурилсан учраас бүсийн малын 
бэлчээрийн газрыг багийн түвшинд эзэмших, малын 
хөлийн татвар тогтоох, мал аж ахуйн бүтээмжийг 
дээшлүүлэхэд, инноваци, техник, технологийн 
орчин үеийн шийдэлд суурилсан үйлдвэрлэлд эдийн 
засгийн бүсчилсэн хөгжлийн зорилго оршино. 
Малын эзэд зөвхөн хорших замаар малаа эрүүлжүүлж, 
малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бизнесийн үнэ 
цэнээ өсгөж, өгөөжтэй борлуулалт хийж чадах юм. 
Хоршилт нь зөвхөн малын эздээр хязгаарлагдах бус 
бусад салбарын туршлагатай судлаачид, эрдэмтэн 
мэргэдтэй мөн хорших тухай яригдаж буй.

Байгаль, түүх, соёлын өв нутгаа тодорхойлж аялал 
жуулчлалын давуу тал болгон хөгжүүлэх боломж 
байгаа. 

Баг, сумын түвшинд нутгийн өөрөө удирдах 
зарчмаар иргэд ажил, амьдралаа зохицуулах эрх 
чөлөөг өгөх ёстой. 
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НИЙТЛЭЛ

ОРОН НУТАГ

Д.БЯМБАЖАВ 
Японы Тохокүгийн Их Сургуулийн Зүүн Хойд Ази судлалын 
хүрээлэнгийн зочин судлаач. Сүүлийн 10 орчим жил байгалийн 
баялагийн засаглал, уул уурхай, орон нутгийн хөгжил, улс төр, 
иргэний нийгмийн харилцааны асуудлаар ажиллаж байгаа

Орон нутагтай зөрчилдөөн үүсэх нь 
компаниудын хувьд бизнесийн том 
эрсдэл гэдэгтэй олон хүн санал нийлнэ. 

Орон нутгийн удирдлага болон иргэд яагаад 
зарим хайгуулын ба олборлолтын төслийн эсрэг 
зогсож, зөрчилдөөн үүсгэдэг тухайд олон янзын 
шалтгаан тоочиж болно. Гэхдээ эдгээрийн 
зангилаа нь талуудын оролцоог хангах, уул 
уурхайн төслийн үр шимийг хүртээмжтэй 
байлгах гэдэг хоёр асуудал юм. 

Орон нутгийн хувьд уул уурхайн төслийн 
талаарх холбогдох шийдвэрүүд нь талуудад 
зохистой мэдээлэл өгч, оролцуулаагүйн улмаас 
олон газар эсэргүүцэл, зөрчилдөөнд хүргэж 
байсан түүхтэй. Ялангуяа шинээр эхлэж буй 
“ногоон” төслүүдийн хувьд асуудал улам хүнд 
болдог. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
(БОНБҮ) бол нэг жишээ юм. БОНБҮ-г хийх явцад 
талуудтай зөвлөлдөх ажлыг хангалтгүй хийснээс 
болж төслийн дараа дараагийн үе шатанд 
орон нутагт ойлгомжгүй байдал үүсэх, улмаар 
эсэргүүцэл гарсан тохиолдол олон бий. 10 
жилийн өмнөхтэй харьцуулахад орон нутгийн 
иргэд мэдээлэлд илүү ойр болж, мөн уул уурхайн 
талаарх өөрсдийн болон бусдын туршлагыг 
илүүтэй гадарлах болсон. Тийм ч учраас нутагт 
нь уул уурхайн төсөл хэрэгжсэнээр сайн зүйлс, 
эерэг өөрчлөлт бий болох, үлдэх эсэхэд илүү 
анхаардаг болжээ.

Өөр нэгэн жишээ бол уул уурхайн компаниуд 
ба орон нутгийн удирдлагын хооронд хийгддэг 
хамтын ажиллагаа, нийгмийн хариуцлага, орон 

нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийн талаарх 
гэрээ юм. Байгалийн баялагийн засаглалын 
хүрээлэнгээс хийсэн саяхны судалгаагаар 
Монгол улсад орон нутгийн гэрээний агуулгад их 
анхаарал хандуулсан боловч гэрээг байгуулахад 
шаардлагатай бэлтгэл ажил, судалгаа, талуудтай 
зөвлөлдөх зэрэг буюу үйл явцын шударга 
байдлыг орхигдуулж ирсэн болохыг онцолсон 
байна. Үйл явцын шударга байдлыг хангаагүй 
тохиолдолд зорилго нь хэдий сайхан ч тухайн 
гэрээ үр дүнгүй, цаашлаад сөрөг үр дагаварт 
хүргэх эрсдэл өндөр. 

Гэрээ байгуулах үйл явц гэрээ амжилттай 
хийгдэж, үр дүнтэй хэрэгжих эсэхийг 
тодорхойлдог. Оюу толгой компани Өмнөговь 
аймагтай хамтын ажиллагааны гэрээ хийхдээ 
4 жил зарцуулсан байдаг. Үүний нэг шалтгаан 
нь орон нутгийн удирдлага нь улс төрийн 
богино зайны тоглолт давамгайлсан орчинд 
(4 жил тутмын сонгууль!) ажилладаг нөхцөлд 
маш урт хугацаанд (30 жил!) гэрээний үр дүнтэй 
хэрэгжилтийг хангах механизмыг боловсруулж, 
нэгдсэн ойлголтод хүрэх явдал байсан юм. 

Орон нутгийн хувьд уул уурхайн төслийн 
байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөлд байх атлаа төслийн үр өгөөжөөс 
хүртэж чадахгүй байгаа талаар их ярьдаг. Мэдээж 
хэрэг, орлогын хуваарилалт дахь шударга бус 
байдлыг компани дангаараа шийдвэрлэх эсвэл 
зохицуулах боломжгүй. Засгийн газар, иргэний 
нийгэм, орон нутгийн захиргаа зэрэг бусад 
оролцогчид өөрсдийн гэсэн үүрэгтэй. Монгол 
улсын Засгийн газар уул уурхайн салбарын 
орлогыг (нөөц ашигласны төлбөр, лицензийн 
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төлбөр) хуваарилахдаа уул уурхайн бүс нутгуудад 
санхүүгийн давуу байдал үүсгэх зарчим 
нэвтрүүлж байсан боловч тэдгээр нь хэрэгжихэд 
бэрхшээлтэй, тууштай байж чадалгүй өдий 
хүрэв. Хамгийн сүүлд гэхэд 2015 оны 4-р сард 
уул уурхай бүхий аймаг, сумдад мега төслүүдээс 
бусад уул уурхайн төслүүдийн төлсөн нөөц 
ашигласны төлбөрийн 30 хувь ба лицензийн 
төлбөрийн 50 хувийг нэмж хуваарилах бодлого 
гаргаж холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулсан 
боловч тэр нь нэг жил ч хүрэхгүй хугацаанд 
өөрчлөгдсөн. 2016 онд Засгийн газар гадаад 
өрийн төлбөрийн дарамтаас улбаатай 30 
хувийг 10 болгон буулгаад, улмаар 2017 онд 
дээрх шилжүүлгийг түр зогсоосон. Ийм байхад 
уул уурхайг дэмжсэнгүй гэж орон нутгийг 
буруутгахад хэцүү. 

Түүнчлэн, 2013 оны 9-р сард Засгийн газраас 
уул уурхайн салбар дахь ус ашигласны төлбөрийг 
ойролцоогоор 6 дахин нэмэгдүүлсэн. Энэ нь 
орон нутгийн төсөвт очих усны төлбөрийн 
хэмжээг ихээхэн нэмэгдүүлж, улмаар ус 
ашигласны төлбөр сумын төсөвт ордог байсан 
нь аймгийн төсөвт орохоор болсон. Усны тухай 
хуулийн дагуу уг төлбөр нь байгаль орчин, усны 
нөөцийг хамгаалах ажилд зарцуулагдах ёстой. 
Гэвч Аудитын Ерөнхий Газрын тайлангуудаас 
үзэхэд хуулиас гажсан зарцуулалт нийтлэг байна. 
Ялангуяа, уул уурхайн төслийн нөлөөлөлд буй 
сумд энэ төлбөрөөс юу ч хүртэлгүй үлддэг. Энэ 
байдал агаар бохирдуулсны төлбөрийн тухай 
хуулийн дагуу улсын төсөвт төвлөрдөг орлогын 

хуваарилалт дээр мөн давтагдаж байна. Үүнийг 
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас тод 
харж болно. Тус сумын хувьд Тавантолгойн 
уурхай, нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас 
үүдэн бий болж буй нийгмийн асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай төсвийн нэмэлт эх 
үүсвэр байхгүй.  

Уул уурхайн томоохон төслийн мөнгөний 
урсгалын 40-60 орчим хувийг худалдан авалт 
болон цалин хөлс эзэлдэг гэдэг судалгаа 
байдаг. Уул уурхайн үр шимээс орон нутагт 
очих хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гол арга нь 
орон нутгийн бизнес, үйлдвэрүүдээс уурхайд 
ханган нийлүүлэлт хийх, шууд болон дам ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Жишээ нь 
Австралийн уул уурхайн салбар нь дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 8 орчим хувийг бүрдүүлдэг 
бол энэ салбарт төрөл бүрийн технологи, 
техникийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэгчид 
түүнтэй дүйцэхүйц хувь эзэлдэг. Энэ дунд тухайн 
уурхай байрлаж буй орон нутгийн бизнесүүд 
хэрхэн оролцож үр шимийг хүртэх вэ гэдэг 
бодлогын гол асуудал болж байна. Монгол 
улсад уул уурхай бүхий орон нутгийн өрсөлдөх 
чадварыг дэмжсэн, урт хугацааны ажлын байрыг 
бий болгосон хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, 
технологийн салбарыг дэмжихэд мэдээллийн ил 
тод байдал, орон нутаг ба компаниудын тууштай 
харилцаа, ойлголцол маш чухал юм. 

2018 оны 5-р сар 
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

Ц.БАТБОЛД 
Хөгжлийн эдийн засагч (PhD) бөгөөд 
АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.  

НИЙТЛЭЛ

Ардчилал хамгийн муу засаглал, гэхдээ бусад 
нь бүр дор гэж Черчиль 1947 онд хэлсэн нь 
хүмүүс хүсэлд нь таарсан бүхнийг амласан 

“демагог” буюу ардын баатруудыг төрийн эрхэнд 
сонгож, тэр нь сонгуульд нөлөөтэй олонхид таалагдаж 
л байвал улс оронд хортой, буруу ч хамаагүй бодлого 
явуулах буюу популизм хийх эрмэлзэлтэй байдгийг 
анхааруулсных бөгөөд, түүний хамгийн тод жишээ 
нь Гитлер байв. 

1. Анх 2500 жилийн тэртээх Грекийн хот улсуудын 
практикт хэвшсэн демо-ард түмний, крация- 
засаглал буюу ардчиллыг тэр үеийн хамгийн 
том сэтгэгч Плато (Республика бүтээлдээ) 
удирдагч, цэргийнхэн, хөдөлмөрчдийн 
үүрэг шал өөр учир өндөр боловсролтой 
хааныг гүйцэхгүй гэж шүүмжилж байсан бол, 
түүний шавь Македонын Александрын багш 
Аристотель (Улс төр бүтээлдээ) нийгмийг 
хамгийн мэдлэг чадвартай элит цөөнх удирдах 
нь зөв гээд засаглалын хамгийн муу гурван 
хэлбэр нь нэг хүний дарангуйлал, олигархи ба 
нийтийн ардчилал гэж сургаж байв. Дараагийн 
үе шат болох Ромын бүгд найрамдах засаглал 
ч массын дэмжлэг олох зорилгоор буурай 
хөршүүдээ түрэмгийлэн эзлэж, байсхийгээд 
л үнэгүй талх тарааж, гладиаторын наадам 
зохиодог байсан нь популизм гэсэн утгатай 
“bread and circus” гэдэг хэллэг өнөөгийн англи 
хэлэнд үлдээжээ. Ром мөхсөний дараах шашин 
ноёрхсон дундад зууны хоцрогдол бутрал 
сонгодог ардчиллын уламжлалыг үгүй хийж, 
оронд нь орой дээрээ хаантай олон давхраа 
ноёдын ивээлд хамжлагатын хязгаарлагдмал 
эрхтэй хүчин зүтгэж амьдардаг феодалын 
засаглал тогтжээ. 

2. Орчин үеийн ардчиллын түүх Чингис хаан 
одоогийн Бээжинг эзэлж байсан 1215 оны 6-р 
сард Английн хаан татвар татах эрхээ 25 том 
феодал оролцсон зөвлөлөөр зөвшөөрүүлж, 
хуульгүйгээр хүн баривчлахгүй байх үүрэг 
хүлээсэн Магна Карт гэрээнээс эхэлсэн гэдэг. 
Английн парламентын систем нь татвар 

төлөгчид түүний дарамт, зарцуулалтыг хянаж 
байх эрхтэй гэсэн гол санаанд үндэслэсэн. Хүн 
төрөлхтний түүхэнд эрх чөлөөг хамгийн сайн 
хангасан засаглал гэж Гегель үнэлж байсан ч 
өмнөх бүх ардчиллын адил сонгуулийн эрхийг 
зөвхөн зохих түвшний хөрөнгөтэй, хүн амын 
дөрөв хүрэхгүй хувьд олгож байв. Бусад оронд 
хамгийн их нөлөөлсөн ардчиллын дараагийн 
үе шат нь Английн системд шүүмжлэлтэй 
хандаж, Грек Ромын сонгодог уламжлал, сэргэн 
мандалтын шинэ үзэл санааг сайн судалсан, 
тэр үедээ хамгийн өндөр боловсролтой хүмүүс 
массын нөлөөгүй боловсруулж баталсан 
Америкийн үндсэн хуулийн систем юм. Үүнд 
засгийн эрх ард түмний зөвшөөрлөөс үүсэлтэй 
ба хүн бүр эрх чөлөөтэй амьдарч феодал 
ноёдтой адилхан өмч эзэмших, түүнийгээ 
чөлөөтэй ашиглах “natural” буюу төрөлхийн 
эрхтэй тухай Ж.Локе, Ж.Ж.Руссо, Т.Хобс зэрэг 
Гэгээрлийн их сэтгэгчдийн шинэ философи, 
Америкийн хувьсгалтай нэг онд гарсан 
А.Смитийн зах зээлийн эдийн засгийн онол, 
шашны бурангуйг ялж гарч ирсэн шинжлэх 
ухаанч үзэл их нөлөөлсөн байна. 

3. Америкийн хувьсгалын шууд нөлөөн дор бараг 
залгаад болсон Францын хувьсгалд популист 
Якобинчууд давамгайлснаар засгийн эрхийн 
төлөөх эмх замбараагүй цуст тэмцэл өрнөж, 
эцсийн дүнд 17 мянган хүн улс төрийн хэргээр 
цаазлуулж, шүүхээр шийтгүүлээгүй 10 мянган 
хүн шоронд үхсэн нь ардчиллын нэр хүндийг 
нэг хэсэгтээ унтрааж, Наполеоныг ялсны 
дараа ардчиллын эсрэг Орос, Австри-Унгар, 
Прусийн эзэн хаант улсуудын Ариун Холбоо 
байгуулагдаж, Австри-Унгар болон Орост 
АНУ-ын түүхийг сургуульд заахыг хориглож 
байсан байдаг. Гэвч Наполеоны эзлэлтийн 
үед нэвтэрсэн хөрөнгөтний хувьсгалын үзэл 
санаа, түүний дотор Ромын хуульд үндэслэн 
боловсруулсан Иргэний кодекс Европын нийт 
оронд (сүүлдээ Орос, Хятад, Япон, Солонгос, 
Латин Америк) өргөн тархсан нь орчин 
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үеийн ардчилсан засаглал дийлдэшгүй тэлэх 
замыг зассан гэдэг. Түүнээс хойш бусад оронд 
гарсан хөрөнгөтний хувьсгалууд хаант төр, 
хамжлагат ёс, шашны ноёрхлыг халж, нийтийн 
ардчилал, хувийн өмчийн эрх, капиталист зах 
зээлийн харилцааг хамгаалж өргөтгөх нийтлэг 
хандлагатай байв. Ингэснээр насанд хүрсэн 
нийт эрчүүд сонгуульд оролцох эрх анх удаа 
1948 онд Францаас эхлэж, ойролцоогоор нэг 
үеийн дараа сонгогдох эрх олгогдож байсан 
байдаг. Харин эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн 
эрх АНУ-д 1919, Францад 1944, Швейцарьт 
бүр 1971 онд бүрэн хэрэгжсэн байна. Гэхдээ 
иргэнийхээ үүргийг хариуцлагатай биелүүлэх 
гол баталгаа болсон татвар төлөх, хөрөнгө 
эзэмших шалгуураар ихэнх оронд сонгуулийн 
эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж ирсэн 
бөгөөд энэ нь нэг эдийн засагчийн хэлснээр 
“нийтийн сонгуулийн эрх бол банкны мэдлийг 
мөнгөө хадгалуулсанд нь биш зээл авах 
хүсэлтэй хүмүүст өгсөнтэй төстэй юм” гэсэн 
болгоомжлолтой холбоотой. 

4. Өнөөдрийн ардчилсан орнуудыг “Liberal 
democracy” буюу чөлөөт зах зээлийн эдийн 
засагтай бүх нийтийн сонгуулийн засаглал гэж 
тодорхойлдог. Тэдний бас нэг онцлог нь Маркс 
“Капитал” бүтээлдээ бичсэнчлэн аж үйлдвэрийн 
хувьсгалын үр дүнд орлогын ялгаа хэт ихсэж 
нийгмийн хямрал нүүрлэх болсноор анх 1870 
онд Бисмарк Германд 70 нас хүрсэн болон 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсанд нь тэтгэвэр 
олгож эхэлсэн “Welfare state” буюу “Амьжиргаа 
хамгаалах төр” юм. Хүн бүр эдийн засагт оруулж 
байгаа хувь нэмрийнхээ хэрээр орлогожих нь 
түүнийг хөгжүүлэх, ялангуяа төрөөс нийгмийн 
хамгаалалд зориулах хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 
үндсэн нөхцөл. Гэвч, технологийн дэвшлээс 
буюу нийгмийн шилжилтийн улмаас эдийн 
засгийн бүтэц түргэн өөрчлөгдөх үед илүү 
чадвартай нь түрүүлж баяжиж, чадваргүй нь 
ядуурах үзэгдэл заавал ихэсдэг. Жишээ нь 
90-ээд онд шилжилтийн орнуудад хийсэн 
судалгаагаар англи хэлтэй хүмүүс хамгийн 
түргэн хөлөө олж байв. Мөн зах зээлд хамгийн 
тууштай шилжсэн Эстони анхны түвшнээсээ 
баруун Европын орлогод 
хамгийн ойртож, Беларус, 
Узбекистан зэрэг орлогын 
тэгш байдлаа хадгалах гэж 
хичээсэн орнууд хамгийн их 
хоцрогдсон байна. 

5. Цаашид нийгмийн 
бодлого улам социалист 
шинжтэй болох боловч 
түүнийг санхүүжүүлэхийн 
тулд эдийн засаг улам зах 

зээлийн шинжтэй болно гэж судлаачид үзэж 
байна. Ийм учраас төр зах зээлийн эдийн 
засгийн зохицуулалт хийхдээ хамгийн их аз 
туршиж, нэлээд нь бүтэлгүйтэн, цөөхөн нь 
баяжиж байгаа бизнесүүдээ дарамталж хойш 
таталгүйгээр, өөрчлөлтийг гүйцэж чадахгүй 
хоцорч байгаад нь хэрэгцээт ур чадвар 
эзэмшихэд нь туслаж, шахах замаар тэгш 
бололцоогоор хангахад чиглэх хэрэгтэй байдаг. 
Энэ нь үндсэндээ араа даах чадвартай том 
бизнесүүдийг чөлөөтэй орхиж, эрсдлийнхээ үр 
дагаврыг даах чадваргүй иргэдийг алдаанаас 
хамгаална гэсэн үг юм. Жишээ нь өнөөдөр 
нийт орнууд цахим мөнгө хөөцөлдөж байгаа 
бизнесүүдэд аль болох чөлөөтэй ажиллах 
бололцоо олгохын зэрэгцээ, ийм батлагдаагүй 
эрсдэл ихтэй хөрөнгө оруулалт аюултайг 
нийтэд анхааруулж байна. 

6. Өнөөдөр технологийн хөгжил эрс хурдсаж 
сурсан, чаддаг олон ажил алга болж, шинэ 
мэдлэг чадвартай хэн ч мэдэхгүй нөхөд гэнэт 
баяжин, нийгмийн сэтгэхүй өмнө байгаагүй 
стресст орж хямарч байгаа нь нийгмийн 
хөгжил, ялангуяа эдийн засагт том хохирол 
учруулах аюултай популизмын шинэ хэлбэр 
үүсгээд байна. Ерөнхийлөгчөө тусгайлан 
бүрдүүлсэн сонгогчдоор дамжуулан шууд бус 
сонгодог АНУ-аас эхлээд Европ бараг бүхэлдээ, 
түүний дотор шилжилтийн тэргүүнд явсан 
Унгар, Польш, Чех, Словак үүнд нэрвэгдэж, 
популизмтай яаж тэмцэх тухай асуудал хурцаар 
тавигдаж байна. Энэ үзэгдлийн нийтлэг илрэл 
нь мэдлэг боловсролтой элит болон уламжлалт 
нам, төрийг үгүйсгэж, ойлгоход амархан мэт 
боловч бүтэх үндэсгүй популист зүйл амласан, 
өөрсдийнх нь зовлонг мэдэх адил түвшний 
“демагог” улс төрчид төрийн эрхэнд сонгогдож, 
бүх бурууг бусдад чихэн, өнөө маргаашийн 
мөнгө нэмэвч нөгөөдрийн хоолыг үгүй болгох 
харалган бодлого явуулж байгаад оршино. 

Үргэжлэл бий.  
2018.05.30 
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