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БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ

I. МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ, ХАНДЛАГА, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
1.1.

Бүсчилсэн хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлууд

1.1.1.
Бүс нутгийн асуудлыг судлах үндэслэл, шаардлага
Бүсчилсэн хөгжил зохицуулалаар эдийн засгийн орон зайн хүрээнд бодлогын судалгаа явуулах үндэслэлийг дор дурдсан нөхцөлөөр тодорхойлж байна. Үүнд:
Монгол Улсын өргөн уудам газар нутаг,түүний байгалийн баялаг, үзэсгэлэнт газар,түүх соёлын их өв, мал аж ахуйн түүхий эдийн нөөцийг дотоод, гадаад зах зээлд бүрэн, зохистой ашиглаж, үр
өгөөжийг нь тэгш шударга хуваарьлаж ирээгүйгээс хүн амын аж байдлын түвшин жигд дээшилж чадаагүй, ажилгүйдэл, ядуурал ихсэж, хүн ам нийслэл, Дархан, Эрдэнэт хот, уул уурхайн цөөн тооны
төвүүд рүү шилжин суурьшиж, гадаад оронд гарч ажиллах явдал үргэлжилсээр байна.
Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бөөгнөрөл, байршилт нь эдийн засгийн үр ашгийг тогтвортой нэмэгдүүдэх өсөлтийн хүчин зүйл болж чадаагүй харин ч хүрээлэх орчны даац,
чанарыг муутгаж, оршин суугчдын аж байдал, эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлсөн олон тооны сөрөг үр дагаварыг бий болгосоор байна. Өнөөдөр энэ асуудал үндэсний аюулгүй байдлын түвшинд дэвшигдэж
байна.
Эдийн засгийн бүсүүд, аймаг, орон нутаг, хот суринг хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах талаар өнөөг хүртэл баримталж ирсэн бодлого, хөтөлбөрүүд, чөлөөт бүсүүд ба хот суурингийн хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөөнүүд өөр хоорондоо болон бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн үзэл баримтлал, үндэсний эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, улсын хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны хөтөлбөр,
жил бүрийн төсөв санхүүгийн хөөц, хуваарьлалт, аж ахуйн салбарууд, гадаадын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээтэй тухай бүр уялдаж чадаагүйгээс үр дүн нь хангалтгүй байгаа юм. Тэдгээр нь
мөн даян дэлхийн болон Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн стратеги, байгаль орчны хамгаалах шаардлагыг хангах нийтлэг зорилгод
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Нийслэлийн болон хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай, Чөлөөт бүсийн тухай
хуулиудын боловсруулалт, хэрэгжилтийн шатны уялдаа хангалтгүй, тэдгээрт тодорхойлогдсон эрх зүйн хэм хэмжээ, заалтууд тус улсын нутаг дэвсгэрийн нийгмийн харилцаа, орон зайн зохион
байгуулалтыг оновчтой зохицуулдаг хуулийн нэгдмэл мехаиизм болж үйлчлээгүй, хүмүүсийн нийтээр дагаж мөрддөг ёс зүй, үзэл санаа, дадал, заншлыг ч бүрэн тусгаж чадаагүй байгаа юм. Үүнээс
шалтгаалж, бүс нутгийн үндэсний хэмжээний хөгжлийн нийтлэг асуудлыг гол төлөв орон нутаг - салбарын бодлогоор зохицуулахыг эрмэлзэж ирэв.
Даяаршлын нөхцөлд. дэлхийн улсууд, ялангуяа хөрш хоёр орны геополитик, геоэдийн засгийн чиг хандлага мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал, ОХУ Сибирь, Алс Дорнод руу чиглэсэн
хөгжлийн бодлогоо шинэчилж, Зүүн хойт Ази, Номхон далайн оруудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэхийг зорих боллоо. БНХАУ ч Ази, Европыг холбож байсан торгоны замын худалдаа – эдийн
засгийн харилцааг үндэслэн “Нэг бүс - нэг зам” –ын шинэлэг бодлогыг тодорхойлж, энэ чиглэлд татагдаж байсан бүх орон, түүний дотор Хятад-Орос- Монгол гурван улсын хооронд эдийн засгийн
коридор байгуулах хөтөлбөрийг батламжилж, хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод байна.
Дээр дурдсан дотоод нөхцөл байдал, гадаад орчны өөрчлөлт нь бүс нутгийг хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах талаар өнөөдрийг хүртэл баримталж байгаа үзэл бодлыг нягтлан өөрчилж, амьдралд
хэрэгжих боломжтой, ирээдүйг угтан харсан бүсчилсэн хөгжлийн шинэчилсэн бодлогыг тодорхойлоход хүргэж байна. Ийм бодлого тодорхойлж, уялдаатай хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин, бодлогын үндэс
тавигдлаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай Монгол Улсын хууль батлагдаж, энэ дагуу Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэлх үзэл баримтлалыг боловсруулан мөрдөж байна. Эдгээр
бодлого, үзэл баримтлалд эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын мөн чанарыг шинэчлэн ойлгох хуулийн нэр томъёо, түүнийг үндэсний болон орон нутаг, салбарын бодлоготой
уялдаатай боловсруулж, хэрэгжүүлэх эрх зүйн болон зохион байгуулалтын нийтлэг хэм хэмжээ тусгагдсан болно.
1.1.2.
Бүс нутаг, түүнийг судлах онол арга зүй
Бүс нутаг нь байгаль, аж ахуй, нийгэм эдийн засгийн нутаг дэвсгэрийн систем бөгөөд тухайн системийг бүрдүүлэг хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөнд бий болдог бодлого, төлөвлөлтийн нэгж юм
(Базарханд Ц., 2016).
Бүс нутаг буюу “Бүсийн шинжлэх ухаан” гэсэн нэр томьёог анх АНУ–ийн эдийн засагч Уолтер Айзард хэрэглэж тодорхойлолтыг нь дэвшүүлсэн. Түүний тодорхойлсноор бүсийн шинжлэх ухааны
судлах зүйл нь орон зай, бүс, тэдгээрийн байршил гэж авч үзсэн. Уг тодорхойлолтыг дэлгэрүүлбэл судлах зүйл нь байгаль нийгмийн юмс үзэгдэл, тэдгээрийн нөхцөл, нөөцийн орон зайн тархалт, байршил
буюу нутаг дэвсгэрийн системүүдийн харилцан хамаарал орон зай цаг хугацааны өөрчлөлт, тэдгээрийн ашиглалт, хөгжил төлөвлөлт, гэсэн өргөн хүрээг хамарна. Байгаль орчин физик газарзүйн нөхцөл,
нөөцийн ялгаат байдлаас хамааран аж ахуй эрхлэлтийн хэв маяг үүсэн бүрэлдсэний үр дүнд орон зайн төлөвлөлт бодлогын үндсэн нэгж болох нутаг дэвсгэрийн систем бүрэлдэнэ. Нутаг дэвсгэрийн
системийн нэгжийн нэг хэлбэр нь бүс нутаг юм (Ринчинбазар Р., 2004).
Бүс нутаг гэх тодорхойлолтыг олон янз байдлаар авч үздэг. Америкийн газарзүйч Х.Т.Одум болон Х.Е.Мор нар 1930 аад онд бүс нутгийн 41 өөр тодорхойлолтыг авч үзсэн нь бүс нутгийн тухай
ойлголтыг олон талаас нь авч үзэж, судлах судлагдахуун бөгөөд өөр хоорондоо зарим талаар төстэй ч ялгаатай ойлголтууд бас байгааг харуулж байна.
А.Лёшын тодорхойлсноор “Бүс нутаг нь хот тосгодуудаас том хэмжээтэй ба олон улсын, үндэсний, үндэсний дэд нэгжүүдэд шатлан хуваагддаг макро эдийн засгийн нэг хэсэг юм” гэж авч үзсэн нь бүс
нутгийн хэмжээний ойлголтыг анхлан дурдсан төдийгүй хот, хотын системийг өөртөө багтаасан, шаталсан эрэмбэтэй бүс нутгууд байхыг тодорхойлсон.
Орчин үеийн судлаачдаас Х.Хервиг “Бүс нутаг нь байгаль орчин, газарзүй, нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр бий болдог хил хязгаар нь улсын хил шиг хатуу тогтоогдсон биш
цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болдгоороо онцлогтой байна” хэмээн үзсэн бол А.Г.Гранберг “Бүс нутаг нь харилцан уялдаатай нэгжүүдээс бүрддэг нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэг юм” гэж тодорхойлсон.
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Харин манай орны эрдэмтэд “Бүс нутаг “ гэсэн ойлголтыг эдийн засаг болон газарзүйн талаас нь гол төлөв авч үзсэн байдаг. Үүний учир шалтгаан нь өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, хүн ам харьцангуй
цөөн, нутаг дэвсгэрийн газарзүйн нөхцөл, нөөцийн ялгаа ихтэй зэрэгтэй холбоотой.
Доктор П.Очирбат (2001) “бүс нутаг нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн, эдийн засаг, нийгмийн хэд хэдэн цогцолборыг нэгтгэсэн үйлдвэрлэх хүчний байршлын томруулсан нэгж юм” гэж авч үзсэн
бол судлаач Л.Наранцэцэг “Бүс нутаг гэдэг нь нийгэм эдийн засаг, улс төр, газарзүй, экологийн хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөллийн үндсэн дээр бий болсон засаг захиргааны нэгжүүдээс бүрдэж,
тэдгээрийн хоорондын нийгэм эдийн засгийн харилцаа холбоо, газарзүйн байршлын хүрээгээр хязгаарлагдсан нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэг юм” гэж үзсэн нь засаг захиргаа, удирдлага хөгжлийн
асуудлыг илүүтэй харгалзсан нь харагдаж байна.
Судлаач Г.Пүрэвсүрэн “Бүс нутаг нь улс үндэстний дотоод дахь засаг захиргааны хэд хэдэн нэгж, байгаль, цаг уурын бүс, бүслүүрийг дамнасан бие даасан эдийн засгийн цогцолбор буюу түүнийг
бүрэлдүүлэх эдийн засгийн харилцааны тогтолцоог агуулсан ойлголт юм” гэсэн нь эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлс, газарзүйн нөхцөл, зэргийг багтаан нэлээд өргөн цар
хүрээтэй авч үзжээ.
Бүс нутгийн талаарх ойлголт, дүгнэлтүүдийг харьцуулан дүгнэхэд тодорхойлолтууд нь олон янз байдлаар гарч, илэрхийлэгдэж байгаа хэдий ч бүс нутгийг бүрдүүлж буй систем, түүний газарзүй, нутаг
дэвсгэр, улс төр, эдийн засаг, экологийн нөхцөл нөөц харилцааны нэгдсэн систем болох нь харагдаж байна.
1.2 Бүсчлэлийн зарчим, нөлөөлөх хүчин зүйл, хэлбэр, шалгуур
1.2.1 Бүсчлэлийн зарчим
Улс, орнууд нутаг дэвсгэрийнхээ хүрээнд бүсчлэл тогтооход баримталж ирсэн хэд хэдэн нийтлэг зарчим байдаг. Үүнд:
Бүс нутгийг улсын эдийн засгийн нэгдмэл орон зайн төрөлжсөн хэсэг гэж үзэхийг эдийн засгийн зарчим гэдэг. Энэ зарчмын дагуу бүсийн төрөлжилтийг тодорхойлогч салбарын хувьд үйлдвэрлэх нэгж
бүтээгдэхүүний материал, хөдөлмөрийн зарцуулалт, хэрэглэгчдэд хүргэх зардал аль болох бага байх учиртай. Төрөлжилтийн үнэлгээ нэг талаас нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарьт хамгийн их үр ашигтай
байх, нөгөө талаас бүс нутгийн нөөц бололцоог дээд зэргээр ашиглах шаардлагыг хангасан байх ёстой ажээ. Түүнчлэн байгалийн баялаг, хөдөлмөрийн нөөцийг үндэсний болон бүс нутгуудын аль алиных
нь ашиг сонирхолд нийцүүлэн эдийн засгийг нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд удирдан хөтлөх боломжийг бүрдүүлэх явдал болно.
Засаг захиргааны зарчим нь эдийн засгийн бүсчлэл хийгээд засаг захиргааны нэгжүүдийн уялдааг хангахад оршино. Энэ зарчим бүс нутгийг бие даалган хөгжүүлэх, нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн
хуваарьт түүний үүргийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх агуулгатай. Бүсийн засаг захиргаа гэж байдаг бол түүний удирдлагын бүтэц, эрх, үүргийг төв Засгийн газрын болон нутгийн захиргааны
удирдлагын статустай уялдуулах, зааг ялгааг нарийвчлан тогтоох явдал онцгой ач холбогдолтой. Нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд, аль ч орны засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь он удаан жилээр уламжилж
тогтсон, харьцангуй тогтвортой тогтолцоо бөгөөд ойр ойрхон өөрчлөөд байх боломж бага, харин бүсчлэл бол илүү уян хатан механизм юм.
Удирдлагын зарчим нэгд, төвлөрлийг сааруулан нутгийн өөрөө удирдах ёсыг дэмжиж, эрх мэдлийг төвөөс орон нутагт шилжүүлэх, хоёрт, засаг захиргааны хэт жижгэрсэн тогтолцоог өөрчлөн хэд хэдэн
нэгжийг хамарсан эдийн засгийн бүс байгуулах, байгалийн баялаг, дэд бүтэц, хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийг нэгтгэж, нэгдсэн зах зээл болгох, гуравт, бүсийн эдийн засгийн нэгдмэл байдал, үр ашгийг
дээшлүүлэн бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлж, урт хугацааны зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын механизм, институцыг бий болгохыг шаарддаг.
Эрх зүйн зарчим нь бүс нутаг, түүний хил хязгаар, санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх асуудлыг нарийвчлан тогтоох, тулгуур төв цэг (хот), удирдлага, зохицуулалтын механизм, тухайн бүсэд багтаж
байгаа засаг захиргааны нэгжүүдийн эрх, үүргийг хуульчлан тогтооход оршино.
Үндэстний зарчим нь тухайн бүс нутгийн хүн амын бүтэц, бүрэлдэхүүн, ахуйн болон ажил хөдөлмөрийн онцлог, уламжлал, ёс заншлыг тооцон улс орны эв нэгдэл, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн
байдлыг хангах зорилгыг агуулдаг.
1.2.3 Бүсчлэлд нөлөөлөх хүчин зүйл
Нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хуваахад байгаль, нийгэм, эдийн засгийн цогц хүчин зүйлсийг харгалзана. Тухайлбал, шинээр тогтоох бүс нутгийн газарзүйн байрлал, үйлдвэрлэлийн харилцаа, үйлдвэрлэх
хүчний хөгжил, байршил, эдийн засгийн орон зайн бүтэц, төрөлжилт, зохион байгуулалтын хэлбэр, нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарь, дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин зэрэг эдийн засаг-нийгмийн
хүчин зүйлс голлох нөлөөтэй. Бүсчлэл тогтооход тооцох ёстой бас нэг чухал зүйл бол хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийг байршил юм. Байгалийн нөхцөл, нөөцийн зэрэгцээ энэ нь тухайн нутаг дэвсгэрийн
эдийн засгийн голлох салбар, үйлдвэрлэх хүчний хөгжлийн түвшнийг тодорхойлно. Түүнчлэн үндэстний онцлог, улс орны нийгэм-улс төрийн нөхцөл, хөрш болон бусад оронтой харилцах бодлого,
геополитикийн байдал бүсчлэлд нөлөөлнө.
Бүсчлэлд нөлөөлөх үндсэн хүчин зүйлсийг шинжилж, тайлбарладаг нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтын буюу байршлын онолын дагуу эдийн засгийн үйл ажиллагааны явцад орон зайн давуу байдал
илрэн гардаг. Энэ нь тухайн бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалж, түүхий эдийн арвин нөөц, харьцангуй давуу хөгжсөн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл, эсвэл төвлөрсөн зах зээлд ойр байршил зэрэг өөр өөр
хэлбэртэй байж болно. Энэ давуу байдал нь бүс нутгийн үйлдвэрлэл, бизнесийн төрөлжилтийн үндэс юм. Түүнээс гадна суурьшил, төвлөрөл, үйлдвэрлэлийн хоршилтын зүй тогтол бүсчлэлийн нэг хүчин
зүйл мөн. Жишээ нь, түүхий эд, материалын нөөцөөс хамааралтай үйлдвэрлэл тэдгээрийг олборлодог газарт ойр байрлах зүй тогтолтой бөгөөд металлургийн завод гэхэд төмрийн хүдэр, коксын уурхайд
татагдах ба нийтийн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл борлуулах зах зээлдээ ойр байдаг.
Томоохон хотын хувьд нэмэлт хэмнэлт, эдийн засгийн үр ашиг түүний орчин тойронд үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэлтэй холбоотой үүсдэг. Ийнхүү үйлдвэрлэлийн бөөгнөрөл нэмэлт хэмнэлт
гаргадаг нь суурьшлын эерэг тал юм. Том хотын үйлдвэрлэлийн нийт зардал тухайн хотын гадна ганц нэгээр байрлах үйлдвэрлэлүүдийн зардлын нийлбэрээс бага байдаг. Түүнчлэн том хотын хөгжлийн
нэмэлт чадавх музей, театр, эмнэлгийн төрөлжсөн үйлчилгээ зэрэг зарим төрлийн өндөр мэргэжлийн үйл ажиллагааг зөвхөн энд үр ашигтай явуулах боломжтой холбоотойгоор үүсдэг.
1.2.4 Бүсчлэлийн хэлбэр
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Түгээмэл бус ч зарим оронд хэрэглэж ирсэн хэлбэр бол засаг захиргааны бүсчлэл юм. Мөн чанар нь хүчин төгөлдөр байгаа засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг ашиглана гэсэн үг. Бүсчлэлийн
ийм аргыг хэрэглэж ирсэн нь хэд хэдэн учир шалтгаантай. Нэгд, ихэнхдээ тухайн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн төв нь тэр хавьдаа хамгийн том хот, тээврийн зангилаа, дэд бүтцийн цөм байж эдийн засгийн
дотоод нэгдмэл байдлыг хангаж байдаг. Хоёрт, засаг захиргааны хуваарь төрийн байгууламжийн нэг хэсэг болохын хувьд бүсчлэлээс үл хамааран тэрхүү тогтолцоогоор дамжин төрийн алба, төрийн
үйлчилгээ хэрэгждэг. Харин зарим оронд засаг захиргааны хуваарийг бүс гэж нэрлэх тохиолдол бий.
Төлөвлөлтийн бүсчлэл гэдэг нь засаг захиргааны хуваарийг өөрчлөхгүйгээр шинэ бүсүүд бий болгохыг хэлнэ. Энэ үед засаг захиргааны хэд хэдэн нэгжийг төлөвлөлтийн нэг бүсэд нэгтгэх буюу
бүсчлэлийн системийн давхардлыг хадгална. Англи, Франц, АНУ, Чили болон бусад оронд бүсчлэлийн ийм хэлбэрийг ашигласан байдаг. Давхардлын зарчмыг хадгалах (засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
хэд хэдэн нэгжийг нэг бүсэд багтаах) нь бүсчлэлийн хоёрдмол шинж чанараас үүдэн гардаг зөрчлийг ямар нэг хэмжээгээр багасгах бололцоо олгодог байна. Төлөвлөлтийн бүсүүд байгуулах арга нутаг
дэвсгэрийн нэгжүүдийн хилийг өөрчилснөөр нийгэм, улс төрийн ихээхэн сөрөг үр дагаварт хүргэх эрсдэлтэй орнуудын хувьд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг.
Функционал буюу “чиг үүргийн” бүсчлэл нь бусад хэлбэрийг хэрэгжүүлэх эдийн засаг, нийгэм-улс төрийн нөхцөл бүрдээгүй, бүсийн төлөвлөлтийн эхний алхам хийж буй оронд нэн тохиромжтой
хэлбэр юм. Өөрөөр хэлбэл, шууд бүсийг бус түүний ирээдүйн үр хөврөл болох нутаг дэвсгэрийг (Этиопи) эсвэл хотууд түүний ойр орчмын эсвэл аж үйлдвэрийн болон усжуулалтын томоохон төсөл
хэрэгжүүлэх нутгийг (Малави) зааглан авч үзсэн ажээ. Нэг үгээр, тодорхой нутаг дэвсгэрийг ашиглах үндсэн зориулалтыг заагаад бусад талаар хязгаарлалт тогтооно гэсэн үг. Бодлого, төлөвлөлтийн чадавх
сул, хөрөнгө нөөц хомсдолтой нөхцөлд тухайлбал, манай улсад аялал жуулчлалын, уул уурхайн, түүхэн дурсгалт газрын, газар тариалангийн, ойн нөөцийн, мах, ноолуур бэлтгэлийн, аж үйлдвэрийн бүс
гэх мэтээр зааглан тогтоож, төрийн бодлогоор дэмжих гарц байсан. Одоо ч гэсэн макро бүс дотор эсвэл бүсүүд дамнуулан ийм төлөвлөлт хэрэгжүүлэх боломж бий. Энэ нь ядаж л газар нутгаа экологийн
доройтлоос сэргийлж, хойч үедээ бүрэн бүтэн үлдээх ач холбогдолтой юм.
Эдийн засгийн бүсчлэл гэдэг нь нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах зорилгоор үндэсний хэмжээнд эдийн засгийг төрөөс зохицуулах нийтлэг болон ялгавартай бодлого явуулах шаардлагыг
харгалзан тогтоосон нутаг дэвсгэрийн зааг хүрээг хэлнэ. Зорилго нь тив, дэлхийн болон тодорхой улс орны нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарийн онцлог, түүний үр дүнд үүссэн хөгжиж буй бүс
нутгууд, тэдгээрийн төрөл хэлбэрүүд, нөлөөлөх хүчин зүйлс, орон зай, цаг хугацааны харилцаа, хамаарлыг илрүүлэн нийгмийн амьдралд гүйцэтгэх үүрэг, эзлэх байр суурийг нь ангилан тогтоож, нийгмийн
тэнцвэртэй (тогтвортой) хөгжлийг хангах үүднээс энэ үйл явцыг бүхэлд нь уялдуулан чиглүүлэхэд оршдог. Товчоор хэлбэл, эдийн засгийн бүсчлэл нь эдийн засгийн орон зайд хөгжил дэвшлийн тулгуур
буй болгох үйл ажиллагааны хүрээ гэж ойлгож болох юм.
Бүсчлэлийн энэ хэлбэрийг 1960-аад оны эхээр Африкийн орнууд (Конго, Мавритани, Гана, Мали, Сенегал) өргөн хэрэглэсэн байдаг. Тэгээд ч колонийн дарамтаас чөлөөлөгдөж, хөгжлийн шинэ замыг
сонгох эргэлтийн үе байсан учраас асуудлыг аль ч хувилбараар шийдэх боломж эдгээр оронд илүү байсан нь ойлгомжтой. Мэдээжээр ийнхүү бүсчлэл тогтоосноор тухайн нутаг дэвсгэр шууд л “төгс
төгөлдөр” эдийн засгийн орон зай болчихгүй авч асуудлыг судалгаа тооцоо, шинжлэх ухааны үндэслэл сайтай шийдвэрлэсэн нөхцөлд цаашид өсөлт, хөгжил зөв голдирлоор урагшлах, төрийн
зохицуулалтын механизмыг оновчтой хэрэгжүүлэх үндэс суурь тавигддаг байна. Энэ чиглэлээр хөгжиж буй орнуудын дотроос хамгийн их амжилт олсон нь Энэтхэг улс гэдгийг судлаачид тэмдэглэжээ.
Эдийн засгийн бүсчлэл тогтооход газарзүйн байрлал, байгалийн нөөц, тээврийн болон бусад дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн голлох салбарууд, тэдгээрийн төрөлжилт, хөдөлмөрийн нөөцийг
сайтар тооцох шаардлагатай.
Монгол Улс нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын аль ч үе шатанд энэ хэлбэрийг ашиглаж ирсэн ба эдийн засгийн бүсчлэл гэж нутаг дэвсгэрийг дотоод зах зээл хөгжих, гадаад зах зээлтэй
холбох газарзүйн байрлалын боломж, аймаг, сумдын аж ахуй, соёлын уламжлалт харилцаа холбоо, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилтын нийтлэг байдал, байгаль, түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхыг
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээгээр бүрэн зохистой хоршин ашиглах боломж зэргээр нь бүсүүд болгон зохион байгуулж, эдийн засаг, дэд
бүтцийн хөгжлийг энэ хүрээгээр зохицуулах үйл ажиллагааг ойлгож байна.
Эдийн засгийн бүсчлэлийг газарзүйн онцлогтой уялдуулах нь чухал ач холбогдолтой. Монгол орон хойноосоо урагш ойт хээр, хээр, говь, цөлийн гэсэн өргөргийн дөрвөн бүс, тайгын болон тагийн
хоёр бүслүүртэй. Энэхүү байгалийн бүс, бүслүүр, гадаргын байдлаас хамаараад Хангай, Хэнтий, Алтайн уулархаг, Дорнодын талархаг, Говийн цөлөрхөг дөрвөн их мужид хуваагддаг. Өнөөг хүртэл эдийн
засгийн бүсчлэлийн аль ч системд эдгээр бүс, бүслүүрийг багтааж ирсэн. Үүний ач холбогдол уур амьсгалын өөрчлөлт, хур тунадас, хадлан бэлчээрийн ургацын байдалд аж ахуйг уян хатан зохицуулах
боломж олгодогт оршиж байв.
Нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэхэд, эдийн засгийн бүсчлэл нь функционал бүсчлэлтэй ямарваа зөрчилгүй төдийгүй, харин ч эдгээрийг хослон хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнд хүргэдэг нь бусад орны
туршлагаас харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, функционал бүсчлэл эдийн засгийн нэг бүс дотор эсвэл бүсүүд дамнасан, тэр ч атугай хамтын ажиллагааны хүрээнд хөрш улсуудын хил залгаа нутаг дэвсгэрийг
хамарсан (ялангуяа аялал, жуулчлалын бодлогоор) байж болно.
“Хийсвэр” буюу тусгай зориулалтын бүсчлэл. Агуулга нь заавал хуульчлан тогтоохгүйгээр судалгаа, зохицуулалт, төлөвлөлтийн зорилгоор ашиглах схем боловсруулах явдал юм. Үүнийг зарим
эрдэмтэн судлах зүйлээ системчлэн ангилж, онцлог талыг нь харуулах үүднээс хийж буй үйл ажиллагаа гэж үзсэн байдаг. Үүнтэй холбогдуулан тэмдэглэхэд, барууны эрдэмтэд, Орос-Зөвлөлт (мөн ЭЗХТЗийн гишүүн байсан зарим орон, онцлон Польш)-ийн эрдэмтдийн гол маргаан бол бүсчлэл бодит агуулгатай юу эсвэл оюун санааны хийсвэр үйлдэл үү гэдэг үзэл санааны хүрээнд явагдаж иржээ. Бүсчлэлийн
гол объект болох “бүс нутаг” нь үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршил, хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэрийн хуваарийн зүй тогтолт үйл явцын үр дүн учир эдийн засгийн бүсчлэл нь бодит агуулгатай гэж ОросЗөвлөлтийн (эдүгээ Хятадын) эрдэмтэд үзэж, энэхүү үзэл санааг өнөөг хүртэл баримталсаар байгаа билээ. Хойно энэ талаар тодруулан Франц, Монгол, Австралийн жишээг татах болно.
Бүсчлэлийн зарим онцгой хэлбэр буюу онцгой статустай нутаг дэвсгэр болох эдийн засгийн ба худалдааны чөлөөт бүс, хаалттай бүс, аж үйлдвэрийн парк, оффшор бүс, шинжлэх ухааны хотхон,
технополис гэх мэт олон янз. Жишээлбэл, ОХУ-ын атомын ба цэрэг-аж үйлдвэрлэлийн цогцолборууд, Хятадын эдийн засгийн онцгой районыг нэрлэж болно. Оффшор бүс гэдэг нэр томьёог 1950-аад оноос
хэрэглэх болсон бөгөөд эргийн гадна, хилийн чанад (анх Их Британаас ангид гэх утгаар үүссэн) гэсэн утгатай үг. Энгийнээр их хэмжээний мөнгийг маш бага татвартайгаар найдвартай хадгалах газрыг
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хэлэх ба сүүлдээ мөнгө угаах зорилгоор ашиглах явдал түгээмэл болжээ. Гэхдээ бүгд ийм биш, нэр хүндтэй оффшор бүсүүд гэж бий. Харин OECD, FAFT (Financial Action Task Force) зэрэг байгууллагын
“хар”, “саарал” жагсаалтад багтсан бол асуудалтайд тооцогдоно.
1.2.4 Эдийн засгийн бүс нутгуудыг тодорхойлох шалгуур
Энэтхэгийн газарзүйч Ражив Нигам “тодорхой шалгуурын үндсэн дээр бусдаас нь зааглан тогтооход бүрэн бэлэн байх” нутаг дэвсгэрийг бүс нутаг хэмээн тодорхойлжээ. Үүнийг имманент1 зарчим
гэж нэрлэдэг. НҮБ-аас гаргасан зөвлөмжид газарзүйн байрлал, байгалийн нөөц, зам, харилцааны хөгжлийн түвшин, хөдөлмөрийн нөөц, дэд бүтцийн хангамж дээр нэмээд тухайн нутаг дэвсгэрийн хөгжилд
голлон нөлөөлөх салбарууд, тэдгээрийн төрөлжилтийн түвшин зэрэг үзүүлэлтийг бүсчлэлийн 7 ерөнхий шалгуур гэж дурдсан байна.
Улс, орнууд нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хөгжүүлэх асуудалд онцгой анхаарч эхэлсэн өнгөрсөн зууны дунд үед бүсүүдийг өндөр хөгжилтэй, буурай хөгжилтэй гэж хуваах явдал түгээмэл байв. Тухайлбал,
дайны дараах Германд улсын оролцоогүйгээр нийгэм, эдийн засгийн асуудлаа шийдэх боломжгүй, ажилгүйдлийн түвшин өндөр, эдийн засгийн өсөлт дорой зэрэг онцгой хүндрэл үүссэн “ядуу бүсүүдийг”
онцлон үзэж, зарим оронд “тусламжийн район” гэсэн нэр томьёо хэрэглэн онцгой анхаарал хандуулж, тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ нь үндсэндээ хөгжлийн ганц нэгхэн төвөөс хэт
хамааралтай, бусад нутаг дэвсгэр нь ихээхэн хоцрогдсон буурай хөгжилтэй орнуудын хувьд шинэ зуунд ч тулгамдсан асуудал болж байна.
Орчин үед буурай хөгжилтэй бүс нутгийг дэмжих ийм бодлогын зэрэгцээ өсөлтийн төв болох дүр зураг нь тодорсон эдийн засгийн болон худалдааны чөлөөт бүс, шинжлэх ухаан, технологийн хотхон
зэргийг онцгойлон авч үзэж хөрөнгө, нөөцийг төвлөрүүлснээр эргээд энэ нь улс орны хөгжилд түлхэц үзүүлнэ гэж үзэх хандлага зонхилох болов.
Ийнхүү арга зүй, зорилго, зорилт, шалгуураас хамаарч зарим оронд бүсчлэл нь нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн хөгжлийн түвшнийг дээшлүүлэх замаар тэдгээрийн нийт үндэсний хөгжил дэвшилд
оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх явдал гэж үздэг байхад нэг хэсэг нь бүс нутаг бүрийг бие даан хөгжих чадвартай болгож, эдийн засаг, нийгмийн дэд бүтцийг жигд хөгжүүлснээр үйлдвэрлэлийн томоохон
төвүүд дэх бөөгнөрөл, хүн амын хэт нягтралыг багасгах боломж бүрдэнэ гэж тооцож байна.
Бүс нутгуудыг тодорхойлох, хил хязгаарыг нь тогтооход эдийн засгийн бүтэц, төрөлжилтийн үүднээс ямар зориулалтаар тухайн бүс нутгийг ашиглах, хөгжүүлэх зорилго нэн чухал ба үүнээс хамаарч
янз бүрийн хувилбараас сонголт хийх шаардлага гардаг. Монгол Улсын тухайд бүсчилсэн хөгжлийн гол зорилго нь хот, хөдөөгийн ялгааг багасгах, улсын эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх, нийгмийн
дэвшлийг дэмжсэн орон зайн таатай орчин бүрдүүлэхэд оршиж байна.
Австралийн PDP компанийн боловсруулсан бүс нутгийг тодорхойлох, хил хязгаарыг тогтоох шалгууруудыг 1.1-р хүснэгтэд харуулав (“Бүс нутгийн хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлтийн чадавхыг бүрдүүлэх
нь”., 2004). Энэ баримт бичигт “нийгмийн янз бүрийн бүлгүүд өөр өөрийн эрх ашгийн эрэмбэтэй, жишээ нь хөдөөгийн хүн амын сонирхол том хотын хүн амынхаас өөр байх нь тодорхой учраас эдгээр
шалгууруудыг ач холбогдлоор нь зэрэглэх амаргүй” гэдгийг дурдсан ч эхний 11 шалгуур нь бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд илүү ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Тэгээд эдгээрийг Монголын
бүсчлэлийн загвартай харьцуулж судлаад тохирно (1), зарим талаар тохирно (2), тохирохгүй (3), тодорхойлох боломжгүй (тб) гэдгийг тэмдэглэжээ.
Хүснэгт 1. Бүс нутгууд, тэдгээрийн хил хязгаарыг тодорхойлоход ашиглах шалгуурууд
№
1
2
3
4
5

6
7
8

9

1

Шалгуур
Бүс нутгуудад хот, хөдөөгийн ялгааг багасгах
Бүс нутгуудын хүн амын ахуй амьдралыг сайжруулах
Хүн амын төвлөрлийг багасгах
Хөгжлийн түвшнээр ойролцоо бүс нутгуудыг тодорхойлоход
ижил төстэй үзүүлэлт, хөгжлийн индексийг ашиглах
Нийгмийн үйлчилгээ, ялангуяа эрүүл мэнд, боловсролын
үйлчилгээг үр бүтээлтэй, үр ашигтай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлж
чадахуйц газар нутгууд (“салбарын бүс нутгууд”)
Эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөж өгөхүйц төлөвлөлт, хөгжлийн
стратегийг дэмжих чадавх бүхий газар нутгууд
Ач холбогдолгүй жижиг эсвэл ач холбогдолгүй том буюу
удирдах боломжгүй нутаг дэвсгэрүүд
Бүс нутгийн төлөвлөлт, бодлогод шаардагдах тоо, мэдээллийг
гаргах боломжтой орон нутгийн засаг захиргааны буюу аймгийн
хил хязгаарын хуваарь
“Сонирхлын бүлгүүд” байж болох газар нутгууд

Монголд тохирох
эсэх
3
2
3
3
3

3
3
1

2(УБ)

Аливаа үзэгдлийн мөн чанарт оршдог түүнээс салгаж үл болох чанарыг заасан философийн категори
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

Засгийн газрын нэгдсэн үйл ажиллагааг хангасан төлөвлөлт,
хөгжлийн чиг хандлага
Том хот, суурин газрууд ба түүний захын хороолол (“хүн амын
кластер”)
Бүс нутгуудыг тодорхойлоход уламжлал, түүхэн нөхцөл, байдлыг
харгалзах
“Үндэстэн байгуулах”-ад тулгуур болох бүс нутгууд
Цаг уурын болон газарзүйн ижил төстэй байдал, жишээ нь, эрс
тэс цаг агаар эсвэл халуун орны зөөлөн уур амьсгал г.м.
Хөрсний төрөл: ой мод, чийг, намаг, цөл
Уул нурууд, өндөрлөг газар, тал хөндий зэрэг топографын нөхцөл
байдал
Гол мөрөн, тэдгээрийн бэлчир, нуур г.м.
Зарим аж үйлдвэрийн кластер г.м. эдийн засгийн сүлжээ
Институц, соёл, шашин, түүх, уламжлал, зан заншлыг харгалзах
Орлогын харилцан хамааралтай нутаг дэвсгэрүүд
Өмчийн эрх мэдэл, улсын болон хувийн салбарын шийдвэр
гаргах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр хөгжлийн төв, тулгуур
төвүүд, нөлөө үзүүлж болох газар нутгууд
Орон нутгийнхны ахуй амьдралд нөлөөлөхүйц бодлогын
шийдвэр гаргахад олон түмний оролцох боломжийг бүрдүүлэх,
шийдвэрийг аль болох доод түвшинд гаргуулах
Эдийн засгийн чадавх болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны
төвлөрлийг сааруулах
Орон нутаг өөрийн асуудлыг өөрсдөө шийдвэрлэх, шийдвэр
гаргахдаа оролцооны аргыг хэрэглэх, ардчилсан засаглал зэрэг
зарчимд түлхүү анхаарсан улс төрийн жижиг дэд хэсэгт
тулгуурласан төлөвлөлт
Орон нутгийн түвшинд хэрэгжихүйц стратегийн хөгжлийн нөөц
бололцоо, боломжийг сурвалжлах
Технологи нь бүс нутгуудыг тодорхойлох шалгуур байх (жишээ
нь, Цахиурын хөндий зэрэг)
Төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг
дэмжсэн засаг захиргаа, удирдлагын бүтэц

2
1 (УБ)
1
3
3
3
3
тб
3
2
2(УБ)
2(УБ)

2

3
3

3
тб
3

Ийнхүү таван макро бүс нутаг, найман тулгуур төв бүхий бүтэцтэй Монголын бүсчлэлийн загвар олон улсын туршлагад үндэслэн боловсруулсан нийтлэг шалгууруудтай төдийлөн нийцэхгүй байна
гэсэн дүгнэлт хийжээ. Засгийн газрын 2018 оны 20 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал”-аар бодож гаргасан аймаг, бүс нутгуудын хөгжлийн индексүүд ч
энэ дүгнэлтийг баталж байна.
Судалгаа явуулсан 2004 оны үед гэхэд бодит байдал нэгэнт ийм байсан учраас дээр дурдсан бодлогын баримт бичигт Монгол Улсын хэмжээнд эдийн засгийн бүсчлэл тогтооход дараах шалгуурууд
голлох ач холбогдолтой гэдгийг зөвлөмж болгож байсан билээ. Үүнд:
- хөдөө, хотын ялгааг багасгах;
- ядуурлыг бууруулах;
- ажилгүйдэл ихтэй, хүндрэлтэй газар нутагт ажлын байр шинээр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх;
- хөдөө, орон нутгийн хүн амд үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зэрэг болно.
Эдгээр нь хүн амын аж амьдралын гол асуудлуудыг хөндөж байгаа бөгөөд дээрх зорилтуудыг зах зээлийн зарчмаар хангах боломжгүй учраас Засгийн газар гарцаагүй оролцож, хариуцан шийдвэрлэх
шаардлагатай болдог. Тодруулж хэлбэл, нутаг дэвсгэрээ бүсчлэх, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэхэд ядаж эхний шатанд төрийн үүрэг оролцоо нэн чухал нөлөөтэй байх учиртайг харуулж байна.
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Харин аль ч орон өвөрмөц онцлогоо харгалзан эдийн засгийн бүс нутгуудыг ямар арга шалгуураар хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хуульчлан тогтоох уу эсвэл “хийсвэр” бүсчлэлийн хэлбэрийг ашиглах
уу, хэдий хугацааны дараа энэ системээ эргэж харах вэ гэдэг нь тухайн цаг үеийн сонголт болохоос төрийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хамгийн гол асуудал биш юм.
1.2.5 Хөгжлийн онол сургаал
Орчин үед хөгжил гэдгийн доор хүмүүсийн амьдрал ахуйгаа авч явах чадвар, нийгмийн зохион байгуулалт, харилцааг сайжруулж, эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах, тэнцвэрт бус байдлыг бууруулах,
ажилгүйдлийг багасгах зэрэг олон талт үйл явцыг ойлгох болсны сацуу судалгааны обьектын хувьд хүний хөгжил, нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжил, тогтвортой хөгжил хэмээн зааглан үзэх болов.
Эдийн засгийн бүсчилэл, бүс нутгийн төлөвлөлт гэдэг нь угтаа орон зайн төлөвлөлтийн тодорхой хэлбэрүүд бөгөөд эдгээр нь тухайн нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцсэн стратегийн дагуу салбарын
бодлогуудыг орон зайн хувьд нэгтгэн зохицуулах үйл ажилгаа юм.
Орон зайн төлөвлөлт нь эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин болон нийгмийн асуудал зэрэг салбарын бодлогуудын хоорондын эсрэг тэсрэг байдал, зөрчилийг сааруулж, зохицуулах замаар тухайн
нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн тэнцвэрт харьцааг бүрдүүлэх зорилготой.
Эдийн засгийг бүсчилэн хөгжүүлэх төлөвлөлтийн судалгааны үндсэн агуулгыг дараах байдлаар тодорхойлж болно: Үүнд
1. Бүс нутгийн тухайн үеийн байдал ба өөрчлөлтийн хэтийн төлөв;
2. Бүс нутгийн хөгжлийн үндсэн үзэл баримтлал, ирээдүйн дүр зураг
3. Бүс нутгийн орон зайн бүтцийн өөрчлөн байгуулалт
4. Бүс нутгийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого;
5. Бүс нутгийн үнэмлэхүй ба харьцангуй давуу байдалд нийцсэн салбарын зохистой бүтэц бүрдүүлэх
6. Байгалын нөөц баялагийн үр дүнтэй ашиглалт ба менежмент;
7. Амьдралын чанарыг сайжруулах;
8. Байгалийн элдэв гамшигаас урьдчилан сэргийлэх эдгээр болно.
Бүс нутгийн хөгжлийн концепц боловсруулахад хөгжлийн талаарх дараах онол, үзэл баримтлалыг үндэслэл болгон ашигласан болно. Үүнд:

Хүснэгт 2. Бүс нутгийн онол, сургааль
дд

Сургаал

Онол

Таамаглал

Төлөөлөгчид
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хөгжлийн үе шатны онол

1

2.

Эдийн засгийн түүхийн онол, сургаал

Социологи,
улс төрийн шинжлэх ухааны онол,
сургаал

Эдийн засгийн хөгжил (бүтээмж, хөрөнгө оруулалтын өсөлт гэх мэт) -ийг S
W.W.Rostow
хэлбэрийн муруйн үе шатаар тодорхойлж болно

бүтцийн хөгжлийн онол

эдийн засгийн бүтцийн єєрчлєлтөөр нөхцөлдсөн хөгжил (анхдагч, хоёрдогч,
гуравдагч салбар)

C.Clark J.Fourastié

Шинэчлэлийн онол

Хөгжил үйлдвэрлэлийн жингээр тодорхойлогдоно

J.Friedmann

хувьслын онол evolution theory

40-60 жил тутамд бий болсон суурь инновациуд эдийн засгийн хөгжлийг үсрэнгүй
түргэсгэдэг

J.Schumpeter

Протестант ёс зүй

Пуританы зан үйл нь хөгжлийн гол хүчин зүйл юм

M.Weber

Ангигүй нийгмийн онол

Мөлжлөгийг устгах нь хөгжлийг бий болгоно

H.Babek
K.Marx

орон нутгийн онцлогийн онол

орон нутгийн үүрэг хариуцлага хүмүүний нэмүү эрчим хүчийг бий болгодог

S.Kopátsy

институтчилэлийн онол

институтуудын үр ашигтай үйл ажилгааны систем нь хөгжлийг бий болгодог

D.North

шинэ сонгодог тэнцвэрийн онол

Хүчин зүйлсийн чөлөөтэй урсгал нь хөгжлийн доод түвшний бүс нутгийн хөгжилд
тусалдаг

R.Solow

үйлдвэрлэлийн үр ашиг ба өргөжин буй гадаад
хүргэдэг

J.Friedmann I.Wallerstein

хэмнэлтийн харьцаа хөгжилд

туйлшрал (төв-хязгаар)-ын онол
3.

Эдийн засгийн онол сургаал
экспортод суурилсан онол

эндоген хөгжлийн онол

өсөлтийн туйлын онол

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2.6

Бөөгнөрөлийн давуу тал нь хөгжлийг өдөөдөг (шинэ хүмүүнлэгийн газарзүй)

P.Krugman

гадаад хэмнэлтийн харьцаа хөгжлийг өдөөдөг

D.North G.Myrdal

Технологийн дэвшил нь гадаад боломж биш, харин хөгжлийн загварыг тодорхойлох
хүчин зүйл юм

P.Romer

Туйлууд нь эдийн засгийн хөгжлийн төвүүд юм

F.Perroux J.R. Boudville J.R. Lausen

Эдгээр онол сургаалийг нэгтгэн дүгнэж үзвэл бүс нутгийг төлөвлөн хөгжүүлэх үзэл баримтлалд харгалзах шаардлагатай дараах чухал үндэслэлүүд гарч байна. Үүнд:
Өмнийн говийн бүсийн хүрээнд бүлэг суурингийн эдийн засаг, нийгэм, соёл ахуйн, орон зайн бүтэцлэг тогтолцоог бүрдүүлж, үйлдвэржилтийг дэмжих
Суурь инновацууд, технологийн дэвшилийг нутагшуулж, хөгжлийн туйл болсон эдийн засгийн хөгжлийн төвүүдийг үүсгэн байгуулах
Бүс нутгийн хэмээнд эдийн засгийн бүтцийн єєрчлєлт (анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч салбар) хийх, кластерийн зохион байгуулалтад шилжих
Бүс нутгийн хэмжээнд орон нутгийн үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх үндсэн дээр хүмүүний нэмүү эрчим хүчийг бий болгох, институтуудын үр ашигтай үйл ажилгааны систем бүрдүүлэх
Хүчин зүйлсийн чөлөөтэй урсгалыг хөгжлөөр хоцрогдсон орон нутгийн хөгжилд түлхүү үр дүнтэй ашиглах
Бүс нутгийн хүрээн дэх төв ба дагуул хот суурингууд дахь төвлөрлийн дотоод гадаад хэмнэлтийн зохистой харьцаа, аж ахуй эдийн засгийн чиг үүргийг тогтоох зэрэг болно.
Бүс нутаг төлөвлөлтийн тухай ойлголт
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“Бүс нутаг төлөвлөлт” гэдэг нь улс орон, олон улсын хэмжээнд төлөвлөлтийг гүйцэтгэхээс гадна нэг хот, муж мужаар нь бус орон зайн хамааралтай газар орон, хот суурингуудыг нэг бүсэд багтаан
хоорондын хамаарлаар нь хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж тодорхойлж болно (Базарханд, 2016). Өөрөөр хэлбэл улс орон бүр хөгжлийг төлөвлөж байсан ч илүү үр дүнтэй практик ач холбогдолтой
төлөвлөлтийг гүйцэтгэж чадахгүй байсан үеэс бүсчилсэн гэдэг санаа хэлбэрээ олж төлөвшсөн. Бүсийн хөгжлийг төлөвлөн хөгжүүлэх нь орон зайн хуваарилалт, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох
үндсэн зорилготой (Батхишиг, 2004). Тарнер орон зайн хуваарилалт хэр чухлыг тодорхойлсны үндсэн дээр харгалзах үндсэн элементүүдийг дурдсан байна. Үүнд :
- Хүний нөөцийн хуваарилалт, тархалт
- Дэд бүтэц
- Аж үйлдвэрлэлийн байршил, эдийн засгийн үр өгөөжтэй газрын байршил
- Менежмент хийх чадвар
- Хүн амын нутагшил суурьшил
Эдгээрээс гадна тухайн бүс нутгийн онцлог нөхцөл хүчин зүйлс нөлөөлнө. Орон зай, газарзүйн онцлог нөхцөл байдлууд нь тухайн бүс нутагт давуу тал бий болгож байгаа эсэх нь чухал асуудал бөгөөд
үүнийг олон янзаар тогтоодог байна. Дээрх үндсэн элементүүдийг орон зайд зөв төлөвлөн тухайн бүсийн газарзүйн нөхцөл, байдлыг харгалзан бүс нутгийн цаашлаад улс орны хөгжлийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь бүс нутаг төлөвлөлт гэж тайлбарлаж болно .
Хот суурин газрууд нь орон зайд тодорхой эрэмбэтэй төвийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа учир ойр орших, дээд эрэмбийн төврүүгээ татагдах онолын дагуу бүлэг суурингийн тогтолцоонуудад хуваагдана.
Бүлэг суурингийн тогтолцоо нь дэд бүс, бичил бүсийг тогтоох нэг үндэслэл болно. Бүлэг суурингийн тогтолцоог тодорхойлохын тулд төв суурин газруудын эрэмбийг нэн тэргүүнд авч үзэх шаардлагатай.
1.2.7 Бүсийн шалгуур үзүүлэлт
Нутаг дэвсгэрийн заагласан хэсэг бүр бүс нутгийн үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй бөгөөд түүнийг тодорхойлоход зайлшгүй хангасан байх шалгууруудыг авч үздэг. Р.Ринчинбазар бүсчлэлийн бодлогыг
хэрэгжүүлж буй улс орнуудын туршлагыг судлан үзээд дараах гол шалгууруудыг түгээмэл баримталж байна гэж тодорхойлжээ:
- Хүн амын амьдралын түвшин
- Аж үйлдвэрийн бүтэц
- Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий түвшин
- Хүн ам зүйн байдал
- Байгалийн нөхцөл нөөц
- Газарзүйн байрлал
Бүс нутгийг тодорхойлох шалгуур нь улс орон бүрт өөр өөр байдаг нь тухайн орны байгалийн нөхцөл нөөц, нутаг дэвсгэрийн системийн зохион байгуулалт, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн түвшинтэй
хамааралтай байдаг. Өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, хүн ам цөөтэй орны хувьд байгалийн нөхцөл, нөөцийг харгалзан хөдөлмөр ба аж ахуй эрхлэлт зэргийг хамруулсан нь үр дүнтэй бөгөөд газар нутаг бага
хүн амын тоо болон нягтшил өндөртэй орны хувьд нийгэм эдийн засгийн нөхцөлийг гол шалгуур болгон харгалзах нь зүйтэй (Базарханд Ц., 2016).
1.2.8 Олон улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын чиг хандлага
Дэлхийн улс орнуудын туршлагаас үзвэл, монголын нөхцөлд, бүс нутгийн онолын орчин үеийн хөгжлийн дор дурдсан 4 үндсэн чиг хандлагыг аль нь илүүтэй тохирохыг судлан тогтоох нь зүйтэй байгаа
юм. Үүнд:
1. Бүсийн байршилтын онопын хандлага. Энэхүү хандлага нь хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, үйлчилгээний хүрээнд байршилтыг тогтоох (байршилтын сонголт) эсвэл тодорхой бүсийн хүрээнд тэдгээрийг
оновчтой байршуулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгддэг ажээ.
2. Бүс нутгийн эдийн засгийн бүтцийн хөрвөх чадварын онолын хандлага. Уг хандлага нь бүсийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс ( байгалийн нөөцөөс илүүгээр хүний хөдөлмөрийн бүтээмж, нийгмийн
капитал, технологи, мэдлэг чадвар ) болон бараа бүтээгдэхүүний хөрвөх чадвар, тэдгээрийн идэвхжилт болон үзүүлэх нөлөөллийг, өөрөөр хэлбэл бүс нутаг хоорондын бараа бүгээгдэхүүн ба
үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн/байршилтын/ хөдөлгөөн, тэдгээрийн нэг нэгнээ нөхөхчадвар, үр дагаварыг авч үздэг бөгөөд харин хөрвөх чадварыг улсын болон бүсийн эдийн засгийн өсөлтийн
хэрэгцээтэй уялдуулдагаараа онцлогтой байна.
3. Эдийн засгийн өсөлтийн туйлуудад үндэслэсэн бүсийн тогтвортой өсөлт, хөгжлийн онолын хандлага. Энэ хүрээнд өөр хоорондоо зарчмын ялгаатай онол, үзэл баримтлалууд хамрагддаг. Энэ онолын
цаад санаа нь капитал бүрдүүлэлт, ажил эрхлэлтийн өсөлт, байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтын эрчимжүүлэлтээр эн түрүүнд зах зээлд ашигтай байрласан дотоод чадавхи сайтай бүс нутгийг
түрүүлэнгүй хөгжүүлж, энэ үндсэн дээр улс орон, бусад бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих эдийн засгийн өсөлт, хуримтлал, нийгмийн бүтээмжийн чадавхийг дээшлүүлж болно гэж үзэж байна.
4. Эдийн засгийн газар зүйн ба бүс нутгийн хөгжлийн шинэ онолын хандлага. Энэ нь нэлээд өргөн хүрээтэй бөгөөд дотроо хэд хэдэн томоохон чиглэлтэй. Гэхдээ байршилт, төрөлжилтийн болон
бүсийн өсөлт, хөгжлийн онолд тулгуурлах бөгөөд бүсийн өвөрмөц онцлогийг харгалзан үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг оновчтой ашигпах замаар аж үйлдвэржсэн нийгмээс мэдлэг оюун, соёлын
үнэ цэнийг шингээсэн нийгэмд шилжих нөхцөл боломжийг голлон авч үзэж байна.
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Дээр дурдсан онолын нийтлэг чиг хандлагууд нь улс орнуудын бүс нутгийг хөгжүүлэх практик үйл ажиллагаанд харилцан адилгүй ялгаатай байдлаар тусгагдан хэрэглэгдэж ирсэн байна. Энэ нь тухайн
улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн түвшин, эдийн засаг, аж ахуй, түүх, соёлын уламжлал, газарзүйн байрлал, байгаль, эдийн засгийн нөөц чадавхийн хүрэлцээ, хангамж зэрэгтэй холбоотой юм.
Тэдгээрийг арга зүйн талаас нь дор дурдсан гурван гол хандлагаар тоймлон авч үзэж болох байна:
- Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага
- Хослуулан хөгжүүлэх хандлага
- Жигд хөгжүүлэх хандлага
1. Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага. Энэ нь нэг буюу хоёр төв /хот суурин/-д төвлөрөн хөгжүүлэх чиглэлийг баримталдаг бөгөөд эдийн засгийн чадавхи султай буурай хөгжилтэй орнууд зонхилон баримталж
иржээ. Учир нь эдгээр орнуудад бүс нутаг бүрийг нэгэн зэрэг хөгжүүлэх боломж хомс байдагтай холбоотой юм.

Зураг 1.1 Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага .

Энэхүү хандлагад бүсийн төвлөрөл ба төвийн онол, өсөлтийн ба гадаад худалдааны шинэ онолууд багтана.
2. Хослуулан хөгжүүлэх хандлага. Энэхүү хандлагаар хэд хэдэн томоохон төвийг бий болгон тэдгээрт хүн ам, үйлдвэрлэлээ төвлөрүүлж бүс нутгийг хөгжүүлдэг. Сул, буурай хөгжилтэй улс орнууд нэг
төвд чиглэсэн хөгжлийн үзэл баримтлапаас хэд хэдэн төвүүдэд төвлөрөн хөгжих арга замыг сонгож ирсэн байна. Уг хандлага нь жигдрүүлэн хөгжүүлэх ба төвлөрүүлэн хөгжүүлэх хандлагуудын тодорхой
шинжүүдийг агуулдаг бөгөөд завсрын үе шат гэж үзэж болох талтай.

Зураг 1.2 Хослуулан хөгжүүлэх хандлага
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3. Жигдрүүлэн хөгжүүлэх хандлага. Энэхүү хандлагаар улс орнууд өөрийн бүс нутгуудыг жигд, тэнцвэртэй хөгжүүлэх чиглэл, бодпогыг баримтапдаг бөгөөд өнөөгийн өндөр хөгжилтэй, жижиг газар
нутагтай /бид заримыг нь хот улс ч гэдэг/ улс орнууд гол төлөв баримталж байна. Учир нь тэдгээр орон бүсүүдийнхээ нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн асуудлуудыг жигд анхааран шийдвэрлэх эдийн
засгийн чадамж бүрдсэн байдагтай холбоотой.

Зураг 1.3. Жигдрүүлэн хөгжүүлэх хандлага

Энэхүү хандлагад бүсийн байршилтын онолын хандлагууд болон шинэ сонгодог, посткейнс, зкспортын суурь онолууд хамаарч байна. Эдүгээ томоохон газар нутагтай хөгжингүй орнууд байгаль,
түүхий эдийн нөөц, хатуу дэд бүтцэд түшиглэж ирсэн харьцангуйн онолоос илүү зах зээлийн өрсөлдөөнд үндэсний болон бүс нутаг бүрийн давуу тал, түүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх,
бүрдүүлэх, ашиглах зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, тэдгээрийн өөрчлөлт, чиг хандлага, банк, санхүү, зээл, даатгал, хөрөнгийн бирж зэрэг уян дэд бүтцийн өөрчлөлтийг соргог мэдэрч тусгах нь бүс нутгуудыг
эдийн засгийн хувьд бие даалган хөгжүүлэхэдд бизнесийн оролцоо, дэмжлэгийг хангаж, төрийн оролцоо, зохицуулалтыг аль болох бага байлгаснаар амжилт олох нэг гол нөхцөл гэж үздэг болсон байна.
Бүс нутгуудын хүрээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршилт, төрөлжилтийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, борлуулах зах зээлийн сувгуудыг бий болгох төр, хувийн
хэвшлийн аль аль талын ашиг сонирхолыг хослох нэг гол үндэс ч чухам үүнд оршиж болохоор байна.
1.3 Үйлдвэрлэлийн байршлын зүй тогтол, зарчим, хүчин зүйл, сонголт
Байршлын аливаа онолыг практикт хэрэглэх урьдач нөхцөл, мэдээллийн бааз суурь нь үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зүй тогтол, зарчим, хүчин зүйлсийг нарийвчлан тооцож, байршлын сонголтод
голлон нөлөөлөх үзүүлэлтүүдийг илрүүлэн тогтоож замаар салбаруудын ангилалд тулгуурлан тоон ба чанарын шинжилгээ хийх явдал юм.
1.3.1 Аж үйлдвэрийн салбарын ангилал
Салбаруудын ангиллыг нэлээд ерөнхий байдлаар бүлэглэн харуулья. Үүнд:
- Нөөцийн эх үүсвэрт татагдсан, энэ үүднээсээ материал, түүхий эд, бусад нөөцийн байршлаас шууд хамааралтай салбарууд. Энэ бүлэгт түүхий эдийг тээвэрлэхээс бэлэн бүтээгдэхүүн зөөх нь хямд
зардалтай байдаг бөгөөд түүхий эдийг их хэмжээгээр боловсруулдаг үйлдвэрүүд багтана;
- Түлш, эрчим хүчний эх үүсвэрт татагдах салбарууд. Энэ бүлэгт эрчим хүчний өндөр хэрэглээтэй, нэгж бүтээгдэхүүний өртөгт нь түлш, цахилгааны зарцуулалт голлох жин дардаг үйлдвэрүүд орно;
- Хөдөлмөрийн нөөц төвлөрсөн бүс нутагт татагдах салбарууд. Хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй үйлдвэрүүд энд хамаарах ба ажилчид, албан хаагчдын цалин, нийтлэг үйлчилгээний зардал болон бусад
нөхцөл бараа бүтээгдэхүүний үнэнд гол нөлөө үзүүлж байдаг.
- Бүтээгдэхүүний хэрэглээнд татагдах салбарууд. Адил зайд түүхий эд, түлш, шатахуун тээвэрлэх зардал нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх зардлаас өндөр байдаг үйлдвэрүүд энд багтана.
Мөн овор багатай юмуу хурдан муудах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хамаарна.
Гэхдээ дээр дурдсан шинж чанаруудын аль нь ч давамгайлах нөлөө үзүүлэхгүй тийм салбар байдгийг үгүйсгэх аргагүй.
1.3.2 Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зүй тогтол
Нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарийн нөлөөллөөр үйлдвэрлэл, хэрэглээнд бүс хоорондын тэнцвэр бий болж, холбоо харилцаа, тээвэр хөгжиж байдаг жамтай. Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах
бодит зүй тогтол нь:
- Улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлийг төлөвлөлттэй, оновчтой байршуулах,
- Нийгмийн хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэрийн хуваарь зүй зохистой байх,
- Бүс нутгуудын хөгжлийг дэмжих замаар эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн түвшнийг нь ойртуулахад чиглэх учиртай.
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Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах стратегийн үүднээс эдгээр зүй тогтлыг норматив шаардлага буюу хүсэж буй хандлага гэж үзэж болох ба бодит байдалд хэрэгжихгүй байх талтай (жишээ нь,
хөгжлийн түвшнийг жигдрүүлэх г.м) юм.

1.3.3 Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зарчим
Байршлын зарчим гэдэг нь эдийн засгийн хөгжлийн тодорхой үе шатан дахь үйлдвэрлэлийн орон зайн тархалтын бодит илрэл болой. Зүй тогтол байршлын бодит байдлыг илэрхийлдэг бол зарчим
эдийн засгийн бодлогод зүй тогтлыг хэрхэн тусгаж байгааг харуулдаг субьектив ойлголт юм.
Иймд зарчим гэдэг нь аж ахуй эрхлэх арга гэж үзэж болно. Зах зээлийн харилцааны нөхцөлд байршлын зарчмууд үйлдвэрлэх хүчнийг зохистой байршуулах, бүс хоорондын эдийн засгийн харилцаа,
худалдаа, хөдөлмөрийн хуваарийг гүнзгийрүүлэхэд бодитой нөлөө үзүүлж байх ёстой.
Ерөнхий зарчмуудыг дурдвал:
- Үйлдвэрлэлийг эрчим хүч, түлш, түүхий эдийн эх үүсвэр хийгээд бүтээгдэхүүний хэрэглээний бүс нутагт ойртуулах;
- Байгалийн нөөцийн хамгийн үр ашигтай төрлүүдийг эхний ээлжинд ухаалгаар ашиглах;
- Улс, орны нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэх хүчнийг оновчтой байршуулах;
- Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах, хөгжүүлэхэд олон улсын хөдөлмөрийн хуваарийн эдийн засгийн үр ашиг, давуу талыг ашиглах явдал болно.
Гэхдээ аль ч зарчим тус тусдаа зохих ач холбогдолтой хэдий ч бүхэлд нь харвал хоорондоо нийцгүй байж болно. Жишээ нь, ямар нэг үйлдвэрийг түүхий эд, эрчим хүч эс бөгөөс бүтээгдэхүүнийг нь
хэрэглэх зах зээлийн аль алинд нь ойр байгуулах боломж нэгэн зэрэг бүрдэнэ гэдэг маш ховор тохиолдол юм. Бас үйлдвэрлэлийн төрөлжилт нэмэгдэхийн хэрээр нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тэдгээрийн
байршил жигд бус тархалттай болж эхэлдэг нийтлэг зүй тогтол үйлчилдэг ажээ.
1.3.4 Үйлдвэрлэлийг байршуулахад нөлөөлөх хүчин зүйл
Өнөө цагт байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг хуучин ба шинэ (ингэж ангилах нь хатуу тогтсон зүйл биш бөгөөд хуучин гэдэг нь ач холбогдлоо алдсан гэсэн үг биш) хэмээн хувааж байна. Эхнийх
нь эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн бол шинэ гэдэг нь шинжлэх ухаан, технологийн хувьсгалын эрин үед үүссэн юм.
a. Хуучин хүчин зүйлс
Нутаг дэвсгэр. Хэмжээ нь том байхын хэрээр төрөл бүрийн байгалийн баялгийн нөөцөөр арвин төдийгүй үйлдвэрлэл, хүн амыг байршуулах сонголтын олон боломжийг агуулна. Энэ нь юуны өмнө
ОХУ, Хятад, Канад, АНУ, Бразил, Австрали, Энэтхэг зэрэг улсад хамааралтай. Нөгөө талаас багахан газар нутагтай орнуудын хувьд дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт бага, алсын тээвэр гэх мэт “зовлон” үгүй
боловч орчин үед ихэнх нь газар нутгийн хомсдолд орсон юм.
Эдийн засаг-газарзүйн байршил. Энэ бол нэн чухал хүчин зүйл болно. “Хүний тавилан хүмүүжлээсээ, улсын тавилан байршлаасаа” гэсэн эртний үг бий. Тэгвэл байршил гэдэг ухагдахуун газарзүйн
хувьд тухайн улс дэлхийн бөмбөрцгийн аль хагаст, ямар өргөрөг, уртрагт оршиж хэр зэрэг орон зай эзэлж байгаагаар, байгалийн хувьд уур амьсгал, байгалийн аль бүс, бүслүүрийг хамран далай тэнгисээс
хэр зэрэг алслагдаж, эсвэл хүрээлэгдэж, ямар нөөц боломжийг эзэмшиж буйгаар, эдийн засгийн хувьд ямар чадавхтай улс, орнуудтай хиллэдэг, олон улсын чанартай зам харилцаа, хот суурин, далайн
боомт, хөдөлмөрийн хуваарьт хэрхэн татагдах бололцоотой, улс хоорондын байнгын болон улирлын чанартай хилийн гарц, боомт хэр олонтой зэргээр тодорхойлогдоно.
Монгол мэтийн цөөн орон далай тэнгисээс ихээхэн алслагдсан байхад Хонконг, Сингапур худалдааны маш их ач холбогдолтой далайн тээврийн боомт, Панамын суваг 1890-ээд онд ашиглалтанд
орсноор Панам улс стратегийн үүднээс нэн ашигтай бүс нутаг болж хувирсан билээ. Ер нь эртнээс наааш улс, орнуудын хөгжилд хамгийн их түлхэц үзүүлсэн нь далайд гарцтай байх явдал байсаар ирсэн.
Ийм учраас “далай дагасан хотжилт” гэдэг нэр томьёо хүртэл үүссэн юм. Австрали, Вьетнам, Португал зэрэг олон орны хүн амын нутагшил, суурьшлаас энэ дүр зураг илүү тод харагддаг.
Байгалийн нөөц. Аж үйлдвэржилтийн эхэн үед байгалийн нөөц, ялангуяа тэргүүн ээлжинд ашигт малтмалын ордууд хүнд үйлдвэрийн байршлыг тодорхойлж байв. Орчин үед нөлөө нь багасаж байгаа
хэдий ч олборлох салбарын хувьд гол хүчин зүйл хэвээр байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн умард хэсэгт Евро-Азийн уудам газрыг эзлэн орших ОХУ нефть, байгалийн хийн асар их нөөцтэй. Үнэлгээ нь дэлхийд
тэргүүлэх энэ их баялгийг нээж ашиглахад ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаардахаас гадна энэ улсын ихэнх компанийн хоцрогдсон техник, технологи, ялангуяа сүүлийн үед эрс нэмэгдэж буй модны экспорт
нь ирээдүйд хүрээлэн буй орчинд асар их хохирол учруулж мэдэх юм.
Тээвэр. Олон зууны турш үйлдвэрлэлийн байршилд нөлөөлөх хамгийн гол хүчин зүйл төрөл бүрийн тээвэр байсаар иржээ. БАМ (Байкало-Амурская магистраль)-ын бүтээн байгуулалт нь ЗХУ шинэ
нөөцийг эзэмших бодлого байсан бол Канадад “Нөөцөд хүрэх зам” нэртэй томоохон төсөл хэрэгжүүлж байв. Орчин үед зам харилцаа, тээврийн хэрэгсэл хөгжихийн хэрээр зардал ихээхэн буурсан ч далайн
тээвэр хамгийн хямд хэвээр байгаа хийгээд бизнест цаг хугацаа нэн чухал гэдгийг харуулах нэгэн жишээ бол БНСУ-ын төмөрлөгийн үйлдвэрүүд (Posco, Dongkuk Steel Mill зэрэг) Монголын хямд хайлуур
жоншийг бус цаг хожих үүднээс Бразил, Перу, Мексикээс авч байгаа явдал юм.
Хөдөлмөрийн нөөц. Энэ хүчин зүйл нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн зохион байгуулалт, үйлдвэрлэх хүчний байршилд ямагт гол нөлөөтэй байсаар ирсэн цаашид ч хэвээр байх биз. Ялангуяа хөдөлмөрийн
багтаамж ихтэй салбарууд сул чөлөөтэй ажиллах хүчийг ямагт өөртөө “татаж” байдаг. Орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил энэ хүчин зүйлийн нөлөөг хоёрдмол хандлагатай болгож байна.
Нэг талаас үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өргөжихийн хэрээр өөр орноос нэмэлт ажиллах хүч авах шаардлага гарч байдаг бол нөгөө талаас хямд ажиллах хүчтэй газарт үйлдвэрлэлийг шилжүүлэн байршуулах нь
ашигтай юм.
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Төвлөрөл. Үйлдвэрлэлийн төвлөрөл эдийн засгийн өндөр үр ашиг өгдөг ч хүн ам болон үйлдвэрлэлийн хэт бөөгнөрөл зэрэг олон сөрөг үзэгдлийг дагуулах болсон ба нэн ялангуяа хүрээлэн буй орчинд
сөргөөр нөлөөлж байна.
Б. Шинэ хүчин зүйлс
Өндөр технологи. Шинжлэх ухааны ололтыг ашиглах чадавх, түүнийг дэмжих дэд бүтэц үйлдвэрлэлийн байршилд улам бүр нөлөөлөх болов. Юуны өмнө энэ нь өндөр технологийн салбарт хамаатай
ба оюуны потенциал голлон төвлөрсөн том агломерац давуу талтай. Орчин үед “шинжлэх ухааны хотхон”, “үйлдвэрлэл, технологийн парк”, “технополис” зэрэг нэр томьёо өргөн хэрэглэгдэх болов.
Технополис гэдэг нь инновацын шинэ технологи боловсруулах, мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, өндөр мэргэжлийн судлаачид, инженерүүдийг бэлтгэх зорилгоор тусгайлан байгуулсан шинжлэх
ухаан-үйлдвэрлэлийн цогцолборыг хэлнэ. Технополисын санаа анх Японд үүссэн бөгөөд 1950-аад онд байгуулагдсан АНУ-ын “Цахиурын хөндий” эдүгээ ч дэлхийн технологийн хөгжлийн өлгий хэвээр
байна. Орчин үеийн хамгийн том технополис бол Бельгийн “Левен-ла-Нев”, Швед-Данийн “Зэсийн хөндий”, Японы Цукуба болон Өмнөд Солонгосын Тэжон хот, Францын “София-Антиполис”, Италийн
“Новус Ортус”, Энэтхэгийн “Цахиурын хөндий”, Хятадын “Жун Гуань Чунь” юм.
Экологи. Энэ хүчин зүйлийг урьд нь ямар нэг байдлаар тооцдог байсан ч орчин үед онцгой ач холбогдолтой болов. Газар, усны нөөцийн хомсдол, аж үйлдвэрийн хог хаягдлыг зайлуулах, цэвэрлэх
өндөр зардал, аж үйлдвэржилт, хотжилт төвлөрсөн бүс нутгуудын хүрээлэн буй орчны доройтол цаашид эдгээрийн үйлдвэрлэлийн бөөгнөрлийг задлах, хүн амын төвлөрлийг сааруулах шаардлагыг бий
болгож байна. Иймээс ихэнх орон хуучин үйлдвэрээ шинэчлэх, шилжүүлэх, татан буулгах болсны нэг жишээ нь Германы аж үйлдвэрийн зүрх гэж нэрлэгдэж байсан Рурын үйлдвэрлэлийн район дэлхийн
II дайны өмнө ч, хойно ч Европын хамгийн их бохирдсон газарт тооцогдож байсан бол Засгийн газар нь онцгой анхаарал хандуулж, “Рурын дээгүүр цэнхэр тэнгэр” нэртэй тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэн
олон үйлдвэр, заводыг нэг бол орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, эсвэл бүр нураан зайлуулснаар одоо энэ нутагт экологийн төлөв байдал хэвийн болсон ажээ.
1.3.4 Үйлдвэрлэлийг байршуулахад дэд бүтцийн хүчин зүйлийг тооцох
Аливаа нутаг дэвсгэр, хот суурин газарт шинэ үйлдвэр байгуулахад тооцох үндсэн шалгуурын нэг нь төрөл бүрийн дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин юм. Дэд бүтцийн хөгжлийг үнэлэхэд дараах
томьёогоор тодорхойлогдох бүтцийн индексийн аргыг ашигладаг.
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Энд j - хот, суурин газрын зэрэглэлийн дугаар, r - дэд бүтцийн төрөл, Kij нь j-р зэрэглэлийн хотууд дахь r-р төрлийн дэд бүтцийн хөгжлийн тухайн (хувийн) индекс, Ir - сүүлийн таван жилээр
тооцсоноор төрөл бүрийн эх үүсвэрээс (улсын, хувийн болон гадаадын) r-р төрлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд оруулсан хөрөнгийн хэмжээ юм.
Нөгөө талаас аж үйлдвэрийг байршуулах эдийн засгийн үр ашгийг тооцох шаардлагатай. Арга зүйн хувьд янз бүрийн зэрэглэлийн хот, суурин газарт үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай
байршуулах бодлогын шинжилгээг салбаруудын бүтцийн онцлогийг тооцсон индексүүдийн тусламжтайгаар гүйцэтгэх нь зохистой гэж үздэг. Үүнд:
хөдөлмөрийн бүтээмжийн индекс
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зэрэг үзүүлэлт чухал ач холбогдолтой болно. Эдгээр томьёонд j-р зэрэглэлийн хотын i-р аж үйлдвэрийн салбарын хувьд

Pij1

- ажиллагчдын тоо, Pij2 - үйлдвэрлэлийн үндсэн фондын өртөг, Tij - үйлдвэрийн

ажлын цагийн ээлжийн коэффициентийг тус тус тэмдэглэв.
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