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Хураангуй 

Хятадын XII таван жилийн (2011-2015) төлөвлөгөөний зорилго нь ДНБ-ний өсөлтөд 

гэхээс илүү амьдралын чанарын өсөлтийг хангасан дотоодын хэрэглээг дэмжих, эх газрын 

гүнд байрлах бүс нутгийг хөгжүүлэх, байгальд ээлтэй цэвэр эрчим хүчийг бий болгоход 

чиглэсэн юм. Засгийн газраас өсөлт болон хөрөнгө оруулалтын талбарыг эх газрын гүн 

рүү шилжүүлж хотжилтыг дэмжсэнээр орон нутгийн бизнесийн үүрэг өндөрсөж байгаа 

юм. Ажилчдын цалин нэмэгдэснээр хүн амын хэрэглээ өсөж зөв байршилаа олсон 

худалдаа эрхэлдэг гадаадын компаниуд ашиг шимээ хүртэх бололцоо гарна. Хятадын 

дотоодын үйлдвэрлэгчийн хувьд ажиллах хүчний хөлс болон материалын зардал өсөх, 

эрчим хүч илүү үнэтэй болох гэсэн сөрөг бэрхшээлүүдтэй тулгарах юм. Ялангуяа зүүн 

эрэг хавийн өндөр хөгжилтэй бүсүүдэд үйлдвэрлэлийн зардал өндөр болох магадлалтай 

юм. XII таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу дараах долоон салбарыг шинээр хөгжүүлэх 

юм. Үүнд байгальд хор хөнөөлгүй эрчим хүч, биотехнологи, мэдээллийн шинэ технологи, 

орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, дэвшилтэт материал, байгальд хоргүй 

түлштэй унаа, эрчим хүчний хэмнэлтэт болон байгальд ээлтэй технологи орно. Эдгээр 

салбарт ажиллах Хятадын компаниуд давуу эрх эдлэх юм. 

 

Хятадын XII таван жилийн төлөвлөгөө (товчхон) 

Хятадын XII таван жилийн (2011-2015) төлөвлөгөөг тус улсын эдийн засгийн өсөлтийн 

загварт томоохон шилжилт гаргахаар боловсруулжээ. Уг төлөвлөгөө нь ДНБ-ний өсөлтийг 

хангах бус харин хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах зорилт тавьжээ. Эдийн 

засгийн өсөлт болон бүтээмжийн шинэ тулгуур хүч нь хүн амын орлогыг нэмэгдүүлж 

дотоодын хэрэглээг дэмжих, аж үйлдвэржилтийн хөгжлийг Хятадын зүүн эргээс алс хол 

байрших нутгийн гүн рүү шилжүүлэх, байгальд ээлтэй эрчим хүчийг бий болгох, 

инноваци болон хүний хүчин зүйлд анхаарах юм. Эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 

амаргүй бөгөөд Хятадын эх газрын гүнийг хөгжүүлэх, хотжуулах ажилд засгийн газар 

ихээхэн хүч дайчлан ажиллаж байгаа ч харин хүн амын орлогын өсөлтийг ДНБ-ний 

өсөлтөөс хурдан болгох ажил тийм ч амархан бус уу. Учир нь эдийн засагт жинтэй хувь 

эзлэх төрийн өмчит компаниудын цалин өндөр бус юм.  



 Хятадын таван жилийн төлөвлөгөөг ойлгох нь Хятадад амжилттай бизнес эрхлэх 

гэсэн хэнд ч болов чухал юм. Учир нь уг төлөвлөгөөнд заагдсан шинэчлэлүүд нь тус 

улсын  хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох ба бодлого боловсруулагчдын авах арга 

хэмжээнүүд нь бизнесийн орчинд ихээр нөлөөлдөг юм. Хятадын засгийн газар өрх гэрийн 

орлогыг нэмэгдүүлж хэрэглээг урамшуулна, байгаль орчны стандартаа сайжруулна, 

дотоодын үйлдвэрлэлийг илүү нэмүү өртөг шингээсэн болгоно гэсэн бол хөдөлмөр болон 

үйлдвэрлэлийн зардал өснө гэсэн үг юм. Ялангуяа зүүн эрэг дагасан мужуудад 

үйлдвэрлэлийн зардал ихээр өсөх юм.  

 Цалин өсөж ажилчдын нийгмийн халамжийн бусад ашиг тус нэмэгдэнэ гэдэг бол 

хэрэглээний өсөлт гарч бизнес эрхлэгчид ашиг хүртэх бололцоо гарна. Тэгэхлээр зах зээлд 

байр сууриа олоод авсан гадаадын компаниуд нэлээд ашиг орлого хүртэх боломжтой 

боловч Хятадын засгийн газар томоохон дотоодын компаниудаа түлхүү хөгжүүлэх, 

тэдгээрээр инноваци хийлгэх илүү сонирхолтой бөгөөд Хятадын зах зээлд амжилт олох 

гэсэн гадаадын компани болон дотоодын компаниудын өрсөлдөөн ширүүн байх болно. 

XII (2011-2015) таван жилийн төлөвлөгөө нь гадаадын компаниудад дараах ач тустай 

юм. Нэгдүгээрт, хотжилт, хүн амын орлогын өсөлт, нийгмийн халамж хамгаалал сайжрах 

нь хувийн хэрэглээний өсөлтийг бий болгож, ялангуяа үйлчилгээ болон эрүүл мэндийн 

салбарт хэрэглээ өснө. Хоёрдугаарт, Хятадын үйлчилгээний салбар тэлэхэд гадаадын 

компаниудад дотоодын пүүсүүдтэй хамтран ажиллах боломж нээгдэнэ. Гуравдугаарт, 

шинээр хөгжүүлэх салбаруудад 1.5 их наяд ам. доллар зарцуулахад гадаадын компаниудад 

боломж гарна. Дөрөвдүгээрт, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор татвараас 

чөлөөлөх болон бусад хөнгөлөлтийг үзүүлэх тул гадаадын компаниуд эдгээр эрхийг эдлэх 

боломж гарна. Харин гадаадын компаниудад учрах сөрөг тал гэвэл нэгдүгээрт, агаарын 

тээвэр болон цахилгаан үүсвэрт машины үйлдвэр гэсэн өндөр технологийн салбарт 

Хятадын дотоодын компаниуд шалгаран инноваци бүтээлээр ялгаран гадаадын 

компаниудад шинэ өрсөлдөгч гарч ирнэ. Хоёрдугаарт, зарим үйлдвэрлэл нь хөдөлмөр, 

эрчим хүчний болон бусад орцын үнэ өссөнөөр илүү их өртөг зардалтай болж нутгийн гүн 

рүү нүүх болно. Гуравдугаарт, санхүүгийн зах зээлийг нээлттэй болгоогүйн улмаас 

жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж буурч гадаадын даатгал болон хөрөнгө 

оруулалтын компаниудад зах зээлд нэвтрэх хориг саад тулгарна. Дөрөвдүгээрт, улс 

төрийн дэмжлэг авдаг Хятадын томоохон төрийн өмчийн компаниудтай гадаадын 

компаниуд өрсөлдөхөд бэрх юм. 

Төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийвэл 

Шинэ салбарууд 



XII таван жилийн төлөвлөгөөнд аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх арван жилийн 

төлөвлөгөө багтах ба үүнд шинэ салбаруудыг хөгжүүлэхэд 1.5 их наяд ам. долларыг 

зарцуулах юм. Шинээр хөгжүүлэх долоон салбар гэдэгт байгальд хор хөнөөлгүй эрчим 

хүч, биотехнологи, мэдээллийн шинэ технологи, орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн 

үйлдвэрлэл, дэвшилтэт материал, байгальд хоргүй түлштэй унаа, эрчим хүчний хэмнэлтэт 

болон байгальд ээлтэй технологи орно. Эдгээр салбарт ажиллах сонирхолтой Хятадын 

компаниудад төрийн банкуудаас санхүүжилт авах давуу эрх олгох ба бүтээгдэхүүний 

эрэлтийг улсын тэтгэлгээр хөхиүлэн дэмжих юм. Гадны технологийг өөрийн онцлогт 

тохируулан нутагшуулахдаа Хятадын компаниуд хямд зардлаар гүйцэтгэх асар их хүчин 

чадалтайг харуулсан явдал гадаадын компаниудыг сандрааж байна. Биотехнологи, 

байгальд хөнөөлгүй эрчим хүч гэсэн шинэ салбарын хөгжилд гадаадын компаниуд 

тэргүүлэх байр суурь эзлэх гэж ширүүн өрсөлдөөн өрнөх юм. Хятадын шинэ зах зээлд 

өрсөлдөх гэсэн гадаадын компаниуд технологийн болон арилжааны хүчин чадлыг суулгах, 

дотоодын инновацийг дэмжихэд илүү анхаарах нь зүйтэй. Дээрх боломж олдохгүй гэхэд 

харьцангуй сул хөгжилтэй санхүү болон олон нийттэй харилцах маркетингийн салбарт 

гадаадын компаниуд Хятадын компаниудтай хамтран ажиллах боломж байна. Хятадын 

засгийн газар шинээр үүсэх салбаруудын зохицуулалтыг хийх бөгөөд бодлогоо нарийн 

тунгаан боловсруулсан сонголтоор хэрэгжүүлнэ.  

Дотоодын хэрэглээг өсгөх 

Хятадын засгийн газар эдийн засгаа экспортын чиглэлтэй байснаас илүү дотоодын 

хэрэглэгчид рүү чиглэсэн болгох эрмэлзэл нь өргөн хэрэглээний бараа, шуудан түгээлт 

тээвэр, эмийн бэлдмэлийн болон аялал жуулчлалын салбарыг түлхүү хөгжихөд хүргэх юм.  

Боловсрол болон санхүүүгийн салбарыг зах зээлийн зарчимд аажмаар шилжүүлж байгаа 

нь гадаадын компаниудад шинэ боломжийг төрүүлж байна.    

Үйлдвэрлэлийн зардал өсөх нь 

Хөдөлмөрийн зардал 

Хятадын засгийн газар хүн амын хэрэглээ нэмэгдүүлнэ гэсэн зорилт дэвшүүлсэн нь 

цалин буюу хөдөлмөрийн хөлс нэмэгдэх, нөгөөтэйгүүр эрчим хүчний салбарыг аажим зах 

зээлийн зарчимд шилжүүлэхэд эрчим хүчний үнэ өсөх хоёр үр дагавартай юм. Жишээлбэл 

сүүлийн жилүүдэд төв засгийн газраас мужуудын захиргаанд цалингийн доод босгыг дор 

хаяж 15-16 хувиар, дийлэнх мужуудад 20 хувиар өсгөх албан шаардлагыг удаа дараа 

хүргүүлжээ. Мөн цалингийн доод түвшингээс дээш цалинтай компаниудыг цалингаа 

нэмэгдүүлэхийг уриалсан юм. Хятадын засгийн газар иймэрхүү албадлагын аргаар цалин 



болон бусад нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн худалдан авах чадварыг 

сайжруулах оролдлого хийж байгаа ч эдийн засгийн өсөлтийн үрээр хотод оршин 

суугчийн орлого жилд 9.7 хувиар өсөж 4347 ам. доллар, харин хөдөө орон нутагт нэг хүнд 

ногдох орлого 12.4 хувиар өсөж 1435 ам.доллар болжээ.    

Эрчим хүчний зардал 

Хятадын эрчим хүчний үнийг аажмаар зах зээлийн зарчимд шилжүүлэхэд эрчим хүчний 

үнэ өсөж бизнес эрхлэгчдийн цахилгааны зардал болон тээврийн хөлс өсөх юм. Одоогоор 

Хятадын цахилгааны үнийг засгийн газраас зохицуулан доогуур түвшинд хадгалж байгаа 

бөгөөд ялангуяа бага ашигтай ажилладаг зарим аж үйлдвэрийн салбарыг дэмжих, хүн 

амын цахилгааны хэрэглээний үнийг бага байлгаж ядуу иргэдийг инфляциас хамгаалах 

бодлогыг уламжлан ирсэн юм. Зарим эцсийн хэрэглэгчийг дэмжих гэсэн энэхүү бодлого 

нь эрэлт нийлүүлэлтийн гажуудал үүсгэж байгаа учир цаашид Хятадын засгийн газар 

үнийн зохицуулалтыг аль болох хийхгүй гэсэн байр суурьтай болж байгаа юм. Учир нь 

энэхүү зах зээлийн зарчмаас гажсан эрчим хүчний үнэ нь эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт 

хийхэд саад болж байна. Цахилгааны үнийг ард иргэдэд бага үнэтэй түгээхийн тулд улсаас 

цахилгаан станцуудад тэтгэлэг олгодог явдал нь эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 

асуудлыг бүрхэгдүүлж ялангуяа эрчим хүчний дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг 

хойшлуулж хийн хоолой барих хөрөнгө оруулалт, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах 

сонирхолыг төрүүлэхгүй байна. Эрчим хүчний үнийг зах зээлийн зарчимд шилжүүлэх 

асуудал шат дараатай аажмаар хэрэгжих боловч ерөнхийдөө ойрын таван жилд эрчим 

хүчний үнэ өсөх хандлагатай юм.  

 Нөгөөтэйгүүр эрчим хүчний хэрэглээний татвар өсөх юм. 2009 онд шингэн 

шатахууны татварыг амжилттай хэрэгжүүлэн төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн 

бол нүүрс болон газрын тос гэх мэт ашигт малтмалынн татварыг нэвтрүүлж байгальд 

хөнөөлтэй эрчим хүчийг хязгаарлах, үүний сацуу орон нутгийн төсвийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх арга гэж үзэж байна. Цаашид таван жилийн төлөвлөгөөний хэсэг болгон 

цөмийн эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, уламжлалт бус хийн түлш гэсэн салбаруудыг 

хөгжүүлэх юм байна. 

 

Өрхийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлнэ 

Цалинг нэмэгдүүлэхээс гадна тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг 

ажилчдад хүртээмжтэй болгоход өрхийн зарцуулах үлдэгдэл мөнгө өсөж хэрэглээ өснө 

гэж үзэж байна. Харин нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлэхэд санхүүжилт хаанаас олох вэ? 

Эрчим хүч ба ашигт малтмалын нөөцийн хэрэглээнд төрөл бүрийн татварыг нэвтрүүлэхэд 



орон нутгийн орлого бэхжиж засгийн газраас хэрэгжүүлэх гэсэн зарцуулалтыг 

санхүүжүүлэх боломж гарах юм. Мөн үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг туршилтын 

хэлбэрээр Чонкинг болон Шанхай гэсэн хоёр мужид нэвтрүүлээд байна.  

XII таван жилийн зорилтууд 

ДНБ жилийн дундаж өсөлт 7 хувь 

Нэг хүнд ногдох дундаж орлогын өсөлт 7 хувиас ихээр өсөх 

Шинээр баригдах орон сууцны нэгж 36 сая 

Хотын тэтгэврийн санд хамрагдагсдын 

тоо 

357 сая 

Хотжилтын үзүүлэлт 51.4 хувь хүртэл (4 хуиар өсгөх) 

Судалгаа ба хөгжилд зарцуулах 

хөрөнгийн  ДНБ-д эзлэх хувь 

2.2 хувь хүртэл (0.45 хувиар өсгөх) 

10 мянган хүнд ноогдох патентын тоо 3.3 

Нэгж ДНБ-д ноогдох эрчим хүчний 

эрчимжилтийг бууруулах 

16 хувь 

Нэгж ДНБ-д ноогдох нүүрсхүчлийн хийн 

эрчимжилтийг бууруулах 

17 хувь 

Эрчим хүчний бүтцэд нүүрсэн бус 

түлшит эрчим хүчний хувийг 

нэмэгдүүлэх 

11.4 хувь 

 

XII таван жилийн төлөвлөгөөнд хөдөө орон нутагт боловсролыг хөгжүүлэх, хөдөө 

аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн гаж тогтолцоог арилгах, хөдөө аж ахуйн тэтгэлгийг 

нэмэгдүүлэх, хөдөө орон нутагт аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний салбарыг 

хөгжүүлэхэд санхүүжилтийн дэвшилтэт аргыг ашиглах юм байна. Гэхдээ Хятадын 

Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хорооноос иргэдийг инфляци буюу үнийн түвшингийн 

өсөлтөөс хамгаалан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийг зах зээлийн зарчмаар 

тогтоохоос эмээсэн хэвээр байх талтай байна. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх гэхээр аж ахуйн нэгжүүдэд хувиарлан оноосон үйлдвэрийн даалгаврын квот 

хэмжээнээс татгалзах, мөн газрын шинэчлэл явуулах хэрэгтэй болох тул хараахан энэ 

салбарт дорвитой өөрчлөлт гарахгүй л болов уу.  

Хот хөдөөгийн ялгааг арилгах 



Хятадын зүүн эрэг хавийн мужууд болон эх газрын гүнд байрлах мужуудын 

хөгжлийн ялгааг бууруулах арга хэмжээг 2002 оноос авч эхлэн XII таван жилийн 

төлөвлөгөөнд үргэлжлүүлэх зорилтууд дэвшүүлсэн байна. Далайн эрэг хавийн мужид 

цалин болон хэрэглээ өсөх хэрээр, мөн засгийн газрын хөнгөлөлттэй татварын бодлогын 

үр дүнд аж үйлдвэржилт нутгийн гүн рүү шилжих магадлал өндөр юм. Жишээлбэл 

Хятадын орон нутгийн засаг захиргаа аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг орон нутагтаа 

байршуулах зорилгоор нэмүү өртөгийн албан татвар, импортын татвар, газрын төлбөрөөс 

чөлөөлөх эсвэл хувийг нь бууруулах арга хэмжээ авч байна. Харин төв засгийн газраас 

шинээр бий болох салбарт төсвийн шилжүүлгээр тэтгэлэг олгож нутгийн гүн рүү шилжин 

суурьшихыг санал болгож байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа дэд бүтцийн 

хөгжлийн төслүүдийн үр дүнд харилца холбоо сайжран далайн эрэг болон газрын гүнийг 

холбосон бараа бүтээгдэхүүн түгээлтийн үндэсний транзит сүлжээ үүсэх юм. 

 Хотжилт нь XII таван жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нутгийн гүнийг хөгжүүлэх 

асуудлын нэг хэсэг юм. Ойрын хэдэн арван жилд 300 гаруй сая иргэд орон нутгаас хот руу 

шилжин суурьших юм байна. Аж үйлдвэрийн салбарууд нь нутгийн гүн рүү байрлах 

хэрээр хотууд улам томрон бага хөгжилтэй сурин газрууд хүн амын нягтрал багатай 

учраас илүү их хүн ам татах болно. Далайн эрэг хавийн мужид байрлах салбарууд илүү 

нэмүү өртөг шингэсэн боловсруулалтын шатанд шилжих хэрээр улам баттай нарийн 

үйлчилгээ цэцэглэж газрын гүн рүү байрших хотууд илүү хөгжих болно. Далайн эрэг 

хавийн зарим баян чинээлэг хотуудад ойрхон байрлах хотууд хөрөнгө оруулалтын тусгай 

бүс болж өөрийн дахин хөрөнгө оруулалтын мөнгө босгох бол бусад томоохон хотууд нь 

хөрөнгө оруулалтыг гаднаас татах талбар болно. Байгалийн нөөц баялгаар арвин 

Шинжаань, Өвөр Монгол гэх мэт хойд мужууд нь ашигт малтмалын нөөцийн болон эрчим 

хүчний татварын хураалтаар баян болж хөгжлийн сууриа тавих юм.  

 Аж үйлдвэрүүд нутгийн гүн рүү шилжин байршихад шинэ ажлын байр үүсэж, 

Хятадын хөгжил хөдөө орон нутагт жигд болж, ажилчдын цалин нутгийн бүх хэсгээр 

жигд өсөх хэрээр ажилчид том хот руу шилжин суурьших явдал цөөрч бага чадварлаг 

ажиллах хүч нутгийн гүнд төвлөрөх юм. Харин орон нутгийн засаг захиргаа иргэдийн 

хүсэлт болон бизнесийг нутагтаа байршуулах хоёрын дунд төвөгтэй сонголттой тулгарна. 

Шинээр үүсэх ажиллах хүчний зүгээс ялангуяа их дээд сургууль төгсөгчид хоол хүнсний 

үнэ өсөөд ажилчдын ахуй амьдрал хэцүү болох цагт цалинг нэмэгдүүлэх шаардлага 

тавихад нутгийн захиргаа орон нутгийн аж үйлдвэрийн удирдлагын эсрэг шийдвэр тэр 

болгон гаргахгүй болов уу. Харин шинээр үүсэх салбарууд нутгийн гүнд байрласан бол 

шинэхэн төгсөгчид ажилтай болж энэ асуудлыг шийдэж болно. Гэсэн хэдий ч Бээжинд 

амьдрал ямагт илүү сайн байж ажиллах хүчийг татахын сацуу цалин болон бусад 



үйлдвэрлэлийн зардлыг нэмэгдүүлсээр байх болно.  

 Хятадын хүн амын амьжиргаа сайжирна гэдэг бол Хятад өөрөө Азид бараа 

бүтээгдэхүүн худалдан авах хамгийн том зах зээл болно гэсэн үг юм. Азид бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ чөлөөтэй түгээхэд Хятад болон зүүн өмнөд Азийн арван улс хооронд 

байгуулсан худалдааны гэрээ их ач холбогдолтой юм. 2010 онд хүчин төгөлдөр болсон уг 

гэрээнд дээрх улсууд ихэнх барааны худалдааны татвараа зарим тохиолдолд тэг болтол 

бууруулсан байна. Иймээс Азийн орнууд Европ болон Америк тивээс үл хамаарсан эдийн 

засгаа тэтгэх худалдааны томоохон бие даасан талбарыг үүсгэж байгаа юм.  

 XII таван жилийн төлөвлөгөөний зорилтууд хэрэгжих явцад эрчим хүчний үнэ 

болон цалин өсөх тул инфляцаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хятадын засгийн газар 

арилжааны банкнуудын заавал байлгах нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, зээлийн хүүг өсгөх 

арга хэмжээ авсаар байх юм.  

Дүгнэлт 

Хятадын засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг хөрөнгө оруулалтаар 

дэмжиж экспортыг баримжаалдаг байсан бол ойрын ирээдүйд бүтцийн өөрчлөлт хийж 

дотоодын хүн амын хэрэглээнд тулгуурласан эдийн засагтай болохоор XII таван жилийн 

төлөвлөгөөндөө тусгажээ.  
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