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БҮЛЭГ 1. ОРШИЛ 

 Дэлхийн улсуудын экспортлох хандлага

 Экспортыг нэмэгдүүлэхийн ач холбогдол

 Экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх 
санхүүжилтийн схем: ОУ-ын 
туршлага

Экспортыг 
дэмжих 

санхүүжилтийн 
схем: 

Бусад улсын 
туршлага



Бүлэг 1 Дэлхийн улсуудын экспортлох хандлага

Эх сурвалж: Atlas of Sustainable Development Goals 2018

Нийт борлуулалтанд экспортын борлуулалтын эзлэх хувь (2006-2017 он) 



Бүлэг 1 Монгол улсын экспорт (2017 он, нийт 6.88 тэрбум ам.доллар)

Эх сурвалж: atlas.media.mit.edu

Монгол улсын экспорт (бүтээгдэхүүнээр) Монгол улсын экспорт (улсаар)



Манай орны экспортын орлого
10 жилийн өмнөхтэй
харьцуулахад 2 дахин өссөн нь
чамгүй амжилт юм. Хэдий тийм
боловч экспортын барааг
үйлдвэрлэлийн төрлөөр авч үзвэл
дунджаар нийт экспортын
орлогын 85-90%-ийг уул
уурхайн салбараас дангаар нь
бүрдүүлж байгаа нь эдийн засаг
нэг салбараас хэт хамааралтай,
туйлын эмзэг байдалд байгааг
илтгэнэ.

Иймд уул уурхайн салбараас хэт
хамааралтай болж буй манай
орны хувьд эдийн засгийг
төрөлжүүлж, олон тулгуурт
эдийн засгийн тогтолцоог
бүрдүүлэх замаар
• Ажил эрхлэлтийг дэмжих,
• Ядуурлын түвшинг бууруулах,
• Эдийн засгийн тогтвортой

өсөлтийг дэмжих,
• Төгрөгийн тогтвортой

байдлыг хангах,
шаардлагатай тулгарч байна.

Экспортын 
орлогын 

өсөлт

Экспортын 
төрөлжилт

Эдийн засгийн хөгжлийн хувьд

Төгрөгийн 
тогтвортой байдал

Эдийн засгийн 
тогтвортой өсөлт

Нийгмийн хөгжлийн хувьд

Ядуурлын 
түвшний бууралт

Ажил эрхлэлтийн 
өсөлт

Бүлэг 1 Экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхийн ач холбогдол

Тулгамдаж буй асуудал: Тулгарч буй шаардлага



БҮЛЭГ 2. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА

 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

Экспортыг 
дэмжих 

санхүүжилтийн 
схем: 

Бусад улсын 
туршлага

 Бизнесийн мөчлөгийн онол



Дотоодын үйлдвэрлэгч Экспортлогчид

Бүлэг 2 Бизнесийн мөчлөгийн онол

Эх сурвалж: Corporate Finance Institute, 2012

Бизнесийн мөчлөгийн үе шатууд

Боломит 
санхүүжилт

Эрсдэлийн 
түвшин

Борлуулалт

Эхлэл Өсөлт Тэсрэлт Тогтворжих Уналт 

Экспортын бизнесийн эрсдэл Хэвийн бизнесийн эрсдэл

Түвшин

Бизнесийн мөчлөгийн үе шатууд

Түвшин
Боломит 

санхүүжилт

Эрсдэлийн 
түвшин

Борлуулалт

Эхлэл Өсөлт Тэсрэлт Тогтворжих Уналт 

Эрсдэлийн түвшин Эрсдэлийн түвшин



Бүлэг 2 Бизнесийн мөчлөгийн онол

Бизнесийн амьдралын мөчлөг ба дэмжлэг

Эх сурвалж: Corporate Finance Institute, 2012

Бизнесийн амьдралын мөчлөг

Бизнесийн мөчлөгийн үе шатууд
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Боломит 
санхүүжилт

Эрсдэлийн 
түвшин

Борлуулалт

Эхлэл Өсөлт Тэсрэлт Тогтворжих Уналт 

Схем 1 (Phase 1) Схем 2 (Phase 2) Схем 3 (Phase 3)

• Төрийн оролцоо их байх
шаардлагатай,

• Хөнгөлөлттэй зээл,
тусламж, татаас олгох,

• Санхүүгийн
байгууллагын оролцоог
нэмэгдүүлэх,

• Зээлийн батлан
даалтын сангийн болон
татварын буцаан
олголтын схем.

• Бизнес уналтын үед
шилжиж байгаа тул
даатгуулах замаар
санхүүжүүлэх,

• Эргэх холбоо болон
Extention-ийг харгалзан үзэж
Схем 1-рүү шилжих
боломжийг судлах.

Extention



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

2016 оны байдлаар Солонгос улсын нийт
экспортын 60 гаруй хувийг электроник,
машины эд анги бүрдүүлж байгаа бөгөөд
өдгөө дэлхийн 5 дахь том экспортлогч
орон болсон (The observatory of economic
complexity, MIT).

Солонгос улсын нийт экспорт (боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспорт )
(1962-2016)
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Эх сурвалж: World Bank Open Data



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

Хурдацтай, тогтвортой эдийн зэсгийн
өсөлт нь Өмнөд Солонгосын 3 дахь
Ерөнхийлөгч Park Chung-hee-ийн
Засгийн газрын нэвтрүүлсэн Эдийн
Засгийн Хөгжлийн Таван-жилийн
Төлөвлөгөөгөөр эхэлсэн (Branstetter
and Kwon, 2018).

• Экспортыг онилох бодлого
• Татварын урамшуулал

• Үндсэн татварын хөнгөлөлт
• Гаалийн татварыг буцаан

олголт,
• Санхүүгийн урамшуулал

• Бодлогын зээл,
• Экспортын санхүүжилт,
• Экспортын даатгал,

• Бодлогын газрууд
• Солонгосын Хөгжлийн банк
• Солонгосын EXIM банк
• Солонгосын олон улсын

худалдааны холбоо (KITA)
• Солонгос улсын худалдааны

дэмжлэг үзүүлэх корпораци
(KOTRA)

• Худалдааны чөлөөт бүс

Хөнгөн Үйлдвэр (1962-66; 1967-71)

Экпортын бодлого

Бодлогын хэрэгсэл (21 төрөл)
Харьцангуй давуу тал: нэхмэл 
болон хувцасны үйлдвэр
Түлхүүр салбар: ажиллах хүч их 
шаарддаг хөнгөн үйлдвэрлэл

Хүнд үйлдвэр (1972-76; 1977-81)

Тэргүүлэх салбар: ган, химийн 
бүтээгдэхүүн, өнгөт металл, хөлөг 
онгоц үйлдвэрлэл, электроник, 
машин техник.
Тэргүүлэх ААН: Том ААН 

Хүнд/Химийн үйлдвэр (1981-90)

Тэргүүлэх салбар: Өндөр 
технологи, R&D бодлого
Тэргүүлэх ААН: ЖДҮ эрхлэгч



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

Электроник

Машин, ТТ

БЭЛЭН ХУВЦАС

Солонгос улсын нийт экспортын бүтэц (бүтээгдэхүүнээр) (1962-1997)

Эх сурвалж: atlas.media.mit.edu

Хүнд Үйлдвэрлэл, R&D 
(1981-90)

Хүнд үйлдвэр 
(1972-76; 1977-81)

Хөнгөн Үйлдвэр
(1962-66; 1967-71)



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

Эрсдэлийн 
түвшин

Хүнд Үйлдвэрлэл, R&D 
(1981-90)

Хүнд үйлдвэр 
(1972-76; 1977-81)

Хөнгөн Үйлдвэр
(1962-66; 1967-71)



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

БОДЛОГЫН 
ЗЭЭЛ /ХҮҮНИЙ 

ТАТААС/

ХУДАЛДААГ 
ДЭМЖИХ 

АГЕНТ

ЭКСПОРТЫН 
ДААТГАЛ

Солонгосын засгийн газар 1980-аад оны сүүл хүртэл арилжааны банкуудад хатуу
хяналт тавьдаг байв. Ингэхдээ засгийн газар нь төв банкаар дамжуулан арилжааны
банкуудын зээлийн хүүг хязгаарлаж, бага хүүтэй буюу бодлогын зээлийг ихэвчлэн
экспорттой хамааралтай үйлдвэрүүдэд олгожээ. Жишээ нь, 1965 онд ерөнхий
зээлийн хүүгийн түвшин 26 хувьтай байсан бол экспортын пүүсүүдэд дунджаар 8
хувийн зээл олгож байжээ (Cho & Kim, 1995). Уг ердийн зээл болон бодлогын
зээлийн хүүгийн дундаж зөрүү нь эхэн үедээ буюу 1965-1975 оны хооронд 10
орчим хувьтай байсан бол 1985 оноос хойш 1-2 хувийн зөрүүтэй болж буурсан.

Зээлийн ангиллын дундаж хүү (%)

Он Ерөнхий хүүгийн түвшин Экспортын хүүгийн түвшин Хүүгийн дундаж зөрүү

1965 26.0 8.0 18.0

1975 15.5 9.0 6.5

1985 11.5 10.0 1.5
1990 12.5 11.5 1.0

Солонгос улсын санхүүгийн урамшуулал (1965-1990)

Эх сурвалж: Cho & Kim, 1995



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

БОДЛОГЫН 
ЗЭЭЛ /ХҮҮНИЙ 

ТАТААС/

Солонгос улс Экспортын даатгалын тухай хуулийн дагуу 1969 онд экспортлогчдын
экспортыг нэмэгдүүлэхэд нь туслах зорилгоор Экспортын даатгалын тогтолцоог
нэвтрүүлсэн. Мөн засгийн газар экспортын даатгалыг дэмжих зорилгоор Экспортын
даатгалын сан байгуулсан. Эхэн үедээ үйлдвэрүүд экспортын даатгалыг өргөнөөр
ашиглаагүй бөгөөд 1968-1972 оны хооронд ашиглалтын харьцаа (экспортын
даатгалыг экспортын нийт өртөгт харьцуулсан) 1 хүрэхгүй хувьтай, харин 1980-аад
онд 3 орчим хувьтай байв.

ХУДАЛДААГ 
ДЭМЖИХ 

АГЕНТ

ЭКСПОРТЫН 
ДААТГАЛ

Он Нийт
экспорт

(A)

Нийт
даатгал

(B)

Даатгалы
н хураамж

(C)

Нөхөн
төлбөр

(D)

Нөхөн
олговор

(E)

Ашиглалты
н харьцаа

(B/A: %)

Алдагдлы
н харьцаа

(D/C:%)

1974-1976 182.5 1.5 0.01 0.01 0.00 0.8 41.4

1983-1985 1,053.9 42.5 0.28 0.06 0.01 4.0 22.1

1989-1991 2,115.2 49.6 0.14 1.55 0.02 2.3 1,082.9

1992-1994 2,705.8 118.2 0.77 1.45 0.11 4.4 187.9

2003-2004 4,481.2 970.4 2.12 6.90 1.75 21.7 325.2

2008-2009 8,065.0 2,444.1 5.94 7.14 2.57 30.3 122.2

Солонгос улсын санхүүгийн урамшуулал (1965-1990)



Бүлэг 2 Өмнөд Солонгос улсын туршлага

БОДЛОГЫН 
ЗЭЭЛ /ХҮҮНИЙ 

ТАТААС/

ХУДАЛДААГ 
ДЭМЖИХ 

АГЕНТ

ЭКСПОРТЫН 
ДААТГАЛ

Солонгосын Экспортыг дэмжих байгууллага (KOTRA) нь дотоодын экспортлогчдыг дэмжих,
бүтээгдэхүүнээ борлуулах гадаадын зах зээлийг тогтооход хэрэгцээт мэдээллээр хангах,
гадаадын хэрэглэгчдэд дотоодын бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл өгөх зэрэг үйл ажиллагаа
эрхэлдэг. Өнөөдрийн байдлаар KOTRA нь нийт 85 улсад 125 салбар нэгжтэйгээр үйл
ажиллагаа эрхэлж байна.

Энэхүү байгууллага нь нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн гадаад зах зээлд гаргах хүндрэлийг
тодорхой хэмжээнд шийдэж, гадаадын хэрэглэгчдийг дотоодын бүтээгдэхүүний мэдээллээр
хангаснаар гадаадын зах зээлд дотоодын үйлдвэрлэгчдийг нэвтрэхэд туслалцаа үзүүлдэг байна.
Энэхүү байгууллага нь дараах чиглэлийн үйл ажиллагааг эрхэлдэг:

 Зураг төсөл, сурталчилгаа, өмгөөлөл;
 Дотоодын бүтээгдэхүүний маркетинг, үзэсгэлэн худалдаа, худалдааны шоу болон мэдээлэл 

түгээх;
 Дотоодын экспортлогчдод үйлчилгээ үзүүлэх, бизнес эрхлэгчдийн экспортлох сонирхлыг 

нэмэгдүүлэх, гадны зах зээлд нэвтрэхэд хэрэгцээт мэдээллээр хангаж туршлагажуулах;
 Экспортлох арга замын талаарх мэдлэгийг олгох, зорилтот бизнесийн түншүүдийг 

тодорхойлоход чиглэсэн зах зээлийн судалгаа хийх.

Хөгжиж буй орнуудад Худалдааг дэмжих байгууллага байгуулах авилга, хээл хахууль гэх
мэтчилэн үр ашиггүй байдал бий болдог учраас үр нөлөөгүй байх талтай байдаг.



БҮЛЭГ 3. ЭКСПОРТЫГ ТӨРӨЛЖҮҮЛЖЭХ БОЛОМЖ

 Богино хугацааны төсөл

Экспортыг 
дэмжих 

санхүүжилтийн 
схем: 

Бусад улсын 
туршлага

 Урт хугацааны төсөл

Зүүнбаян- Чойбалсан чиглэлийн төмөр зам 



Бүлэг 3 Монгол улсын экспорт (2017 он, нийт 6.88 тэрбум ам.доллар)

Монгол улсын экспорт (бүтээгдэхүүнээр)

Эх сурвалж: atlas.media.mit.edu

Харьцангуй давуу тал



УИХ, Засгийн 
Газар

2017 онд ноолуурын түүхий эдийн нийт
нөөцийн 90 орчим хувийг анхан
шатны боловсруулалт хийсэн байдлаар
экспортод гаргаж байгаа нь үр ашиггүй.

• “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030”;

• Аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх I үе шат (2016-
2020 он) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд
үндэслэсэн.

Дэлхийн зах зээл дээр түүхий
ноолуурын 40 орчим хувийг
Монгол улс дангаараа бүрдүүлдэг
онцлог, давуу талтай.

• Манай орны давуу тал, онцлогийг ашиглан экспортын хэмжээг ихэсгэх,

• Гадаад валютын нөөцийг өсгөх;

• Эдийн засаг, экспортын төрөлжилтийг нэмэгдүүлэх;

Үндэслэл, шаардлага Тулгамдаж буй асуудал:

Ач холбогдол:

Дотоодын ноолуурын үйлдвэрүүд эргэлтийн хөрөнгийн
дутагдалаас үүдэн түүхий эдийн бүтэн жилийн
хэрэгцээгээ хангаж чаддаггүй буюу үйлдвэрлэлийн
хүчин чадлынхаа дөнгөж 40-60 хувийг ашиглаж
байна.

90% 
Aнхан шатны 
боловсруулалт

40%
Дэлхийн 
түүхий 
ноолуур

Бүлэг 3 Богино хугацааны төсөл: Боловсруулсан ноолуурын экспорт



УИХ, Засгийн 
Газар

• “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030”;

• “Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах
үйлдвэр байгуулах тухай” УИХ-ын
тогтоолуудад үндэслэсэн.

Нэмүү өртөг шингэсэн,
боловсруулсан бүтээгдэхүүний
экспортын нэмэгдүүлэх;

Үндэслэл, шаардлага Экспорт

Ач холбогдол

Жилд

600
Мянган 
тонн 

баяжмал6.4

1.2
Жилд

600-700
Мянган 
тонн 

баяжмал

Эрдэнэт 
үйлдвэр

Оюу 
толгой

2017 онд 1,613 сая ам.доллар
буюу нийт экспортын 26 хувьтай
тэнцэхүйц зэсийн хүдэр, баяжмал
экспортлосон.

26%
Нийт 

экспорт

Бүлэг 3 Урт хугацааны төсөл: Боловсруулсан зэсийн үйлдвэрлэл



БҮЛЭГ 4. ДҮГНЭЛТ

 Экспортыг дэмжих бүтэц

Экспортыг 
дэмжих 

санхүүжилтийн 
схем: 

Бусад улсын 
туршлага

 Анхаарах асуудал

Зүүнбаян- Чойбалсан чиглэлийн төмөр зам 



Засгийн 
газар 

Зээлийн батлан 
даалтын сан

Экспортын 
даатгалын сан

Хөгжлийн 
банк

Гадаад худалдааг 
дэмжигч агентлаг

EXIM банк Арилжааны 
банк

Оролцогч 
байгууллага

Санхүүжилти
йн хэлбэрүүд

Экспортын татаас Худалдааны чөлөөт 
бүс байгуулах

Худалдааны 
санхүүжилт олгох Бусад дэмжлэг

Экспортлогч
Жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчид 
/экспорт/

Зорилтот бүтээгдэхүүн 
экспортлогч

Олон улсын туршлагаар экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх санхүүжилтийн схемийг Засгийн газар нь олон
улсын байгууллагууд, EXIM банк болон арилжааны банкуудтай хамтран, Зээлийн батлан даалтын сан
(ЗБДС), Экспортын даатгалын сан (ЭДС), Хөгжлийн банк (ХБ) болон Гадаад худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг дэмжигч агентлагт (ГХХОДА) чиглэл өгөх замаар зохион байгуулдаг байна.

Бүлэг 4 Экспортыг дэмжих бүтэц



Бүлэг 4 Анхаарах асуудал

 Хэн зохион байгуулах вэ?

• Асуудал: Төрийн нэгдсэн бодлого, залгамж халаа сул,

 Хэнд?

• Асуудал: Аль улсуудад, ямар бүтээгдэхүүнийг экспортлох талаар нэгдсэн судалгаа, хариуцах

төрийн байгууллагын бүтэц сул,

• Санал: Дунд хугацаанд (5 жилд) “Экспортыг Дэмжигч Агентлаг”-ийг төрийн нэгдсэн

бодлогын дор үүсгэн байгуулж, үйл ажиллагааг нь тасралтгүй дэмжих,

 Юуг?

• Асуудал: Экспортын тэргүүлэх салбарыг тодорхойлох,

• Санал: Богино болон дунд хугацаандаа харьцангуй давуу талдаа тулгуурлан ноос, мах махан

бүтээгдэхүүн болон зэс цэвэршүүлэх үйлдвэрийг нэгдсэн бодлогоор дэмжих,

 Хэрхэн санхүүжүүлэх вэ?

• Асуудал: Экспортлогч ЖДҮ эсвэл Үндэсний хэмжээний ААН?

• Санал: Үндэсний хэмжээний ААН-д түшиглэсэн ЖДҮ-ийн кластерын системийг хөгжүүлэх.



АСУУЛТ ХАРИУЛТ


